A Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2014. III. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

Egyes hegesztett szerkezetek gyártását
végző gazdálkodó szervezetek
tanúsítására kijelölt (ill. engedéllyel
rendelkező) szervezetek helyszíni
ellenőrzése
Egyes hegesztett szerkezetek gyártását
végző, nyilvántartásba vett gazdálkodó
szervezetek - érvényes tanúsításának ellenőrzése (iratbekérés alapján)
A veszélyes folyadékok és olvadékok
tárolótartályaival kapcsolatos
tevékenységet végző gazdálkodó
szervezetek tanúsítására engedéllyel
rendelkező szervezetek helyszíni
ellenőrzése
A veszélyes folyadékok és olvadékok
tárolótartályaival kapcsolatos
tevékenységet végző, nyilvántartásba
nem vett gazdálkodó szervezetek
ellenőrzése

Az ellenőr-zések Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
száma (db)
értékelése

1

6

1

1

Megállapított jogsértések
típusai

A vizsgált szervezet a kijelölés szerinti
tevékenységeit a jogszabályi előírások
betartásával végzi. A munkavégzéshez
szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és
eljárási feltételek az ellenőrzött félnél
rendelkezésre álltak.

Normaszegés megállapítására nem
került sor.

A vizsgált gazdálkodó szervezetek közül 5
igazolta, hogy megfelel az engedélyezési
feltételeknek, 1 gazdálkodó szervezet jelezte,
hogy október végéig megküldi az igazoló
dokumentumokat.
Az ellenőrzött szervezet a jogszabályi
előírásoknak és az engedélyben foglaltaknak
megfelelően végzi a tevékenységét.

Normaszegés megállapítására nem
került sor.

Az ellenőrzés alá vont szervezet TÜV
Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványával
rendelkezett, az ellenőrzés eredményeként
2014.08.11-én a hatósági nyilvántartásba
vétele megtörtént.

Az ellenőrzés alá vont szervezet
hatósági nyilvántartásba vétel
nélkül végzett 11/1994. (III. 25.)
IKM rendelet 6. § hatálya alá
tartozó tevékenységet.

1

Normaszegés megállapítására
nem került sor.

Az ellenőrzés tárgya

Az üzemanyag töltőállomásokon
szénhidrogén emisszió mérését, a
pisztolygáz visszavezető és gázinga
rendszerek beállítását végző szervezetek
ellenőrzése

Az ellenőr-zések Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
száma (db)
értékelése

4

Az ellenőrzött szervezetek a TEMPÓ
KÚTTECHNIKA Kft kivételével a jogszabályi
előírásoknak és az engedélyben foglaltaknak
megfelelően végzik a tevékenységet.

Megállapított jogsértések
típusai
A TEMPÓ KÚTTECHNIKA Kft.
nem rendelkezik a 321/2010.
(XII. 27.) Korm. r. 3. melléklete
szerinti személyi feltételekkel
(érvényes tartályvizsgálói
bizonyítvánnyal
rendelkező
Jogsértés megállapítása,
eljárási

Biomassza (közvetlen égetésre)
előkészítés gépei (bálázó, aprító,
brikettáló, pelletáló gépek)

Az aprító gépek között veszélyes géptípusok
voltak.

Biomassza hőtermelő berendezések
kiegészítő gépei (kazánok, behordó
szerkezetek)

Műszaki dokumentáció hiánya.

Jogsértés megállapítása, eljárási
cselekmény folyamatban.

Csomagolástechnikai gépek

EK nyilatkozat hiánya. Idegen nyelvű
gépkönyvek és figyelmeztető feliratok.

Végzés

0

-

-

3

CE jelölés helytelen elhelyezése, nem a gyártó Végzés
által kiállított EK megfelelőségi nyilatkozat.
Dokumentációs hiányosságok, idegen nyelvű
feliratok és matricák.

Erdészeti gépek
Gumi- és műanyagipari gépek

Járműemelők
Kerékkiegyensúlyozó gépek
Kompresszorok
Mezőgazdasági gépek

cselekmény folyamatban.

-

-

1

Hatálytalan EK nyilatkozatok, idegen nyelvű
használati útmutató.

Végzés

0

-

-

0
0
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Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőr-zések Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
száma (db)
értékelése

Nyers növényolaj előállítás gépei (hántoló, őrlő- és présgépek)

1

Kültéri berendezések

Megállapított jogsértések
típusai

CE jelölés hiánya.

Önkéntes javítás

1

Jogsértés nem került megállapításra.

-

Biomassza tüzelésű kazánok
Csővezetékek

0
0

-

-

Tartályok, csővezetékek

0

-

-

Dokumentáció hiánya.

Dokumentáció utólagos
bemutatása, megfelelőség
igazolása.

Légtartályok, biztonsági szelepek
2
Ipari gázpalackok, palack kötegek,
gázhordók

2

Jogsértés nem került megállapításra.

Szállítható nyomástartó berendezések
időszakos vizsgálatának ellenőrzése

0

Gázüzemű infravörös fűtő berendezés

-

-

Dokumentáció hiánya.

Dokumentáció utólagos
bemutatása, megfelelőség
igazolása.

Dokumentáció hiánya.

Dokumentáció utólagos
bemutatása.
A szolárium vezérlő berendezés
használatának megtiltása.

2
Villamos elosztó és vezérlő berendezések
(LVD)
2

UV sugárzók

0

-

-

Közvilágítási lámpatestek

0

-

-

Nagykonyhai mikrohullámú sütők

0

-

3

Az ellenőrzés tárgya

Nyomatók, fénymásolók

Az ellenőr-zések Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
száma (db)
értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

-

-

-

-

6

Nem megfelelő tartalmú EK nyilatkozat.

Végzés

1

Helytelen tartalmú megfelelőségi nyilatkozat. Megfelelőség igazolására való
felszólítás.

0

-

-

Visszavont szabványok alkalmazása.

Jogsértés jellegének
megállapítása folyamatban.

Megfelelőségi nyilatkozat hiánya.

Felszólítás ellenőrzési
jegyzőkönyvben a terméktípus
megfelelőségének igazolására.

-

Végzés

2

Hiányzó megfelelőségi nyilatkozat és CE
jelölés.
Jogsértés nem került megállapításra.

3

Egy esetben megfelelt a termék. Két esetben
a dokumentáció hiánya.

Hőfogyasztásmérők

0

-

Dokumentáció utólagos
bemutatása, a megfelelőség
igazolása megtörtént.
-

Vízmérők

0

-

-

Színpad- és stúdióvilágítási lámpatestek
Adagoló és árusító automata
Légkondicionáló berendezés
Robbanásbiztos kamerák
Robbanásbiztos kijelzők

0
0

1

Robbanásbiztos lámpatestek
2

Robbanásbiztos ventilátorok, kapcsolók,
vezérlések
Anyagi mértékek
Nem automatikus mérlegek

0
4

Gázmérők

4

-

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőr-zések Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
száma (db)
értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

Víztől eltérő folyadékok átfolyásmérői

0

-

-

Felügyeleti és vezérlő eszközök

0

-

-

2

Ellenőrzés folyamatban, termék típus nem
azonosítható.

Végzés

2

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot nem az arra Végzés
jogosult gazdaásgi szereplő állította ki.

2

Jogsértés nem került megállapításra.

LED fényforrások
Grillsütő, pékáru- és kalácssütő

ION kazánok
Beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy
intenzitású kisülőlámpák és az ilyen
lámpák előtétjei és lámpatestjei

Dokumentáció hiánya.

Dokumentáció utólagos
bemutatása, a megfelelőség
igazolása megtörtént.
Végzés

1

CE jelölés hiánya és
tartalmi hibás EK megfelelőségi nyilatkozat.

Végzés

1

Adattábla és az
EK megfelelőségi nyilatkozat tartalmi hibás.

1

Többszöri felszólítás a megfelelőség
igazolására.

Utóellenőrzéskor
a termék megfelelő.

Jogsértés megállapítása folymatban.

Rapex riasztás alapján indult
piacfelügyeleti eljárás.

4

Hajtásszabályzó

Kozmetikai kezelőtorony

Közvilágítási lámpatestek

Az EU-tagállamok piacfelügyeleti
hatóságai által tett bejelentések alapján
végzett ellenőrzések

1

5

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőr-zések Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
száma (db)
értékelése

Bejelentésre, társhatóságok vagy mások
értesítése alapján végzett ellenőrzések

4

Felvonók és mozgólépcsők piacfelügyeleti
ellenőrzése

Megállapított jogsértések
típusai

Hiányos adattábla, helytelen tartalmú
megfelelőségi nyilatkozat. Megfelelőségi
nyilatkozat/CE jelölés/dokumentáció hiánya.
Alapvető biztonsági követelményeket nem
kielégítő berendezés.
Hiányos tartalmú dokumentáció.

Végzésben történt felszólítás a
terméktípus megfelelőségének
igazolására és/vagy
megfelelővé tételére.
Berendezés forgalomba
hozatalának megtiltása.
Piacfelügyeleti riasztás-áttétel
hatáskör hiányában. Villamos
nagykonyhai berendezés
bejelentésre történt
ellenőrzése.

Hiányzó CE-jelölés, hiányzó vagy helytelen
tartalmú megfelelőségi nyilatkozat.
Biztonsági.Információs és dokumentációs
követelmények hiányossága.
A
gépjármű emelő berendezés nem felel meg a
jogszabály követelményeinek.

Végzésben történt felszólítás a
terméktípus megfelelőségének
igazolására és/vagy
megfelelővé tételére.
Felhasználó fellebezése az ÉMIFMF határozata ellen,
másodfok új eljárásra utasította
hatóságunkat, valamint a
termék ellenőrzésére. Továbbá
folytatódó piacfelügyeleti
eljárások. Egy esetben a
hiányzó jelölést pótolták, a
megfelelőséget igazolták.
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6

