A Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. évi ellenőrzési terve

Sorszám

Az ellenőrzés tárgya

1.

Egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó
szervezetek tanúsítására kijelölt
(illetve engedéllyel rendelkező)
szervezetek helyszíni
ellenőrzése

2.

3.

Egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző, nyilvántartásba
nem vett gazdálkodó
szervezetek ellenőrzése
(tényállás tisztázása iratbekérés
alapján)

Egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző, nyilvántartásba
vett gazdálkodó szervezetek érvényes tanúsításának ellenőrzése (iratbekérés alapján)

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

5

2

2

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-II. negyedév

2015. III.-IV.
negyedév

1 db / I. negyedév
1 db / II.
negyedév
1 db / III.
negyedév
2 db / IV.
negyedév

1 db/negyedév

1 db/negyedév

1

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának
igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.)
IKIM
rendelet 3. számú
melléklete

Iratbemutatás

Az egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának
igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.)
IKIM
rendelet 2. § (1)
bekezdés;
a nyomástartó berendezésekkel
kapcsolatos eljárások ME 72009MF szakmai
eljárás 3.10. pontja

Iratbemutatás

Az egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának
igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.)
IKIM
rendelet 3. § (3)
bekezdés;
A nyomástartó berendezésekkel
kapcsolatos eljárások ME 72009MF szakmai
eljárás 3.10. pontja
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Sorszám

Az ellenőrzés tárgya

4.

A veszélyes folyadékok és
olvadékok tárolótartályaival
kapcsolatos tevékenységet
végző gazdálkodó szervezetek
tanúsítására engedéllyel
rendelkező szervezetek
helyszíni
ellenőrzése

5.

A veszélyes folyadékok és
olvadékok tárolótartályaival
kapcsolatos tevékenységet
végző, nyilvántartásba nem vett
gazdálkodó szervezetek
ellenőrzése

6.

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

7.

Felvonók, mozgólépcsők
(mozgójárdák) kötelező
műszaki biztonságtechnikai
ellenőrzését végző
nyilvántartott szervezetek
helyszíni ellenőrzése

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2 db/II. negyedév
2 db/IV.
negyedév

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A műszaki biztonsági hatóságok
műszaki biztonsági
tevékenységének és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól szóló
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
4/A. §

Iratbemutatás

Az éghető folyadékok és olvadékok
tárolótartályairól szóló 11/1994.
(III. 25.) IKM
rendelet 6. §
ME 720-08MF szakmai
eljárás 3.9 pontja

2015. III.-IV.
negyedév

1 db/negyedév

17

2015. I.-IV.
negyedév

5 db / I. negyedév
4 db / II.
negyedév
4 db / III.
negyedév
4 db / IV.
negyedév

Helyszíni ellenőrzés vagy iratbemutatás

A műszaki biztonsági hatóságok
műszaki biztonsági
tevékenységének és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól szóló
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
4/B. §

3

2015. I-III. negyedév

1 db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

A felvonókról, mozgólépcsőkről és
mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.
5.) Korm. rendelet 15. §

2

2
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8.

9.

10.

Az ellenőrzés tárgya

Felvonók, mozgólépcsők
(mozgójárdák) 2014. évi
fővizsgálatának és ellenőrző
vizsgálatának elvégeztetése
nyilvántartott szervezettel
(tényállás tisztázása hatósági
nyilvántartás alapján)

Földmunkagépek

Építőipari gépek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

[nyilvántartás
szerint]

8

15

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I. negyedév

[nyilvántartás
szerint]

2015. II.-III.
negyedév

3 db / március
3 db/ április
2 db / július

2015. I. - IV.
negyedév

1 db / január
1 db / február
1 db / március
3 db / április
1 db / május
2 db / június
1 db / július
2 db / augusztus
1 db / szeptember
1 db / október
1 db / november

3

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Hatósági nyilvántartás átvizsgálása alapján A felvonókról, mozgólépcsőkről és
felügyeleti eljárás kezdeményezése az
mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.
illetékes műszaki biztonsági hatóságnál
5.) Korm. rendelet 10. § (2); 6. § a)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)
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11.

12.

13.

Az ellenőrzés tárgya

Kertészeti gépek

Motoros láncfűrészek

Raktári felrakógépek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

3

16

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I. - IV.
negyedév

2 db / március
1 db / szeptember

2 db / január
2 db / február
3 db / március
3 db / április
2015. I-III. negyedév
1 db / május
2 db/július
2 db/szeptember
1 db/október

2015. I. negyedév

2 db / január
2 db / február

4

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)
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14.

15.

16.

Az ellenőrzés tárgya

Szerszámgépek - fúrógépek,
köszörűgépek

Szerszámgépek - hidraulikus
élhajlítók, présgépek

Élelmiszeripari gépek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

6

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II. negyedév

2015. IIIIV.negyedév

2015. I. - IV.
negyedév

2 db / ápilis
2 db / május

2 db / június
2db / július
2 db / szeptember

1 db / június
1 db / július
1 db / augusztus
1 db / szeptember

5

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)
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17.

18.

19.

Az ellenőrzés tárgya

Ipari, kereskedelmi garázsajtók,
kapuk

Kerékszerelő gépek

Festékszínező, -keverő és
-rázógépek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

3

4

6

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II. - IV.
negyedév

1 db / június
1 db / augusztus
1 db / szeptember

2015. I.-IV.
negyedév

1 db / március
1 db / április
1 db / szeptember
1 db / december

2015. I.-IV.
negyedév

1 db / I. negyedév
2 db / II.
negyedév
2 db / III.
negyedév
1 db / IV.
negyedév

6

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

A Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. évi ellenőrzési terve

Sorszám

20.

21.

22.

Az ellenőrzés tárgya

Mosógépek (önkiszolgáló
mosodák gépei, tisztító-, vasaló
gépek)

Lépcsőjáró gépek

Mozgólépcsők, mozgójárdák

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

5

5

15

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-III.
negyedév

1 db / I. negyedév
2 db / II.
negyedév
1 db / III.
negyedév
1 db / IV.
negyedév

1 db/július
1 db/szeptember
2 db/október
1 db/november

1 db/január
3 db/február
3 db/március
1 db/április
1 db/március
3 db/ július
3 db/szeptember

7

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)
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23.

24.

25.

Az ellenőrzés tárgya

Lassú felvonók, parkológépek

Kültéri berendezések

Felvonók

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

5

10

72

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II. és IV.
negyedév

2 db / április
2 db / május
1 db / december

2 db / I. negyedév
3 db / II.
negyedév
2015. I-IV. negyedév
3 db / III.
negyedév
2 db / IV.
negyedév

2015. I.-IV.
negyedév

3 db / január
10 db/ február
9 db / március
5 db/ április
5 db / május
4 db / június
10 db / július
6 db / augusztus
9 db / szeptember
5 db / október
4 db / november
2 db / december

8

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A gépek biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló
2006/42/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

Az egyes kültéri berendezések
zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
(a kültéri használatra tervezett
berendezések zajkibocsátására
vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 2000/14/EK
irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A felvonók biztonsági
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 108/2001. (XII. 23.)
FVM–GM együttes rendelet
(a gépekről és a 95/16/EK irányelv
módosításáról szóló 2006/42/EK
irányelv)
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26.

27.

Az ellenőrzés tárgya

A bőr ultraibolya besugárzására
használt készülékek

UV-sugárzók

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

43

4 db / február
8 db / március
8 db / április
5 db/ május
4 db / június
2015. I-IV. negyedév
2 db / július
2 db / augusztus
2 db / szeptember
2 db / október
2 db / november
4 db / december

7

2015. III-IV.
negyedév

2 db / augusztus
3 db / szeptember
2 db / december

9

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)
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28.

29.

Az ellenőrzés tárgya

Nagykonyhai villamos
berendezések

Adagoló- és árusítóatomaták, és
hasonló jellegű berendezések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

9

24

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I. - IV.
negyedév

1 db / január
2 db / március
1 db / április
1 db május
1 db / június
1 db / július
1 db / augusztus
1 db / október

2015. I.-IV.
negyedév

1 db / január
3 db / február
2 db / március
3 db / április
3 db / május
3 db / június
2 db / július
3 db / szeptember
4 db / október

10

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)
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30.

31.

Az ellenőrzés tárgya

Adagoló és árusító automaták

LED fényforrások

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

5

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I-IV. negyedév

1 db/ február
1 db /április
1 db / július
1 db / október

1 db/ február
1 db / május
2015. I-IV. negyedév
1 db / június
1 db / július
1 db / november
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus
berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012 (XII. 18.) Korm. rendelet
(egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus
berendezésekben való
alkalmazásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU
irányelv) szerint

Helyszíni ellenőrzés

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)
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32.

33.

Az ellenőrzés tárgya

LED fényforrások

Elektromos töltőoszlopok
járművekhez

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

5

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

1 db/ február
1 db / május
2015. I-IV. negyedév
1 db / június
1 db / július
1 db / november

2015. III.-IV.
negyedév

2 db / szeptember
2 db / október
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő
megadásáról szóló 193/2011. (IX.
22.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek energia- és
egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és szabványos
termékismertetővel történő
jelöléséről szóló 2010/30/EU
irányelv) és a 2010/30/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a
lámpák és a lámpatestek
energiafogyasztásának címkézése
tekintetében történő kiegészítéséről
szóló 874/2012/EU rendelet

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)
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34.

35.

Az ellenőrzés tárgya

Villamos mérő-, szabályozó és
hasonló jellegű készülékek

Villamos elosztó berendezések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

8

3

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-III.
negyedév

1 db / február
1 db / március
1 db / április
1 db / június
1 db / július
1 db / szeptember
1 db / október
1 db / december

1 db / január
1 db/ július
1 db/ augusztus
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII.
31.) IKIM rendelet (a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról szóló
2006/95/EK irányelv)
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36.

37.

Az ellenőrzés tárgya

Felügyeleti és vezérlő eszközök

Kazánok

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

5

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

1 db / január
1 db/ március
2015. I-III. negyedév
1 db / április
1 db / június
1 db / augusztus

2015. I.-III.
negyedév

1 db/ február
1 db / június
1 db /augusztus
1 db / szeptember
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus
berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012 (XII. 18.) Korm.rendelet
(egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus
berendezésekben való
alkalmazásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU
irányelv) szerint

Helyszíni ellenőrzés

A nyomástartó berendezések és
rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM
rendelet
(a nyomástartó berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 97/23/EK
irányelv)
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38.

39.

Az ellenőrzés tárgya

Nem fűtött tartályok

Légtartályok, biztonsági
szelepek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

5

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-III.
negyedév

1 db / január
1 db/ február
1 db / július
1 db / szeptember
1 db / október

1 db / február
1 db/ március
1 db / május
1 db / augusztus
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A nyomástartó berendezések és
rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM
rendelet
(a nyomástartó berendezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 97/23/EK
irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A nyomástartó berendezések és
rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM
rendelet
(az egyszerű nyomástartó
edényekről szóló 2009/105/EK
irányelv)
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40.

41.

Az ellenőrzés tárgya

Iparigáz palackok,
palackkötegek, gázhordók

Gázpalackok időszakos
vizsgálatának ellenőrzése

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

51

3

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-II. negyedév

1 db / január
3 db/ február
7 db / március
6 db / április
3 db / május
6 db / június
3 db / július
5 db / augusztus
9 db / szeptember
2 db / október
5 db / november
1 db / december

1 db / február
1 db/ március
1 db / május
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A szállítható nyomástartó
berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló 29/2011. (VIII.
3.) NGM rendelet
(a szállítható nyomástartó
berendezésekről és a 76/767/EGK,
84/525/EGK, 84/526/EGK,
84/527/EGK és az 1999/36/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2010/35/EU
irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A szállítható nyomástartó
berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló 29/2011. (VIII.
3.) NGM rendelet
(a szállítható nyomástartó
berendezésekről és a 76/767/EGK,
84/525/EGK, 84/526/EGK,
84/527/EGK és az 1999/36/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2010/35/EU
irányelv)
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42.

43.

44.

Az ellenőrzés tárgya

Aeroszol palackok

Gáztüzelésű kazánok

Gáztüzelésű nagykonyhai
készülékek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

23

3

3

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I. és IV.
negyedév

2015. III.-IV.
negyedév

2015. II.-III.
negyedév

3 db / február
1 db március
4 db/ április
2 db / május
1 db/ június
2 db / július
2 db / szeptember
3 db / október
2 db / november
3 db / december

2 db / szeptember
1 db/ október

2 db / május
1 db/ augusztus
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az aeroszol termékek és aeroszol
csomagolások forgalmazásának
követelményeiről szóló 34/2014.
(X. 30.) NGM rendelet
(az aeroszoladagolókra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 75/324/EGK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

Egyes gázfogyasztó készülékek
kialakításáról és megfelelőségének
tanúsításáról szóló
22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
(a gázüzemű berendezésekről szóló
2009/142/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

Egyes gázfogyasztó készülékek
kialakításáról és megfelelőségének
tanúsításáról szóló
22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
(a gázüzemű berendezésekről szóló
2009/142/EK irányelv)
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45.

46.

Az ellenőrzés tárgya

Robbanásbiztos adatgyűjtők

Robbanásbiztos kürtök,
hangjelzők

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

3

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

2015. I.-III.
negyedév

1 db / március
1 db / május
1 db / július
1 db / december

1 db / február
1 db / április
1 db / október
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet
(robbanásveszélyes légkörben való
használatra szánt felszerelésekre és
védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 94/9/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet
(robbanásveszélyes légkörben való
használatra szánt felszerelésekre és
védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 94/9/EK irányelv)
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47.

48.

Az ellenőrzés tárgya

Robbanásbiztos mobiltelefonok,
adó-vevők

Robbanásbiztos ventilátorok,
kapcsolók, vezérlések.

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

3

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-III.
negyedév

1 db / február
1 db / április
1 db /augusztus

1 db / január
1 db / június
2015. I-IV. negyedév
1 db / szeptember
1 db / október
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet
(robbanásveszélyes légkörben való
használatra szánt felszerelésekre és
védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 94/9/EK irányelv)

Helyszíni ellenőrzés

A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet
(robbanásveszélyes légkörben való
használatra szánt felszerelésekre és
védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 94/9/EK irányelv)
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49.

Az ellenőrzés tárgya

Légkondicionáló berendezések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

16

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

5 db / január
1 db / február
1 db / április
1 db / május
1 db / június
1 db / július
1 db / augusztus
2 db / szeptember
2 db / október
1 db / november
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (Az energiával
kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek
létrehozásáró szóló 2009/125/EK
irányelv és a 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a
légkondicionáló berendezések és a
háztartási ventilátorok
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
tekintetében történő végrehajtásáró
szóló 206/2012/EU rendelet)
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50.

Az ellenőrzés tárgya

Légkondicionáló berendezések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

11

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

1 db / február
1 db / április
1 db / május
1 db / június
1 db / július
1 db / augusztus
2 db / szeptember
2 db / október
1 db / november
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Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő
megadásáról szóló 193/2011. (IX.
22.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek energia- és
egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és szabványos
termékismertetővel történő
jelöléséről szóló 2010/30/EU
irányelv és a 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a
légkondicionáló berendezések és a
háztartási ventilátorok
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról
szóló 626/2011/EU rendelet)
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51.

Az ellenőrzés tárgya

Vízmelegítők, a melegvíz-tároló
tartályok, valamint a
vízmelegítőből és napenergiakészülékből álló csomagok

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. IV. negyedév

1 db / október
1 db /november
2 db / december

22

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő
megadásáról szóló 193/2011. (IX.
22.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek energia- és
egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és szabványos
termékismertetővel történő
jelöléséről szóló 2010/30/EU
irányelv és a a 2010/30/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a
vízmelegítők, a melegvíz-tároló
tartályok, valamint a vízmelegítőből
és napenergia-készülékből álló
csomagok energiafogyasztásának
címkézése tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 812/2013/EU
rendelet)
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52.

Az ellenőrzés tárgya

Helyiségfűtő berendezések és a
kombinált fűtőberendezések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

10

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.- IV.
negyedév

1 db / március
2 db/ április
2 db / október
3 db / november
2 db/ december

23

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal
üzemelő melegvízkazánok hatásfokkövetelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet (a folyékony vagy gáznemű
tüzelőanyaggal működő új
melegvízkazánok hatásfok
követelményeiről szóló 92/42/EK irányelv,
illetve az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési kötelezettségeinek
előírásáról, valamint forgalomba
hozatalának és megfelelőségértékelésének
általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV.
15.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról
szóló 2009/125/EK irányelv) és a
2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és
a kombinált fűtőberendezések
környezettudatos tervezésére vonatkozó
követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 813/2013/EU
rendelet
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53.

Az ellenőrzés tárgya

Helyiségfűtő berendezések és a
kombinált fűtőberendezések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. IV. negyedév

2 db / november
2 db/ december

24

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és előírt termékismertetővel
történő megadásáról szóló 193/2011. (IX.
22.) Korm. Rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek energia- és egyéb
erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és
szabványos termékismertetővel történő
jelöléséről szóló 2010/30/EU irányelv)
valamint a 2010/30/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő
berendezések, a kombinált
fűtőberendezések, a helyiségfűtő
berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból
és napenergia-készülékből álló csomagok,
valamint a kombinált fűtőberendezésből,
hőmérséklet-szabályozóból és napenergiakészülékből álló csomagok
energiafogyasztásának címkézése
tekintetében történő kiegészítéséről szóló
811/2013/EU rendelet
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54.

Az ellenőrzés tárgya

Keringetőszivattyúk

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

10

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I-III .
negyedév

2 db / február
3 db / március
2 db / június
3 db / szeptember

25

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról
szóló 2009/125/EK irányelv) valamint
a a 2005/32/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a tömszelence
nélküli önálló keringető szivattyúkra,
illetve termékekbe beépített
tömszelence nélküli keringető
szivattyúkra vonatkozó környezetbarát
tervezési követelmények tekintetében
történő végrehajtásáról szóló
641/2009/EK rendelet
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55.

Az ellenőrzés tárgya

Vízszivattyúk

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

3

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II.-III.
negyedév

1 db / június
1 db / július
1 db / augusztus

26

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek
létrehozásáról szóló 2009/125/EK
irányelv), valamint a 2009/125/EK
európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a vízszivattyúk
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról
szóló 547/2012/EU rendelet
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56.

Az ellenőrzés tárgya

Elektromos motorok

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I., III., IV.
negyedév

1 db / január
1 db/ február
1 db / augusztus
1 db / október

27

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról
szóló 2009/125/EK irányelv), valamint
a 2005/32/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek az elektromos
motorok környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról
szóló 640/2009/EK rendelet
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57.

Az ellenőrzés tárgya

Televíziókészülékek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

14

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-II., IV.
negyedév

4 db / január
2 db, február
2 db / március
1 db/június
1 db/július
2 db/augusztus
1 db/szeptember
1 db/október

28

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési kötelezettségeinek
előírásáról, valamint forgalomba
hozatalának és megfelelőségértékelésének
általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV.
15.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról
szóló 2009/125/EK irányelv) és a
2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a televíziókészülékekre
vonatkozó környezetbarát tervezési
követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 642/2009/EK
rendelet, az energiával kapcsolatos
termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról
szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
(az energiával kapcsolatos termékek
energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és szabványos
termékismertetővel történő jelöléséről
szóló 2010/30/EU irányelv) és a
2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a televíziókészülékek
energiafogyasztásának
címkézése tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 1062/2010/EU
rendelet
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58.

Az ellenőrzés tárgya

Elektromos és elektronikus
háztartási és irodai
berendezések készenléti és
kikapcsolt üzemmódban

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

14

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. I.-IV.
negyedév

4 db / február
1 db / március
2 db / május
3 db / július
1 db / október
2 db / november
1 db / december

29

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek
létrehozásáról szóló 2009/125/EK
irányelv) és 1275/2008/EK rendelet
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59.

Az ellenőrzés tárgya

Porszívók

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

9

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II-IV.
negyedév

1 db /május
1 db / szeptember
1 db / október
4 db / november
2 db / december

30

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek
létrehozásáról szóló 2009/125/EK
irányelv) és a 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a
porszívók környezettudatos
tervezésére vonatkozó
követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 666/2013/EU
rendelet, az energiával kapcsolatos
termékek energia- és egyéb
erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő
megadásáról szóló 193/2011. (IX.
22.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek energia- és
egyéb erőforrás-fogyasztásának
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60.

Az ellenőrzés tárgya

Porszívók

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

3

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II-IV.
negyedév

1 db /május
1 db / szeptember
1 db / november

31

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az energiával kapcsolatos termékek
energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő
megadásáról szóló 193/2011. (IX.
22.) Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek energia- és
egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és szabványos
termékismertetővel történő
jelöléséről szóló 2010/30/EU
irányelv), valamint a 2010/30/EU
európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a porszívók
energiafogyasztásának címkézése
tekintetében történő kiegészítéséről
szóló 665/2013/EU rendelet
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61.

Az ellenőrzés tárgya

Számítógépek és a kiszolgáló
számítógépek

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

4

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

2015. II.-III.
negyedév

2 db / április
2 db / szeptember

32

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.)
Korm. rendelet (az energiával
kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére
vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek
létrehozásáról szóló 2009/125/EK
irányelv) és
a 2009/125/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a
számítógépek és a kiszolgáló
számítógépek környezettudatos
tervezésére vonatkozó
követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 617/2013/EU
rendelet
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Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

62.

Gázmérők

3

2015.I.- III.
negyedév

1 db / február
2 db / július

Helyszíni ellenőrzés

63.

Villamos fogyasztásmérők

4

2015. IV. negyedév

2db / október
2 db / november

Helyszíni ellenőrzés

64.

Átfolyásmérőrendszerek,
átfolyásmérők víztől eltérő
folyadékokhoz

4

2015. I. negyedév

2 db / január
1 db / február
1 db / március

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

5

2015. I-II., IV.
negyedév

1 db / január
1 db/ április
2 db/ június
1 db / október

Helyszíni ellenőrzés

65.

66.

67.

Automatikus mérlegek

Viteldíjjelzők

Kiterjedést mérő műszerek

4

3

2015. III.-IV.
negyedév

2015. II-IV.
negyedév

1 db/március
1 db/április
1 db/július
1 db/szeptember

1 db/ április
1 db / augusztus
1 db / november

33

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzés szempontrendszere

A mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról szóló 8/2006.
(II.27.) GKM rendelet (a
mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
irányelv)
A mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról szóló 8/2006.
(II.27.) GKM rendelet (a
mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
irányelv)
A mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról szóló 8/2006.
(II.27.) GKM rendelet (a
mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
irányelv)
A mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról szóló 8/2006.
(II.27.) GKM rendelet (a
mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
irányelv)
A mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról szóló 8/2006.
(II.27.) GKM rendelet (a
mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
irányelv)
A mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról szóló 8/2006.
(II.27.) GKM rendelet (a
mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
irányelv)

A Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. évi ellenőrzési terve

Sorszám

68.

69.

70.

Az ellenőrzés tárgya

Nem automatikus mérlegek

Az EU-tagállamok
piacfelügyeleti hatóságai által
tett bejelentések alapján végzett
ellenőrzések
Bejelentésre, társhatóságok
vagy mások értesítése alapján
végzett ellenőrzések

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Az ellenőrzések
Ellenőrzési időszak
ütemezése (havi
(negyedév)
bontásban/db)

3 db / február
1 db / május
1 db / július

Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás
kérésével megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

A nem automatikus működésű
mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM
rendelet (a nem automatikus
működésű mérlegekről szóló
2009/23/EK irányelv)

5

2015. I.-III.
negyedév

eseti alkalom

2015. I.-IV.
negyedév

eseti alkalom

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az adott termékre vonatkozó
jogszabály szerint

eseti alkalom

2015. I.-IV.
negyedév

eseti alkalom

Helyszíni ellenőrzés / iratbemutatás

Az adott termékre vonatkozó
jogszabály szerint
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