A Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. I. 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 nem vett gazdálkodó szervezetek
ellenőrzése (tényállás tisztázása iratbekérés alapján)
Az üzemanyag töltőállomásokon
szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető
és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek
ellenőrzése

Az
ellenőrzések
száma (db)

1

1

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A vizsgált szervezet a kijelölés szerinti tevékenységeit a
jogszabályi előírások betartásával végzi. A
Normaszegés megállapítására nem került
munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és sor.
eljárási feltételek az ellenőrzött félnél rendelkezésre álltak.
A vizsgált gazdálkodó szervezet engedély iránti kérelmet
Normaszegés megállapítására nem került
nyújtott be.
sor.
Az ellenőrzött szervezetek egy kivételével a jogszabályi
előírásoknak és az engedélyben foglaltaknak megfelelően
végzik a tevékenységüket.

4

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) kötelező műszaki
biztonságtechnikai ellenőrzését végző nyilvántartott
szervezetek helyszíni ellenőrzése
Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) 2014. évi
fővizsgálatának és ellenőrző vizsgálatának elvégeztetése
nyilvántartott szervezettel (tényállás tisztázása hatósági
nyilvántartás alapján)

Kertészeti gépek
Raktári felrakógépek

1

2201

1
3

Megállapított jogsértések típusai

Egy szervezet nem igazolta a 321/2010.
(XII. 27.) Korm r. 3. melléklete szerinti
személyi feltételek meglétét a
megkeresésben szereplő határidőig
(tartályvizsgáló és vizsgálatokat végző
alkalmazott foglalkoztatását), ezért a
hatóság végzésben a jogszerű állapot
határidőre történő helyreállítására szólította
fel.
Normaszegés megállapítására nem került
sor.

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.
Az országos központi nyilvántartás 2014. évi adatai szerint 2014. évi rendszeres, kötelező
a nem igazolt fővizsgálatok esetében a tényállás előzetes
biztonságtechnikai ellenőrzés (fővizsgálat)
tisztázása érdekében a hatóság megkereste a nyilvántartott elvégeztetésének igazolása hiányzik.
szervezeteket. Az adatszolgáltatás határideje: 2014.04.30.
A beérkező adatok alapján dönt a hatóság a műszaki
biztonsági felügyeletet ellátó kormányhivatal megkeresése
iránt a szükséges intézkedés megtétele céljából.

Forgalmazó jegyzőkönyvben fel lett szólítva a hiány
Magyar nyelvű használati útmutató hiánya.
pótlására.
A vizsgált berendezések minden tekintetben megfeleltek a Normaszegés megállapítására nem került
jogszabályi előírásoknak.
sor.
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Mozgólépcsők, mozgójárdák

Az
ellenőrzések
száma (db)

3

Felvonók
18

A bőr ultraibolya besugárzására használt készülékek

151

Nagykonyhai villamos berendezések

7

Adagoló- és árusítóatomaták, és hasonló jellegű
berendezések

16

LED fényforrások
2
Villamos mérő-, szabályozó és hasonló jellegű készülékek

2

Villamos elosztó berendezések
2
Felügyeleti és vezérlő eszközök
3
Kazánok
3
Nem fűtött tartályok
Légtartályok, biztonsági szelepek

2
2

Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók
14

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Megfelelőségi nyilatkozat és használati
útmutató hiánya.
CE jelölések, használati útmutatók,
Végzésben való felszólítás a hiányok pótlására
megfelelőségi nyilatkozatok hiánya. 5
ellenőrzés esetében jogsértés nem történt.
A végzésben megadott határidő még nem
Végzésben történt felszólítás az adatok megadására, a
járt le. 3 esetben a megengedettnél erősebb
megfelelőség igazolására.
volt a sugárzás.
A gyártó a jogszabálysértést végzésben történt felszólításra Hiányos adattáblák, gyártó megnevezésének
részben megszüntette, pótlás folyamatban.
és címének hiánya.
CE jelölések, használati útmutatók,
Végzésben történt felszólítás a hiányok pótlására.
adattáblák hiánya. Nem megfelelő
berendezések.
A LED fényforrás nem volt beazonosítható:
A termék típus megfelelőségének igazolására, a termék
eltérő azonosítok a csomagoláson, a
típus igazolására végzésben szólítottuk fel.
terméken és a dokumentációban.
Magyar nyelvű gépkönyv hiánya és
hiányossága.
Az ügyfelet tájékoztattuk a jogszabályi kötelezettségek
Az egyik gyártó nem ismerte és nem
jövőbeli alkalmazása érdekében.
alkalmazta a rá vonatkozó LVD irányelv
szerinti előírásokat.
Az ügyfelet végzésben szolítottuk fel a hiányos
A termék típusok dokumentációi hiányosak,
dokumentáció (EK megfelelőségi nyilatkozat) pótlására,
megfelelőségük nem igazolt.
kiegészítésére.
Dokumentáció nem állt rendelkezésre a
A hiányzó dokumentációkat utólag benyújtották.
helyszínen. 1 esetben közérdekű bejelentés
kivizsgálása.
Jogsértés nem történt.
1 RAPEX riasztás alapján 13 forgalamazótól végzésben
Jogsértés nem történt.
kértünk információt.
A gázpalackok és palackkötegek az ellenőrzési
Jogsértés nem történt. Egy palack esetében
szempontoknak megfeleltek. Egy esetben 1 palack
az időszakos vizsgálatat lejárt.
használata megtiltásra került.
Végzésben való felszólítás a hiányok pótlására
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Gázkazán, GAD
Kazánhatásfok, ÖKO
Aeroszol palackok

Az
ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

2

A forgalmazó utólag benyújtotta a hiányzó dokumentációt.

1
7

Robbanásbiztos ventilátorok, kapcsolók, vezérlések
Légkondicionáló berendezések

1
13

Keringetőszivattyúk

8

Elektromos motorok

1

Televíziókészülékek

1

Gázmérők

1

Nem automatikus mérlegek

2

Végzésben történt felszólítás a magyar nyelvű feliratok
elhelyezésére.

Megállapított jogsértések típusai

Dokumentáció nem állt rendelkezésre a
helyszínen.
Jogsértés nem történt.
Egy aeroszol palack tájékoztató,
figyelmeztető felirata idegen nyelvű volt. 6
esetben nem történt jogsértés.
Jogsértés nem történt.

Közérdekű bejelentés kivizsgálása folyamatban.
A bevizsgált 12 termék közül 8 típus nem
elégítette ki a jogszabályban előírt
energiahatékonysági mutató és
termékinformációs követelményeket.
Az ügyfelet végzésben szolítottuk fel a hiányzó vagy nem EK megfelelőségi dokumentum tartalmilag
megfelelő dokumentáció pótlására vagy javítására.
hiányos.
Normaszegés megállapítására nem került
sor.
Normaszegés megállapítására nem került
sor.
Egyik hazai gyártónál nem állt
Ellenőrzési eljárás folyamatban.
rendelkezésre a dokumentáció.
Az ügyfeleket felszolítottuk a megfelelőséget igazoló
dokumentumok pótlására, illetve eljárásban további
termékmintavétel történt.
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