MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. II. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

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

1

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

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

1

A vizsgált gazdálkodó szervezet levelében nyilatkozott, hogy tárgy
szerinti engedélyköteles tevékenységet nem folytat.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

1

A tanúsító szervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a
tevékenységét.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

4

Az ellenőrzött szervezetek a jogszabályi előírásoknak és az engedélyben
Normaszegés megállapítására nem került sor.
foglaltaknak megfelelően végzik a tevékenységüket.

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

1

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

Építőipari gépek

4

Három esetben a helyszínen rendelkezésre állt (vagy 8 napon belül az
Egy esetben végzés: felszólítás a megfelelőség
ügyfél pótolta) a hatályos műszaki dokumentációt. Egy berendezés típus
igazolására.
esetében hatálytalan EK-megfelelőségi nyilatkozat állt rendelkezésre.

Szerszámgépek - fúrógépek, köszörűgépek

3

Élelmiszeripari gépek

3

Ipari, kereskedelmi garázsajtók, kapuk

1

Kerékszerelő gépek

1

MD Vibrációs talp

2

Festékszínező, -keverő és -rázógépek

2

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

1

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos
tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek tanúsítására engedéllyel
rendelkező szervezetek helyszíni
ellenőrzése
Az üzemanyag töltőállomásokon
szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga
rendszerek beállítását végző szervezetek ellenőrzése

Egy esetben a műszaki dokumentáció lényegi ponton logikai
ellentmondást tartalmazott, melyet a gyártó javított és azt bemutatta a
Hatóság számára.
A vizsgált szempontok tekintetében az ellenőrzött terméktípusok
piacfelügyeleti megfelelősége igazolt volt.
A vizsgált szempontok tekintetében az ellenőrzött terméktípusok
piacfelügyeleti megfelelősége igazolt volt.
A megfelelőségi nyilatkozatok már hatályon kívül helyezett irányelvekre
hivatkoznak mindkét típus esetén. A magyarországi forgalomba hozót
hiánypótlásra kötelezzük.
Az ellenőrzés alá vont 2 vibrációs talptípust álló szoláriumokba
telepítették. A berendezések dokumentációja nem állt rendelkezésre.
Az adattábla egy esetben hiányzott, a másik esetben nem volt
elfogadható.
Egy esetben az EU-beli gyártó nem látja el a termékét (így magyar a
felhasználókat) a célorsztág nyelvének megfelelő használati
útmutatóval, ennek következményeként veszélyezteti a felhasználó
biztonságát.
Nem a megfelelő piaci szereplő állítja ki az EK-megfelelőségi
nyilatkozatot.

Egy esetben végzés: felszólítás megfelelőség
igazolására.
Jogsértést nem tártunk fel.
Jogsértést nem tártunk fel.
Két esetben végzés: felszólítás megfelelőség
igazolására.
Az ellenőrzés folyamatban. Nem bizonyított, hogy a
berendezéseket a vonatkozó 2006/42 EK irányelv,
illetve a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
követelményei szerint gyártották.
Végzés: felszólítás a hiányosságok pótlására, a
megfelelőség igazolására.
A hiányosságok pótlása megtörtént.

Az ellenőrzés tárgya

Lassú felvonók, parkológépek

Kültéri berendezések

Felvonók

A bőr ultraibolya besugárzására használt készülékek

Nagykonyhai villamos berendezések

Az ellenőrzések
száma (db)

Megállapított jogsértések típusai

2

A vizsgálat szempontok alapján az EK-megfelelőségi nyilatkozat,
használati útmutató a helyszínen rendelkezésre állt, megfelelő tartalmú Jogsértést nem tártunk fel.
adattáblával és CE jelelöléssel a berendezés rendelkezett.

6

A hatályos műszaki dokumentáció három esetben a helyszínen
1 esetben a gyártó nem alkalmazza a zaj irányelvet.
rendelkezésre állt, vagy 8 napon belül elektronikusan megküldték . Egy
Végzésben való felszólítás a hiányosságok pótlására,
bontókalapács berendezés esetében a gyártó nem alkalmazza a
eljárás folyamatban.
2000/14/EK zaj irányelvet.

13

Nem megfelelő, vagy hiányzó kezelési és mentési utasítás. Hiányosan
vagy hibás tartalommal kiállítottő EK megfelelőségi nyilatkozatok.
Esetenként hiányzó megfelelőségi jelölések. Számszaki eltérések a
dokumetnációban és a fülkében feltüntetett adatok között.

299

3

Adagoló- és árusítóatomaták, és hasonló jellegű berendezések

5

LED fényforrások

3

Ionkazánok, elektromos kazánok

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

2

A vizsgált berendezések mintegy fele nem felel meg az alapvető
biztonságtechnikai követelményéneknek (veszélyes sugárzás).
Egyéb jogsértés: a gyártó neve vagy jele, CE-jelölés nincs feltüntetve a
berendezésen.
További jogsértések megállapítása várható a beérkezett
adatszolgáltatások feldolgozása eredményeként.
Feltárt hibák, hiányosságok: a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel
nem látták el, nem az arra jogosult piaci szereplő állította ki az EK
megfelelőségi nyilatkozatot, az adatáblán nincs feltüntetve a gyártó és
elérhetősége, az importőr és elérhetősége, a hálózati feszültség értéke
helytelenül van feltüntetve, a figyelmeztető feliratok nem magyar
nyelven kerültek feltüntetésre a terméken.
Adagoló-árusító automata, parkolójegy-árusító automata,
képeslapkészítő automata, alumíniumdoboz-visszaváltó automata
került ellenőrzés alá, mint elsősorban az LVD hatálya alá tartozó
termék. Mivel az ellenőrzések közterületen történtek, így az EKmegfelelőségi nyilatkozatok, használati útmutatók nem álltak
rendelkezésre. Hiányosságok: két terméktípus esetében a
berendezésen nem volt CE-jelölés és adattábla. Az ügyek folytatódnak a
megfelelő tételre, illetve a megfelelőség igazolására való
felszólításokkal.
Feltárt hiányosságok: az EK megfelelőségi nyilatkozat formai vagy
tartalmi hibásak voltak, amit 8 napon belül az ügyfelek önkéntesen
javítottak.
Feltárt hiányosságok: hibás EK megfelelőségi nyilatkozat, adattábla, a
termék típus azonosítási problémái, illetve egy esetben okkal
feltételezhető, hogy a vizsgált termék típus nem felel meg a vonatkozó
harmonizált szabványnak sem, ezért veszélyes lehet.

A hiányosságok pótlására végzésben szólítottuk fel az
ügyfeleket, az eljrások egy része folyamatban van.

Végzésben szólítottuk fel az ügyfeleket a
megfelelőség biztosítására és annak bizonyítására,
továbbá több esetben piacfelügyeleti bírságot
szabtunk ki a jogsértés súlyossága miatt.

A hiányosságok pótlására végzésben szólítottuk fel az
ügyfeleket, az eljrások egy része folyamatban van.

Az ellenrzési eljárások folyamatban vannak a
megfelelő tételre vagy a megfelelőség igazolására
való felszólításokkal.

A jogsértést az ellenőrzési eljárás során
megszüntették.

Az eljárás folyamatban, a tények feltárása és a
hiánypótlás szakaszában.

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Villamos mérő-, szabályozó és hasonló jellegű készülékek

1

A forgalmazónál csak az angol nyelvű gyorsútmutató állt rendelkezésre,
így az ellenőrzési jegyzőkönyvben lett felszólítva az EK-megfelelőségi
Az ügyfelet az ellenőrzés alkalmával felszólítottuk a
nyilatkozat, az angol és a magyar nyelvű használati útmutató
hiányosság megszüntetésére és annak bizonyítására,
benyújtására. EK-megfelelőségi nyilatkozat helyett megfelelőségi
az eljárás folyamatban van.
tanúsítvány (TÜV Rheinland által kiállított) került bemutatásra..

Felügyeleti és vezérlő eszközök

1

Feltárt hiányosság: az ellenőrzés alá vont berendezéstípus nem
rendelkezett EK megfelelőségi nyilatkozattal.

Kazánok

1

Feltárt hiányosság: a szilárdtüzelésű kazán terméktípus dokumentációja
a forgalmazónál nem állt rendelkezésre. A gyártó utólag benyújtotta,
Felszólítás a megfelelőség igazolására, a megfelelővé
azonban tartalmi hiányosságokkal, a megfelelővé tétel folyamatban
tétel folyamatban van.
van. Az EK megfelelőségi nyilatkozat hibás hivatkozásokat tartalmaz.

Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók

2

Aeroszol palackok

3

Robbanásbiztos adatgyűjtők

2

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek

1

Légkondicionáló berendezések

5

Automatikus mérlegek

2

Kiterjedést mérő műszerek

1

A töltőüzem megfelelően elhelyezte a kötelező feliratokat és egyéb
jelöléseket, a palackok érvényességi ideje megfelelő volt.
Az ellenőrzés alá vont aeroszol típusok megfeleltek a vizsgált
szempontoknak.
Feltárt hiányosság: hiányzik a célország nyelvén kiállított gépkönyv,
hiányzó EK-megfelelőségi nyilatkozat. Egy esetben az ellenőrzés
eredményeként - a hiányosságok pótlása helyett - az ügyfél
megszüntette a termék forgalmazását.
Társhatóság bejelentése alapján nagyüzemi ruhaszárító berendezéseket
vontunk ellenőrzés alá a GAD irányelv alapján. Megállapításra került,
hogy a berendezéstípus ipari gáztüzelő berendezés, ezért az nem
tartozik a GAD irányelv hatálya alá.

A jogsértés az ellenőrzési eljárás során
megszüntették.

Jogsértést nem tártunk fel.
Jogsértést nem tártunk fel.
A hiányosságok megszüntetésére való felhívás került
kiküldésre végzés formájában. Az ügyfelek a
jogsértéseket megszüntették.
Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a
feltételezéssel ellentétben piacfelügyeleti
szempontból jogsértés nem történt.

Közérdekű bejelentésre öt terméktípus ellenőrzését kezdtük meg. Két
esetben súlyos nem megfelelőség (energiabarát tervezési
követelményeknek való nem-megfelelőség) lehetőségét tártuk fel,
Az eljárások jelenleg folyamatban vannak.
beleértve, hogy a berendezések gyártási időonontjának hitelessége nem
igazolt. Az eljrások jelenleg folyamatban vannak.
Az ellenőrzés alá vont termék típusok megfeleltek a vizsgált
Jogsértést nem tártunk fel.
szempontoknak.
A vezeték hosszmérő berendezés dokumentáció nem állt rendelkezésre, A jogsértést az ügyfél az ellenőrzési fázisában
8 napon belül megküldték.
megszüntette.

