MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. IV. 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

3

A vizsgált szervezetek a kijelölés szerinti tevékenységeiket a jogszabályi előírások
betartásával végzik. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási Normaszegés megállapítására nem került sor.
feltételek az ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.

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

1

A vizsgált gazdálkodó szervezet nyilatkozott, hogy tárgy szerinti újratanúsítás folyamatban
Normaszegés megállapítására nem került sor.
volt és amint megkapják az új tanúsítványt meg fogják küldeni.

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

2

A vizsgált szervezetek az engedély szerinti tevékenységeiket a jogszabályi előírások
betartásával végzik. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási Normaszegés megállapítására nem került sor.
feltételek az ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos
tevékenységet végző, nyilvántartásba nem vett gazdálkodó
szervezetek
ellenőrzése (tényállás tisztázása iratbekérés alapján)

1

Az alkalmassági tanúsítávnnyal rendelkező, de a hatósági nyilvántartásban nem szereplő
cég felhívást kapott annak igazolására, hogy nem végez nyilvántartásba vételre kötelezett Jogsértés megállapítására az ellenőrzött cég által
tevékenységet (úm. tartály gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, küldött igazolás elmaradása esetén kerül sor.
szivárgásvizsgálatát, kivitelezését, tisztítását vagy időszakos vizsgálatát).

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

4

A vizsgált szervezetek az engedély szerinti tevékenységeiket a jogszabályi előírások
betartásával végzik. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási Normaszegés megállapítására nem került sor.
feltételek az ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.

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

1

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

Felvonó, mozgólépcső egy évet meghaladó kikapcsolása, vagy
leállítása esetén elmaradt intézkedés a berendezés újbóli üzembe
állítása, illetőleg veszélytelenítése iránt

77

Az országos központi nyilvántartás adatai alapján a hatóság megkereste az illetékes, Az egy éven túl leállított berendezések
műszaki biztonsági felügyeletet ellátó kormányhivatalt a szükséges intézkedés megtétele veszélytelenítése, illetve ismételt üzembe állítása
céljából.
elmaradt.

Szerszámgépek - hidraulikus sajtók

1

A vizsgált berendezés az ellenőrzés szempontjai tekintetében az előírásoknak megfelelt.

Építőipari gépek

2

Az ellenőrzések során az Ügyfelek mindkét esetben a helyszínen be tudták mutatni a teljes
Jogsértést nem tapasztaltunk.
dokumentációt.

Festékszínező, -keverő és
-rázógépek

1

Magyar nyelvű használati útmutató nem állt rendelkezésre, felszólításra bemutatásra
Magyar nyelvű használati útmutató hiányzott.
került.

1. oldal, összesen: 4

Jogsértést nem tapasztaltunk.
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Mosógépek (önkiszolgáló mosodák gépei, tisztító-, vasaló gépek)

4

Magyar nyelvű használati útmutató nem állt rendelkezésre, felszólításra bemutatásra
Magyar nyelvű használati útmutató hiányzott.
került, vagy a gyártó utólag elkészítette.

Szilárd tüzelő anyagú kazán - PED

1

A gyártó a típust megfelelővé tette, a dokumentációt utólag benyújtotta.

LED fényforrások

2

LED fényforrások esetében az LVD és a LABEL jogszabálynak való megfelelőséget
vizsgáljuk. Címkézés tekintetében jogsértést nem tapasztaltunk. Az EK megfelelőségi EK megfelelőségi nyilatkozat formai és tartalmi
nyilatkozat naprakészségét nem követik, régi nyilatkozatokat vagy formai hibás hibás, gyártó és importőr neve és címe nem volt
nyilatkozatokat nyújtottak be. A LED fényforráson nem volt feltüntetve a gyártó és címe, feltüntetve, termék információs követelménynek való
az import neve és címe. A termék az információs követelménynek nem felelt meg. Az nem megfelelése.
ügyfél végzésben fel lett szólítva a megfelelővé tételre.

Elektromos töltőoszlopok járművekhez

1

1 helyszínen (üzemeltetőknél) 1 típust ellenőriztünk. A megfelelőségi nyilatkozattal és a
típusjelöléssel kapcsolatban az ellenőrzés folytatódik a forgalmazó adatszolgáltatásra való Az ellenőrzés még nem zárult le.
felszólításával.

Felügyeleti és vezérlő eszközök

2

A termosztátok esetében a RoHS irányelvnek való megfelelőséget vizsgáltuk. A benyújtott
EK megfelelőségi nyilatkozatot az importőr állította ki vagy tanúsítványt nyújtottak be EK
megfelelőségi nyilatkozat hiányában, valamint a termékek beazonosíthatatlanok, nincs
feltüntetve rajtuk a gyártó és az importőr neve és címe. Az ügyfeleket végzésben
szólítottuk fel a megfelelővé tételre.

Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók

1

Acélipari berendezéseket gyártó vállalatnál ellenőriztem a gyártáshoz használt iparigáz
palackokat. A vizsgált mintákon a kötelező feliratokat, jelölésekeket feltüntették, az Jogsértést nem tapasztaltunk
érvényességi idők megfeleltek a követelményeknek.

Aeroszol palackok

6

2015. év IV. negyedévben az aeroszol termékekre vonatkozó rendelet szerinti
Jogsértést nem tapasztaltunk
piacfelügyeleti ellenőrzések során egy esetben sem tapasztaltam jogsértést.

Robbanásbiztos kürtök, hangjelzők

1

1 helyszínen 1 terméktípust (robbanásbiztos hangsugárzó)ellenőriztünk, mely korábbi
Az érvényes harmonizált
visszavont szabványoknak felelt meg. A terméket a gyártó a honlapján hirdeti, így a kínálás
terméktípus nem felel meg.
megszüntetésére felszólítottuk.

Robbanásbiztos ventilátorok, kapcsolók, vezérlések

1

Az ellenőrzött robbanásbiztos ventilátor a hatályos jogszabályoknak megfelel, a
Jogsértést nem tapasztaltunk.
forgalmazó a benyújtott dokumentációkkal igazolta a megfelelőséget.

Keringető szivattyúk

2

A vizsgált berendezés típus a gyártó és a forgalmazó nyilatkozata szerint kizárólag ivóvíz Áttétel hatáskör hiányában az Országos Tisztifőorvosi
keringetésére alkalmas szivattyú, ezért nem tartozik a rendelet hatálya alá.
Hivatalhoz

2. oldal, összesen: 4

Az adattábla nem tartalmazta a CE jelölést, a
dokumentáció nem állt rendelkezésre

EK megfelelőségi nyilatkozat nem igazolja a termékek
megfelelőségét, a termékek beazonosíthatatlanok. EK
megfelelőségi nyilatkozat formai és tartalmi hibás,
gyártó és importőr neve és címe nem volt
feltüntetve.

szabványoknak

a
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Nem megfelelő tartalmú EK megfelelőségi
nyilatkozatok! Hiányzik az környezetbarát tervezés
irányelvnek való megfeleltetés.

Légkondicionáló berendezések (ECOD)

3

Felszólítás a hiányzó dokumentumok pótlására, a megfelelőség igazolására.

Légkondicionáló berendezések (LABEL)

3

A forgalmazók legnagyobb része internetes forgalmazást végez, a fogyasztók és sok Hiányos
termékinformációs
tájékoztatás
esetben a forgalmazók sem találkoznak magával a termékkel a forgalmazás előtt
forgalmazók internetes hirdetéseiben.

6

Hat helyszínen 1-1 berendezéstípus került piacfelügyeleti ellenőrzés alá a környezetbarát
tervezési követelményekre vonatkozó jogszabályok szerint. Csak az egyik esetben volt a
helyszínen megtekinthető a termék és a hozzá tartozó dokumentáció, mely megfelelt a
A helyszínen nem állt rendelkezésre a dokumentáció
vonatkozó követelményeknek. A másik esetekben nem állt rendelekzésre a helyszínen
dokumentáció vagy raktári példány. Felszólításra az importőr/forgalmazó benyújtotta a
kért dokumentációt.

Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések (LABEL)

6

Hat helyszínen 1-1 berendezéstípus került piacfelügyeleti ellenőrzés alá a környezetbarát
címkézési követelményekre vonatkozó jogszabályok szerint. Csak az egyik esetben volt a
helyszínen megtekinthető a termék és a hozzá tartozó címke. A másik esetekben nem állt
rendelekzésre a helyszínen címke vagy raktári példány. Kérésre az importőr/forgalmazó
benyújtotta a hiányzó címke mintát.

A hatból csak egy helyen állt rendelkezésre a címke,
három helyen pedig a a berendezés mivel web
áruházat ellenőriztünk, illetve csak megrendelésre
forgalmazzák a nagyobb méretű kazánokat.

Porral oltó berendezés - PED

2

Helyszíni termékminta-vétel laboratóriumi vizsgálatokcéljából

Az eljárás folyamatban van.

Elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések
készenléti és kikapcsolt üzemmódban

6

A berendezések készenléti üzemmódjában történő energiafelhasználását forgalmazók Nem megfelelő tartalmú EK megfelelőségi
dokumentum alapon igazolták a termékek környezetbarát tervezésre vonatkozó nyilatkozatok! Hiányzik az környezetbarát tervezés
követelményeknek való megfelelőségét.
irányelvnek való megfeleltetés.

Porszívók

3

A porszívók esetében az ECOD és a LABEL jogszabálynak való megfelelőséget vizsgáltuk. A
helyszíni ellenőrzéskor 2 esetben nem állt rendelkezésre az EK megfelelőségi nyilatkozat,
EK megfelelőségi nyilatkozat hiányzott.
amit 8 napon belül pótoltak. Egy további helyszínen 1 db kereskedelmi porszívó típust
vontunk ellenőrzés alá, mely megfelelt a vonatkozó rendeletek követelményeinek.

Villamos fogyasztásmérők

2

A vizsgált fogyasztásmérő típusok a mérésügyi előírások tekintetében megfeleltek.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Átfolyásmérőrendszerek, átfolyásmérők víztől eltérő folyadékokhoz

1

A vizsgált mérőeszköz típusok a mérésügyi előírások tekintetében megfeleltek.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések (ECOD)

3. oldal, összesen: 4

a
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Viteldíjjelző

3

Két termék típus megfelelőségi nyilatkozata hibás, illetve hiányos volt, gyártót Végzésben történő felszólítás után a berendezést a
felszólítottuk a megfelelő tartalmú nyilatkozat pótlására.
gyártó megfelelővé tette.

Kiterjedést mérő műszerek

2

Az ellenőrzött termékek a hatályos jogszabályoknak megfeleltek, a benyújtott
Jogsértést nem tapasztaltunk.
dokumentációk igazolták a mérőeszköz megfelelőségét.

3

Az üzemeltetőnél, majd a forgalmazónál 1 nem automatikus mérleg típus került ellenőrzés
Egy esetben a megfelelőségi nyilatkozaton sem
alá, melynél a megfelelőségi nyilatkozat volt kifogásolható. További két dokumentum
harmonizált, sem más szabványok, előírások nem
alapú ellenőrzést végeztünk, melyek során a forgalmazók minden szükséges
voltak feltüntetve.
dokumentumot bemutattak.

4

A termosztátok esetében a RoHS irányelvnek való megfelelőséget vizsgáltuk. A benyújtott
EK megfelelőségi nyilatkozatot az importőr állította ki vagy tanúsítványt nyújtottak be EK
megfelelőségi nyilatkozat hiányában, valamint a termékek beazonosíthatatlanok, nincs
feltüntetve rajtuk a gyártó és az importőr neve és címe. Az ügyfeleket végzésben
felszólítottuk a megfelelővé tételre.
Vámriasztás miatt a 12V/1000A egyenirányító esetében az LVD irányelvnek való
megfelelőséget vizsgáltuk. Az egyenirányítón nem volt feltüntetve a CE jelölés, az
azonosításra alkalmas jelölés, a gyártó neve és címe, magyar nyelvű feliratok, valamint a
benyújtott EK megfelelőségi nyilatkozat tartalmi hibás, a termék kísérő dokumentáció
nem tartalmazott magyar nyelvű használat útmutatót. A termék szabad forgalomba
bocsátása megtiltásra került.

Nem automatikus mérlegek

Bejelentésre, társhatóságok vagy mások értesítése alapján végzett
ellenőrzések

4. oldal, összesen: 4

Az EK megfelelőségi nyilatkozatok nem igazolják a
termékek megfelelőségét. Adattáblák tartalmi
hibásak és hiányosak. A termék szabad forgalomba
bocsátása megtiltásra került.

