MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2016. III. 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 évenkénti helyszíni ellenőrzése (vagy engedélyezés esetén,
helyszíni szemléje)

1

Az ellenőrzött szervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a
Normaszegés megállapítására nem került sor.
tevékenységét.

Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző, nyilvántartásba vett gazdálkodó
szervezetek - érvényes tanúsításának - ill. nyilvántartásba nem vett gazdálkodó
szervezetek ellenőrzése (tényállás tisztázása iratbekérés alapján)

1

Az ellenőrzött szervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a
Normaszegés megállapítására nem került sor.
tevékenységét.

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

2

Az ellenőrzött szervezet a jogszabályi előírásoknak és az igazolásban
foglaltaknak megfelelően végzi a tevékenységét, miután kérelem
alapján az igazolás kiadása megtörtént.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

2

Az ellenőrzött szervezetek engedélye hatályossága lejárt, új engedélyt
még nem kérelmeztek. A 321/2010. (XII. 27.) Kormr. 4/B. § szerinti
engedélyt kérelmezik az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti igazolás
megszerzését követően. Az igazolások megszerzése 2016. III.név
folyamán megtörtént.

A tevékenységet jelenleg nem végzik, az új engedély
kiadásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai
feltételek fennállnak, csak a kérelmet kell benyújtani.

A nyilvántartott szervezetek visszajelzése alapján az ellenőrzött
berendezések közül2016.06.30-ig 3746 db (<10 %) esetében nem állt
rendelkezésre érvényes megbízás az üzemeltető részéről az időszakos
biztonságtechnikai ellenőrzések elvégeztetésére.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 10. § (5)
bekezdése értelmében az üzemeltető a létesítést
követő 90 napon belül, majd ezt követően minden
naptári év június 30-ig köteles a műszaki
biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével
valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni. A
mulasztó üzemeltetők esetében a IV. negyedévben
utóellenőrzésre fog sor kerülni a nyilvántartott
szervezetek közreműködésével.

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

Annak ellenőrzése a nyilvántartott szervezeteknél, hogy az üzemelő, a
leállított, a nyilvántartásba vétel alatti és a hatósági intézkedés alatti státuszú
felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák esetében az üzemeltetők 2016.06.30ig adtak-e megbízást a nyilvántartott szervezetek részére az időszakos
biztonságtechnikai ellenőrzések elvégzésére
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Építőipari gépek

1

A termék a vizsgált szempontoknak megfelelt.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

Mezőgazdasági és erdészeti gépek

7

3 termék a vizsgált szempontoknak megfelelt. 3 esetben végzésben
történt felszólítás a hiányzó dokumentumok pótlására, 1 esetben
önkéntesen történt a megfelelőség igazolása.

3 esetben nem történt jogsértés. 4 esetben nem állt
rendelkezésre magyar nyelvű használati útmutató ás
EK megfelelőségi nyilatkozat.

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Motors láncfűrészek

3

A termékek a vizsgált szempontoknak megfeleltek.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

Teherfelvevő eszközök

1

Az ellenőrzés még folyamatban van.

Hatóság felszólítására ügyfél a felvonószerelővállalkozás által kiállított megfelelőségi nyilatkozat
másolatát nem nyújtotta be.

33

A megfelelőséget nem vagy nem a jogszabályoknak megfelelő módon
A folyamatosan beérkező megfelelőséget igazoló
igazoló gyártókat végzésben szólítjuk fel az esetleges hiányok, illetve
dokumentumok feldolgozása során több esetben
nem megfelelőségek pótlására, kijavítására. Egy esetben nem igazolt,
hiányzott a megfelelőségi nyilatkozat.
hogy az ügyfél elvégezte-e a szükséges megfelelőségértékelési eljárást.

Felvonók

Nagykonyhai villamos berendezések

4

A forgalmazók megküldték a megfelelő dokumentumokat.

Egy esetben nem került sor jogsértés
megállapítására. Három esetben az adattábla hiányos
volt, nem volt feltüntetve gyártó, importőr neve és
címe, valamint nem rendelkezett EU-megfelelőségi
nyilatkozattal a termék.

Adagoló- és árusítóatomaták, és hasonló jellegű berendezések

4

Egy hűtőmágnest árusító automata vizsgálata még folyamatban van.

Egy esetben normaszegés megállapítására nem került
sor.

Felügyeleti és vezérlő eszközök

5

Egy esetben a termék nem viselt adattáblát.

Egy esetben az EU-megfelelőségi nyilatkozat nem
igazolta a termékek RoHS megfelelőségét. A többi
esetben a termékeken
CE-megfelelőségi jelölés vagy a gyártó neve és címe
nem volt feltüntetve.

Aeroszol palackok

9

A nem megfelelőséget két esetben önként javították, a többi esetben
végzésben történt felszólítás a megfelelővé tételre. Két ügyben az
ellenőrzés még folyamatban van.

Az ellenőrzések során a vizsgált termékek egy
részénel nem történt jogsértés. Többe esetben az
alábbi jogsértések merültek fel: nem szerepeltek
magyar nyelven a figyelmeztető és óvintézkedésre
vonatkozó szövegek; a termék nem hordozta a töltet
gyártási tételét azonosító kódot; az összetevők
megnevezése szakszerűtlen volt.

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek

8

A dokumentumok megküldése és kiértékelése folyamatban van.

A már beérkezett dokumentumok alapján jogsértés
nem történt.

Az ellenőrzés tárgya

Légkondicionáló berendezések

Az ellenőrzések
száma (db)
6

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Négy esetben az ügyfelek önként pótolták a hiányzó dokumentációt. A
termékek a vizsgált szempontoknak megfeleltek.

Megállapított jogsértések típusai

Négy esetben nem állt rendelkezésre a használati
útmutató.

