Műszaki Biztonsági Hatóság 2017. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya

Egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó
szervezetek tanúsítására kijelölt
(ill. engedéllyel rendelkező)
szervezetek évenkénti helyszíni
ellenőrzése (vagy engedélyezés
esetén, helyszíni szemléje)

Az ellenőrzött
szervezetek száma (db)
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Ellenőrzési időszak
(negyedév)

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

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

2017. I.-IV. negyedév

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

Helyszíni ellenőrzés

365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet 17. § (3)
bekezdés

Az ellenőrzés
szempontrendszere

Egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző, nyilvántartásba
vett gazdálkodó szervezetek érvényes tanúsításának - ill.
nyilvántartásba nem vett
gazdálkodó szervezetek ellenőrzése
(tényállás tisztázása iratbekérés
alapján)
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2017. I.-IV. negyedév

1 db/negyedév

Iratbemutatás

3/1998. (I. 12.) IKIM
rendelet 2. § (1) és 3. §
(3) bekezdés;
ME 720-09MF szakmai
eljárás 3.10. pontja

A veszélyes folyadékok és
olvadékok tárolótartályaival
kapcsolatos tevékenységet végző
gazdálkodó szervezetek
tanúsítására engedéllyel
rendelkező szervezetek helyszíni
ellenőrzése
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2017. I.-IV. negyedév

1 db/II. negyedév
2 db/IV. negyedév

Helyszíni ellenőrzés

365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdés

A veszélyes folyadékok és
olvadékok tárolótartályaival
kapcsolatos tevékenységet 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
Felvonók, mozgólépcsők
(mozgójárdák) 2016. évi
biztonságtechnikai ellenőrző
vizsgálatának elvégeztetése
nyilvántartott szervezettel
(tényállás tisztázása hatósági
nyilvántartás alapján)
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 2017.06.30-ig adtak-e
megbízást a nyilvántartott
szervezetek részére az időszakos
biztonságtechnikai ellenőrzések
elvégzésére
A műszaki biztonsági szempontból
jelentős ipari szakképesítés
megszerzéséhez szükséges
vizsgakötelezettség teljesítéséhez
igénybe vehető hatósági jellegű
képzés szakmai feltételei
meglétének helyszíni ellenőrzése
A műszaki biztonsági szempontból
jelentős ipari szakképesítés
megszerzéséhez szükséges vizsgák
szervezésében közreműködő
szervezet ellenőrzése
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[nyilvántartás szerint]

[nyilvántartás szerint]
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2017. III.-IV. negyedév

1 db/negyedév

Iratbemutatás

1/2016. (I. 5.) NGM
rendelet 15-17. §;
ME 720-08MF szakmai
eljárás 3.9 pontja

2017. I.-IV. negyedév

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

Helyszíni ellenőrzés vagy
iratbemutatás

321/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 4/B. §

[nyilvántartás szerint]

Hatósági nyilvántartás
átvizsgálása alapján
felügyeleti eljárás
kezdeményezése az
illetékes műszaki
biztonsági hatóságnál

146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet 10. § (2); 6. § a)

[nyilvántartás szerint]

Hatósági nyilvántartás
átvizsgálása alapján
felügyeleti eljárás
kezdeményezése az
illetékes műszaki
biztonsági hatóságnál

146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet 10. § (5)

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

Az engedélyeseknél
ellenőrizendő az oktatási
(felkészítő) anyag célra
való alkalmassága,
tartalma, jogszabályoknak
való megfelelése, valamint
a tanulmányi és
vizsgaszabályzat
megfelelősége

365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet 13. § (3)
bekezdés k); 1/2016. (I.
5.) NGM rendelet 22. §
(4); 2/2016. (I. 5.) NGM
rendelet 34. § (4)

1 db / május hó

Vizsgák és bizonyítványok
nyilvántartása
naprakészségének és teljes
körűségének helyszíni
ellenőrzése

365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet 13. § (3)
bekezdés k); 1/2016. (I.
5.) NGM rendelet 22. §
(4); 2/2016. (I. 5.) NGM
rendelet 34. § (4)

2017. I. és IV. negyedév

2017. III. és IV.
negyedév

2017. I.-IV. negyedév

2017. II. negyedév
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