MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2016. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya

Az
ellenőrzések

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)

2

Az ellenőrzött szervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően
végzi a tevékenységét.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

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

2

Az ellenőrzések folyamatban vannak: a hatósági ellenőrzésről az
értesítés megüldése megtörtént.

-

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 feltételek az
ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.

Normaszegés megállapítására nem került sor.

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

1

Az ellenőrzés folyamatban vannak: a hatósági ellenőrzésről az
értesítés megüldése megtörtént.

-

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

2

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

Normaszegés megállapítására nem került sor.

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) biztonságtechnikai ellenőrző
vizsgálatának elvégeztetése nyilvántartott szervezettel (tényállás
tisztázása hatósági nyilvántartás alapján)

2502

Az országos nyilvántartás adatainak átvizsgálása alapján
megállapítást nyert, hogy egyes berendezések esetében a
nyilvántartás nem tartalmaz adatot arra vonatkozóan, hogy a
A felvonókról, mozgólépcsőkről és
berendezés üzemeltetője a 2016. évben elvégeztette-e a kötelező mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm.
műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot. A nyilvántartás
rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott
adatainak a nyilvántartott szervezetektől bekért adatokkal
időszakonként kötelezően elvégzendő időszakos
(2016.08.12., 2016.11.22.) való összevetése alapján pontosított
biztonságtechnikai ellenőrzés elmaradt, illeve
berendezések körét tájékoztatsául a hatóság megküldte az
nem igazolt annak elvégeztetése.
illetékes kormányhivatalnak a szükséges intézkedés megtétele
céljából.

2

Az egyik ellenőrzött szervezet egy másik szervezet ellenőre által
leállított felvonó újraindítását engedélyezte úgy, hogy nem
rendelkezett a leállítást eredetileg elrendelő szervezet írásos
hozzájárulásával. A szervezet hatósági felszólításra felhagyott a
jogsértő tevékenység végzésével és intézkedést hozott a jogsértő
gyakorlat jövőbeni kizárása iránt.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és
mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet 10. § (5) bekezdésében meghatározott
megbízás hiányában végzett a rendelet 10. § (2)
bekezdés szerinti fővizsgálatot a berendezésen.

Aeroszolok

2

Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások jelölésének
megfelelőséget vizsgáltuk.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és
technológiai hűtők (ECOD)

3

Professzionális hűtőbútorok esetében az Öko rendeletnek való
megfelelőséget vizsgáltuk. A hiányzó dokumentumokat az
ellenőrzés alá vont ügyfél önként pótolta.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Professzionális hűtőbútorok (LABEL)

3

Professzionális hűtőbútorok esetében az Címke rendeletnek való
megfelelőséget vizsgáltuk. A hiányzó dokumentumokat az
ellenőrzés alá vont ügyfél önként pótolta.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Mozgólépcsők, mozgójárdák

5

A vizsgált termékek esetében a szükséges dokumentumokat az
ügyfelek bemutaták, a vizsgált szempontok tekintetében
jogsértést nem állapítottunk meg.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek

4

A dokumentum alapon indult ellenőrzések kapcsán az egyik
forgalmazó nyilatkozata szerint az ellenőrzés alá vont
terméktípust nem forgalmazza, az erre utaló hivatkozásokat
honlapjáról törölte. A többi forgalmazónál még folyamatban van
az ellenőrzés.

A lezárt ügyekben jogsértést nem tapasztaltunk,
a többi ellenőrzés folyamatban van.

Építőipari gépek

1

EU-tagállam piacfelügyeleti hatósága által tett bejelentésre
kezdeményezett ellenőrzés során megállapítottuk, hogy
Magyarország területén nem üzemel a bejelentésben szereplő
veszélyes berendezéstípus.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Mezőgazdasági és erdészeti gépek

3

Internetes felületen, web-árházak által forgalmazott
mezőgazdasági és erdészeti gépeket vontunk ellenőrzés alá. Az
ellenőrzött berendezések a vizsgált szempontok tekintetében
megfeleltek a gépek rendeletben meghatározott alapvető
biztonsági követelményeknek.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

Keringetőszivattyú

3

A keringetőszivattyúk közül a szolárszivattyúként hirdetett
típusokat ellenőriztük. Két esetben nem találtunk kifogást, egy
termék esetében az ellenőrzés még folyamatban van.

A lezárt ügyekben jogsértést nem tapasztaltunk,
a többi ellenőrzés folyamatban van.

Vízszivattyúk

2

A vizsgált vízszivattyúk megfeleltek a vonatkozó
követelményeknek.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

A felvonók időszakos biztonságtechnikai ellenőrzését végző
nyilvántartott szervezetek ellenőrzése a jogosultság hiányában végzett
tevékenység tárgyában

Az ellenőrzés tárgya

Az
ellenőrzések

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Robbanásbiztos lámpák, kapcsolók, vezérlések

5

A robbanásbiztos lámpák, kapcsolók, vezérlések esetében az
ATEX irányelvnek való megfelelőséget vizsgáltuk.

Jogsértést önként megszüntették, vagy nem
tapasztaltunk.

