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Köszöntő
Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel mutatom be Önöknek a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2012.
évi megújult kiadványát. A kiadvány új megjelenésének előzménye, hogy a Kormány a
Magyary Program keretében célul tűzte ki a közigazgatás korszerűsítését, többek között az „ügyfélbarát” közigazgatás megvalósítását, a „Jó Állam” létrejöttét.
A 2010. és 2011. év a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szervezetében is változások sorát idézte elő. A közigazgatási reform első lépcsőjeként a Hivatal területi
szervei 2011. január 1-jétől a Kormányhivatalok részévé váltak. A Hivatal szakmai irányító szerepet tölt be a mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szerveknél.
Az újjászervezés következő szakasza az „Egyszerű Állam Program”, amelyben Hivatalunk is tevékenyen részt vesz. A koncepció célja a vállalkozói adminisztratív terhek
csökkentése, azaz a „vállalkozóbarát” közigazgatás megteremtése. A kevesebb adminisztráció, gyorsabb ügyintézés elengedhetetlenül szükséges a magyar gazdaság hos�szú távú versenyképességének javításához.
A Hivatal stratégiájában kiemelt hangsúlyt fordít a vállalkozók, fogyasztók érdekeinek védelmére. E célkitűzést a Hivatal a piacfelügyeleti jogszabályok változása által,
a piacfelügyeleti tevékenység kiszélesítésével, az ellenőrzések hatékonyabbá tételével
kívánja elérni.
Ajánlom szíves figyelmükbe a Hivatal tevékenységét bemutató új kiadványt.

			



Üdvözlettel:
Király Péter
főigazgató
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Bevezető
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

résügyi Hivatal, így jelenleg ezen intézmények

(a továbbiakban: Hivatal) a nemzetgazdasági

teljes körű jogutódjaként működik.

miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

2011. január 1-jével a Hivatal területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságai a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok szakigazgatási

A Hivatalt 1999. február 1-jei hatállyal a Kormány alapította azzal a céllal, hogy az akkori
gazdasági minisztérium egyes hatósági és közigazgatási feladatait önálló jogi személyiséggel
rendelkező szervezet lássa el.
A közigazgatás további átalakítása keretében,
2006. január 1-jén, a Hivatal tevékenységébe
integrálódott a Magyar Műszaki Biztonsági
Hivatal és a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő
Intézet, 2007. január 1-jén az Országos Mé-

szerveivé váltak. A Hivatal Metrológiai Hatósága és Műszaki Felügyeleti Hatósága szakmai
irányítást gyakorol a mérésügyi és műszaki
biztonsági szakigazgatási szervek tevékenysége felett.
A Hivatal elsősorban hatósági feladatokat lát
el, mely során kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatás- és vállalkozásközpontú, az ügyfeleket segítő közigazgatás továbbfejlesztésének és
a közszolgáltatás minősége javításának.

A Hivatal tevékenységének
fontosabb területei
(1) Állami-mérésügyi hatóságként fenntartja
az országos etalonokat, elvégzi azok nemzetközi összehasonlítását, gondoskodik
azok leszármaztatásáról. Ellátja a kötelező
hitelesítésű mérőeszközök típusvizsgálatát

és hitelesítését. EK megfelelőség tanúsítást
végez, és ellátja az ország képviseletét a
nemzetközi mérésügyi szervezetekben.
(2) Az EU nemzeti hatóságaként ellátja az
Unió közös kereskedelempolitikájának ha
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(3)

(4)

(5)

(6)
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zai végrehajtásával kapcsolatos hatósági
feladatokat. (Ide tartozik pl. bizonyos me
zőgazdasági, textil, valamint vas- és acél
ipari termékek EU import szabályozásának végrehajtása).
Piacfelügyeleti jogkörében a gyártóknál,
forgalmazóknál ellenőrzi, hogy az egyes
gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, gépek-berendezések, rendszerek, mérőeszközök kielégítik-e az alapvető megfelelőségi (biztonsági, energiatakarékossági,
környezetvédelmi stb.) követelményeket.
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási
követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelőség-értékelésére jogosult
szervezetek kijelölésével és bejelentésével
kapcsolatos feladatokat.
Hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, idegenforgalom és a közraktározás területén a vállalkozások piacra
lépésével kapcsolatos hatósági igazgatási
– engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési – feladatokat (e körbe tartoznak
például az utazásszervezők, a lovas szolgáltatók, time share szolgáltatók, idegenvezetők).
Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer előállítására is felhasználható anyagok (kábítószer-prekurzorok)

forgalmazását, végrehajtja a Vegyifegyver
Tilalmi Egyezményből (VTE) hazánkra
háruló feladatokat (jelentést tesz a VTE hatálya alá tartozó vegyianyagok hazai gyártásáról, felhasználásáról, valamint ellenőrzi, hogy nem történik-e tiltott vegyifegyver
előállítás).
(7) Végzi a nemesfémtárgyak és termékek
vizsgálatát, hitelesítését és nemesfémtartalmuk tanúsítását, fémjelzését, ellenőrzi
ezek kereskedelmét.
(8) Hazai és EU-s jogszabályok alapján ellátja a haditechnikai, valamint a kettős fel
használású (katonai és polgári) termékek
külkereskedelmével, a haditechnikai ter
mékek gyártásával, az ezzel kapcsolatos
szolgáltatások nyújtására vonatkozó enge
délyezési, tanúsítási és ellenőrzési hatósági
feladatokat.
(9) Műszaki-biztonsági felügyeleti hatásköré
ben a műszaki-biztonsági követelmények
megtartása érdekében engedélyezési és
ellenőrzési jogkört gyakorol (pl. ipari üzemek, szolgáltató egységek, olaj és gáztárolók műszaki biztonságának felügyelete).
(10) Ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságainak szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat.
(11) A Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szab-

vány szerinti tanúsított minőségügyi rendszert működtet, melynek hatálya kiterjed a
Hivatal teljes egészére és minden tevékenységére. Ezen 9001-es rendszer alapján a
Hivatal Metrológiai Hatósága az MSZ EN
ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált kalibrálólaboratóriumként végzi a

nemzetközileg elismert mérőképességeivel lefedett leszármaztatási tevékenységét.
A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Anyagvizsgálati Osztályának laboratóriuma szintén a 9001-es alapon kidolgozott,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány
szerint akkreditált vizsgálólaboratórium.

A Hivatal 2012-2014 közötti
időszakra vonatkozó stratégiájának kiemelt
célkitűzései
A Hivatal stratégiája megvalósítása során az
elérni kívánt cél:
–– a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása,
–– a vállalkozók, fogyasztók érdekeinek védelme; az innováció és műszaki háttér biztosítása,
–– hozzájárulás az állami adóbevételek helyes
megállapításához,
–– a vállalkozások bürokratikus, adminisztratív terheinek csökkentése, a hivatali kapun
keresztül történő elektronikus ügyintézés
lehetőségeinek kibővítésével.

Főbb prioritások
A mérésügy területén
A mérésügy a hazai műszaki infrastruktúra
része: fejlesztése nélkül a hazai ipar, a kereskedelem és szolgáltatási szektor teljesen kiszolgáltatottá válna a külföldi szereplők részére.
A mérésügy a hazai mérések pontosságának növelésével a versenyképességet segíti elő. Ezért
elsőrendű cél az MRA (Kölcsönös Elismerési
Megállapodás) egyezmény szerint, a nemzetközileg elismert mérőképességek fenntartása. Az ehhez szükséges akkreditáció fenntartása, bővítése kiemelt feladat. Hasonlóan
fontos cél a nemzeti etalonok pontosságának
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fenntartása, illetve növelése, hiszen a leszármaztatáson keresztül a többi mérésügyi tevékenység pontossága is ettől függ. A mérésügyön
belül elsősorban az élet- és egészségvédelem,
a környezetvédelem, – ideértve a sugárvédelmet, a levegő, a talaj és a vízszennyezettség
mérését – valamint a tisztességes kereskedelem mérésügyi háttérbiztosításával kapcsolatos fejlesztések érdemelnek kiemelt figyelmet.
Tudatos fejlesztésekkel és a rendelkezésre álló
elkötelezett humán erőforrások hatékony hozzájárulásával a hazai mérésügy ezeken a területeken felzárkózhat a nemzetközi élvonalhoz.

A műszaki-biztonság; piacfelügyelet
fejlesztése terén
E területen a finn modell alapján is közelíteni
kell a létesítmények, rendszerek engedélyezési-ellenőrzési eljárását a gépek, berendezések,
termékek piacfelügyeleti eljárásban történő
megfelelőségi vizsgálatához, ellenőrzéséhez. A
cél az emberi egészséget, környezetet nem veszélyeztető műszaki biztonsági előírások betartatása úgy, hogy a vállalkozók a szolgáltató, segítő államot lássák az eljárások mögött.
A piacfelügyeleti eljárásban kiemelt hangsúlyt
kell kapnia a nem megfelelő, rossz minőségű,
az emberi életminőséget rontó, veszélyeztető
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importtermékek kiszűrésének, ezáltal is segítve a hazai kis- és középvállalkozók piacra
jutásának esélyeit, illetve a munkahelyek számának növelését. A veszélyes termékek felderítése érdekében ki kell építeni és működtetni
kell a piacra kerülő termékek adatbázisát, a
társhatóságokkal ki kell alakítani a kölcsönös
információáramlást, valamint bővíteni kell a
nemzeti és nemzetközi tapasztalatok megismerését, alkalmazását.

Az ellenőrzés hatékonyabbá tétele
A Hivatal egésze, azon belül valamennyi hatóság számára elsőrendű feladat az adott tevékenységbe illeszkedő hatékony ellenőrzési
rendszer megteremtése. Egyes területeken az
ellenőrzés preventív szerepének erősítésével,
így a kockázatelemzési módszerek alkalmazásával, az illegális tevékenység kiszűrésével,
az adóelkerülés, a fogyasztásmérők manipulálásának megakadályozásával, valamint
a „túlzott kockázatvállalás” csökkentésével
meg kell akadályozni, hogy a nem jogkövető
vállalkozások a nemzetgazdaságnak, az emberek széles körének kárt, milliós-milliárdos
hátrányt okozzanak. A cél a piaci verseny tisz
taságának védelme, a feketegazdaság vissza
szorítása.

E-közigazgatás – az informatikai
infrastruktúra hatékonyságának
növelése
Az ügyfélbarát közigazgatás elősegítése érdekében a Hivatal egyik fő célja az elektronikus ügyintézés kiterjesztése (hivatali kapu,
e-nyomtatványok). A Hivatal fő feladata még
a megyei kormányhivatalokkal kapcsolatos
együttműködési feladatok körében az informatikai szakmai rendszerek felkészítése a
tényleges informatikai szétválás utáni állapotra.

A Hivatal működésének hatékonysága
és színvonala
A Hivatal továbbra is erősíteni kívánja a társhatóságokkal, ügyfelekkel, szakmai és nemzetközi szervezetekkel meglévő kapcsolatait.
A szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás fejlesztése és a közszolgáltatások színvonalának
javítása érdekében a Hivatal két helyen működtet Ügyfélszolgálati Irodát.
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A Hivatal székhelye

Elérhetőség:

Ügyfélfogadás:

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.
Postacím: 1534 Budapest, Pf. 919.
Tel.: +36-1-458-5800
Fax: +36-1-458-5865
e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu
webcím: www.mkeh.gov.hu

Hétfőtől–csütörtökig: 8.30-16.00
pénteken: 8.30–13.00
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A Hivatal telephelye

Elérhetőség:

Ügyfélfogadás:

Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3–5.
Telefon: (1) 333 0147
Fax: (1) 210 2171
e-mail: nehiti@mkeh.gov.hu

Hétfőtől–csütörtökig:
délelőtt: 9.00–12.00
délután: 13.00–15.00
pénteken: 9.00–12.00

9

METROLÓGIAI HATÓSÁG
A metrológia, a mérés tudománya az ősidőkig nyúlik vissza. A kereskedelem fejlődése
fokozatosan szükségessé tette a mérések vi
lágméretű egységesítését. A tudományok fej
lődése pedig együtt járt a mérések pontossága
és megbízhatósága iránti igény rohamos nö
vekedésével. A modern társadalmakban a fo
gyasztó védelme, az áruk és a szolgáltatások
mennyiségének és minőségének garantálása
állami feladat, amelynek ellátását a jogalkotók
törvényekkel, rendeletekkel szabályozzák.

A Hatóság tevékenysége
A Metrológia Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által ellátott feladatok a pontos, egységes
és közhitelű mérés társadalmi igényein keresztül a gazdaság szinte valamennyi területéhez
szorosan kapcsolódnak. A modern állam növekvő mértékben ismeri fel a hatékony mérésügyi rendszer működtetésének gazdasági
és társadalmi súlyát. A korszerű mérésügyimetrológiai infrastruktúra meghatározó módon járul hozzá egyebek mellett a nemzetközi
kooperáció és munkamegosztás, az ipari versenyképesség, a tudományos kutatások megvalósításához, valamint a kereskedelmi ügyletek hatékony lebonyolításához, a környezet- és
egészségvédelem, a közlekedésbiztonság fenn-
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tartásához és az innováció magas szintű támogatásához.
Magyarország a két mérésügyi világszervezet,
a Nemzetközi Méteregyezmény és a Nemzetközi Mérésügyi (Törvényes Metrológiai) Szervezet tagjaként alapításuk óta részt vesz azok
munkájában. A magyar metrológia szintén
aktívan közreműködik az európai mérésügyi
szervezetek (EURAMET, WELMEC) különböző szintű bizottságainak tevékenységében,
valamint számos ország mérésügyi intézményével tart fenn szakmai kapcsolatot kétoldalú
és regionális együttműködés keretében.

A mérésügyi tevékenység
négy fő feladatcsoportba sorolható:
1. Mérésügyi hatósági feladatok
A Hatóság ellátja a mérésügyről szóló jogszabályokban meghatározott kötelező hitelesítésű
mérőeszközök típusvizsgálatát. A típusvizsgálatot követően végzendő darabonkénti hitelesítés alapvetően a kormányhivatalokhoz tartozó
területi szervek feladata, azonban néhány eszköz esetén a hitelesítést országos hatáskörrel
a Hatóság végzi, mert a területi szervek nem

rendelkeznek a szükséges műszaki infrastruktúrával.
A fogyasztóvédelmet és a tisztességes kereskedelmet alapozza meg a mérlegek, súlyok, viteldíjjelzők, üzemanyagmérők, valamint a közüzemi fogyasztásmérők (vízmérők, gázmérők,
villamos fogyasztásmérők, hőfogyasztás mérők) hitelesítése. Az adók és illetékek helyes
megállapítását teszi lehetővé a szerencsejáték
eszközök, valamint a jövedéki törvény végrehajtásához használt tartályok, tartályszintmérők, átfolyásmérők és szeszmérők, és a
már említett üzemanyagmérők hitelesítése.
A környezet-, élet- és vagyonvédelem területén bírnak jelentőséggel a hitelesített dózis és
radioaktív-szennyezettség mérők, zajszintmérők, kipufogógáz elemzők, járműsebesség
mérők, légzési alkoholmérők, tengelyterhelés-mérők, gumiabroncs nyomásmérők hitelesítései.

2. Mérésügyi állami feladatok
A Hatóság 22 országos etalont tart fenn, kidolgozza és elvégzi az azokról való leszármaztatást, részt vesz a nemzetközi összehasonlító
mérésekben, biztosítja a hazai mérések nemzetközi egyenértékűségét. Kidolgozza a kalibrálási eljárásokat, és elvégzi a kalibráló és
más szervezetek etalonjainak és mérőeszközeinek kalibrálását, továbbá hiteles anyagminta készítést és minősítést is végez. A Nemzeti
Metrológiai Intézetek mérőképességének (a

nemzeti etalonok és az azokra visszavezetett bizonyítványok) kölcsönös elismeréséről
szóló CIPM-MRA megállapodás keretében a
Hatóság rendszeresen részt vesz nemzetközi
kulcsösszehasonlító mérésekben. A nemzetközi adatbázisban közzétett mérőképességek
alapozzák meg a hazai vállalkozók és tanúsító
szervezetek részére kibocsátott CIPM-MRA
logót tartalmazó kalibrálási bizonyítványok
értékét, melyeket az egyezményt aláíró országok köcsönösen elfogadnak.
A Hatóság ISO 9001 szabvány szerint tanúsított és az ISO 17025 szabvány követelményeit is teljesítő minőségirányítási rendszerében
megadott kalibrálási előírásai (jelenleg 122 db)
szerint nyújt kalibrálási (leszármaztatási) szolgáltatásokat.

3. Szakmai irányítás
A Hatóság a műszaki főigazgató helyettes
irányítása alatt a területi mérésügyi szakigazgatási szervek szakmai irányítását is
ellátja. Ennek részeként hitelesítési előírásokat, iratmintákat, eljárásokat dolgoz ki.
A területi szakigazgatási szervek etalonjait
kalibrálja, mértékhitelesítőket oktat és vizsgáztat. Biztosítja az érintettek részére a törvényes tanúsító jeleket, szakmailag felügyeli
a hitelesítési tevékenységet, koordinálja a
hitelesítésben közreműködőket, részt vesz
a panaszügyek kivizsgálásában, szakmai
állásfoglalást ad ki. Ellátja a területi mérés-
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ügyi szervek szakmai felügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos feladatköröket.

közi fejlődési tendenciákkal összhangban válassza meg, ami egyben a hazai társadalom és
gazdaság aktuális igényeinek is megfelel.

4. EK tanúsítás

A Hatóság a mérésügyi jogszabályokból, a
nemzetközi mérésügyi szervezetekben való
tagságból adódó, továbbá a felhasználók igényeiből következő hatósági és nem hatósági
feladatait szakmai területek szerint tagolt osztályszerkezetben végzi:
–– Mechanikai mérések osztály (egy és többdimenziós hosszúságmérés, tömegmérés, térfogatmérés, folyadék- és gázáramlás-mérés,
sűrűségmérés, erő- és keménységmérés, abszolút- és túlnyomás-mérés, zajszintmérés)

A Hatóság a hazai gyártók termékeinek piacra kerülését segítve EK tanúsítási modulokat
végez 1422 számú bejelentés alapján a MID és
NAWI irányelvek hatálya alá tartozó jogszabályban meghatározott mérőeszközökre.
Az intenzív nemzetközi beágyazottság tradicionálisan segíti a magyar metrológiát abban,
hogy tevékenységének fő irányait a nemzet-

A hidrosztatikus mérlegelés elvén alapuló, számítógép által vezérelt etalonberendezés
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–– Elektromos, hőfizikai és optikai mérések osz
tály (egyenáramú és váltakozó áramú mérések, idő és frekvenciamérés, hőmérséklet
és hőfizikai mérések, optikai etalonok és
mérőeszközök kalibrálása, jármű-sebességmérők hitelesítése)

–– Sugárfizikai és kémiai mérések osztály (dózismérés, rádióaktivitás mérés, gázössze
tétel mérés, pH – mérés, fajlagos vezetésmérés, hiteles anyagminták készítése és
minősítése)

A háromdimenziós hosszúságmérés nemzeti etalonja
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A radioaktivitás-mérés nemzeti etalonja az aktivitás közvetlen módszerrel történő
meghatározására szolgáló mérőberendezésekből áll.

–– Engedélyezési és szerencsejáték vizsgálati osztály (pénznyerő automaták, sorsoló programok, sorsoló eszközök és rulettkerekek, hitelesítést helyettesítő minősítő szervezetek engedélyezése)

Kapcsolat:
Metrológiai Hatóság
1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.
E-mail: mfo@mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu/meresugy
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Kereskedelmi
és Piacfelügyeleti Hatóság
A Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
(KEPIH) szervezeti egységei többek között
a közösségi és nemzeti hatáskörben alkotott
jogszabályokból eredő, országos illetékességet
igénylő, sajátos kereskedelmi, külkereskedelmi, közraktározás-felügyeleti, piacfelügyeleti
feladatokat látnak el.

A KEPIH külkereskedelmi
hatósági és egyéb feladatai
Az EU-harmonizált területen:

bonafélék, állati eredetű termékek, zöldség és
gyümölcs, cukor, bor, alkohol stb.), a textil- és
ruházati termékek, vas- és acélipari és egyéb
ipari termékek EU-s importszabályozásának
végrehajtásával:
–– ellátja a kereskedelempolitikai célú behozatali engedélyezési feladatokat,
–– véd-intézkedéseket, mennyiségi korlátozásokat és felügyeleti eljárásokat működtet,
–– kezeli az import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosítékokat.

Az EU közös kereskedelempolitikája – az
egyéb eszközök alkalmazása mellett – a behozatali engedélyezés, az előzetes megfigyelési
rendszerek, a monitoring rendszerek, a felügyeleti ellenőrzések, valamint a nemzetközi
szerződésekhez és kétoldalú megállapodásokhoz, illetve autonóm intézkedésekhez kapcsolódó kontingensek működtetése révén valósul
meg.

A feladatkör felöleli a vonatkozó jogszabályok,
nemzetközi megállapodások előkészítésében,
az egyes eljárások kialakításában, valamint
azok hazai és nemzetközi egyeztetésében, tárgyalásain való részvételt (pl. az EU Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésének Irányító
Bizottsága, az EU mezőgazdasági bizottságai,
az AMIS QUOTA Irányító Bizottsága, valamint az EU Textilbizottsága és Acélbizottsága,
a hazai termékpálya-bizottságok és ipari szakmai szövetségek).

A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti hatóság.
A Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
foglalkozik a mezőgazdasági termékek (pl. ga-

Ellenőrzési és adatszolgáltatási feladatok tekintetében a Hivatal együttműködik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal.
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A KEPIH több különleges engedélyezési feladatot is ellát, részben az Eurói Unió jogi aktusai, részben a hazai jogszabályok által meghatározott nemzeti korlátozások végrehajtásával
összefüggésben.
A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott
előállítására is felhasználható vegyi anyagok,
az ún. kábítószer-prekurzorok szabályozásának célja, hogy megakadályozza azoknak
az illegális kábítószer-gyártás részére való eltérítését a legális kereskedelmi forgalomból.
Ezen anyagok felügyeletére az ENSZ 1988. évi
Egyezménye kötelezi Magyarországot.
Az Európai Unió e cél hatékonyabb elérése
érdekében a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységek ellenőrzésére a közösségen
belüli és a harmadik országokkal folytatott
kereskedelemre vonatkozóan rendeleteket alkotott.
A Hivatal, mint kijelölt nemzeti hatóság feladata különösen: a kábítószer-prekurzorokkal
a Közösségen belül és a harmadik országok
viszonylatában folytatható tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele, a kivitel,
behozatal engedélyezése, az ellenőrzési és jelentési célú adatgyűjtés, valamint a legálisan
végezhető tevékenységek ellenőrzése.
Az illékony szerves oldószer tartalmú egyes
festékeket, lakkokat és járművek javító fényezésére szolgáló termékeket (VOC) forgalomba hozók engedélyezése és az éves adatgyűj-
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tési feladatok végzése a környezetet szennyező
egyes festékek és lakkok forgalmát korlátozó
közösségi irányelv monitoring rendelkezéseinek végrehajtása céljából történik.
A Hivatal szervezi, koordinálja és a társszervekkel (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek, Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal) közösen, országos illetékességgel látja el az előírások betartásának
felügyeletét és végzi a szabálytalanságok felfedését célzó adminisztratív ellenőrzéseket.
Ellátja ezek mellett a hatóságok és a gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés szervezését, valamint a nemzetközi szervezetek
munkájában való képviseletet is.

A nem harmonizált területen:
Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását követően egyes áruk Magyarországra történő behozatalához, a területén
keresztül történő re-exportjához, valamint
kiviteléhez ún. külön (tevékenységi) engedélyezés, valamint áru-behozatali és árukiviteli engedélyezés maradt érvényben, amely
korlátozások az adott áru forgalmazására
vonatkozó, elsősorban a közbiztonság védelmében szükséges előírások betartásához kapcsolódnak. Az ezekkel érintett árucsoportok:
radioaktív anyagok, ipari robbanóanyagok,

pirotechnikai termékek, polgári fegyverek,
lőszerek, alkatrészek, egyes közbiztonságra
veszélyes eszközök, biztonsági védőfelszerelések, biztonsági papírok, természetvédelmi
oltalom alá eső egyes állatok. Utóbbi vonatkozásban a Hatóság ellátja az élő éti csiga
nem harmonizált kiviteli szabályozásával, a
szakmai együttműködési feltételek kialakításával és a kivitel engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
Amennyiben a Magyarországon bejegyzett
vállalkozás és valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államon és Svájcon kívüli országban szék-

hellyel rendelkező cég között létrejött szerződés külföldi munkavállaló magyarországi
munkavégzésével (elnevezése: vállalkozási
import) történik, annak teljesítését a Hatóság
engedélyezi.
A Hatóság feladatai közé tartozik a pénzmosás
és terrorizmus finanszírozásának megelőzése
és megakadályozása céljából azon árukereskedők felügyelete és nyilvántartása, akik/amelyek értékesítési tevékenység folytatása során
hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy
meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak
el. Ennek feltételeként a Hatóság jóváhagyja az
érintett árukereskedők ügyfél-átvilágításhoz
szükséges, megfelelő belső szabályzatát.

Kapcsolat:
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
Kereskedelmi Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: (1) 4585-514, (1) 4585-522
E-mail: keo@mkeh.gov.hu, agrar@mkeh.gov.hu

A KEPIH kereskedelmi hatósági
feladatai:
Kereskedelmi hatóságként a KEPIH a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások piacra lépésével
kapcsolatosan lát el hatósági feladatokat. Ide
tartozik az utazásszervezői és utazásközvetítői
tevékenységet folytató vállalkozások engedé-

lyeztetése, valamint a bejelentés-köteles tevékenységek körében a tartós szálláshasználati
szolgáltatási (time-share), lovas szolgáltatói,
idegenvezetői tevékenységet folytató vállalkozások tevékenységi jogosultságának vizsgálata.
Az érintett vállalkozásokról a KEPIH hatósági
nyilvántartást vezet, és ellátja a nyilvántartásban szereplő vállalkozások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat is.
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Az Európai Parlament és a Tanács belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányel
vének a hazai jogrendszerbe történő átültetését
követően a KEPIH ellátja továbbá az utazásszervezői, idegenvezetői és tartós szálláshasználati
szolgáltatási tevékenységek kapcsán a szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, határon átnyúló szolgáltatók bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat.
A KEPIH ellátja továbbá a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával
kapcsolatos nyilvántartási, ellenőrzési feladatokat.

Az utazási vállalkozások vonatkozásában:
A fogyasztói érdekek védelmét szolgálja többek között az, hogy a vonatkozó jogszabályok
az utazási vállalkozókat a megfelelő vagyoni
biztosíték igazolására kötelezik. A bekövetkezett csődesetek kapcsán tapasztalt társadalmi felháborodás jól érzékeltette, a fogyasztók
igénylik, hogy az ilyen nagy értékű szolgáltatás igénybe vétele kapcsán legyen mód előzetesen tájékozódni arról, hogy a szolgáltatást
nyújtó rendelkezik-e az utazás biztonságos
lebonyolításához szükséges feltételekkel. Ezt
a célt szolgálja, hogy a Hatóság az internetes
oldalon naprakészen, bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhető módon közzéteszi az
engedéllyel rendelkező utazási vállalkozók listáját és vagyoni biztosítékuk adatait.
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A gondtalan utazás érdekében a Hatóság:
–– engedélyt ad ki az utazásszervező- és közvetítő vállalkozások részére,
–– az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozásokról hatósági nyilvántartást vezet,
–– figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nyilvántartásba bejegyzett, engedéllyel rendelkező
utazási vállalkozásoknál a jogszabályban
foglalt bejegyzési és működési feltételek folyamatos fennállását, a vagyoni biztosítékköteles tevékenységet végző utazási vállalkozásoknál a vagyoni biztosíték meglétét és
mértékét,
–– visszavonja az engedélyét és törli a hatósági
nyilvántartásból azokat az utazási vállalkozókat, amelyek a nyilvántartásba vétel valamely feltételével már nem rendelkeznek,
–– jogszabálysértés esetén pénzbírságot is kiszabhat, illetve eltilthat vállalkozásokat a tevékenység végzésétől.

A tartós szálláshasználati szolgáltatók
vonatkozásában:
E tevékenység keretében a Hatóság feladatainak ellátása során többek között a fogyasztóval
kötendő szerződésmintát és a termékre vonatkozó tájékoztató jogszabályban előírt kötelező
tartalmi elemeit vizsgálja. Ez a fogyasztók biztonságát jelentősen növeli.

A Hatóság ellenőrzi a bejelentés-köteles tevékenység végzésére vonatkozóan előírt feltételek
fennállását, és jogszabályban meghatározott
esetekben hivatalból törli a nyilvántartásból
a szolgáltatót, illetve megtiltja számára a tevékenység folytatását. A jogszabály megsérté
sének megállapítása esetén pénzbírságot is
kiszabhat.

Az idegenvezetők vonatkozásában:
A Hatóság ellátja a nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatokat
és idegenvezetői igazolványokat ad ki.
Mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság
részt vesz az idegenvezetők ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban.
Jogszabálysértés esetén pénzbírságot szabhat
ki, az idegenvezetőt törölheti a nyilvántartásból, eltilthatja a tevékenység gyakorlásától és
az idegenvezetői igazolvány bevonásáról rendelkezhet.

A lovas szolgáltatók vonatkozásában:
A bejelentéshez kötött tevékenységet folytató
lovas szolgáltatók vonatkozásában nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és ellenőrzési feladatokat lát el hatósági jogkörében.
A lovas szolgáltatási tevékenységek során a
szolgáltatás fontos eleme maga a ló, ezért a tar-

tási körülmények jogszabályi meghatározása
és azok ellenőrzése a szolgáltatást igénybevevők biztonsága érdekében nélkülözhetetlen.
Az ellenőrzések során a hatóság az állattartási
körülményekre vonatkozó jogszabályi előírások betartását is vizsgálja, ezáltal védve a fogyasztók érdekeit, egészségét.
Jogszabálysértés esetén a hatóság a lovas szolgáltatót pénzbírság kiszabásával szankcionálhatja, vagy törli a nyilvántartásból, illetőleg eltiltja a tevékenység gyakorlásától.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának
és felhasználásának vonatkozásában:
A Hatóság ellátja a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos
nyilvántartási, ellenőrzési feladatokat, amely
során nyilvántartásba veszi a kártya-kibocsátási tevékenység végzését bejelentő intézményeket, tájékoztatja a kereskedelemért felelős
minisztert azokról az intézményekről, melyek
a kártya-kibocsátási tevékenység megkezdéséről értesítették a hatóságot, ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások megtartását, valamint jelentést tesz a miniszternek az
ellenőrzései eredményéről, megállapításairól.
A Hatóság a feladatainak minél hatékonyabb
ellátása érdekében együttműködik a társhatóságokkal és az érdekvédelmi képviseletekkel, biztosítótársaságokkal, hitelintézetekkel. A szak
mai együttműködés előmozdítása, a turisztikai

19

szolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevők (fogyasztók) minél szélesebb körű tájékoztatása
érdekében jelen van szakmai rendezvényeken,

konferenciákon, és megfelelő információkat
nyújt mind a szakmai sajtón, mind a tömegtájékoztatást ellátó médián keresztül.

Kapcsolat:
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
Idegenforgalmi Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: (1) 4585-541
Fax: (1) 4585-847
E-mail: idegenforgalmio@mkeh.gov.hu

A KEPIH közraktározásfelügyeleti feladatai:
A közraktározás intézményrendszere a termelés hiteligényének jobb kielégítése érdekében működik. A KEPIH feladata a közraktározási piac szabályozása alapján a közbizalom
széleskörű biztosítása a közraktári tevékenység
engedélyezése, illetve a törvényi rendelkezések
betartásának folyamatos ellenőrzése révén.
A közraktár-felügyelet hatáskörébe tartozik
–– az új közraktárak létrehozásának engedélyezése,
–– a törvény által előírt bejelentési kötelezettségek elbírálása,
–– a közraktárak forgalmi adatainak figyelemmel kísérése és azok elemzése,
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–– a közraktárak ellenőrzése,
–– a vonatkozó törvény és a kapcsolódó jogszabályok szakmai előkészítésében való részvétel,
–– szakmai tanácsadás, tájékoztatás.
A közraktár-felügyelet munkájának hangsúlyos része az ellenőrzés. Ennek keretében kapcsolatot tart a közraktárakkal, adatokat kér be,
valamint éves átfogó vizsgálatokat, utóellenőrzést, cél- és témavizsgálatot végez, helyszíni
vizsgálatokat folytat. Ellenőrzi a közraktárak
számára kötelezően előírt tárgyi, személyi és
vagyoni feltételek folyamatos meglétét, a közraktározás és – együttműködve a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletével – a zálogkölcsönnyújtás teljes folyamatát, valamint
az értékpapír-kibocsátással és -bevonással

járó kötelezettségek teljesítését. A felügyelet a
vizsgálatok eredményeként kötelezhet a jogsértés kiküszöbölésére, bírságot szabhat ki,
felfüggesztheti a közraktár tevékenységét vagy
visszavonhatja annak engedélyét.

A közraktárak közérdekű kérdéseivel kapcsolatban a Hatóság ajánlásokat fogalmaz meg.
A Hivatal internetes honlapján tájékoztat az
aktuális információkról, illetve a széles kört
érintő speciális kérdésekben szakmai megbeszéléseket tart.

Kapcsolat:
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
Közraktári Felügyelet
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: (1) 4585-573
Fax: (1) 4585-863
Email: kozraktari.felugyelet@mkeh.gov.hu

A KEPIH piacfelügyeleti
feladatai:
A Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság feladata a gazdasági célfelhasználásra szánt, CE
jelöléssel ellátott berendezések – gépek, villamossági termékek, nyomástartó berendezések,
szállítható nyomástartó berendezések, gázkészülékek, a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetbe szánt berendezések, a kötelező
hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök,
valamint az energia-felhasználó berendezések
– környezetbarát tervezése, a kültéri berendezések zajkibocsátása magyarországi piac-

felügyelete. A KEPIH e feladatának utólagos
hatósági ellenőrzésekkel tesz eleget.
Ha a termékre vonatkozóan a gyártó az előírt
megfelelőség-értékelési eljárásokat (modulokat) alkalmazta és az eredmény pozitív, valamint elkészítette a műszaki dokumentációt, a
megfelelőségi nyilatkozatot, a terméken elhelyezte a kötelező feliratokat – feltüntette a CE
jelölést – akkor az Unió összes tagállamában
forgalomba hozhatja termékét.
A közösségi irányelvek hatálya alá tartozó termékeket csak akkor szabad elérhetővé tenni a
belső piacon, ha azok nem veszélyeztetik az állampolgárok, a munkavállalók egészségét, biz-
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tonságát, a közérdeket és a környezetet. Ezekre
vonatkozóan az irányelvek alapvető védelmi
követelményeket határoznak meg. A részletes
követelményeket az ún. harmonizált szabványok tartalmazzák.
A Piacfelügyeleti Hatóság a termékek forgalomba hozatalát, használatba vételét utólagosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés célja: kiszűrni
az emberek, háziállatok egészségére, biztonságára, a közérdekre, valamint a környezetre
veszélyes, az irányelvek alapvető követelményeinek nem megfelelő termékeket.
Az ellenőrzést a hatóság a gyártóknál, forgalmazóknál, üzemeltetőknél végezheti. A hatóság
jogosult a nem megfelelő termék használatát,
forgalmazását megtiltani, a forgalomból kivonni, a már eladott termékeket az üzemeltetőktől
visszahívni, valamint a nem megfelelőség (veszély) mértékével arányos intézkedést hozni.
Az Unión belüli, egységes követelményrendszer megvalósulását segíti elő az egyes tagállami piacfelügyeleti hatóságok együttműködése
(rendszeres ülések, közös piacfelügyeleti akciók szervezése), melyekben a KEPIH Piacfel
ügyeleti Osztálya is részt vesz.
A Hatóság együttműködik továbbá hazai
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társhatóságokkal is (pl. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség).
A KEPIH részt vett a közös európai piac
felügyeleti szolárium-ellenőrzési akcióban.
Az akció kezdetén adminisztratív ellenőrzéseket végeztek, 2009-től pedig méréssel is
ellenőrizték a szoláriumok ultraibolya sugárzásának erősségét. A 2009-es évben az akcióban résztvevő tagállamokkal összehasonlítva
az UV-sugárzás tekintetében a legrosszabb
eredményeket elért országok közé tartozott
Magyarország. Az ellenőrzött szolárium-berendezések mindössze 3 %-a bizonyult megfelelőnek, és súlyosbította a helyzetet, hogy a mért
értékek is a legmagasabbak közé tartoztak.
Az ellenőrzési akció és a tájékoztatások ered
ményeként a szolárium üzemeltetők és a fel
használók körében egyre elfogadottabbá vált az
egészséges szoláriumozási kultúra. Az elmúlt
év második felében már számszerűsíthető javu
lás tapasztalható az UV-sugárzás tekintetében,
ez a folyamat tovább gyorsult az idei évben.
A KEPIH Piacfelügyeleti Osztályának munkatársai is közreműködnek a Kijelölési Bizott

ság munkájában, amely Bizottság ellátja az
iparügyekért felelős miniszter szabályozási
feladatkörében előírt forgalmazási követelmé-

nyek tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és
bejelentésével kapcsolatos összes feladatot.

Kapcsolat:
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
Piacfelügyeleti Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: (1) 4585-530
E-mail: piacfelugyelet@mkeh.gov.hu
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Szolárium berendezés ellenőrzése
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Nemesfémvizsgáló
és Hitelesítő Hatóság
Magyarországon a fémjelzésre utaló legkoráb
bi írásos adatok 1370-ből, Nagy Lajos uralko
dásának idejéből származnak. A nemesfémek
vizsgálatának szabályozása több évszázados
múltra tekint vissza. Már Károly Róbert 1342ben kiadott dekrétuma elrendelte minden vá
rosban királyi ház felállítását, ahol az eladásra,
olvasztásra szánt ezüst beváltása oly módon
történt, hogy a nemesfémtartalmat kizárólag

e házban, csakis a királyi „kameránius” vizs
gálhatta.
Hazánkban a fémjelzést a kiegyezés évében
tették kötelezővé. A fémjelzés szabályait törvény írta elő, és ma is magas szintű jogszabá
lyok rendelkeznek e szakmai területről.
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A Hatóság legfontosabb feladatai
A Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága (továbbiakban: Hatóság vagy NEHITI)
folytatja le az elsőfokú közigazgatási hatósági
eljárást a nemesfém tárgyakkal folytatott tevékenységek – készítés, javítás, árverés, kereskedelem – végzésére jogosító engedélyek
kiadásában, a nemesfém tárgyak és termékek
vizsgálatával, hitelesítésével nemesfémtartalmuk tanúsításával, valamint a nemesfém tárgyak és termékek kereskedelmével foglalkozó
gazdálkodó szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben.
Országos nyilvántartást vezet minden nemesfémtárgy kereskedelmi tevékenységével foglalkozó, illetve ezen termékeket
gyártó gazdálkodó szervezetről. A Hatóság
engedélyezi az EU tagországaiban is szokásos módon a nemesfémtermék gyártók,
illetve kereskedők részére a mással nem
összetéveszthető névjel alkalmazását. A
nemesfémtárgyakon
alkalmazott
névjel teszi lehetővé a gyártói vagy a kereskedői termékfelelősség számon kérhetőségét,
az esetleges garanciális igények érvényesítését. Az engedély kiadása szoros összefüggésben van – mint hozzárendelt adat – a Hatóság által vezetett országos nyilvántartással.
A NEHITI alapvető feladata, hogy a jogszabályoknak megfelelő módon, független harmadik félként tanúsítsa a nemesfémtárgyak és
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termékek nemesfém tartalmát, és gondoskodjon fémjellel történő ellátásukról, valamint a
nemesfémmel kereskedők helyszíni ellenőrzése révén gondoskodjon a jogszabályi előírások
betartatásáról. A Hatóság e tevékenységével
hatásos módon tudja biztosítani a fogyasztók
védelmét, és elősegíti a tisztességes piaci szereplők tevékenységét.
A NEHITI végzi a NAV területi igazgatóságaival együttműködve, közösen kialakított ellenőrzési terv szerint a nemesfém tárgyak és termékek fémjelzésére, valamint kereskedelmére
vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának hatósági ellenőrzését.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerinti felügyeleti tevékenységet lát el a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőkre vonatkozóan.
A NEHITI, mint elsődlegesen feljogosított
közigazgatási szerv szakvéleményt készít a
nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok terén,
úgymint a nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel
azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggő szakkérdésekben, a nemesfémjelzések,
hamis fémjelek, valamint a jogszabálynak nem
megfelelő nemesfém tárgyak kriminalisztikai
és egyéb természettudományos módszerekkel
történő vizsgálata esetén.

A NEHITI a fémjelzési tevékenységet a Hivatal budapesti telephelyén látja el. E telephelyen
az ügyfelek kiszolgálása, megfelelő biztonsági
körülmények között, egy épületen belül, zárt
láncban történik – Vámhivatal, NEHITI – az
esetleges vámolási eljárástól kezdve az áru
fémjelzéséig, beleértve bármely más szükséges
adminisztrációs ügyintézést is.

A fémjelzés jelentősége
A nemesfémtermékek forgalmazásának szabályozására hazánk ugyanazt a független
harmadik fél tanúsításán alapuló elvet alkalmazza, mint a nemesfém tárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972.
november 15. napján aláírt egyezményhez
csatlakozott tagállamok, melyek sorába 2006.
március óta Magyarország is beletartozik. Az
EU tagállamainak több mint a felében működik ilyen magas szintű fogyasztóvédelmet
biztosító ellenőrzési és tanúsítási rendszer. A
tagságból adódó feladatok ellátása, illetve a
Fémjelzési Konvenció jeleinek alkalmazása a
Hatóság feladata.
Az Egyezményt a részes tagállamok azzal a
szándékkal kötötték meg, hogy a nemesfémtárgyak nemzetközi kereskedelmét úgy segítsék elő, hogy eközben a nemesfémtárgyak
különleges jellege által indokolt fogyasztói
védelmi szint ne csökkenjen. E céloknak megfelelően az Egyezmény rendelkezéseivel össz-

hangban ellenőrzött és fémjelzett tárgyak esetében az importáló szerződő állam nem ír elő
további anyagvizsgálatot vagy jelölést, azaz az
ilyen tárgyak a tagországok területén, szabadon forgalmazhatók.
Fémjelzési kötelezettség alá az aranyból, ezüstből, platinából, palládiumból, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült
ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak, a
nemesfém tárgyak tartoznak. A Kormányrendeletnek, valamint az annak alapján kiadott
rendeleteknek megfelelő nemesfém tárgy finomsági fokát a NEHITI állapítja meg.
A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat anyaguk és egyéb törvényes
kellékeik megállapítása végett meg kell vizsgálni. Ha a vizsgálat szerint a nemesfémtárgy
a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt a finomsági fokát igazoló fémjellel kell
ellátni (fémjelzés). A fémjelet alkalmazni kell
magán a tárgyon, továbbá lehetőleg alkatrészein és díszítésein is.
A NEHITI a bemutatott nemesfém tárgyakat
tömegük pontos megállapítása mellett veszi át,
és azokat fémjelzés után az átvételkor kiadott
elismervény bevonása ellenében adja vissza a
bemutatónak.
Ha a bemutató a vizsgálat eredményét kifogásolja, az anyag minőségi megállapításának
ismételt (döntő) vizsgálatát kérheti. A döntő-
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vizsgálat költségét - ha kifogása alaptalannak
bizonyult - a bemutató viseli.

A nemesfémtárgyak vizsgálati
módszerei

Magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre bemutathatják,
ha az eredeti vámokmányokat vagy a vámmentességet igazoló okmányokat, illetve a tulajdonjogot igazoló okiratokat bemutatják.
A nemesfém tárgyat Fémjelzési megrendelő
lappal együtt kell benyújtani. A megrendelő
lapot a valóságnak megfelelően kell kiállítani,
feltüntetve a tárgyak fajtájára, darabszámára,
tömegére, finomságára és egyéb törvényes kellékeire vonatkozó pontos adatokat.

1. A tűzi vizsgálat
Az aranyalapú és más nemesfém ötvözetek
aranytartalmának meghatározására alkalmazott legpontosabb vizsgálati módszer
a tűzi vizsgálat. Elve, hogy az ötvözet nemesfémtartalmát ólomba gyűjtik, majd oxidáló olvasztás során a nem nemesfémeket
eltávolítják. Az ólom egy része elgőzölög,
másik része ún. űzőkébe szívódik. A csak
nemesfémeket tartalmazó ötvözetet salétromsavas oldással elválasztják a színarany
tömegét, lemérik.

A vizsgálat főbb lépései:

bemérés mikrogramm pontosságú mérlegen,
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ólmosító olvasztás, űzés

választás
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2. ICP spektrometriás módszer
Az indukciósan csatolt plazmaégős gerjesztésű spektrométer oldatok elemzésére
szolgáló, számítógéppel vezérelt berendezés. A vizsgálandó mintát oldat formában
egy porlasztó rendszeren keresztül juttatják a nagyfrekvenciás indukált argon
plazmába. Az ide beporlasztott minta
elemei gerjesztődnek, és a szerzett energiájukat elektromágneses sugárzás alakjában bocsátják ki. Ez az energia a jelenlévő elemekre jellemző hullámhosszon
jelentkezik, s intenzitásuk az illető elemek
koncentrációjával arányos. Ez a módszer
gázok kivételével a periódusos rendszer
valamennyi stabil elemének vizsgálatára
alkalmas. Az eljárás előnye, hogy az eddigi módszerekkel ellentétben nemcsak az
alapfém, hanem az ötvözet valamennyi
komponensének meghatározására alkalmas, könnyen automatizálható, jó eredményt szolgáltat.

3. Potenciometrikus titrálásos
meghatározás
Az ezüsttartalmú mintát higított salétromsavban oldják, majd az oldat ezüsttartalmát
nátrium-klorid mérőoldattal titrálják az
ekvivalenciapont potenciometrikus jelzésével. A kiértékelést a vizsgáló berendezés
számítógépes programja végzi.
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4. Röntgenspektrometriás vizsgálati módszer
A mérési módszer elve, hogy a vizsgálandó mintában jelenlévő elemeket röntgensugárral gerjesztik úgy, hogy mindegyik
elem a jelenlevő sugárzást emittálja.
Az emittált röntgensugár hullámhosszának
mérésével minőségileg azonosíthatják a
jelenlevő elemeket. Ha a különböző hullámhosszú sugárzások intenzitását mérik,
az egyes elemek mennyiségét tudják meghatározni. A vizsgálati eredmények értékelése számítógépes program segítségével
történik. Az elemzési módszer előnye abban áll, hogy a vizsgálat roncsolásmentes,
gyors, minimális az üzemeltetési költsége,
egyaránt alkalmazható főkomponens és ötvöző elemek meghatározására, a készülék
egyszerűen kezelhető, főalkotóra a mérési
pontosság 3‰. Hátránya, hogy csak felületet és azon egy adott pontot vizsgál.
Jelenleg a Laboratóriumban Röntgenspek
trometriás módszerrel homogenitásvizsgá
latot végeznek jó eredménnyel.

A tevékenység
társadalmi hasznossága
A magyar fémjelet jelenleg tizenhét EU tagállam ismeri el egyenértékűnek, mely alapján
az ilyen fémjellel ellátott tárgyak ezekben a
tagországokban minden további vizsgálat és

hitelesítés nélkül szabadon forgalmazhatóak.
A Hatóság az Uniós csatlakozás óta öt esetben
folytatott le egyenértékűségi eljárást, melynek
következményeként Magyarország területén
egyenértékűnek számítanak a cseh, a szlovák,
a lengyel, a holland valamint a ciprusi fémjellel ellátott nemesfém tárgyak.

A fémjel jelentősége és szerepe az, hogy megbízhatóan közvetíti a fogyasztók felé a nemesfém tárgyak garantált finomságát.
Az ellenőrzések egyik legfontosabb gyakorlati haszna, hogy olyan hamis nemesfém tárgyakat tudnak kivonni a forgalomból, melyek
esetleges értékesítése jelentősen megkárosítaná a vásárlókat.

Kapcsolat:
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3.-5.
Telefon:+36-1-333-0147
Fax: +36-1-210-2171
E-mail: nehiti@mkeh.gov.hu
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Haditechnikai
és Exportellenőrzési
Hatóság
Magyarország a non-proliferációs rezsimek,
illetve a nemzetközi egyezmények elfogadásával politikai kötelezettséget vállalt arra, hogy
nemzeti jogszabályrendszerében érvényesíti
az érzékeny termékekre vonatkozó, a többi
résztvevő állammal közösen kialakított exportellenőrzési elveket.
A haditechnikai eszközök külkereskedelmének engedélyezése nem EU harmonizált terület, hanem a tagállamok nemzeti hatáskörében
hozott jogi szabályozása alapján történik, ez
jelenleg a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint
a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011.
(VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet). A szabályozás ﬁgyelembe
veszi a közös kül- és biztonságpolitika irányelveit, az EU Tanács katonai technológia és
felszerelés kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályainak meghatározásáról
szóló 2008/944/KKBP Közös Álláspontjának
és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatban
végzett bróker tevékenységről szóló 2003/468/
KKBP Közös Álláspontjának rendelkezéseit,
és az EU „Közös Haditechnikai Terméklistája”
alapján végzi hatósági tevékenységét. Ugyan-
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ezen lista alapján vonja engedélyezés alá a
hadiipari gyártás- és szolgáltatás felügyelet
a hazai hadiipari gyártók és szolgáltatók tevékenységét, és ellenőrzi az engedélyesek termékjelölési és nyilvántartási kötelezettségét.
A Hatóság a kettős felhasználású termékek
külkereskedelme területén uniós, rendelet,
illetve nemzetközi megállapodások hazai
végrehajtásához szükséges exportellenőrzési intézkedéseket hajt végre. Ezen termékek
polgári célú felhasználás mellett alkalmasak
hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs
rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.
A Hatóság látja el a Vegyi-, valamint a Biológiai-, és Toxinfegyver Tilalmi Egyezményekből
fakadó nemzeti hatósági kötelezettségeket és
feladatokat.
A Hatóság intézkedései magukba foglalják – többek között – határozatok hozatalát, engedélyek kibocsátását, vállalkozások
tanúsítását, illetve ellenőrzések elvégzését.
Az intézkedések célja megakadályozni, hogy
a regionális és nemzetközi biztonságra veszélyt jelentő államok, valamint terrorista

csoportok tömegpusztító fegyvert legyenek képesek kifejleszteni és előállítani, illetve elejét venni a hagyományos fegyverek
destabilizáló mértékű felhalmozódásának.
Magyarország nemzetbiztonsági stratégiája
és vállalt nemzetközi kötelezettségei szükségessé teszik ezen tevékenységek engedélyhez kötését, állami, hatósági ellenőrzését.
A nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadóan a Hatóság rendszeresen részt vesz
különféle exportellenőrzési rezsimek munkacsoportjaiban, valamint jelentést készít
az ENSZ, az EBESZ, a Vegyifegyver Tilalmi
Szervezet, a Biológiai- és Toxinfegyver Tilalmi Szervezet és az EU felé, továbbá évenként
beszámol az Országgyűlésnek és publikus jelentést tesz közzé honlapján.
A Hatóság nyilvántartja és kezeli az engedélyesek adatait, jelentéseit, továbbá ellenőrzési és bírságolási jogkörrel rendelkezik. A
külkereskedelmi államigazgatási és a hadiipari gyártás- és szolgáltatás-felügyeleti eljárásban első fokon – országos illetékességgel – a Haditechnikai és Exportellenőrzési
Hatóság, másodfokon a Hivatal főigazgatója
jár el. A Hatóság ezen kívül együttműködik
a szakmai érdekképviseletekkel, a gazdasági
szereplők teljes körű tájékoztatása érdekében tájékoztatókat szervez, és hírleveleket
bocsát ki. A Hatóságot két szervezeti egység
alkotja: a Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály és az Exportellenőrzési Osztály.

Haditechnikai eszközök
külkereskedelmének
engedélyezése:
Engedélyezés
A haditechnikai eszközök külkereskedelmének engedélyezési rendszere három lépcsős folyamat, amely igen szigorú ügyrendi sorrendet
követ:
1. Tevékenységi engedély: a kereskedők regisztrációja, melyhez szükséges a Belső
Megfelelési Program benyújtása.
2. Tárgyalási engedély: kivitel, újra kivitel, valamint harmadik ország (kivéve EGT államok és Svájc) részére történő szolgáltatás
nyújtására szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban
meghatározott partnerrel, az engedélyezett
haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.
3. Forgalmi engedély: a szerződés teljesítéséhez, az eszköz országhatáron történő átlépéséhez szükséges dokumentum. Típusai:
általános, globális, vagy egyedi forgalmi
engedély. Az általános forgalmi engedélyt a
Hatóság honlapján teszi közzé, hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá nemzetbiztonsági szervek, illetve tanúsított vállalatok
részére történő kiszállítás vagy beérkezés,
garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó
kiszállítás vagy beérkezés esetén. A globális
forgalmi engedély több szerződőre/végfel-
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használóra és több termékre, az egyedi forgalmi engedély egy szerződőre/végfelhasználóra és egy termékre szólhat.
Az ENSZ, az EU, illetve az EBESZ fegyverkereskedelemre vonatkozó embargóinak kijátszásával szembeni lépésként, illetve a fegyverekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység
ellenőrzése céljából fontos eleme a Korm.
rendeletnek, hogy az EU említett Közös Álláspontjának ajánlása értelmében Magyarország
a területén bejegyzett, vagy alapított közvetítő
cégeknek nem csak az országhatárokon belüli,
hanem Magyarország határain kívül végzett
közvetítői tevékenységét (bróker tevékenység)
is ellenőrzi. A kiviteli/kiszállítási engedélykérelmekhez hasonlóan a közvetítői tevékenység
kérelmek is az Európai Unió EU katonai technológia és felszerelés kivitelének ellenőrzésére
vonatkozó közös szabályok meghatározásáról
szóló 2008/944/KKBP Közös Álláspontjában
foglaltak értelmében kerülnek elbírálásra.

A tanúsítási eljárás során a Hatóság megvizsgálja a vállalkozás megbízhatóságát. A Hatóság
által tanúsított vállalatok jogosultak a tanúsításban meghatározott haditechnikai eszközök
átvételére általános forgalmi engedély terhére.
A tanúsítás olyan haditechnikai eszközökre és
szolgáltatások igénybevételére szól, amelyek a
vállalat gyártási tevékenységéhez szükségesek.
Nem szükséges tanúsítás a hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági
szervek részére.
A Korm. rendelet magában foglalja a tranzit
szállítmányokra vonatkozó szabályozást is, melyekre ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint a kiviteli/kiszállítási engedélyek
esetében. Tranzit kérelmet csak Magyarországon bejegyzett cég nyújthat be és tűzfegyverek,
éles lőszerek, robbanóanyagok és vegyi anyagok esetében a tranzit engedély a tranzitútvonal teljes hosszára (a belépési ponttól a kilépési
pontig) fegyveres biztonsági kíséretet ír elő.

Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű (BTR-80 MPAEJ)
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A Korm. rendelet rendelkezik továbbá az egyes,
a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen,
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy
büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-ei 1236/2005/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról.
Korlátozások
A Korm. rendelet szerint nem engedélyezhető
olyan kereskedelmi ügylet, amely
a) ellentétes Magyarország nemzetközileg
vállalt kötelezettségeivel,
b) ellentétes Magyarország nemzetgazdasági
érdekeivel,
c) nemzetbiztonsági érdeket sért,
d) akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,

e) ellentétes a Korm. rendelet 2. Mellékletében
meghatározott kritériumokkal.
Ellenőrzés
A rendeletben előírt feltételek betartását a Hatóság és a Nemzeti Adó és Vámhivatal jogosult ellenőrizni.
Nemzetközi kapcsolatok
A terület szakértői tagjai az EU Tanács hagyományos fegyverek exportellenőrzésével
foglalkozó (COARM), az EU Tanács ENSZ
Fegyverkereskedelmi Szerződésével foglalkozó (COARM-CODUN ATT) és a Wassenaari
Megállapodás (a Hagyományos Fegyverek és
Kettős Felhasználású Termékek és Technológiák Exportja Ellenőrzéséről) elnevezésű
együttműködés munkacsoportjainak.

Kapcsolat:
Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Tel: (1) 4585-599
E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

35

Hadiipari gyártási és szolgáltatási
tevékenység engedélyezése
A haditechnikai termékek gyártásának és a
haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény
értelmében Magyarország területén hadiipari
tevékenység végzéséhez engedély szükséges.
Az engedélyköteles termékek és szolgáltatások
körét a haditechnikai termékek gyártása és haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. Számú melléklete
tartalmazza.
Engedélyezés
Hadiipari tevékenység abban az esetben engedélyezhető, ha
–– a tevékenység nem ellentétes Magyarország
nemzetközi kötelezettségeivel,
–– a kérelmező rendelkezik a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához
szükséges végzettséggel, szakmai gyakorlattal, műszakilag alkalmas és a termék
őrzésére/tárolására megfelelően biztonságos székhellyel-telephellyel, szükség szerint
külön jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és a többi, a vonatkozó jogszabályok alapján megkövetelt,
a kérelmi formanyomtatványban szereplő
feltétellel;
–– az engedélykérelmet el kell utasítani, ha a
nemzetbiztonsági szolgálatok véleménye
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szerint a kérelmező személye vagy a kérelmezett tevékenység nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
Hadiipari tevékenységi engedély első alkalomra két évre, azt követően öt évre adható.
A hadiipari tevékenységi engedélyt vissza kell
vonni, ha
–– kiadásának bármely feltétele megszűnt;
–– az engedély kiadását követően derül ki
olyan tény, amely alapján a határozat nem
lett volna kiadható;
–– az engedélyes a vonatkozó jogszabályokban
és a határozatban rögzített feltételeket megszegi;
–– a GVH Versenytanácsa hivatalból indult
versenyfelügyeleti eljárás során jogerős marasztaló döntést hozott.
A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet
a törvényben meghatározott esetekben bírságolási lehetőséggel rendelkezik. A kiszabható
bírság mértéke 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjed.
A hadiipari tevékenységet engedélyező közigazgatási határozatot a Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály a nemzetbiztonsági szolgálatok és a Terrorelhárítási
Központ vezetője véleményének szükség szerinti kikérésével adja ki.

Ellenőrzés
A Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály éves program szerint (évente mint-

egy 100 helyszíni hatósági ellenőrzés keretében) ellenőrzi közel 600 ügyfelét, hogy azok
folyamatosan rendelkeznek–e az engedélyezés
szabályaiban megszabott feltételekkel, és tevékenységüket az engedély kereteiben végzik-e.

Jelölés, nyilvántartás, adatszolgáltatás
A haditechnikai termékeket jelölni kell, valamint a gyártott vagy importált termékről nyilvántartást kell vezetni.
A vezetett nyilvántartásból évente adatot kell
szolgáltatni a hadiipari gyártás- és szolgálta
tásfelügyelet részére.

Az előírások célja, hogy Magyarország területén gyártott, illetve beérkezett vagy behozott
haditechnikai termék:
•• a jelölés révén egyedileg azonosítható,
•• a nyilvántartás alapján a sorsa folyamatosan, visszamenőlegesen is megállapítható,
•• az adatszolgáltatás alapján az egyes termékfajták mennyiségéről és azok birtokosáról az illetékes hatóságnak információja
legyen.

Kapcsolat:
Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság,
Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály,
(Hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.,
Telefon: (1) 4585-599,
E-mail: hadiipar@mkeh.gov.hu
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Kettős felhasználású
termékek exportellenőrzése,
valamint a Vegyiés a Biológiai- és Toxinfegyver
Tilalmi Egyezmények
nemzeti végrehajtása
Kettős felhasználásúnak nevezzük azon termékeket, beleértve a szoftvert és technológiát, amelyek polgári és katonai célra egyaránt
felhasználhatók, továbbá azon termékeket is,
melyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra, és nukleáris fegyverek vagy más
nukleáris robbanószerkezetek előállításához
(tömegpusztító fegyverek). A kettős felhasználású termékek Európai Unióból történő
kivitele engedélyköteles. A termékek listáját
a kettős felhasználású termékek kivitelére,
transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer
kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendeletet módosító 388/2012/EU tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. A listán szereplő
termékeken túl a nemzetközi kereskedelmi
szankcióban elrendelt kiviteli korlátozás alá
eső termékek listáját az Európai Unió egyéb
rendeletei tartalmazzák. Néhány különösen
érzékeny termék esetében az Európai Unió
más tagállamába történő szállítás is engedélyhez kötött.
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Nyilvántartás
A kettős felhasználású termékek külkereskedelmével összefüggésben kérelmezhető engedély, importigazolás kiadásának feltétele,
hogy az ügyfél nyilvántartásba vétele megtörténjen. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) részletesen szabályozza a hatálya alá eső tevékenységet végző cégek/ magánszemélyek regisztrációjának folyamatát. A
kettős felhasználású termékek kapcsán végzett
kiviteli- vagy közvetítői tevékenység esetén a
regisztrációhoz a kérelmező köteles benyújtani – többek között – a cég vezetője által jóváhagyott „Belső Ellenőrzési Program”-ot, a
Hatóság pedig ellenőrzi, hogy az a jogszabályi
kötelezettségeknek eleget tesz-e. A szükséges
dokumentumok benyújtásával egyidejűleg az
ügyfél jogosult a R. hatálya alá tartozó kérelem benyújtására.

Engedélyezés
A Hatóság az engedélyeket – az ügy tárgyától
függően – a külpolitikáért felelős miniszter,
a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős
miniszter, rendészetért felelős miniszter, a

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatal a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az
Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi
Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szol
gálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
vezetői véleményének kikérésével adja ki.
Az elbírálás a beadástól számított harminc na
pon belül megtörténik. A kiadott egyedi exportengedély egy évig érvényes, mely egyszer
egy évvel meghosszabbítható az exportőr kérésére.
Az egyedi exportengedélyen kívül az ügyfelek
kérelmére globális exportengedély is kiadható, mely több országra, több termékre (esetleg
termékcsoportra) kérhető és legfeljebb három
évig érvényes.
Az engedélykérelem elbírálásakor a Hatóság
figyelembe veszi:
–– a nemzetközi non-proliferációs rezsimek és
exportellenőrzési megállapodások által elfogadott kötelezettségeket,
–– az Európai Unió döntései, az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező határozatai alapján elrendelt szankciókból eredő kötelezettségeket,
–– a nemzeti kül- és biztonságpolitikai megfontolásokat, a nemzetbiztonsági érdekeket,
valamint
–– a tervezett végfelhasználással kapcsolatos
megfontolásokat és az engedélyezett végfelhasználástól történő eltérítés kockázatát.
A Hatóság ellenőrzés alá vonhat olyan kettős

felhasználású termékeket is, amelyeket az említett árulisták nem tartalmaznak („catch-all”).
Erről minden esetben értesíti az exportőrt.
Jelenleg hat – az Európai Unió által kiadott –
Uniós Általános Exportengedély van hatályban, melyek alapján meghatározott termékeket, meghatározott rendeltetési országokba,
az engedélyben foglalt feltételek szerint külön engedélyezési eljárás nélkül lehet exportálni. Az Uniós Általános Exportengedélyek
használatának feltétele a Hatóságnál történő
regisztráció, valamint az ilyen engedélyek keretében bonyolított export ügyletekről szóló
éves összesítés megküldése a Hatóság részére.
A kettős felhasználású termékek behozatala
nem engedélyköteles, de harmadik országokból
történő behozatal esetén Nemzetközi Importigazolás szükséges amennyiben a származási
ország hatósága igényli az Igazolás kiállítását,
valamint ha a termék a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) I. mellékletében vagy
a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet I.
mellékletének „0. kategóriájában” szerepel. A
VTE I. mellékletében listázott anyagok Európai Unión belüli transzferje esetén, az ügyfél
a transzfert követő tíz napon belül köteles a
Hatóságnak Nemzetközi Transzfer Nyilatkozaton jelentést tenni.
A Hatóság látja el a Vegyifegyver Tilalmi
Egyezmény nemzeti végrehajtásából eredő
feladatokat. Ennek keretében évente kétszer
készít jelentést a Vegyifegyver Tilalmi Szerve-
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zet részére, melyet a VTE hatálya alá tartozó
vegyületek kereskedelmével és gyártásával
összefüggő tevékenységet végző cégek nyilatkozatai alapján állít össze.

Hatósági ellenőrzés
A Hatóság jogosult az ellenőrzött termékekkel
kapcsolatos tevékenységeket, az ügyletek dokumentumait ellenőrizni, valamint az előírások megsértése esetén bírságot kiszabni.

nak. A kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzését a következő exportellenőrzési rezsimek, valamint non-proliferációs és
leszerelési egyezmények írják elő: Ausztrália
Csoport, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési
Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja,a
Wassenaari Megállapodás, valamint a Vegyiés a Biológiai Fegyvertilalmi Egyezmények. A
Hatóság képviseli Magyarországot az EU Kettős Felhasználású tanácsi munkacsoportjában
(DUWP) és az egyéb munkacsoporti üléseken,
szakmai fórumokon.

Nemzetközi feladatok
Magyarország tagja az összes non-proliferációs
rezsimnek és exportellenőrzési megállapodás-

Kapcsolat:
Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Exportellenőrzési Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: (1) 4585-599
E-mail: eei@mkeh.gov.hu
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MŰSZAKI FELÜGYELETI
HATÓSÁG
A Hatóság feladatai
A Műszaki Felügyeleti Hatóság a hatósági feladatokat ellátó Engedélyezési Osztályra és a
szakmai irányítási feladatokat ellátó Felügyeleti Osztályra tagozódó szervezeti egység.
A hatóság országos illetékességgel első fokon
ellátja a műszaki felügyeleti hatóság számára
jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági hatósági jellegű feladatokat:
–– az egyes hegesztett szerkezetek gyártását

végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának engedélyezését,
–– a tartályok gyártásához és a tartályokhoz
kapcsolódó helyszíni technológiai szereléshez, javításához, szivárgásvizsgálatához,
kivitelezéséhez, tisztításához, időszakos
vizsgálatához való alkalmasság engedélyezését,
–– kazánok vegyi kezelését végző szervezetek
alkalmasságának engedélyezését,
–– a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista

korszerű fekvő tartály
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használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési
tevékenység engedélyezését,
–– a földgázellátásban műszaki biztonsági
szempontból jelentős munkakörök esetén
szükséges továbbképzés felkészítő tanfolyamának és a továbbképzés képzési programjának jóváhagyását,
–– a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli
események kivizsgálását,
–– szakhatósági közreműködés a közlekedési
hatóságnak az ADR 9. rész 9.1 fejezet szerinti járművekkel (EX/II, EX/III, FL, OX,
AT és MEMU járművek) kapcsolatos jármű-jóváhagyási eljárásában.
A hatóság szakmai irányítási feladatai a műszaki biztonsági, és a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen magukban
foglalják:
–– a Hivatalhoz érkező műszaki-biztonsági,
építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi tárgyú megkeresések, panaszok kivizsgálásában való részvételt;
–– a jogszabályban meghatározott műszaki
szakbizottságok titkársági feladatainak ellátását;
–– nemzeti stratégiai jelentőségű kőolaj és kőolaj-termék készletek tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hatósági eljárások
rendjének összehangolása és egységes érvényesülésük ellenőrzését;
–– szakmai eljárásrendek, irányelvek, állásfoglalások kiadását, végrehajtásának ellenőrzését;
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–– közreműködést a szabványosítási programokban, szabványtervezetek egyeztetésében;
–– a műszaki-biztonsági felügyeleti tevékenységekhez tartozó munkakörök szakterületére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok,
szabványok ismeretét és a szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetését;
–– közreműködést a kormányhivatal szakigazgatási szervének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésében;
–– a kormányhivatal szakigazgatási szerve felügyelőinek és szakmai előadóinak képzését
(szakmai oktatás és vizsgáztatás);
–– a műszaki biztonsági felügyelet alatt álló
berendezések hatósági nyilvántartási rendszerének kialakítását és felügyeletét.
A szakmai irányítási feladatok köre kiterjed a
mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szervek műszaki biztonsági hatósági eljárásaira, úgymint
–– a távhőszolgáltatással, a nyomástartó berendezések, rendszerek engedélyezésével,
–– a szállítható nyomástartó berendezések engedélyezésével,
–– a nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések engedélyezésével,
–– az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályai és tároló létesítményei engedélyezésével,
–– a gázüzemű közúti járművek, munkagépek

és nem közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezéseivel és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések engedélyezésével,
–– a veszélyes áruk szállítására használt nem
nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök engedélyezésével,
–– a villamos energiáról szóló törvény szerinti
csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos
berendezések és védelmi rendszerek műszaki biztonságával,
–– a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és telephelyi vezetékeinek, ezek tartozékainak műszaki
biztonságával, továbbá a földgázelosztó műszaki-biztonsági tevékenységével,
–– az ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek
elegyeiből álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezések engedélyezésével,

–– a villamosmű kivételével a megújuló energiahordozót előállító vagy hasznosító energetikai berendezések engedélyezésével,
–– a helyhez kötött motorbenzin-tároló tartályokra, a motorbenzint szállító tartálykocsikra, valamint a pisztolygáz gőzvisszavezető rendszerekre vonatkozó, jogszabályban
előírt követelmények betartásának ellenőrzésével, és a gázszerelők és felülvizsgálók
tevékenységének engedélyezésével kapcsolatos eljárásokra;
–– kiterjed továbbá a műszaki biztonsági felügyelet alatt álló berendezések elhelyezését,
védelmét szolgáló egyes sajátos építményfajtákkal, valamint a villamosenergia-ipari
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokra.
A hatóság szakmai koordinációs feladatai
közé tartozik egyebek mellett:
–– a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántar-

Föld alatti dupla falú tartály
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tásában szereplő nyilvános adatok közzététele a Hivatal honlapján;
–– a jogszabályban meghatározott műszaki
szakbizottságokban a Hivatal képviselete;
–– a Hivatal műszaki-biztonsági szakmai kép-

viselete a hazai és nemzetközi (EU, ENSZ/
EGB, CEOC) szervezetekben;
–– a műszaki biztonsági és építésügyi hatósági
tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok, jogszabálytervezetek véleményezése,
jogszabály-módosítás kezdeményezése.

Kapcsolat:
Műszaki Felügyeleti Hatóság
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: (1) 4585-862
Fax: (1) 4585-949
E-mail: mfh@mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu/muszaki
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