A f6v6rosi 6s megyei kormfnyhivatalok teriileti m6r6siigyi 6s mtiszaki
biztons6gi hat6sigainak 2014. 6vi orsz6gos hat6sigi ellen6rz6si terve
6s megyei korm6nyhivatalokr6l sz6l6 28812010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/,4.. $-a
tartalmazza a fovdrosi 6s megyei korm6nyhivatalok szakrgazgat6si szervei fital vegzett
hat6s6gi ellenorzdsek tervezdsdnek 6s ki6rtdkelds6nek rdszletes szab6lyait.
A rendeletben foglaltak alapjSn az MKEH az ellenorzdsi idoszakot megel6zo 45. napig
orszdgos ellenorz6si tervet kdszit a teriileti mdr6siigyi ds muszaki biztons6gi hat6s6gok 6ltal
lefolytatand6 hat6s6gi ellenorz6sek vonatkoz6s6ban 6s gondoskodik annak az MKEH
honlapj 6n tdrt6n6 k6zzeteteler ol.
A teri.ileti m6r6si.igyi 6s muszaki biztonsdgi hat6s6gok az MKEH 6ltal kiadott orsz6gos
hat6s6gi ellenorz6si terv alapj6n kdszitik el a kozigazgatdsi hat6s6gi elj6r6s 6s szolgdltat6s
6ltal6nos szab|lyafuol sz6lo tcirv6ny szerinti hat6s6gi ellen6rzdsi terviiket az ellenorzesi
idoszakot megelozo 15. napig.

A fovfrosi

Az

elozoekben foglaltak figyelembevdteldvel 2014. evre
ellenorzesi tervet 6llitotta ossze.

az MKEH az alabbi

orsz6gos

1. Uzemanyagtiilt6 6llomrisok m6r6eszkiizei (iizemanyagm6r6k, tartdlyok,
tartf lyszintm616 eszkiiziik, g6pj 6rmii-gumiabroncsnyom6s m6r6k)
2. Kereskedelmi eLirusit6helyek m6r6eszkiizei (m6rlegek, sflyok)

Az ellenorzds t6rglra: az l-2 pontban felsorolt mdroeszkoz6kvizsgfllata
Ellenorzdsi c6lja. szempontjai: a m6roeszkrizdk hiteles 6llapot6nak vizsg6lata (a hitelesitdsi
bizonyitv6ny 6s a merceszkdz adatainak osszevet6se, a tanfsit6 jelek ellenlrzese, az
engeddlyezett tipussal val6 azonossdg meg6llapit6sa).
A mdroeszkoz hitelesitdse hat6lyifi veszti, ha
o a hitelesitdsben meghatdrozott idotartam eltelt,
o a hitelesitdsi t<irv6nyes tanfsit6 jelet elt6volitottdk, vagy megsdri.ilt,
o a hitelesitdsi bizonyitv6nyt megv6ltoztattttk,
o a hitelesitdsi tdrv6nyes tanrisft6 jelet vagy bizonyitv6ny't drv6nytelenftettdk,
o a m6roeszkozonjavitdst vagy olyan vtitoztatfst vdgeztek, amely annak metrol6giai
j ellemzoit befoly6solhatta,
. a helyhez kotdtt mdroeszkozt ifihelyeztek.
Jogszab6l),hel),: a mdr6stigyr6l sz6l6 1991.6vi XLV. tcirvdny 13. $-a,6s a vdgrehajtdsdra
kiadott 12711991.(X. 9.) Korm. rendelet 12-13. $-a.
E

II

enorz<jtt dokumentum : hite

les f t6s

i bizony itv iny .

Kiv6laszt6s m6dja: panaszbejelentds alapjitn, v6letlenszeni kivdlaszt6ssal, vagy egydb
hatos6gi megkeresds alapj6n.

Szankci6k: a hivatkozott jogszabiilyokban rcszletezett eloir6sok megs6rtdse eset6n az alilbbi
mdrdsiigyi hat6s6gi intdzkedesek tehetok:

. a felelos szemdly ir6sbeli figyelmeztetdse, a figyelmeztetdsnek az al6bbiakat kell
tartalmaznia

o
o

az ijgyfel figyelm6nek felhiv6sa arra, hogy megsertette a m6r6stigyi jogszabdlyban
eslvagy a hatos6gi hatitrozatban foglalt eloir6sokat;
az igyfel felsz6lit6sa - legal6bb 20 napos hat6rid6 kittizds6vel - arra, hogy sziintesse
meg az ellenorz6s sor6n felteft jogsdrto helyzetet, valamint a merceszkoz

haszniiatfnak me gti lt6s a ;
az ijgyfel figyelmdnek felhiv6sa arra, hogy a jogsdrto helyzet megszi.intet6s6nek
e lmarad6s a mi lyen j o gkovetkezmdnyekke I j itrhat;
affiennyrbenaz iigyf6l-figyelmeztet6sre m6r sor kertilt ds a kor6bbi ellenorzes sor6n feltdrt
hi6nyoss6gok megsziintet6se 6rdek6ben nem tortentek meg a megfelel6 int6zked6sek,
akkor:
o a hitelesitds drvenytelenitdse 6s a mdroeszkozhasznflatitnak megtilt6sa,
o dont6s a hib6s mdroeszkcizhasznillatra alkalmatlann| t6teldrol (lezar6sar6l).

o

o

Ellenorzdsek sz6ma: elsosorban funkcioniilis iriinyit6st 6rinto k6rd6s, a rendelkezesre filo
szemdlyi eroforr6s fiiggv6nye, de c6lszenien havonta legal6bb 1 embernapnyi tev6kenys6g.

3. Uzemanyagtiilt6 rillomfsok egy6b berendez6sei
Az ell enor ze s 16r gy a : krit fej e k b enzingo z-v i s s zan y e ro

re nd s ze r e.

Ellenorzdsi c6lja. szempontjai: a kirtfejek benzingoz-visszanyero rendszerdre a kovetelmdnyek
6l I 6s6nak v izs g6lata.

betart6s6t rgazolo j e gy zoko nyv rende lkezd sre

Joeszab6lyhely:

A benzin t6rol6s6b6l,

elosztflsftb6l 6s tcilt66llom6son a g6pj6rmii feltoltds6b6l szirmazo
ill6kony szerves vegytilet (VOC) csokkentdsdrol sz6l6 11812011. (KI. 15.) VM rendelet (a
tov6bbiakban: R.) 6. $ (3) bekezddse 6s 4. melldklete.
Ellenorzott dokumentum:
A R. 6. $ (3) melldklet6ben reszletezettjegyzokonyv.
Kiv6laszt6s m6dja: az izemanyagtdlto 6llom6sok mdroeszkdzeinek mdrdsrigyi ellenorzdsdvel
egyidej tileg v egezheto az ellenorzes.
Szankci6k:

Ha mriszaki biztonsdgi hatosdg az ellenorzdse sor6n a kdvetelmenyektol eltero mrikoddst
tapasztal, akkor a R. 8. $ (1) bekezddse szerint az ellenorzdsrol kdszitett jegyzokcinyvet
megkiildi a kdrnyezetvddelmi, termdszetv6delmi 6s viziigyi feltigyelosdgnek.
El leno

rzott darab sz6m : az ellenor zott iizemanyagm6r6k szitmin al azono

4. Lutfgin tiilt66 I lom risok
Az ellenSrzes tArsya: aut6gdz toltodllom6sok
Ellenorzdsi

cdl-i

a. szempontj ai :

s.

Illeg6lis ginpalacktoltdsi tev6kenysd g, vagy arra utal6 koriilm6ny felt6r6sa.
Autogtnt tcilteni csak e c6lra kialakitott tart6lyba, palackba lehet.
Jogszab6lyhely:
Az autogfn tolto6llom5s 6pft6s6nek 6s iizemeltetdsdnek szabiiyanol sz6l6 2612006. (V. 5.)
GKM rendelet melldkletdnek (Aut6gaz T6lt66llomris Biaons6gi Szabtiyzat) 4.2.2. pontja
drtelmdben az aut6gtn tdlt66llom6son g6zpalackot tcilteni tilos.

Ellenorzott dokumentum:

Kiv6laszt6s m6dja:
Panaszbejelent6s alapjin, vdletlenszeni kiv6lasztissal,
alapjdn.

vagy egyeb hat6s6gi

megkeres6s

Szankci6k:
Ha a mriszaki biztons6gi hat6s6g g6zpalack tdlt6sdt iilapitja meg a helyszini ellenorzds sor6n,
hatdrozatban megtiltja a gdzpalack tdltdsi tevekenysd gvegzeset.
Az aurogtn tolto6llomris 6pit6sdnek 6s tizemeltet6s6nek szabiiyairol sz6l6 2612006. (V. 5.)
GKM rendelet 6. $ (4) bekezddse szerint a tolto6llom6s biztons6gos iizemeltetdsdt
veszelyezteto hi6nyoss6g, az AutSgitz Tolto6llom6s Biztonsdgi Szab|lyzatban eloirtaknak
nem megfelelS 6llapot, tov6bbii az idoszakos vizsg6lat elmulaszt6sa eset6ben a Hat6s6g
hatdrozattal felfiiggesAheti a tcilto6llomfs hasznfllatrit a hi6nyoss6g megsziintetdsdig, illetve
az elmaradt cselekmdny p6tl6s6ig.

Ellenorzesek sz6ma: elsosorban funkcion6lis ir6nyit6st 6rinto kdrdds, a rendelkezesre tilo
szem6lyi eroforr6s fiiggvdnye, de c6lszenien havonta 6s megydnkdnt legal6bb 1 embernapnyi
tev6kenysdg.

5. Egy6b, miiszaki biztonsrigi vonatkozitsri berendez6s
Az ellenorzds t6rgya: nyom6start6 berendez6sek, veszdlyes folyaddk 6s olvad6k t6rol6sira
szolgdl6 tart6lyok, g6zfelhaszn6l6 technol6gi6k stb. engeddlyei megl6tdnek ellenorz6,se.

5.

I Nyomristart6

berendez6sek

Ellenorz6si c6lja. szempontjai:
A nyom6start6 berendez6s(ek) haszniiatbav6teli engeddlydnek megl6te, hat6lyoss6ga.
Csak olyan - hatos6gi elj6r6sokra kotelezett - nyomdstart6 berendezes izemeltetheto, amelyik
rendelkezik hat6lyos haszn6latbav6teli enged6llyel.
Jogszab6l)'hel),:

A

nyom6start6 6s tciltoletesitmdnyek muszaki-biztons6gi hat6sdgi feliigyeletdrol sz6lo
(IV. 27 .) GKM rendelet 5. $ (3) bekezddse szerint a hat6srigi feltigyelet al6 tartozo,
az a rendelet melldkletdnek 7. pontj6ban meghat6rozott vesz6lyessdgi hat6r6rt6keket
meghalad6 berendezdst magukban foglal6 ldtesitmdnyeket, tov6bba a kiilon jogszab6ly
szerinti sz6llithat6 nyom6start6 berendezdseket - amennyiben tdltdstk az lizemeltetds
helyszindn tdrtdnik a hat6s6g engeddlydvel lehet meghatfirozott helyen ldtesiteni,
6312004.

haszn|latba venni, i.izemeltetni, m6s helyre 6ttelepiteni, letesitdsi feltdteleit megvS:ltoztatni,
megsziintetni.
A nyom6start6 6s toltol6tesitmdnyek mriszaki-biztons6gi hatos6gi feliigyeletdrol sz6l6
6312004. (IV. 27.) GKM rendelet 9. $ (2) bekezddse szerint a hasznflatbav6teli enged6ly
hatalyifi veszti, haaz esed6kes idoszakos hat6s6gi ellenorzds azizemben tart6 magatart|silra
visszavezethetoen nem tortdnik meg.
Ellenorzott dokumentum :
Haszn6latbav6teli engeddly, id6szakos ellenorzdsek bizonylatai.
Kiv6laszt6s m6dja:
Panaszbejelentds alapjtn, vdletlenszeni kiv6lasztdssal, vagy egy6b hat6s6gi megkeresds
alapj6n.
Szankci6k:

A

nyomdstart6 ds toltol6tesitmdnyek mriszaki-biztonsrigi hat6s6gi feliigyeletdrol sz6l6
6312004. (IV. 21.) GKM rendelet 9. $ (1) bekezddse szerint, amennyiben a hatositg az
id6szakos vagy rendkiviili ellen6rz6s sor6n szemdlyeket vagy kornyezetet veszelyezteto
hi6nyossdgot 6llapit meg, koteles megtenni a sziiks6ges intdzkeddseket, fgy elrendelheti a
ldtesitmdny iizemeltet6s6nek felfiiggesztds6t, javit6sok, ktilcinleges vizsg6latok elvdgzdsdt,
vagy ahaszn|latbavdteli engeddly visszavon6s6t, valamint a hidnyoss6gok megszi.inteteset.
A nyom6start6 es tdltoletesitm6nyek muszaki-biztons6gi hat6s6gi feliigyeletdrol sz6lo
6312004. (IV. 27.) GKM rendelet 8. $ (6) bekezdese szerint, amennyiben a hat6s6g a
hatdrozatlan idore sz6l6 haszn6latbavdteli enged6lyt visszavonta vagy az m6s m6don hat|lydt
vesztette, az ism6telt haszniiatba v6telhez ujhasznitlatba v6teli elj6r6st kell lefolytatni. Ennek
feltdtele, hogy az iizemben tarto a visszavonds vagy az engedlly hatalytalann6 v616s6nak ok6t
kepezo hi6nyoss6gokat megsztintesse.
Ellenorz6sek sz6ma: elsosorban funkciondlis ir6nyit6st drinto kerdds, a rendelkezdsre 6116
szemelyi eroforr6s ftiggvdnye, de c6lszertien havonta 6s megy6nkent legal6bb I embernapnyi
tevdkenyseg.

5.2 Vesz6lyes folyad6kok 6s olvad6kok

tfrolStartf'lyai

Ellenorzdsi cdl-i a. szempontjai :
A veszdlyes folyaddkok ds olvad6kok t6rol6tartalyai haszn6latbavdteli engeddlydnek megldte.
Csak olyan tirolotartily iizemeltetheto, amelyik rendelkezik hasznfiatbavdteli engeddllyel.
Jogszab6l)rhely:
Az dgheto folyadekok ds olvaddkok t6rol6tart6lyair6l sz6l6 1111994.

(III. 25.) IKM rendelet 8.
bekezdds szerint a rendelet hatfllya al6tartozo tart6lyok telepitdsdhez atulajdonosnak
ldtesitdsi, tizemeltet6s6hez haszn6latbavdteli enged6lyt, javitttsdhoz, fehijitdsfihoz,
dtalakft6sAhoz javitfisi engeddlyt kell kdrnie az engeddlyezo hat6s6gt6l, bele6rtve az
iizemanyagtolto 6llomdsok teri.ilet6n telepitendo tart6lyokat is.
$ (l)

El lenorzcitt dokumentum

:

Haszn6latbavdteli engeddly megl6te.
Kiv6laszt6s m6dja:

Panaszbejelent6s alapj6n, v6letlenszeni kiv6laszt6ssal,
alapj6n.

vagy egydb hat6s6gi

megkeres6s

Szankci6k:
Azdghet6 folyad6kok 6s olvad6kok tarol6tartillyair6l sz6l6 I lll994. (III. 25.) IKM rendelet 8.
$ (9) 6rtelm6ben, ha a t6rol6 l6tesitm6ny javit6sa, 6talakit6sa az titemtervben foglalt id6pontig
nem tcirt6nik meg, illet6leg a munkdlatok soriin a trirol6 l6tesftm6ny nem hozhat6 a vonatkoz6
szabv6nyoknak megfelel6 6llapotba, az ott meghatfnozott hatarid6n trili haszniiatilt az
engeddlyezohat6s6ghathrozatitbanmegtiltja.

Ellenorzdsek sz6ma: elsosorban funkciondlis ir6nyit6st 6rint6 k6rd6s, a rendelkez6sre 6116
szemdlyi er6fon6s ft.iggvdnye, de c6lszenien havonta 6s megydnk6nt legalibb I embernapnyi
tev6kenysdg.

Budapest, 2013. november 14.
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