Piacfelügyeleti program a 2010. évre
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma, megnevezése
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rend. a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

79/1997. (XII. 31.) IKIM rend. az egyes villamossági
termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről
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79/1997. (XII. 31.) IKIM rend. az egyes villamossági
termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről.
62/2006. (VIII. 30.) GKM rend. az elektromágneses
összeférhetőségről

2006/95/EK,
2004/108/EK

LVD
EMC

Árusító és más célú
automata
berendezések

Proaktív

9/2001. (IV. 5.) GM rend. a nyomástartó berendezések és
rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról

97/23/EK

PED

Nem fűtött
nyomástartó edények

Proaktív
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8/2002. (II. 16.) GM rend. a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról.
8/2006. (II. 27.) GKM rend. a mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról

94/9/EK,
2004/22/EK

ATEX
MID

E 85-ös
üzemanyagmérő
kútoszlopok

Proaktív

8/2002. (II. 16.) GM rend. a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról.

94/9/EK

ATEX

Villamos motorok

Proaktív

22/1998. (IV. 17.) IKIM rend. egyes gázfogyasztó készülékek
kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

90/396/EGK

GAD

Nagykonyhai
gázkészülékek

Proaktív

Hőmennyiségmérő

Proaktív

Víztől eltérő
folyadékok
mennyiségének
folyamatos és
dinamikus mérésére
szolgáló mérőrendszer

Proaktív

Gázmérők

Proaktív

Nem automatikus
működésű mérlegek

Proaktív

8/2006. (II. 27.) GKM rend. a mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról

62/2004. (IV. 24.) GKM rend. a nem automatikus működésű
mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról

2004/22/EK

90/384/EGK
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140/2001. (VIII. 8.) Korm. rend. az egyes kültéri
berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról

2000/14/EK

Noise

Döngölőgépek

Proaktív

Kézi betontörő és
fejtőkalapácsok

Proaktív

Beton és
habarcskeverő gépek

Proaktív

Tagállamok
piacfelügyeleti
hatóságai által tett
bejelentések

Reaktív

Bejelentésre.
Társhatóságok
értesítése alapján

Reaktív
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