Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályának feladatai

(1) A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (a továbbiakban: osztály) a hatósági jogalkalmazói
feladatai körében:
a) elvégzi a nem-automatikus működésű mérlegek, automatikus mérlegek, súlyok, anyagi mértékek,
kiterjedést

mérő

műszerek,

kipufogógáz-elemzők,

digitális

viteldíjjelzők

és

gépjármű-

gumiabroncsnyomás mérők hatósági hitelesítését;
b) elvégzi a vízmérők, gázmérők és hőmennyiség-mérők hitelesítését;
c) elvégzi a víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló
mérőrendszerek, üzemanyagmérők, átfolyásmérők és korrektorok, gázmérő számítóegységek,
tartályok,

tartályszintmérők,

tartályszintmérő-szondák

és

mérőperemes

földgázmennyiség-mérő

rendszerek hatósági hitelesítését;
d) elvégzi a játék-automaták hatósági hitelesítését;
e) elvégzi a közüzemi fogyasztásmérők reklamációs vizsgálatait,
f)

ellátja a műszaki biztonsági hatósági feladatokat az alábbi berendezések és létesítmények
tekintetében:
1. földgáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezetékek, ezek tartozékai,
2. nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáz-töltő állomásokat,
3. szállítható nyomástartó berendezések,
4. nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések, valamint az egyedi sűrített földgáztöltő
berendezések,
5. nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések,
6. gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép
üzemanyag-ellátó berendezései,
7. veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök,
kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök,
8. veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályai
és tároló létesítményei, beleértve az üzemanyagtöltő állomást, valamint azok működéséhez
szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok,
9. ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt
bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények,
10. az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó
energetikai berendezések, létesítmények,
11. a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások hatálya alá
tartozó berendezések, létesítmények,
12. felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák.
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g) rendkívüli események kivizsgálása során:
1. a hatáskörébe tartozó berendezések, létesítmények sérülését, robbanását vagy személyi sérülést
okozó meghibásodását kivizsgálja;
2. ellátja a műszaki balesetek, káresetek adatainak regisztrálásával, azok elemzésével, a műszaki
okok feltárásával, értékelésével, dokumentálásával kapcsolatos feladatokat;
h) szakhatósági feladatokat lát el:
1. általános építmények építésügyi eljárásokban;
2. épülettel együtt létesülő felvonók és mozgólépcsők engedélyezési eljárásaiban;
3. szakhatóságként közreműködik a jogszabályban meghatározott esetekben más hatóság
hatáskörébe tartozó ügyekben.
(2) Az osztály az ellenőrzési feladatai körében:
a) közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében;
b) közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok, és minősítésre feljogosított
szervezetek éves ellenőrzésében.
c) ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket végez a hatáskörébe tartozó berendezések és létesítmények,
valamint mérőeszközök tekintetében.
(3) Az osztály a koordinációs feladatai körében:
a) kiállítja és nyilvántartja az arcképes gázszerelői igazolványokat;
b) nyilvántartja a nyomástartó berendezéseket; tárolótartályokat; ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó
berendezéseket; gőzkazánokat; sajátos építményeket.
(4) Az osztály a funkcionális feladatai körében:
a) ügyfélszolgálati tevékenységet lát el.
(5) Az osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében:
a) elvégzi a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelete szerinti a mérőeszközökre vonatkozó egyedi eljárásokat a
BFKH felhatalmazása alapján;
b) kalibrálja illetve méréstechnikai vizsgálatot végez a nem kötelező hitelesítésű mérőeszközökön a
kalibrálási eljárások, illetve korábbi hitelesítési előírások alapján.
(6) Az osztály a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben a BFKH minőségügyi rendszerében
foglaltak szerint jár el.
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