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<p><span style="line-height: 1.3em;"><span style="font-size: medium;">A p�zt�g��ket �int?
�es fel�lvizsg�at, az al�biakkal eg�z�l ki:</span></span></p> <p>�</p> <p>2016.03.25-�
az NGM m�os�otta a p�zt�g�ek m?szaki k�etelm�yeit, az �zemeltet� � szervizel�
szab�yait megfogalmaz�jogszab�yt. Az � �tal �zemeltetett p�zt�g�et els? k�ben a most
esed�es �es fel�lvizsg�at tekintet�en �inti ez a jogszab�yv�toz�.</p> <p>Eszerint,<span
style="font-size: medium;"> az el?z?ekt?l elt�?en a k�elez? �es fel�lvizsg�atot a p�zt�g�
�zemeltet�i hely�, azaz az � �zlet�en kell elv�ezn�nk.</span> Ez nek�nk, mint az �
szerviz�ek komoly feladatk�t jelentkezik (a kapacit�ainkat a szervizben t�t�? fel�lvizsg�at
elv�z��e alak�ottuk ki) ez�t k�j�k �t, hogy az �fordul�el?tt legal�b k� h�tel jelezz� fel�k
ig�y�ket (telephelyenk�t), hogy a fel�lvizsg�atot id?ben el tudjuk v�ezni. Ez a v�toz�
miszerint csak �n� lehet elv�ezni a fel�lvizsg�atot ez �nek sajnos egy kisz�l�i d�jal t�b
k�ts�et is jelent.</p> <p>�</p> <p>A helysz�i fel�lvizsg�atot csak akkor tudjuk elv�ezni,
ha biztos� a m?szer�z�nknek megfelel? k��lm�yeket a munkav�z�hez (min. 1
n�yzetm�er �res, tiszta asztalfel�let, megfelel? vil���, 220V h��ati fesz�lts�).</p>
<p>�</p> <p>Al�b id��nk a jogszab�yb�:</p> <em>A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
2016. �rilis 02-t� hat�yos v�toztat�air�, a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet �telm�en.</em>
<strong><em>2016. �rilis 2-t� m� alkalmazand�v�toz�ok: </em></strong> <strong><em>1.
�es fel�lvizsg�at: </em></strong> <strong><em>48. � </em></strong> <em>(1) A
p�zt�g�ek �es fel�lvizsg�ata k�elez?. </em> <em>(1a) Az �es fel�lvizsg�at </em>
<em>a) </em><em>forgalmaz� szoftver-fel�lvizsg�atb�, valamint </em> <em>b)
</em><em>szervizes helysz�i vizsg�atb� �l.<br /> (2) Az (1a) bekezd� b) pontja szerinti
fel�lvizsg�atot a p�zt�g� �zembe helyez��, illetve legut�bi �es szervizel�� k�et? 1 �en
bel�l kell elv�eztetnie az �zemeltet?nek. </em> <em>(3) Az �es fel�lvizsg�at sor� a szerviz
</em> <em>a) </em><em>ellen?rzi, hogy nem t�t�t-e illeg�is beavatkoz� a p�zt�g�en,
</em> <em>b) </em><em>ellen?rzi, hogy a p�zt�g� m?k��e, m?k��i k��lm�yei
megfelelnek-e a jogszab�yi el?��oknak, </em> <em>c) </em><em>sz�ks� eset� kicser�i
az AEE akkumul�or�.</em> <p>�</p> <p>A fentiekb?l ad��kellemetlens�ek�t eln���
k�j�k, de azon f�adozunk, hogy ez �n� a legkev�b�legyen �z�elhet?.</p> <p>�</p>
<p>�v�lettel:</p> <p>Prof-Szer Kft. csapata</p>
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