HATÁROZAT KIVONATA
Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Piacfelügyeleti Osztály a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Tpftv.) 17. § (1)-(2) bekezdésében előírt kötelezettségének
eleget téve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §
(1) bekezdésének c) pontjában írtakkal összhangban 2019. április 2. napján az
alábbi tartalmú határozat kivonatát teszi közzé:
Eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (Metrológiai és Műszaki
Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti Osztály. a továbbiakban: Hatóság)
Határozat száma és tárgya: BP/0101/60/2019; ismeretlen gyártmányú, ismeretlen
típusú tésztagép ügye; forgalomba hozatal megtiltása
A határozattal kötelezett neve és székhelye: OUHUA Logistics Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1. em. 1.;
a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező terméktípus leírása:
Megnevezés:
tésztagép
Gyártó:
ismeretlen
Importőr:
OUHUA Logistics Kft. (székhelye: 1102 Budapest,
Kőrösi Csoma sétány 8. 1. em. 1.)
Típus:
ismeretlen
Műszaki adatok:
ismeretlen
Jogszabályi rendelkezések megsértésének megállapítása
jogszabályi rendelkezések pontos megjelölésével:

a

megsértett

A Hatóság a Statútum rendelet 4. §-a szerinti kijelölés, a Tpftv. 15.§ (1)
bekezdésében, az Ákr. 99. § és 100. § (1) bekezdésében, a Statútum rendelet 5. §
(1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Vámhatóság értesítése alapján
2019. március 27-én piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés alá vonta a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének igazolásáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendeletben (továbbiakban: NFGM rendelet), illetve a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról szóló 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben
(a továbbiakban: 2006/42/EK irányelv) meghatározott követelmények teljesülése
tekintetében a tárgyi ismeretlen gyártmányú és ismeretlen típusú tésztagépet.
Az ellenőrzés során Hatóság a tárgyi termékre vonatkozóan megállapította, hogy:
1. A tárgyi berendezés többek közt az NFGM rendelet – mely a 2006/42/EK
iránylevet ülteti át a magyar jogba – hatálya alá tartozó gép.
2. A terméket nem kíséri EK-megfelelőségi nyilatkozat.
3. Nem igazolt, hogy a termék rendelkezik eredeti és magyar nyelvű használati
útmutatóval.
4. A termék jelölése nincs az NFGM rendelet előírásaival összhangban (CEjelölés nem került feltüntetésre).
A Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított az ügyben 2019. március 27-én. A
közigazgatási hatósági eljárás megindításáról való értesítést az Ákr. 104. § (3)
bekezdés a) pontja alapján mellőzte.

1. Az NFGM rendelet 6. §-a szerint a gyártónak vagy a meghatalmazott
képviselőjének a forgalomba hozatalhoz a 8. melléklet A. pontjában
meghatározott műszaki dokumentáció alapján a gépre a 3. melléklet A.
pontjában meghatározott adatokat tartalmazó EK-megfelelőségi nyilatkozatot
kell kiállítania, amelynek a forgalomba hozataltól kezdődően hozzáférhetőnek
kell lennie. Az NFGM rendelet 3. melléklet A. pont első mondata értelmében
az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak eredeti és magyar nyelven is
rendelkezésre kell állnia.
2. Az NFGM rendelet 1. melléklet 1. fejezet 1.7.4. pont szerint minden gépet el
kell látni azon (azokon) tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven
(nyelveken) írott használati utasítással, amelyben a gépet forgalomba hozzák
és/vagy üzembe helyezik. A géphez tartozó használati utasítás vagy az
„Eredeti használati utasítás” vagy az „Eredeti használati utasítás fordítása”.
Utóbbi esetben a fordításhoz az eredeti használati utasítást is mellékelni kell.
Amennyiben az eredeti használati utasítás nem annak az országnak a
hivatalos nyelvén (nyelvein) készült, ahol a gépet használni tervezik, úgy
arra/azokra a nyelvre/nyelvekre való fordításáról a gyártónak vagy a gépet a
szóban forgó országba szállító személynek kell gondoskodnia. A fordításon fel
kell tüntetni: eredeti használati utasítás fordítása. A használati utasításnak
lehetőség szerint tartalmaznia kell legalább az NFGM rendelet 1. melléklet 1.
fejezet 1.7.4.2. pontban meghatározottakat.
3. Az NFGM rendelet 1. melléklet 1. fejezet 1.7.3. pont c) alpontja szerint a
berendezésen fel kell tüntetni a CE-jelölést is.
Az NFGM rendelet 8. § -a szerint:
„(1) A gépet a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba
hozatal előtt a 10. melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia.
(2) A megfelelőségi jelölés a gépen kizárólag akkor helyezhető el, ha a gép a
rá vonatkozó, az áruk biztonságosságával összefüggő és megfelelőségi
jelölést előíró összes jogszabály előírásainak megfelel.
(3) A megfelelőségi jelölést a gépen jól láthatóan, egyértelműen és
maradandóan kell elhelyezni.
A fentiek alapján megállapításra került, hogy a tárgyi berendezés
megfelelősége az NFGM rendelet szerinti alapvető biztonsági és
egészségvédelmi követelmények tekintetében nem igazolt.
A határozat rendelkező része:
Az Ügyfél részére a Hatóság megtiltotta a fent leírt berendezés forgalomba hozatalát.
Véglegessé válás vagy annak hiányára történő utalás:
A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A
véglegesség a döntés közlésével áll be.
A határozattal szembeni jogorvoslati eljárás:
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozatot sérelmező
ügyfél keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított
harminc napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez
nyújthat be.
A határozat kiadmányozójának neve, beosztása: Kapitány Mária osztályvezető.

