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
24. napján az alábbi tartalmú határozat kivonatot teszi közzé:
Eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Piacfelügyeleti Osztály; a továbbiakban: Hatóság)
Határozat száma és tárgya: BP/0101/12-11/2019.; Szvetenay gyártmányú, különböző típusú
italkiszolgáló térfogatmértékek ügye; forgalomba hozatal megtiltása, a forgalomból való kivonás és
visszahívás elrendelése, figyelmeztetésben részesítés
A határozattal kötelezett neve és székhelye: Szvetenay Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 26.; a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező terméktípusok leírása:
Megnevezés:
Gyártó:

italkiszolgáló térfogatmérték
Szvetenay Kft., 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 26.

Gyártó jele:
Forgalomba hozó:
Forgalomba hozatal ideje:
Típusok:
Névleges térfogatok:

(7,5 mm x 10 mm méretű címerbe foglalt „Gy” betű)
Szvetenay Kft., 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 26.
2015., 2016., 2017. és 2018. évek
2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 2-4 cl, 3-5 cl, 1 dl, 2 dl, 3 dl, 5 dl, 1 L, 5 L, 10 L
2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 2 cl és 4 cl, 3 cl és 5 cl, 1 dl, 2 dl, 3 dl, 5 dl,
1 L, 5 L, 10 L

A határozat rendelkező része:
I.
A Hatóság megtiltotta az Ügyfél számára a tárgyi terméktípusok forgalomba hozatalát, valamint
elrendelte a már forgalomba hozott termékek forgalomból való kivonását és a visszahívását.
A Hatóság a visszahívásra rendelkezésre álló véghatáridőt 2020. december 31. napjában állapította
meg. 2020. december 31. napja egyben a tárgyi, visszahívással érintett termékek felhasználók általi
használhatóságának véghatárideje.
Továbbá az Ügyfél számára Hatóság elrendelte, hogy:
‒

‒

‒

‒

A Hatóság forgalomból való kivonásra és visszahívásra vonatkozó döntését a közlést követően
haladéktalanul, írásban köteles közölni minden forgalmazóval (viszonteladók, partnerek), akik
részére tárgyi, lentebb részletezett termékeket gazdasági tevékenység keretében értékesítésre
akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átadta.
2020. december 31. napjáig köteles biztosítani, hogy minden érintett forgalmazó folyamatosan
névleges térfogatonként elegendő mennyiségű (pl. az Ügyfél által 2019. vagy 2020. évben)
szabályosan forgalomba hozott ingyenes cseretermékkel rendelkezzen annak érdekében, hogy
a visszaadott sértetlen (horpadás, és egyéb deformációtól mentes) tárgyi, visszahívott
termékeket a forgalmazók az eredeti számla bemutatása esetén szabályosan forgalomba hozott
ugyanolyan néveleges térfogatú termékre tudják cserélni.
A visszaadott termékekről távolítsa el a jogalap nélkül elhelyezett tanúsító jelöléseket (CEjelölés és a kiegészítő M metrológiai jelölés, elhelyezési év utolsó két számjegye, 1422-es
szám) a visszahívott termékekre vonatkozó fizikai megsemmisítés elrendelésének mellőzése
miatt.
Minden negyedév végét követő 10. naptári napig köteles értesítést küldeni Hatóság számára,
mely értesítés tartalmazza a forgalmazóknál (név, cím) a visszaadott és kicserélt
térfogatmértékek darabszámát típusonként.

A fenti kötelezettségek teljesítését a Hatóság ellenőrzi.
II.
Továbbá ezzel egyidejűleg Hatóság az Ügyfelet 2.250.000,- Ft,
kettőszázötvenezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetése helyett
részesítette.
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azaz kettőmilliófigyelmeztetésben

Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság az alábbi forgalmazóknál helyszíni piacfelügyeleti hatósági ellenőrzést tartott, amelynek
során az italkiszolgáló térfogatmértékek rendelkező részben részletezett típusai közül a 2 cl,
3 cl, 4 cl, 5 cl, 1 dl, 2 dl, 2-4 cl, 3-5 cl típusokat, mint a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet), illetve a korábban
hatályos, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet (a
továbbiakban: GKM rendelet) hatálya alá tartozó termékeket ellenőrzés alá vonta, az értékesítésre
kínált példányait megtekintette és zár alá vette:
 Forgalmazó1 telephelyén 2018. december 12. napján;
 Forgalmazó2 telephelyén 2019. január 15. napján;
 Forgalmazó3 telephelyén 2019. január 15. napján.
A Hatóság az ellenőrzések során megállapította, hogy:
 A Forgalmazó1 és a Forgalmazó3 bemutatta a következő táblázat szerinti, a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság, mint az 1422-es számú bejelentett
szervezet által 2016. április 19-én, a GKM rendelet, illetve a 2004/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a mérőműszerekről; a továbbiakban: 2004/22/EK irányelv) szerint kiállított
megfelelőségi tanúsítványokat (másolatban):
Gyártó

Szvetenay Kft.
2230 Gyömrő, Kossuth
Ferenc u. 26.

Típus
2 dl
1 dl
5 cl
4 cl
3 cl
2 cl
3-5 cl
2-4 cl

Gyártási szám
001…010
001…010
001…010
001…010
001…010
001…010
001…010
001…010

Tanúsítvány száma
MI-008/017/2016
MI-008/016/2016
MI-008/013/2016
MI-008/012/2016
MI-008/011/2016
MI-008/010/2016
MI-008/015/2016
MI-008/014/2016

 A Forgalmazó1 telephelyén megtekintett térfogatmértékek közül 2 db 2 cl-es és 4 db 3 cl-es
mértéket leszámítva gyártási szám nem szerepel a mértékeken, viszont a CE M 16 (2 db-on 15)
és 1422 jelölések igen.
 A Forgalmazó2 telephelyén megtekintett térfogatmértékek közül 2 db 3-5 cl-es mértéket
leszámítva gyártási szám nem szerepel a mértékeken, viszont a CE M 16 (2 db-on 15, 1 db-on
18) és 1422 jelölések igen.


A Forgalmazó3 telephelyén megtekintett térfogatmértékek közül 3 db 3 cl-es mértéket
leszámítva gyártási szám nem szerepel a mértékeken, viszont a CE M 16 (1 db-on 18) és 1422
jelölések igen. 2 db 3 cl-es mértéken azonos gyártási szám (001) szerepel CE M 16 1422
jelöléssel.



A megtekintett térfogatmértékek jelelölései szerint ezek a térfogatmértékek 2016-ban (egyesek
2015-ben, 2018-ban) estek át a megfelelőségértékelési eljáráso(ko)n és a 1422-es számú
bejelentett szervezet vett részt a gyártási szakaszra vonatkozó megfelelőségértékelési
eljárásban. A fenti tanúsítványokkal és gyártási számokkal rendelkező térfogatmértékek az
F1 modul (megfelelőségértékelési eljárás) szerint kerültek forgalomba hozatalra.



Az Európai Bizottság bejelentett szervezeteket nyilvántartó, nyilvános adatbázisa (NANDO
adatbázis) alapján 2017-ig az 1422-es számon korábban a 2004/22/EK irányelvvel, majd a
jelenleg hatályos 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (a mérőműszerek
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról) – melyeket a GKM
rendelet, illetve az NGM rendelet ültetett át a magyar jogba – kapcsolatosan a bejelentett
szervezet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság volt, 2017-től
pedig Budapest Főváros Kormányhivatala.



Mindhárom forgalmazó úgy nyilatkozott, hogy a tárgyi termékeket az Ügyféltől szerezte be.



A Forgalmazó1 benyújtotta a 2015.-2018. években beszerzett, az értékesített, valamint a
készleten lévő termékek listáját típusonként.



Hatóság a térfogatmértékeken és a megfelelőségi tanúsítványokon feltüntetett 1422-es számon
bejelentett megfelelőségértékelő szervezettől tájékoztatást kért, hogy a térfogatmértékekre
vonatkozóan milyen megfelelőségértékelési eljárást végzett az Ügyfél számára 2015. évtől.
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A megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatása szerint az alábbi térfogatmértékekre végzett az
F1 modul szerint megfelelőségértékelési eljárást (más modul szerint nem) az Ügyfél számára
2015. évtől:
Év
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016


Típus
1 dl
1L
2-4 cl
2 cl
3 cl
4 cl
5 cl
1 dl
2 dl
5 dl
5L
10 L
2-4 cl
3-5 cl

Darabszám
30
10
120
10
10
10
10
10
10
2
2
2
10
10

Gyártási szám
001…030
1…10
001…120
001…010
001…010
001…010
001…010
001…010
001…010
1 és 2
1 és 2
1 és 2
001…010
001…010

Tanúsítvány száma
MI-008/033/2015
MI-008/013/2015 … MI-008/022/2015
MI-008/001/2015 … MI-008/012/2015
MI-008/010/2016
MI-008/011/2016
MI-008/012/2016
MI-008/013/2016
MI-008/016/2016
MI-008/017/2016
MI-008/018/2016
MI-008/019/2016
MI-008/020/2016
MI-008/014/2016
MI-008/015/2016

A fentiek alapján rendelkezésre álló információk szerint a mértékek többségén azonosító jel
(gyártási szám) nem szerepel, egyes mértékek azonos gyártási számmal (és azonos
évszámmal) rendelkeznek.

A Hatóság a fentiekre tekintettel 2019. január 17. napján az ügyben közigazgatási hatósági eljárást
indított és felszólította az Ügyfelet, hogy nyújtsa be a tárgyi terméktípusok megfelelőségének
igazolására:
− Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot.
− Listát – hitelt érdemlő igazolásokkal (számlákkal) alátámasztva – a 2015., 2016., 2017. 2018. és
2019. években értékesített térfogatmértékekről, megadva az egyes térfogatmértékek azonosító
jelölését (ha van), megfelelőségi jelölését (CE M, év utolsó két számjegye, bejelentett szervezet
azonosító száma), csatolva a hozzájuk tartozó megfelelőségi tanúsítványokat.
Az Ügyfél a fenti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésével összefüggésben tartott tárgyaláson
előadta, hogy tűzeset miatt a 2015-ös adatokat nem tudja megadni, de a tárgyalási jegyzőkönyvbe
foglaltan kötelezettséget vállalt a többi – 2016., 2017., 2018., és 2019. évben – értékesített
térfogatmérték típusokra vonatkozó adatok 2019. február 25-ig cégkapun keresztül történő
benyújtására.
Az Ügyfél az eljárás során a következő dokumentumokat terjesztette elő:
− 2016., 2017. és 2018. években, a Forgalmazó1, a Forgalmazó2 és a Forgalmazó3 részére
értékesített térfogatmértékek számláit, és nyilatkozatot, hogy 2019. évben nem értékesített
térfogatmértékeket.
− 2015-ben kelt, 2-4 cl, 1 dl, 1 L típusokra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatot.
− 2016-ban kelt, 2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 2-4 cl, 3-5 cl, 1 dl, 2 dl, 5 dl, 5 L és 10 L típusokra vonatkozó
EU-megfelelőségi nyilatkozatot.
− A fenti táblázatban felsorolt tanúsítványok közül a következőket: MI-008/033/2015, MI008/013/2015, MI-008/001/2015, MI-008/001/2015, MI-008/010/2016, MI-008/011/2016, MI008/012/2016, MI-008/013/2016, MI-008/016/2016, MI-008/017/2016, MI-008/018/2016, MI008/019/2016, MI-008/020/2016, MI-008/014/2016, MI-008/015/2016.
A Forgalmazó2 és a Forgalmazó3 benyújtotta a 2015.-2018. években beszerzett termékek listáját
típusonként.
A Hatóság 2019. február 27-én piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés alá vonta a Forgalmazó4 által
forgalmazott, a honlapján értékesítésre felkínált 2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 1 dl, 2 dl, 5 dl, 1 L, 2-4 cl, 3-5 cl
típusú térfogatmértékeket, és ezzel egyidejűleg felszólította, hogy nyújtsa be az általa forgalmazott
terméktípusok igazolására:
− Az EU-megfelelőségi nyilatkozato(ka)t.
− Listát – hitelt érdemlő igazolásokkal (számlákkal) alátámasztva – a 2015., 2016., 2017. 2018. és
2019. években beszerzett térfogatmértékekről.
A Forgalmazó4 által 2019. március 13. és 14. napján előterjesztett dokumentumok alapján a Hatóság
megállapította, hogy az Ügyfél 2015-2018. között 604 darab tárgyi típusú térfogatmértéket értékesített
a Forgalmazó4 részére, melyeket az Ügyfél az általa az eljárás során előterjesztett dokumentumok
között nem szerepeltetett.
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A Hatóság megállapította 2019. március 25. napján, hogy az Ügyfél az adatszolgáltatásra történő
felszólítás ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot elhallgatott, ezáltal hátráltatta a Hatóság
tényállás tisztázási kötelezettségét. Ezért a Hatóság az Ügyfelet 150.000,- Ft, azaz százötvenezer
forint eljárási bírság megfizetésére kötelezte.
A Hatóság 2019. március 29-én piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés alá vonta a Forgalmazó5; által
forgalmazott, a honlapján értékesítésre felkínált 5 cl, 1 dl, 2 dl, 3 dl, 5 dl, 1 L, 5 L, 10 L típusú
térfogatmértékeket, és ezzel egyidejűleg felszólította, hogy nyújtsa be az általa forgalmazott
terméktípusok igazolására:
− Az EU-megfelelőségi nyilatkozato(ka)t.
− Listát – hitelt érdemlő igazolásokkal (számlákkal) alátámasztva – a 2015., 2016., 2017. 2018. és
2019. években beszerzett térfogatmértékekről.
A Forgalmazó5 által 2019. április 8. napján előterjesztett dokumentumok alapján a Hatóság
megállapította, hogy az Ügyfél 2015-2018. között 58 darab tárgyi típusú térfogatmértéket értékesített a
Forgalmazó5 részére, melyeket az Ügyfél az általa előterjesztett dokumentumok között szintén nem
szerepeltetett.
I.
A Hatóság által feltárt − Ügyfél, valamint a Forgalmazó1, Forgalmazó2, Forgalmazó3, Forgalmazó4 és
Forgalmazó5 által megadott − adatok alapján alábbi darabszámban kerültek forgalomba hozatalra az
egyes terméktípusokból:
Térfogatmértékek
típusai
2 cl
3 cl
4 cl
5 cl
2-4 cl
3-5 cl
1 dl
2 dl
3 dl
5 dl
1L
5L
10 L
Összesen

Évek szerint forgalomba hozott (db)
2015
271
259
298
283
823
327
618
333
9
9
12
4
6
3.252

2016
172
154
215
182
387
268
729
395
0
5
8
8
8
2.531

2017
240
124
264
173
593
260
627
307
1
0
6
9
6
2.610

2018
216
78
259
155
541
209
664
305
4
7
2
2
1
2.443

Összesen
899
615
1.036
789
2.344
1.064
2.638
1.340
14
21
28
23
21
10.836

A Hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a 2015.-2018. években típusonként akár több ezer
darab, összesen legalább 10.836 db, CE, M és 1422 jelölésű térfogatmérték került forgalomba
hozatalra, melyekből csak 246 db-ra végzett megfelelőségértékelési eljárást az 1422-es számú
bejelentett szervezet. A térfogatmértékek túlnyomó többsége végfelhasználókhoz került.
A fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a gyártási szám (azonosító jelölés) nélküli, egyes
esetekben az azonos gyártási számú, egyes esetekben akár az egyedi gyártási számú (pl. CE M 18
jelölésű) italkiszolgáló térfogatmértékeken jogalap nélkül kerültek feltüntetésre a tanúsító jelölések −
[GKM rendelet 5. § (1) bekezdésben, 14. § (1)-(3) bekezdéseiben, illetve az NMG rendelet 12. §-ában,
13. §-ában és 14. § (5) bekezdésében előírtak]: a CE-jelölés, a kiegészítő metrológiai jelölés (téglalap
keretben M betű és a feltüntetése szerinti év utolsó két számjegye), és a bejelentett szervezet
azonosító száma (1422) − mivel azok nem estek át megfelelőségértékelési eljáráson. Tehát több
mint 10.500 db térfogatmérték jogalap nélkül került forgalomba hozatalra.
A Tpftv. 3. § (1) bekezdés szerint csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék
hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók
rendelkezésére.
A Tpftv. 15. § (1) bekezdés szerint Hatóság jogosult a termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt
hatását, megfelelőségét és dokumentációját ellenőrizni.
Az GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a mérőműszernek eleget kell tennie az 1. mellékletben,
valamint az adott műszerspecifikus mellékletben (italkiszolgáló térfogatmérték esetében a 23.
melléklet II. FEJEZET) megállapított követelményeknek. Az GKM rendelet 7. § (1) bekezdése és (3)
bekezdés hb) alpontja alapján a gyártó ezen alpontban felsorolt megfelelőségértékelési eljárások (A1
vagy F1 vagy D1 vagy E1 vagy B + E vagy B + D vagy H modul) közül választhat a termék
-4-

megfelelőségértékelése során. Bármely modul (modulok) választás esetén a gyártónak a CE-jelölésen
és a kiegészítő metrológiai jelölésen túl fel kell tüntetni az adott (a gyártási szakaszra vonatkozó)
modulban részt vevő bejelentett szervezet azonosítási számát.
A GKM rendelet adott megfelelőségértékelési eljárását leíró melléklete (pl. F1 modul esetén a
12. melléklet 8.2. pontja) szerint a gyártónak a terméktípusra megfelelőségi nyilatkozatot kell
kiállítania.
A GKM rendelet adott megfelelőségértékelési eljárását leíró melléklete (pl. F1 modul esetén a
12. melléklet 6.2. pontja) szerint a bejelentett szervezet tanúsítványt (pl. F1 modul esetén
megfelelőségi tanúsítványt) állít ki az elvégzett vizsgálatokról.
A GKM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja szerint a mérőműszeren többek közt azonosító jelölést is fel
kell tüntetni.
Az NGM rendelet hatályba lépésével (2016.12.18.) az NGM rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte a
GKM rendeletet. Az NGM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a mérőműszernek eleget kell tennie az
1. mellékletben megállapított műszerspecifikus követelményeknek (italkiszolgáló térfogatmérték
esetében az 1. melléklet VIII. fejezet 2. alfejezet) és a 2. mellékletben meghatározott
követelményeknek.
Az NGM rendelet 6. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdése és az 1. melléklet VIII. fejezet 2. alfejezet
alapján a gyártó ezen alfejezetben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások (A2 vagy F1 vagy D1
vagy E1 vagy B + E vagy B + D vagy H modul) közül választhat a termék megfelelőségértékelése
során. Bármely (kivéve az A2 modul bizonyos változatát) modul (modulok) választás esetén a
gyártónak a CE-jelölésen és a kiegészítő metrológiai jelölésen túl fel kell tüntetni az adott (a gyártási
szakaszra vonatkozó) modulban részt vevő bejelentett szervezet azonosítási számát.
Az NGM rendelet 6. § (2) és (8) bekezdése alapján a gyártó elkészíti a 4. melléklet szerinti, magyar
nyelvű EU-megfelelőségi nyilatkozatot.
Az NGM rendelet adott megfelelőségértékelési eljárását leíró 3. melléklet adott fejezete (pl. F1 modul
esetén az F1. modul fejezet 5.2. pontja) szerint a bejelentett szervezet tanúsítványt (pl. F1 modul
esetén megfelelőségi tanúsítványt) állít ki az elvégzett vizsgálatokról.
Az NGM rendelet 2. melléklet 3.9.1. pont f) alpontja szerint a mérőműszeren azonosító jelet is fel kell
tüntetni.
A Tpftv. 15. § (2) bekezdés c), d) és e) pontjai alapján, ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti
ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi
aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult a termék forgalomba hozatalát
megtiltani, a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, elrendelni a termék
visszahívását, vagy – ha ez indokolt – a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezni a
termék felhasználóktól történő visszahívását.
Tpftv. 2. § 5. pont szerint a forgalmazás a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom, vagyis: a közösségi piacon
valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés,
fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.
Tpftv. 2. § 7. pont szerint a forgalomba hozatal a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 2. pontjában
meghatározott fogalom, vagyis: a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő
forgalmazása.
Tpftv. 2. § 8. pont szerint a forgalomból való kivonás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 15. pontjában
meghatározott intézkedés, vagyis: minden olyan intézkedés, amelynek célja a termék
forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban.
Tpftv. 2. § 9. pont szerint a forgalomból való visszahívás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 14.
pontjában meghatározott intézkedés, vagyis: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára forgalmazott termék visszaadása.
A Tpftv. 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint, ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés
során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy
jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a
termék használatából származó veszélyről időben és megfelelő módon – szükség esetén a rádiós
vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben – a felhasználók értesüljenek.
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Figyelemmel a visszahívásban érintett felhasználók nagy számára és pontosan meg nem határozható
körére, összhangban a Tpftv. 15. § (2) bekezdés b) pontjával, a nyilvánosság széles körű
tájékoztatásáról Hatóság intézkedik.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi térfogatmértékek korábban nem jogszerűen kerültek forgalomba
hozatalra, ezért a mérésügyről szóló 1991. XLV. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem
végezhető el a hitelesítés, ezért kizárólag az NGM rendeletben foglalt valamely fentebb leírt, sikeres
megfelelőségértékelési eljárást követően hozhatók újra forgalomba.
A fenti jogszabálysértés tekintetében a Hatóság vizsgálta a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben
egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezésérő szóló 2017. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti szankció törvény) 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített
figyelmeztetés szankciójának az alkalmazhatóságát. Az ismertetett tényállás alapján megállapította,
hogy a tárgyi jogsértés önmagában a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű
állapot helyreállításával nem orvosolható, hiszen valamennyi térfogatmértéket vissza kell hívni, azaz
az Átmeneti szankció törvény 2. § (2) bekezdés a) pontjával összhangban megállapítható, hogy az
előírások megsértése kizárólag újabb hatósági eljárás lefolytatásával orvosolható.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a tárgyi terméktípusok megfelelősége a GKM, illetve az
NGM rendelet szerinti követelmények tekintetében nem igazolt.
II.
A bírsággal szankcionálandó jogszabálysértés tekintetében a Hatóság vizsgálta az Átmeneti szankció
törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített figyelmeztetés szankciójának az alkalmazhatóságát.
Az ismertetett tényállás alapján megállapította, hogy a tárgyi jogsértés önmagában a jogellenes
magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható, hiszen
valamennyi térfogatmértéket vissza kell hívni, azaz az Átmeneti szankció törvény 2. § (2) bekezdés
a) pontjával összhangban megállapítható, hogy az előírások megsértése kizárólag újabb hatósági
eljárás lefolytatásával orvosolható.
A Tpftv. 16. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: a bírság összege 15 ezer forinttól
a) 500 millió forintig,
b) ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy
veszélyezteti, 2 milliárd forintig terjedhet.
A Tpftv. 16. § (3) bekezdése értelmében: a 16. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a
piacfelügyeleti hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik.
A Hatóság a bírság mértékének meghatározásakor a Tpftv. 17/B. §-ának (2) bekezdésével
összhangban az alábbi tényezőket vette figyelembe:
 a jogsértéssel okozott hátrányt (ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával,
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket) és a jogsértéssel elért előny mértékét,
 a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 a jogsértő állapot időtartamát,
 a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát.
A 2.250.000,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszázötvenezer forint mértékű piacfelügyeleti bírság a tárgyi
termékek GKM, illetve NGM rendeletben meghatározott követelményeknek való nem-megfelelősége
miatt került megállapításra.
Ugyanakkor megállapítást nyert, hogy az Ügyfél a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik, másrészt három éven belül első
alkalommal sértette meg a Tpftv. rendelkezéseit.
A fentiek alapján Ügyfél a piacfelügyeleti bírság kiszabása helyett, figyelmeztetésben részesült.
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.
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