Piacfelügyeleti hírlevél
2019/1.
Italkiszolgáló térfogatmértékek
visszahívása
2019. május 17.
Italkiszolgáló térfogatmértékek (hitelesített, fémből készült űrmértékek)
visszahívását rendelte el a piacfelügyeleti hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala elrendelte a Szvetenay Kft. (2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 26.)
számára a Szvetenay gyártmányú, 2015., 2016., 2017. és 2018. években gyártott és forgalomba
hozott 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 típusú (névleges
térfogatú), CE-jelöléssel, M15 vagy M16 vagy M17 vagy M18 jelölésekkel, továbbá 1422-es
jelöléssel ellátott italkiszolgáló térfogatmértékek visszahívását.
A visszahívásra rendelkezésre álló véghatáridőt − egyben a visszahívással érintett termékek felhasználók
általi használhatóságának véghatáridejét − a piacfelügyeleti hatóság 2020. december 31. napjában
állapította meg.
Figyelemmel a visszahívásban érintett felhasználók nagy számára és pontosan meg nem határozható
körére, a nyilvánosság széles körű tájékoztatásáról a piacfelügyeleti hatóság intézkedik.
A BP/0101/12-11/2019. számú határozat kivonata a BFKH honlapján közzétételre került.
Italkiszolgáló térfogatmérték: közvetlen fogyasztásra értékesített folyadék (kivéve az orvosságokat)
meghatározott térfogatának kimérésére tervezett térfogatmérték (például pohár, korsó vagy űrmérték
formájában).
A visszahívással érintett termék azonosítása:
Gyártó neve:

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

Gyártó jele:

7,5 mm x 10 mm méretű címerbe foglalt „Gy” betű (a lenyomat a terméken szerepel)

Jelölések:

CE M15 1422; CE M16 1422; CE M17 1422; CE M18 1422

Típusok:

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

A felhasználók (vásárlók) által visszaadott sértetlen − horpadás, és egyéb deformációtól mentes −
termékeket a forgalmazók az eredeti számla bemutatása esetén szabályosan forgalomba hozott,
CE M19 1422 jelölésű (vagy 2020. évi forgalomba hozatal esetén CE M20 1422 jelölésű), ugyanolyan
névleges térfogatú termékre cserélik. A Szvetenay Kft. köteles biztosítani, hogy minden érintett
forgalmazó legkésőbb 2020. december 31. napjáig folyamatosan névleges térfogatonként elegendő
mennyiségű cseretermékkel rendelkezzen.

