HATÁROZAT KIVONATA
Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti
Osztály a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tpftv.) 17. §
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forgalomba hozatal megtiltása
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Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság 2019. február 22. napján a Vámhatóság értesítése alapján a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének igazolásáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
(továbbiakban: NFGM rendelet), valamint az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Zaj rendelet) szerinti alapvető biztonsági követelmények teljesülése tekintetében
ellenőrzés alá vonta a rendelkező részben részletezett berendezést.
Az ellenőrzés során Hatóság a tárgyi berendezésre vonatkozóan megállapította, hogy:
A Hatóság a vámriasztáskor rendelkezésre álló információk alapján megállapította, hogy:





A tárgyi berendezés az NFGM és a Korm. rendelet hatálya alá tartozó gép.
Nem áll rendelkezésre EK-megfelelőségi nyilatkozat. A rendelkezésre álló M.2017.ST.1018.01
számú, UDEM Adriatic d.o.o. által 2017.05.31-én kiállított megfelelőségi tanúsítvány nem a
gyártó által és nem a tárgyi típusra kiállított megfelelőségi nyilatkozat.
Nem igazolt, hogy van eredeti és magyar nyelvű használati útmutató.
Nem igazolt, hogy a berendezésen feltüntetésre kerültek az NFGM rendelet 1. melléklet 1.
fejezet 1.7.3. pontjában előírt információk, köztük a CE-jelölés.

Fentiekre tekintettel a Hatóság 2019. február 26. napján kelt végzésében értesítette az Ügyfelet, hogy
hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított és a kézhezvételtől számított 8 napos határidővel felszólította,
hogy tegye megfelelővé, és igazolja a tárgyi termék NFGM rendeletben, valamint a Korm. rendeletben
meghatározott követelményeknek való megfelelőségét, így különösen nyújtsa be a tárgyi termék
megfelelőségének igazolására elektronikus úton a Hatósághoz:
1. a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelőséget igazoló, a
gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozatot eredeti és magyar nyelven;
2. a gyártó által kiállított eredeti, és a magyar nyelvű használati utasítást (amennyiben az
eredeti használati utasítás nem magyar nyelvű);
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3. olvasható fényképfelvételt a termék adattáblájáról, jelölésekről.
A Hatóság a vámriasztáskor rendelkezésre álló információk és az Ügyfél által előterjesztett
dokumentumok alapján megállapította, hogy:
1. A 2019. április 5-én kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozat nem hivatkozik a Korm. rendelet szerinti
megfelelőségre, valamint nem tartalmaz sem harmonizált szabványi hivatkozásokat, sem egyéb,
alkalmazott műszaki szabványra vagy előírásra való hivatkozást.
2. Az angol és magyar nyelvű felhasználói kézikönyv kizárólag a berendezés vezérlését végző
szoftver kezelésére vonatkozik és a berendezés egészére vonatkozó, használati utasítás nem áll
rendelkezésre.
3. A benyújtott hat fénykép közül három darabon a komplett gép látható különböző szögből, a másik
három kép egyes részegységek adattábláit ábrázolja. A gép összességére vonatkozóan nem áll
rendelkezésre olyan fénykép, amelyen a gyártó neve és címe, a gép típusa, gyári száma (adott
esetben), a gyártás éve és a CE-jelölés látható lenne. A rendelkezésre álló fényképfelvételek nem
igazolják, hogy a berendezés CE-jelöléssel el van látva, valamint a Korm. rendelet szerinti
zajcímke megléte nem vélelmezhető.
A Hatóság a határozat indokolásban az alábbiakat fejtette ki a fenti megállapításokkal kapcsolatban.
1.

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az NFGM rendelet 3. melléklet A. pontjában leírtakat kell
tartalmaznia és nyilatkozni kell arról, hogy a dokumentumban felsorolt jogszabályoknak (NFGM
rendelet, illetve a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló 2006/42/EK európai uniós
irányelv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályoknak, így pl. a Korm. rendeletnek, illetve a
kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 2000. május 8-i 2000/14/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek)
megfelel a berendezés. Az NFGM rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a harmonizált
szabvány szerint gyártott gép megfelel a rendelet szabvány által lefedett alapvető biztonsági és
egészségvédelmi követelményeinek. Amennyiben az EK-megfelelőségi nyilatkozatban nem
szerepel harmonizált szabványra vagy egyéb, alkalmazott műszaki szabványra vagy előírásra
való hivatkozás, úgy az nem szolgáltat alapot az NFGM rendelet alapvető követelményeinek való
megfelelőség vélelmezéséhez.

2.

Az NFGM rendelet 1. számú 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. számú melléklet 1.
fejezet 1.7.4.2. pontban meghatározottakat, többek között:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a gyártó és meghatalmazott képviselőjének cégneve és teljes címe;
a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve, kivéve a
sorozatszámot;
az EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalmát
meghatározó dokumentum, amely a gép jellemzőit bemutatja;
a gép általános leírása;
a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelő működés
ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok;
a kezelő személy által valószínűleg használt munka-állás(ok) leírása;
a gép rendeltetésszerű használatának leírása;
figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem szabad
használni, de amelyek a tapasztalatok szerint előfordulhatnak;
összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy
szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet
felszerelik;
a zaj vagy rezgés csökkentése céljából szükséges beépítési és összeállítási utasítások;
a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy
képzésére vonatkozó utasítások, stb.
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3.

Az NFGM rendelet 1. számú melléklet 1. fejezet 1.7.3. pont szerint minden gépen olvashatóan és
maradandóan fel kell tüntetni a gyártó cég nevét és teljes címét, a gép megnevezését, a CEjelölést, a sorozat- vagy típusmegnevezést, adott esetben a sorozatszámot és a gyártás évét. Az
NFGM rendelet 8. § (1) bekezdés szerint a gépet a gyártónak vagy a meghatalmazott
képviselőjének a forgalomba hozatal előtt a 10. melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell
ellátnia. A Korm. rendelet 2. § g) pontja szerint a „zajcímke: a garantált zajszintet tartalmazó
felirat (mintáját a 8. számú melléklet tartalmazza), melyet a megfelelőségi jelölés mellett kell
elhelyezni”. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint csak olyan berendezés hozható
forgalomba vagy helyezhető üzembe, amely esetében a gyártó vagy az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja, hogy a 2. számú mellékletben
foglalt berendezések vonatkozásában a 9. § (2) bekezdés szerint járt el, a berendezés CEjelöléssel ellátott, és azon a garantált zajszintet feltüntették, valamint rendelkezik EKmegfelelőségi nyilatkozattal.

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a tárgyi termék megfelelősége az NFGM és a Korm.
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 határozat 2019. május 16. napján vált véglegessé.
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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