HATÁROZAT KIVONATA
Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti
Osztály a termék ek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tpft v.) 17. §
(1)-(2) bek ezdésében előírt kötelezettségének eleget téve az általános k özigazgatási rendtart ásról
szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdésének c) pontjában írtakkal összhangban 2019. július 10.
napján az alábbi tart almú határozat kivonatát teszi közzé:
Eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Piacfelügyeleti Osztály. a továbbiakban: Hatóság)
Határozat száma és tárgya: BP/0101/170-2/ 2019; BPI gyártmány ú, BPI Chem Temp III és BP I Heat
Temp II típusú elektromos kemencék ügye; forgalomba hozatal megtiltása
A határozattal kötelezett neve és székhelye: CARL ZE ISS VIS ION Hungary Optikai Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 4700 Mátészalka, Ernst Abbe u. 1-2.; a továbbiakban: Ügy fél)
A határozat tárgyát képező termékek leírása:
Megnevezés:
Gyártó:
Importőr:
Típus:
Azonosító számok:
Mennyiség (db):

elektromos kemencék
Brain Power Inc. (4470 SW 74 AVE. MIAMI, FL 33155 USA)
Carl Zeiss Vision Hungary Optikai Kft., 4700 Mát észalka, Ernst Abbe u. 1-2.
BPI Chem Temp III
BPI Heat Temp II
100021710
SKU0020501
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Jogszabályi rendelkezések megsérté sének
rendelkezések pontos megjelölésével:

1
megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság megállapította, hogy a tárgyi termékek ugyan rendelkeznek eredeti és magyar nyelvű
kezelési és használati utasítással, de nincsenek ellát va a meghatározott feszültséghatáron belüli
használat ra tervez ett villamossági termék ek forgalmazásáról, biztonsági k övetelményeiről és az
azok nak való megfelelőség érték eléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet (a továbbiak ban: NGM
rendelet) 5. § (6) bekez désében előírt CE jelöléssel, valamint nem áll rendelk ezésre a gyártó által
kiállított, az NGM rendelet 4. mellékletében meghatározott tartalommal bíró, helyes tartalmú eredeti és
magyar nyelvű EK-megfelelőségi nyilatkozat.
Az NGM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a gyártó feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést,
ha a villamossági termék megfelel a megfelelős égértékelési eljárás alapján a 3. §-ban és a 2.
mellékletben meghatározott biztonsági céloknak. Az NGM rendelet 16. § (1) bekez dése szerint: „A
CE-jelölést a villamossági terméken jól lát ható, olvashat ó és eltávolít hatatlan módon kell feltüntetni”.
Az NGM rendelet 3. §-a és 5. §-a ért elmében villamossági termék az E urópai Unióban akkor hoz ható
forgalomba, ha azt a gyártó úgy alak ította ki és állította elő, hogy nem veszélyezteti az emberek
biztonságát, megfelel 2. melléklet szerinti biztonsági követelményeknek. Az NGM rendelet 5. § (2)
bekezdés e szerint a gyártó elkészíti a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy
elvégezteti a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást, és ha a termék megfelelt, elkészíti
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, a 4. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel, melynek az
NGM rendelet 14. § (2) bekezdése szerint magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.
Az NGM rendelet EU megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó 14.§ (3) bek ezdése szerint: ha a termékre
több jogszabály is vonatkozik, mely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, akkor az okat is fel kell
tüntetni a megfelelős égi nyilatkozatban.
A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a tárgyi termékek megfelelősége az NGM rendelet
szerinti alapvető biztonsági és egész ségvédelmi követelmények tekintetében nem igazolt.
A határozat rendelkező része:
A Hatóság megtiltotta az Ügyfél számára a fentebb részletezett termékek 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. július 9. napján vált véglegessé.
A határozattal szembeni jogorvoslati eljárás:
E határozat ellen fellebbezés nek nincs helye. A határozatot sérelmező ügy fél keresetlevelet a vit atott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a vit atott cselekményt
megvalós ító közigazgatási szervhez nyújthat be.
A határozat kiadmányozójának neve, beosztá sa: Kapitány Mária osztály vez ető

