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. július 15.
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/0101/128-1/2019.; HU101150242019E05220 vámriasztásban
szereplő ismeretlen gyártmányú 16 db használt talajmaró, 1 db használt kanalas rakodó, 2 db
használt kotrógép ügye; forgalomba hozatal megtiltása
A határozattal kötelezett neve és székhelye: IDEA TRAKTOR Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 5600 Békéscsaba, Sárga alma utca 35., a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező termékek leírása:
Megnevezés:
Gyártó:
Importőr:
Típus:
Műszaki adatok:
Mennyiség:

talajmaró (használt)
különböző gyártók (egyedenként nem azonosítható)
IDEA TRAKTOR Kft. (5600 Békéscsaba, Sárga alma utca 35.)
különböző típusok (egyedenként nem azonosítható)
ismeretlen
16 db

Megnevezés:
Gyártó:
Importőr:
Típus:
Műszaki adatok:
Mennyiség:

kanalas rakodó (használt)
Yamaguchi
IDEA TRAKTOR Kft. (5600 Békéscsaba, Sárga alma utca 35.)
YX505
ismeretlen
1 db (gyári szám: 893629)

Megnevezés:
Gyártó:
Importőr:
Típus:
Műszaki adatok:
Mennyiség:

kotrógép (használt)
Kubota, Yanmar
IDEA TRAKTOR Kft. (5600 Békéscsaba, Sárga alma utca 35.)
KH007
B07
ismeretlen
1 db (gyári szám: 14260)
1 db (gyári szám: 01698B)

Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága értesítése alapján
megállapította, hogy az Ügyfél által importálni kívánt 1 db használt kotrógép, 1 db használt kanalas
rakodó és 16 db használt talajmaró nem felelt meg a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének igazolásáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (továbbiakban: NFGM
rendelet) szerinti követelményeknek, mivel a termékeken a gyártó nevén és a típuson kívül japán
nyelvű feliratok vannak, továbbá hiányoznak az azonosításhoz szükséges információk: az Európai
Unió valamely hivatalos nyelvén a gép megnevezése, a gyártó címe, gyártási év, amelyek
feltüntetését Tpftv. 8.§ (1) bekezdése és az NFGM rendelet 1. sz. mellékletének 1. fejezet 1.7.3.
pontja írja elő.
A Hatóság megállapította, hogy nem igazolt az, hogy a tárgyi termékek rendelkeznek eredeti és
magyar nyelvű használati útmutatónak az NFGM rendelet 1. sz. mellékletének 1.7.4. pontjának
megfelelően.
A Hatóság továbbá megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre a tárgyi berendezésekre
vonatkozó, a gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozatok (Declaration of Conformity).
A Tpftv. 8. § (3) bekezdése szerint a gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét
vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.

Az NFGM rendelet 1. melléklet 1. fejezet 1.7.3. pontja szerint minden gépen olvashatóan és
maradandóan fel kell tüntetni legalább a következő adatokat:
„a) a gyártó cég neve és teljes címe, és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő
ugyanezen adatai,
b) a gép megnevezése,
c) a CE-jelölés (lásd 10. melléklet),
d) sorozat- vagy típusmegnevezés,
e) adott esetben a sorozatszám,
f) a gyártás éve, amely az az év, amelyben a gyártási folyamat befejeződött.”.
Az NFGM rendelet 6. §-a előírja, hogy 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. Az NFGM rendelet 3. melléklet A. pont 4. alpontja
értelmében a megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gépre vonatkozó egyéb jogszabályi
hivatkozásokat is.
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.
A fentiek alapján megállapításra került, hogy a tárgyi berendezések 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 berendezések 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 23. 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.

