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 16.
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/0101/80-6/2019.; Simon gyártmányú, különböző típusú italkiszolgáló
térfogatmértékek ügye; forgalomba hozatal megtiltása, a forgalomból való kivonás és visszahívás
elrendelése
A határozattal kötelezett neve és székhelye: Simon László (lakcíme: 2230 Gyömrő, Szent Imre u.
115.; a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező terméktípusok leírása:
Megnevezés:
italkiszolgáló térfogatmérték
Gyártó:
Simon László, 2230 Gyömrő, Szent Imre u. 115.
Gyártó jele:
Forgalomba hozó:
Forgalomba hozatal ideje:
Névleges térfogat:

(lefele fordított stilizált tulipán, mely magában foglalja a
névleges űrtartalmat)
Simon László, 2230 Gyömrő, Szent Imre u. 115.
2016., 2017., 2018. és 2019. évek
2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 1 dl

Metrológiai jelölés:
M16 vagy M17 vagy M18

Megjegyzés:
azon egyedek, melyek gyártói jel és/vagy gyári szám nélküliek

3 cl

M16 vagy M17 vagy M18

azon egyedek, melyek gyártói jel és/vagy gyári szám nélküliek

4 cl

M16 vagy M17 vagy M18

azon egyedek, melyek gyári szám nélküliek

5 cl

M16 vagy M17 vagy M18

korlátozás nélkül (összes)

1 dl

M17

korlátozás nélkül (összes)

Típusok:
2 cl

Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság megállapította, hogy a 2 cl-es és 3 cl-es gyártási szám és/vagy gyártói jelölés nélküli
mértékekre, a 4 cl-es gyártási szám nélküli mértékekre, az 5 cl-es és az 5 dl-es mértékekre, az 1 dl-es
CE M 17, 1422 jelölésű mértékekre vonatkozóan az 1422-es számú bejelentett szervezet nem végzett
megfelelőségértékelési eljárást 2016-2018. között. A térfogatmértékek túlnyomó többsége
végfelhasználókhoz került.
A gyártási szám (azonosító jelölés) és vagy gyártó jelölés (gyártó neve vagy jele) nélküli italkiszolgáló
térfogatmértékeken jogalap nélkül kerültek feltüntetésre a tanúsító jelölések − [a mérőeszközökre
vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM 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. Az
érintett térfogatmértékek pontos száma nem állapítható meg, kb. 100 db.
Az 1 dl-es CE M17 jelölésű (gyártási számmal és gyártói jellel is ellátott) italkiszolgáló
térfogatmértékeken jogalap nélkül kerültek feltüntetésre a tanúsító jelölések − [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. Az
érintett térfogatmértékek pontos száma nem állapítható meg, kb. 400 db.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat:
 2019. május 14-én kelt. Korábbi nyilatkozat nem áll rendelkezésre, így nem igazolt, hogy a
termékek a forgalomba hozatalkor rendelkeztek EU-megfelelőségi nyilatkozattal.
 Nem sorol fel harmonizált szabványt vagy más műszaki előírást.
 A gyártó az F1 modult (megfelelőségértékelési eljárást) alkalmazza.
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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, melynek a forgalomba hozataltól rendelkezésre kell állnia.
Az NGM rendelet 4. melléklet 6. pontja szerint az EU-megfelelőségi nyilatkozaton fel kell tüntetni az
alkalmazott harmonizált szabványokra vagy más műszaki előírásokra való hivatkozást.
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 a) és f) alpontja szerint a mérőműszeren a gyártó nevét vagy
védjegyét és azonosító jelet is fel kell tüntetni.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a tárgyi terméktípusok megfelelősége az NGM rendelet
szerinti követelmények tekintetében nem igazolt.
A határozat rendelkező része:
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 2019. december 31. napjában állapította
meg. 2019. 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.
‒ 2019. december 31. napjáig köteles biztosítani, hogy minden érintett forgalmazó folyamatosan
névleges térfogatonként elegendő mennyiségű (pl. az Ügyfél által 2019. 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.
‒ Időszakonként, úgymint 2019. augusztus 31., 2019. október 31. és 2019. december 31. napját
követő hónap 10. naptári napjáig köteles értesítést küldeni a Hatóság számára, mely értesítés
tartalmazza a forgalmazóknál (név, cím) a visszaadott és kicserélt térfogatmértékek
darabszámát típusonként.
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. Jelen határozat 2019. július 8. 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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