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 17.
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/0101/188/2019; SEEWER RONDO gyártmányú, ZZS600W,A típusú,
használt sütőipari tésztanyújtó gép ügye; forgalomba hozatal megtiltása
A határozattal kötelezett neve és székhelye: A „DJ & K” Sütőipari Betéti Társaságnak (székhelye:
7800 Siklós, Ipartelep út 2., a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező termék leírása:
Megnevezés:
Gyártó:
Importőr:
Típus:
Gyártási év:
Műszaki adatok:
Mennyiség:

használt sütőipari tésztanyújtó gép
SEEWER RONDO, SEEWER AG, Burgdorf/Switzerland
„DJ & K” Sütőipari Betéti Társaság, 7800 Siklós, Ipartelep út 2.
ZZS600W,A
ismeretlen
ismeretlen
1 db

Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság a NAV BM AVI Határkirendeltségi Főosztály Mohács értesítése alapján megállapította,
hogy az Ügyfél által importálni kívánt 1 db használt sütőipari tésztanyújtó berendezés a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének igazolásáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelet (továbbiakban: NFGM rendelet), illetve a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról
szóló 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2006/42/EK irányelv)
hatálya alá tartozó, Svájcban gyártott berendezés, amelyet az Ügyfél Szerbiából kívánt importálni
(szabad forgalomba bocsátás vámeljárás kezdeményezésével). Megállapítást nyert, hogy a tárgyi
géphez nem áll rendelkezésre az NFGM rendelet 3. mellékletének A. pontjában meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, továbbá az sem igazolt, hogy a termék rendelkezik az NFGM rendelet 1.
melléklet 1.7.3. pontjában meghatározott jelölésekkel és CE jelölést sem visel.
A Tpftv. 2. § 5. pontja szerint a forgalmazás a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 1. pontjában
meghatározott fogalom, vagyis: a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység
keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár
ingyenesen, akár ellenérték fejében.
A Tpftv. 2. § 7. pontja szerint a forgalomba hozatal a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 2. pontjában
meghatározott fogalom, vagyis: a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő
forgalmazása.
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.
A Tpftv. 8. § (2) bekezdése szerint a gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni.
Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható
legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy
más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.
Az NFGM rendelet 1. melléklet 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 8. §-a kimondja:
(1) A gépet a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatal előtt a 10.
melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia.
(2) A megfelelőségi jelölés a gépen kizárólag akkor helyezhető el, ha a gép a rá vonatkozó, az áruk
biztonságosságával összefüggő és megfelelőségi jelölést előíró összes jogszabály előírásainak
megfelel.
(3) A megfelelőségi jelölést a gépen jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan kell elhelyezni
A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a tárgyi termék 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 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. 07.10. 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.

