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. október
2. 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/0101/284/2019.; G 3 MOBILHÁZ gyártmányú, 1 m-es fa méterrudak
ügye; forgalomba hozatal, forgalmazás megtiltása és forgalomból való kivonás elrendelése
A határozattal érintett neve és székhelye: G 3 MOBILHÁZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
Betéti Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Márvány u. 12.; a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező terméktípus leírása:
Megnevezés:
méterrúd (anyagi hosszúságmérő)
Gyártó és forgalomba hozó:
G 3 MOBILHÁZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.,
6000 Kecskemét, Márvány u. 12.
Típus:
fa
Műszaki jellemző:
névleges hossz:
1m
Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A termék nem rendelkezik az EU-megfelelőségi nyilatkozattal, EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal vagy
megfelelőségi tanúsítvánnyal.
A terméken CE-jelölés, „M” kiegészítő metrológiai jelölés, a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két
számjegye, a gyártási szakaszhoz kapcsolódó bejelentett szervezet száma, pontossági osztály, EUtípusvizsgálati tanúsítványszám (adott esetben) nem szerepel.
A termék nem esett át a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM
rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerinti megfelelőségértékelési eljáráson.
A termék rendelkezik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
2. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály által 2019. április 8-án kiállított hitelesítési
bizonyítvánnyal, mely a mérésügyről szóló 1991. XLV. törvény (a továbbiakban: Mérésügyi tv.) 7. és
10. §-a, valamint a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mérésügyi rend.) 2. számú mellékletének 8. b) pontja (egyéb anyagi mérték) alapján
került kiállításra. A bizonyítvány szerint a hitelesítést a HE 4-2006 jelű hitelesítési előírás szerint, a
vonatkozó hitelesítési engedély alapján végezték el.
A termék két végén a Mérésügyi rend. 3. számú melléklet 1.1. pont a) alpontja szerint nemzeti
hitelesítést tanúsító jelölés szerepel beütő bélyegzés formájában. A bélyegzés feliratai összhangban
vannak a hitelesítési bizonyítvánnyal.
A termékeken tehát nemzeti hitelesítési eljárást végeztek, mely során a mérésügyi szerv által – a
Mérésügyi tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint feljogosítás alapján – készített, HE 4-2006 számú,
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https://mkeh.gov.hu/meresugy/HE-list oldalon) alkalmazta a területileg illetékes mérésügyi hatóság. Ez
a hitelesítési előírás az 1. pontja szerint „a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelete alapján készült és teljes
mértékben kielégíti ezen rendeletet és ennek 23. mellékletének I. fejezetét is”. Az említett 23. melléklet
I. fejezet az anyagi hosszúságmérők műszerspecifikus követelményeit írja le. A HE 4-2006 hitelesítési
előírás pontosságra vonatkozó követelményei (7. pont: Metrológiai követelmények) megegyeznek az
NGM rendelet 1. melléklet VIII. fejezet 1. alfejezet 1.2.2. pont II-es és III-as pontossági osztályra
vonatkozó követelményeivel. Ez a megállapítás igaz az anyagra és a skálajelölésre vonatkozó
követelményekre is. Ezek alapján kimondható, hogy a HE 4-2006 hitelesítési előírásnak mindenben
megfelelt méterrudak esetében nem merül fel kétség az NGM rendelet szerinti műszaki
követelmények megfelelősége tekintetében.
Az NGM rendelet 35. §-a szerint: „Az e rendelet hatálya alá tartozó, 2006. október 30. előtt hatályos
jogszabályoknak megfelelő mérőműszerek forgalomba hozatala és üzembe helyezése
típusjóváhagyásuk érvényességének lejártáig, a korlátlan ideig érvényes típusjóváhagyású
mérőműszerek esetében 2016. október 30-ig engedélyezett.” Ez a rendelkezés tartalmilag

megegyezik a korábban hatályos, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II.
27.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) – melyet 2016. december 8-tól az NMG rendelet
36. §-a hatályon kívül helyezett – 19. §-ával. Mivel a Hatóság nincs olyan információ birtokában, hogy
a tárgyi terméktípus 2006. október 30. előtt hatályos jogszabályok szerint típusjóváhagyással
rendelkezett volna, ezért 2006. október 30-tól kizárólag a GKM rendelet, 2016. december 8-tól
kizárólag az NGM rendelet szerint kerülhetett volna forgalomba hozatalra. Amennyiben a tárgyi
terméktípus 2006. október 30. előtt hatályos jogszabályok szerint típusjóváhagyással rendelkezett,
akkor annak lejártáig, de legkésőbb 2016. december 8-ig kerülhetett forgalomba hozatalra a nemzeti
hitelesítési eljárás szerint [Mérésügyi tv. 7. § (1)-(2) bekezdései és 10. §-a alapján].
A terméknek feltehetőn több forgalmazója van. A forgalomba hozott méterrudak túlnyomó többsége
feltehetően a végfelhasználókhoz került.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi anyagi hosszúságmérők nem jogszerűen kerültek forgalomba hozatalra,
így a Mérésügyi tv. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti időszakos vagy javítás utáni hitelesítés nem
végezhető el rajtuk. Kizárólag az NGM rendeletben foglalt valamely fentebb leírt, sikeres
megfelelőségértékelési eljárást követően hozhatók újra forgalomba.
A termékek Tpftv. 15. § (2) bekezdés e) pontja szerinti visszahívást (a Tpftv. szerinti legszigorúbb
szankciót) a Hatóság mellőzte, mivel a termékek átestek a nemzeti hitelesítési eljáráson, mely során a
mérésügyi szerv HE4-2006 számú hitelesítési előírását alkalmazták, ezért az NGM rendelet szerinti
műszaki követelmények megfelelősége tekintetében (a fent leírtak alapján) nem merült fel kétség.
Az NGM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a mérőműszernek eleget kell tennie az
1. mellékletben megállapított műszerspecifikus követelményeknek (anyagi hosszúságmérők esetében
az 1. melléklet VIII. fejezet 1. alfejezet [Anyagi hosszúságmérők]) és a 2. mellékletben meghatározott
követelményeknek.
Az NGM rendelet 6. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdése és az 1. melléklet VIII. fejezet 1. alfejezet
alapján a gyártó ezen alfejezetben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások (D1. vagy B. + D. vagy
H. vagy G. modul) közül választhat a termék megfelelőségértékelése során.
Az NGM rendelet 6. § (2) és (8) bekezdése alapján a megfelelőségértékelési eljáráson megfelelőnek
bizonyult mérőeszközre a gyártó elkészíti a 4. melléklet szerinti, magyar nyelvű EU-megfelelőségi
nyilatkozatot.
Az NGM rendelet 2. melléklet 3.9.1. pont a), b), f) és g) alpontjai, 1. melléklet VIII. fejezet 1. alfejezet
1.2.2.4. pontja szerint a gyártó az anyagi hosszúságmérőn feltünteti a gyártó nevét vagy védjegyét, a
pontossági osztályt, a típusjelet, a névleges értéket, adott esetben az EU-típusvizsgálati tanúsítvány
számát, továbbá a 12-14. §-ok szerinti megfelelőségi jelöléseket: CE-jelölés, téglalap keretben a
kiegészítő metrológiai jelölés (M) és a feltüntetési év utolsó két számjegye, valamint a gyártási
szakaszhoz kapcsolódó bejelentett szervezet azonosító száma.
A határozat rendelkező része:
Az Ügyfél számára a Hatóság megtiltotta a fent leírt terméktípus forgalomba hozatalát és
forgalmazását, valamin elrendelte a már forgalomba hozott termékek forgalomból való kivonását.
melyet 2019. október 15. napjáig kell végrehajtania.
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. szeptember 26. 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.

