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
22. 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/0101/300-1/2019; ismeretlen gyártmányú, ismeretlen típusú, gázfőző
berendezések ügye; forgalomba hozatal megtiltása
A határozattal kötelezett neve és székhelye: Ouhua Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1. em. 1. a továbbiakban Ügyfél)
A határozat tárgyát képező termékek leírása:
Megnevezés:
Gyártó:
Importőr:
Típus:
Műszaki adatok:
Mennyiség:

gázfőző
nem ismert
Ouhua Logistics Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány
8. 1. em. 1.)
nem ismert
nem ismert
2 db

Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

A Hatóság 2019. október 09-én a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő
berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi (EU) 2016/426 rendeletben (továbbiakban GAR rendelet) meghatározott alapvető biztonsági
követelmények teljesülése tekintetében, a Vámhatóság értesítése alapján, ellenőrzés alá vonta a
fentebb részletezett ismeretlen gyártmányú, 2 db gázfőző berendezést.
A helyszíni ellenőrzés alapján a Hatóság a tárgyi termékre vonatkozóan megállapította, hogy:
1. a tárgyi termék a GAR rendelet hatálya alá tartozó berendezés;
2. a terméken CE jelölés nem található
3. a terméken adattábla nem található valamint nem feltüntették fel az Európai Unió hivatalos
nyelveinek egyikén sem a gyártó nevét, címét, a berendezés kategóriájának jelölését, a
helyes és biztonságos telepítéshez szükséges információkat;
4. nem áll rendelkezésre a tárgyi berendezésre vonatkozó, a gyártó által kiállított EUmegfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity); nem igazolt, hogy a GAR 7. cikk (2)
bekezdése szerint a gyártó elvégezte vagy elvégeztette a megfelelőségértékelési eljárást;
5. a termék nem rendelkezik, magyar nyelvű telepítési utasítással, használati és karbantartási
utasítással.
A helyszíni ellenőrzés végén a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv átadása az Ügyfél
meghatalmazottja számára meghiúsult mivel az Ügyfél képviseletében eljáró személy még a
jegyzőkönyv aláírása és átadása előtt elhagyta szemlehelyet.
A fentiekre tekintettel Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított 2019. 10. 09-én. A Hatóság a
közigazgatási hatósági eljárás megindításáról való értesítést az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja
alapján mellőzte. A Vámhatóság által megküldött dokumentációk egyértelműen igazolták a termékek
nem megfelelőségét az alábbiakra tekintettel.
1.

A GAR rendelet 2. cikk 1. pontja szerint: „berendezések: főzésre, hűtésre, légkondicionálásra,
légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használatos, gáz halmazállapotú
tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezések, valamint légbefúvásos gázégők és ilyen
gázégőkkel felszerelendő hőcserélők”.

2.

A GAR rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerint amennyiben a berendezésről bebizonyosodik, hogy
az megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki,
és feltünteti a CE-jelölést. A GAR rendelet 17. cikk (1) bekezdése szerint a CE-jelölést a
berendezésen vagy adattábláján kell feltüntetni jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül.
A GAR rendelet17. cikk (3) bekezdése szerint a CE-jelölést a berendezés gyártásellenőrzésének

szakaszában részt vevő bejelentett szervezet azonosító száma és azon év két utolsó számjegye
követi, melyben a CE-jelölést elhelyezték.
3.

A GAR rendelet 7. cikk (5) bekezdése szerint a gyártók biztosítják, hogy fel legyen tüntetve olyan
típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb elem, amely alapján azok azonosíthatók, továbbá,
hogy fel legyenek tüntetve a IV. mellékletben előírt feliratok:
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
b) a berendezés típus-, tétel- vagy sorozatszáma vagy más, a berendezés azonosítását
lehetővé tevő elem;
c) adott esetben az áramellátás típusa;
d) a berendezés kategóriájának megjelölése;
e) a berendezés névleges hálózati nyomása;
f) a helyes és biztonságos telepítéshez szükséges valamennyi információ, a berendezés
sajátosságainak megfelelően.
A fenti feliratok alapján csak akkor lehetséges a termék azonosítása, ha azok az EU valamely
hivatalos nyelvén íródtak, valamint az f) pontbeli információnak a GAR rendelet 7. cikk
(7) bekezdése értelmében magyar nyelvűnek kell lenniük.

4.

A GAR rendelet 7. cikk (1) és (2) bekezdése szerint a gyártó biztosítja, hogy a termék tervezése
és gyártása során az I. mellékletben meghatározott alapvető követelmények teljesültek, és a 14.
cikk szerinti, adott megfelelőségértékelési eljárást elvégezték. A GAR rendelet 7. cikk (2)
bekezdése szerint amennyiben a berendezésről bebizonyosodik, hogy az megfelel az
alkalmazandó követelményeknek, a gyártó EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és feltünteti a
CE-jelölést. A GAR rendelet 15. cikk (1) bekezdése szerint az EU-megfelelőségi nyilatkozat
igazolja,
hogy
az
I. mellékletben meghatározott alapvető követelmények teljesültek.

5.

A GAR rendelet I. melléklet 1.5. pontja szerint valamennyi berendezést:
a) el kell látni a telepítőnek szóló telepítési utasításokkal;
b) el kell látni a felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításokkal;
c) valamennyi berendezésen szerepelniük kell a megfelelő figyelmeztető feliratoknak, és
ezeknek a csomagoláson is meg kell jelenniük.
A GAR rendelet 7. cikk (7) bekezdése értelmében a fenti utasításoknak és feliratoknak magyar
nyelven kell rendelkezésre állniuk.

A fentiek alapján megállapítható hogy a tárgyi berendezések megfelelősége a GAR rendelet
szerinti alapvető 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. 10. 14. 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.

