2012.

MAGYAR
KERESKEDELMI
ENGEDÉLYEZÉSI
HIVATAL

BESZÁMOLÓ A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGI
TEVÉKENYSÉGRŐL

1

A piacfelügyelet elvei
A piacfelügyelet célja annak biztosítása, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai az Európai
Unió szintjén megvalósuljanak, elősegítve ez által a jogszabályok követelményeit kielégítő
termékek szabad áramlását, az állampolgárok azonos szintű védelmét az egységes piacon,
függetlenül a termék eredetétől. E védelem biztosítására a tagállamok piacfelügyeleti
hatóságokat tartanak fenn, amelyek rendelkeznek a tevékenységükhöz szükséges
jogosultságokkal, hozzáértéssel.

A piacfelügyeleti tevékenység
A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok figyelik, hogy az adott tagország területén forgalomba
hozott, vagy üzembe helyezett termékek megfelelnek-e a vonatkozó irányelv(ek)et honosító
nemzeti jogszabály(ok), vagy más kötelező érvényű, közvetlenül alkalmazandó EU jogi aktus
alapvető követelményeinek.
Ha szükséges, intézkedéseket hoznak a megfelelőség biztosítása érdekében, vagy ha ez nem
lehetséges, gondoskodnak a nem megfelelő termékek eltávolításáról a piacról.
Ellenőrzés céljából rendszeresen megjelennek


kereskedelmi, ipari és raktározó helyeken,



munkahelyeken és más telephelyeken, ahol a termékek üzembe helyezése történik,



vásárokon, kiállításokon és termékbemutatókon.

Az ellenőrzés tárgya maga a termék, a CE-jelölés, a kísérő dokumentáció, a megfelelőségi
nyilatkozat és szükség esetén a jogszabályok szerint összeállított műszaki dokumentáció
részben vagy egészében.
Ha szükséges, termékmintákat vesznek, vizsgálatnak vetik alá azokat, vagy megkövetelik egy
harmadik fél által történő bevizsgáltatást.

Intézkedés nem megfelelő termék esetén
Ha az ellenőrzés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy az adott termék nem
elégíti ki a rá vonatkozó jogszabályok alapvető követelményeit, a hatóságok felügyelői
mindenekelőtt mérlegelik a probléma súlyosságát.
A javító intézkedés a feltárt hiányosság súlyosságától függ, az arányosság elvének
figyelembevételével. A különbség a lényeges és a kevésbé vagy nem lényeges nem
megfelelőség között nem mindig egyértelmű. Ezért minden esetet egyedileg, az adott
helyzetnek megfelelően kell megítélni.
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2012-ben az MKEH Piacfelügyeleti Hatósága az eddiginél több piacfelügyeleti ellenőrzést
bonyolíthatott le, ami az erre a célra fordított erőforrások növelésének köszönhető.
Számos terméktípust vontunk ellenőrzés alá. Megállapítható, hogy az egyes európai uniós
irányelvek hatálya alá tartozó termékcsoportok esetében különböző ellenőrzöttségi arányok
érhetők el a piacok eltérő nagyságából következően.
Az év második felében sikerült kialakítanunk az egyes irányelvekhez tartozó piacfelügyeleti
munkacsoportokat is. Ezekben a munkacsoportokban a hatóság több munkatársa dolgozik
együtt, az éves ellenőrzési terv szerint, így egy adott termékcsoportot átfogóbban vagyunk
képesek ellenőrzés alá vonni.

A Piacfelügyeleti Hatóság ellenőrzési területei
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A gépek biztonságának és megfelelőségének
tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
Az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezési kötelezettségeinek,
valamint a forgalomba hozatalának és
megfelelőség értékelésének feltételeiről szóló
előírások ellenőrzése.
Az egyes villamossági termékek biztonsági
követelményeinek és az azoknak való
megfelelőség értékelésnek ellenőrzése,
valamint az elektromágneses összeférhetőség
követelményeinek való megfelelőség
ellenőrzése.
A szállítható nyomástartó berendezések
biztonsági követelményeinek és
megfelelőségének tanúsításáról szóló
követelmények ellenőrzése.
A nyomástartó berendezések és rendszerek
biztonsági követelményeinek és a megfelelőség
tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
A nem automatikus működésű mérlegek
méréstechnikai követelményeinek és a
megfelelőség-tanúsítás előírásainak, valamint a
mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírások
ellenőrzése.
Az egyes gázfogyasztó készülékek
kialakításának és megfelelőségének
tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra szánt
berendezések, védelmi rendszerek
követelményeinek ellenőrzése.
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16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet

79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

9/2001. (IV.5.) GM rendelet
8/2006. (II.27.) GKM rendelet
62/2004. (IV.24.) GKM rendelet
22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

Gépek (MD) ellenőrzése
A munkacsoportba tartozó kollégák 146 helyszínen 236 db terméket vontak piacfelügyeleti
ellenőrzés alá.
Ellenőrzött terméktípusok: mezőgazdasági gépek, csomagoló- és papíripari gépek,
élelmiszeripari gépek, emelő berendezések, kommunális gépek, szerszámgépek, építőipari
gépek, permetező gépek, általános rendeltetésű gépek, szivattyúk.
Az egymáshoz hasonlított termékkategóriák viszonylatából kitűnik, hogy a legnagyobb
mértékű nem megfelelőség az általános gépipar és az építőipari gépek tekintetében
tapasztalható. Ezen terméktípusok ellenőrzésekor gyakori típushiba a hiánytalan vagy
érvénytelen dokumentáció, vagy a feliratok hiánya.

Nem megfelelőség aránya termékkategóriák szerint
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Hibák súlyosságának értékelése:
- Súlyos: 8 (db) - határozat
- Közepes: 78 (db)- végzés
- Enyhe: 25 (db) - jegyzőkönyv
Az ellenőrzések tapasztalatai:
- A mezőgazdasági gépek (pl.: talajmarók, szárzúzók, faaprítók) tekintetében
jellemzően hiányzik a CE-jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat. Több esetben
tapasztaltunk hatályát vesztett jogszabályra való utalást.
- Gyakori probléma a külföldről használtan behozott, bizonytalan eredetű,
dokumentáció hiányos berendezés (pl.: villástargoncák).
- Számos vállalkozás kereste meg Hatóságunkat levélben, amelyben tájékoztatást
kértek bizonyos termékek gyártási, forgalmazási feltételeiről, a megfelelőség
tanúsítás szükségességéről, illetve sor került személyes konzultációkra is.
- Külön említést érdemelnek a tejadagoló automata berendezések. A piacfelügyeleti
munkában új elemként tűntek fel a tejtermelők körében népszerű, automatikus
üzemű, nyers tej kiszolgálására alkalmas gépek, amelyek a bedobott pénz összegéből
és az üzemeltető által előre beállított egységárból számított mennyiségű tejet
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-

adagolnak ki a vásárlók részére. A probléma az, hogy ezen berendezések a gépek
irányelvnek megfelelnek, de mivel joghatással járó mérési funkciót is ellátnak, ezért
mérésügyi (MID irányelv hatálya alá tartozó) aggályok is felmerültek. Csak becsült
számunk van, de több száz üzemelő berendezés lehet az országban. Ezen gépek
mérésügyi dokumentációja teljes mértékben hiányzik, és a típusvizsgálati tanúsítvány
sem áll rendelkezésre. A kapcsolatot felvettük a Metrológiai Hatóság vezetőjével, így
segítséget nyújtva abban, hogy a hazai gyártók releváns információkhoz jussanak. A
végleges és megnyugtató rendezésre való törekvés megvan, mind a gyártók mind a
Hatóság részéről.
Általában elmondható, hogy a felvilágosító munka a legtöbb esetben eredményes, az
ügyfelek pótolják a jogszabályokban előírt dokumentációs és biztonsági előírások
rájuk vonatkozó követelményeit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
szerszámgépipari, élelmiszeripari gép területen viszonylagosan kevés a kirívó
szabálytalanság. A mezőgazdaságigép gyártóknál viszont folytatni kell az ellenőrzést.
A hazai gyártók gyakorta felhasználói igényeket kielégítve „speciálisan” kialakított
berendezést gyártanak anélkül, hogy a minimális kockázatelemzést elvégeznék.

A gépes ellenőrzések féléves kimutatásban
termék (db)
118

helyszínek száma

118
88
58

2012. I. félév

2012. II. félév

Zajkibocsátási követelmények ellenőrzése
Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek ellenőrzése területén 2012
második félévétől kezdődtek vizsgálatok. Főként építőipari berendezéseket vontunk
piacfelügyeleti ellenőrzés alá.
Az ellenőrzések tapasztalatai:

- A berendezések viselték a megfelelő zajcímkét.
- A hatályos EK-megfelelőségi nyilatkozatok rendelkezésre álltak.
- Az ellenőrzött berendezések között 2012-ben nem volt olyan, amelyet
Hatóságunknak kellett volna bejelentenie az Európai Bizottság által működtetett
adatbázisba.
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A szállítható nyomástartó (TPED) berendezések ellenőrzése
Ezzel az ellenőrzési területtel két kolléga foglalkozik, akik jelentős eredményeket értek el.
2012-ben 304 db terméket vontunk ellenőrzés alá összesen 97 helyszínen.
Az ellenőrzések tapasztalatai:
-

A 304 berendezés közül 3 gázpalack nem megfelelőségét állapítottuk meg.
Jellemzően a csökkenő palackforgalom miatt volt raktáron lejárt vizsgálati idővel
rendelkező termék. A forgalmazó intézkedésünkre visszaszállíttatta a hibás terméket
a palack töltőbe, ahol igazoltan elvégezték a kötelező időszakos vizsgálatokat.

-

Az élelmiszeripari és orvosi célra szánt töltetű palackokon a helyszíni ellenőrzés során
találtunk félreértésre lehetőséget adó úgynevezett „sarzs címkét”, amelyen a
felhasználhatósági határidő túlmutatott a palackba ütött nyomástartó edény
vizsgálati ciklusidején. Mivel a „sarzs” címkén kötelezően feltüntetett adatokat más
rendeletek írják elő, ezért az ellentmondást a palacktöltésre vonatkozó szabályozás
módosításával lehet feloldani.
A gázforgalmazók egyezményesen cserélik egymás között az üres, de más cég
tulajdonában lévő palackot. Az újonnan gázforgalmazói körbe belépett szolgáltatók
viszont nagy számban használnak más forgalmazó által ellenőrzött, és nyilvántartott
palackot.

-

A TPED szerinti ellenőrzések féléves kimutatásban (2012)
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A nyomástartó berendezések (PED) ellenőrzése
2012-ben a nyomástartó berendezések tekintetében az alábbi terméktípusokat vontuk
piacfelügyeleti ellenőrzés alá.
PED
Cseppfolyós gáztároló tartály

ellenőrzés
8

Kazán

10

Iparigáz palacktöltő, porszűrő, elpárologtató

4

berendezés
12
gggfdffd((db)
11
(db)
9

Nyomásmérő

3

5

Összesen

25

37

Az ellenőrzések tapasztalatai:
-

-

-

-

A cseppfolyós gáztároló tartályok, iparigáz palacktöltők, porszűrők, elpárologtató
berendezések dokumentációja, érvényessége minden esetben rendben volt. A
megfelelőséget általában utólag igazolták.
Az ellenőrzött nagyteljesítményű kazánoknál nem találtunk beavatkozást igénylő
eltérést.
A kisteljesítményű szilárdtüzelésű kazánt gyártó két hazai vállalkozás nem ismerte
vagy nem vette figyelembe a nyomástartó berendezésekre vonatkozó előírásokat. Az
érintetteket felszólítottuk a nem megfelelőség rendbetételére és igazolására.
A nyomásmérők esetében hiányosságot jelent, hogy az egyes forgalmazók nem
biztosítanak magyar nyelvű használati útmutatót, illetve az egyik terméktípuson
semmilyen adatot, jelölést nem tüntettek fel.
Egy porral oltó tűzoltó készülék típus esetében a nem megfelelősége következtében
határozatban tiltottuk meg a terméktípus forgalomba hozatalát, forgalmazását, és a
visszahívását rendeltük el. Többen fellebbeztek a határozat ellen, és ügyükben a
másodfokú hatóság új eljárást rendelt el, amely folyamatban van.

A PED szerinti ellenőrzések összehasonlítása 2011 és 2012 között
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A robbanásbiztos termékek (ATEX) ellenőrzése
A robbanásbiztos termékek piaca viszonylag szűk, és ellenőrzésük is speciális ismereteket
követel meg. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt termékek közül a
Hatóság hatásköre a II. alkalmazási csoportba (nem bányászati célú) tartozó berendezések
ellenőrzésére terjed ki. 2012-ben három helyszínen öt terméktípust vontunk ellenőrzés alá.
Az ellenőrzések tapasztalatai:

-

2012-ben robbanásbiztos szivattyúkat és mágnesszelepeket ellenőriztünk. A
szivattyúk esetében az ellenőrzés csak a dokumentációra terjedt ki, termék
megtekintésére nem került sor, mivel a mivel az adott termékből még nem adtak el
(és raktáron sem volt), vagy az eladott termék külföldön lett üzembe helyezve.

-

A robbanásbiztos mágnesszelepek (tekercs és szelep külön termékként forgalmazva)
esetében a terméken lévő jelölések nem voltak teljes mértékben megfelelőek, voltak
hiányosságok a megfelelőségi nyilatkozatokkal kapcsolatban is, továbbá minden
esetben a magyar nyelvű gépkönyvek hiánya volt megállapítható.

-

2011-ben kezdődött ATEX-es ügyek közül egy termékcsaláddal kapcsolatban
forgalmazást megtiltó határozat született 2012-ben, mivel a gyártó nem igazolta a
termék megfelelőségét.

-

Az ATEX-es termékekkel kapcsolatban is elmondható, hogy sok esetben a gyártó vagy
a forgalmazó nem tart raktáron készterméket, így csak az üzemeltetőnél tudunk
példányt megtekinteni az ellenőrzött terméktípusból.

A mérőeszközök (MID) és nem automatikus működésű
mérlegek (NAWI) ellenőrzése
Ebben a munkacsoportban összevont ellenőrzés folyik, ugyanis a mérőeszközök és a nem
automatikus működésű mérlegek sok tekintetben mutatnak egymással hasonlóságot, ezért
célszerű egy munkacsoporton belül foglalkozni velük.
2012-ben 102 terméktípust vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá 58 ellenőrzési helyszínen.
Az ellenőrzések tapasztalatai:
- Tipikus hiányosságok: nem megfelelő tanúsítás, nem megfelelő tanúsítási jel, rossz
direktívahivatkozás, nem megfelelő II. lépcső, nem megfelelő lezárás, eltérő
dátumok, hiányzó feliratok, jogosulatlan NB használat, előírásoknak nem megfelelő
kivitel.
- A vízmérők vonatkozásában még nem kötelező a CE jelölés alkalmazása, ezért az
ellenőrzéskor fellelhető termékek döntő többsége nem esett az irányelv hatálya alá.
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Az ellenőrzött berendezések tanúsítása és annak dokumentálása megfelelő volt. A
gyártó vagy a forgalmazó bemutatta a megfelelőséget tanúsító dokumentációt.
A kormányhivatalok Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságainak bejelentéseire
indult 4 ellenőrzés nem automatikus mérleg területen.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság bejelentésére indult egy ellenőrzés nem
automatikus mérleg területen.

-

-

A Román Mérésügy (DRML) bejelentésére egy esetben tartottunk ellenőrzést,
melynek eredményeként végzésben felszólítottuk a gyártót a helyes tanúsítási eljárás
lefolytatására mindhárom mérlegnél. A DRML egy mérleg esetében tett bejelentést,
ugyanakkor a gyártónál végzett ellenőrzés során további két szabálytalan tanúsítással
rendelkező romániai hídmérlegre derült fény.

A MID-NAWI szerinti ellenőrzések összehasonlítása 2011
eredményeivel
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Gázfogyasztó készülékek (GAD) és melegvízkazánok hatásfok
követelményei (HAT) szerinti ellenőrzések
2012-ben 62 helyszínen 86 berendezés típust vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá.
Ellenőrzések tapasztalatai:
- a megfelelőségi nyilatkozat hatályon kívül helyezett irányelvet tartalmaz,
- hiányzó vagy nem magyar nyelvű figyelmeztető feliratok a berendezésen vagy a
csomagoláson,
- célország feltüntetés hiányzik
- dokumentáció magyar nyelven nem elérhető.
Az év folyamán két jelentős hatású vizsgálatot végeztünk ezen az ellenőrzési területen:
- Európai Unión kívülről származó gázkonvektorok vizsgálata, valamint
- a ("házilagosan" gyártott) kürtőskalácssütő berendezések ellenőrzése.
Utóbbit folytatjuk 2013. évben, ui. a termékek zöme semmilyen megfelelőség-értékelésen
és tanúsításon nem esett át, a forgalmazó beszüntette a termékek eladásra való kínálását.

A 2012-es GAD-HAT szerinti ellenőrzések eredményei 2011-hez viszonyítva
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Kisfeszültségű irányelv (LVD) és elektromágneses
összeférhetőség(EMC)
2012-ben az LVD és EMC területén közel 120 terméktípust vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés
alá. Az LVD-EMC szerinti ellenőrzések java részét a szolárium berendezések, LED-izzók,
cukrászati kemencék, kürtőskalácssütő berendezések, világító reklámtáblák és
frekvenciaváltók ellenőrzése alkotta.
Az ügyfelek egy-egy kivételtől eltekintve segítették a szúrópróbaszerű vagy előre bejelentett
piacfelügyeleti ellenőrzéseket, törekedtek megfelelni a jogszabályi előírásoknak. A jól
előkészített helyszíni ellenőrzés, előzetes kapcsolatfelvétel a gyártóval, forgalmazóval és a
felkészült megjelenés pozitívan befolyásolta az ügyfelek hozzáállását, így az ügyek
végkimenetelét is. A nagyszámú jogszabályi előírások követése nem minden piaci szereplő
számára egyszerű, de ilyen esetekben tanácsadással is segítjük munkájukat. Hiányosságokat,
eltéréseket sok esetben találtunk, de a végzésben történt felszólításainkra az ügyfelek
kijavították a hibáikat. A veszélyes termékek forgalomból való kivonása határozataink
hatására megtörtént.
A hivatalunk munkájának eredményességét növeli az is, hogy az egy szakmához tartozók
értesítik egymást az ellenőrzéseink tapasztalatairól. A gyártók és forgalmazók sok esetben
segítik munkánkat, felhívják figyelmünket a piacra került veszélyes terméktípusokra.
2012-ben a következő terméktípusokat vontuk piacfelügyeleti ellenőrzés alá:
-

Szolárium berendezések:

A szolárium ellenőrzéskor 2009-ben tapasztalt nagyon kedvezőtlen állapothoz képest
jelentős javulást értünk el 2011-ben és a kedvező állapotot sikerült fenntartani 2012-ben is.
2012-ben a Piacfelügyeleti Hatóság továbbra is a napágyak UV sugárzását ellenőrizte, és az
eredmények szerint tovább csökkent az erős sugárzást kibocsátó berendezések aránya.
Az esetek közel a felében szükség volt a Hatóság beavatkozására az erős ultraibolya sugárzás
csökkentése érdekében és/vagy a hiányos tájékoztatás pótlására.
A szolárium-akciónk eredményességét az alábbi diagram mutatja:
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A diagram, illetve táblázat tartalmazza az ultraibolya sugárzás mért értékének az eloszlását a
megfelelő és a különböző erősségű nem megfelelő sugárzási kategóriákban.
A 0-0,3
W/m2 kategóriában található érték reprezentálja a megfelelő berendezéseket.
Az UV-sugárzás erősségének eloszlása kategóriánként %-ban
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T8-as LED- csövek:

Az EU piacfelügyeleti hatóságai által felvetett aggály alapján vontuk ellenőrzés alá a T8-as
LED-csöveket. A felhasználó biztonsága veszélyeztetve van a LED- csövek cseréjekor, aktív
részek véletlenszerű érintése előfordulhat. A LED- cső forgalmazók a kötelezések értelmében
megfelelővé tették e terméktípust.
-

LED-es fényforrások:

Bejelentés érkezett, hogy a magyarországi piacon megjelentek az általában fényvetőben
használt, burkolat nélküli ún. kukorica LED-izzók (E27-es foglalatúak), amelyek véletlenszerű
érintésekor áramütés léphet fel. Ellenőrzéseink során két esetben hoztunk határozatot a
veszélyes termékek forgalomból való kivonásáról, három esetben a helyszíni ellenőrzések
hatására a forgalmazó önként megszüntette a termék forgalmazását.
-

Kereskedelmi adagoló– és árusító automaták:

2012-ben ellenőrzött kereskedelmi adagoló- és árusító automaták közt nem találtunk
veszélyes terméket, de jellemző hiányosság volt a dokumentációk nem megfelelősége, mint
az importból származó automaták esetén a magyar nyelvű felirat vagy használati útmutató
hiánya, míg a Magyarországon gyártott automaták megfelelőségi nyilatkozatai nem hatályos
jogszabályokra hivatkoztak.
-

Egyéb villamossági termékek:

Említést érdemel, a dermabráziós készülékekkel (elektro-kozmetikai eszköz), elektromos
töltőoszlopokkal és a kürtőskalácssütő berendezésekkel kapcsolatban az, hogy az adattábla
és a CE jelölés feltüntetése tekintetében voltak hiányosságaik.
A világító reklámtáblák és az elektromos látványpékség kemencék termék-típusait a
kötelezések értelmében megfelelővé tették a gyártók, forgalmazók.
Az energiatakarékos lámpák, ipari ventilátorok, külső tápegységek megfelelőnek bizonyultak
az ellenőrzések során.
-

Elektromágneses összeférhetőségi irányelv alá tartozó termékek:

Frekvenciaváltók, LED-es fényforrások megfelelőnek bizonyultak az ellenőrzések során.
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Az LVD-EMC szerinti ellenőrzések féléves bontásban
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Ökotervezési követelmények ellenőrzése
A Piacfelügyeleti Hatóság egyes energiahatékonysági szempontok tekintetében vizsgál
gazdasági célfelhasználásra szánt berendezéseket, úgymint: elektromos motorok, egyszerű
set-top boxok, elektromos és elektronikus irodai berendezések, beépített előtét nélküli
fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas
előtétek és lámpatestek, külső tápegységek. 2012-től bekapcsolódtunk az Európai Unió által
finanszírozott Ecopliant projektbe. A projekt célja az energiafelhasználás és CO2 kibocsátás
csökkentése, így növelve az energiahatékonyságot az Unióban.
Ez a terület jelenleg még rendkívül új, és 2012-ben a jövőbeni ellenőrzések előkészítő
munkálatai zajlottak, azonban a Piacfelügyeleti Hatóság már az érvényben levő
jogszabályoknak megfelelően az alábbi terméktípusokat vonta piacfelügyeleti ellenőrzés alá:
- Elektromos motorok: 8 terméktípus
- Elektromos háztartási és irodai berendezések: 4 terméktípus
- Set-top boxok: dokumentum alapú termékvizsgálat 9 esetben, valamint két
terméktípus.
Az ellenőrzések tapasztalatai jelenleg azt mutatják, hogy a forgalmazók, gyártók csak részben
tájékozottak a vonatkozó jogszabályokat illetően.
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A Piacfelügyeleti Hatóság 2012-ben hozott
intézkedései
A Piacfelügyeleti Hatóság tevékenysége során 476 ellenőrzési jegyzőkönyvet állított ki és
több mint 900 terméktípust ellenőrzött.
Intézkedésként 265 végzés és 61 határozat született.

Ellenőrzések és intézkedések számszerűsítve
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Képek az ellenőrzött terméktípusokról
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