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A piacfelügyeletről
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 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 piacról történő
eltávolításáról.
Az ellenőrzés tárgya maga a termék, a CE jelölés, a kísérő dokumentáció, az EK-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.
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Feladatok
A Kormány a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben piacfelügyeleti
hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki
Felügyeleti Hatóságát (a továbbiakban: Hatóság) jelölte ki.
A Hatóság piacfelügyeleti hatósági feladatait a Piacfelügyeleti Osztály látja el országos
illetékességgel az alábbiakban felsorolt 15 európai uniós irányelv hatálya alá tartozó, gazdasági
célfelhasználásra szánt termékcsoportra vonatkozóan:
ADD

aeroszol termékek és aeroszol csomagolások
a 2013/10/EU irányelv az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való
hozzáigazítása céljából történő módosítása (2013. március 19.)
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának
követelményeiről

ATEX

potenciáliasan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
védelmi rendszerek
94/9/EK irányelv a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi
rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1994. március 23.)
8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra
szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

ECOD

energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezése
2009/125/EK irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó
követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (2009. október 21.)
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról

GAD

egyes gázfogyasztó készülékek
2009/142/EK irányelv a gázüzemű berendezésekről (2009. november 30.)
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének
tanúsításáról

LABEL

energiacímkézés
2010/30/EU irányelv az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának
címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről
193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

LIFT

felvonók
95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről (1995. június 29.)
108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
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LVD

egyes villamossági termékek
2006/95/EK irányelv a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos
berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (2006. december 12.)
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség értékeléséről

MD

a gépek biztonsági követelményei és a megfelelőség tanúsítása
2006/42/EK irányelv a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (2006. május 17.)
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

MID

mérőeszközök (vízmérő, gázmérő, stb.)
2004/22/EK irányelv a mérőműszerekről (2004. március 31.)
8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

NAWI

nem automatikus működésű mérlegek
2009/23/EK irányelv a nem automatikus működésű mérlegekről (2009. április 23.)
62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

PED

nyomástartó berendezések és rendszerek
97/23/EK irányelv a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
(1997. május 29.)
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről
és megfelelőség tanúsításáról

RoHS

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozása
2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról (2011. június 8.)
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet - egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

SPVD

egyszerű nyomástartó edények
2009/105/EK irányelv az egyszerű nyomástartó edényekről (2009. szeptember 16.)
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről
és megfelelőség tanúsításáról

TPED

szállítható nyomástartó berendezések
2010/35/EU irányelv a szállítható nyomástartó berendezésekről (2010. június 16.).
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség-tanúsításáról

ZAJ

egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményei
2000/14/EK irányelv a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről (2000. május 8.)
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról
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A 2013. évi piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatainak összefoglalása
2014. évben 15 európai uniós irányelv hatálya alá tartozóan 582 db terméktípus ellenőrzését
végezte el Hatóságunk, további 48 esetben segítettük az ügyfeleket írásos szakmai vélemény,
tájékoztatás készítésével. Számos esetben jártunk el társhatóságok bejelentése (pl. NAVvámriasztás) alapján.
Az ellenőrzött termékek esetében 54 % volt a feltárt nem-megfelelőségek aránya. A nem
megfelelőségek kezelése során az érintett gazdasági szereplők harmada önként pótolta a
megállapított hiányosságokat, azonban többségüket végzésben kellett felszólítani a pótlásra és
3,5 %-ban vált szükségessé kötelezést tartalmazó határozat meghozatala (ld. 1a. ábra).
Kötelezés 3,5 %

Megfelel
46 %

Önkéntes
javítás
33 %

Nem felel meg
54 %

Megfelelővé
tétel végzésben
történő
felszólítás után
63,5 %

Nem-megfelelés kezelése

1a. ábra
2014 évi ellenőrzések statisztikája*

A 2014. évi adatokat a megelőző évek eredményeivel összehasonlítva lényeges eltérés nem
tapasztalható (ld. 1b. ábra). A 2012. évre jellemző nagyobb számú korlátozó intézkedés egy
terméktípusra vonatkozó, számos forgalmazót érintő piacfelügyeleti eljárásból adódott.

67%

64%

64%

29%
34%

30%
7%
2

3%
2

2%
Helyszíni ellenőrzéskor
megfelelő és a nem
megfelelő termék önkéntes
javítása együtt

Megfelelővé tétel
felszólítás után

2
Kötelezés (Határozat)

1b. ábra
2012-2014 évi ellenőrzések eredményének összehasonlítása*
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Ellenőrzések tapasztalatai termékcsoportok szerint
Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások (ADD irányelv)
A feladat a tárgyidőszak végén került hatóságunkhoz, ezért kis számban (egy gyártónál és két
forgalmazónál) történt ellenőrzés. A termékek megfeleltek a követelményeknek.
Potenciáliasan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
védelmi rendszerek (ATEX irányelv)
A robbanásbiztos termékek közül lámpatesteket, kamerákat és kijelzőket ellenőriztünk. Több
terméktípus estében az ügyfeleknél (főként forgalmazók) nem állt rendelkezésre a kért
dokumentáció (megfelelőségi nyilatkozat, magyar nyelvű gépkönyv, típusvizsgálati tanúsítvány),
így az ellenőrzési jegyzőkönyvben, illetve végzésben lettek felszólítva ezek pótlására. E nem
megfelelőségektől eltekintve továbbra is elmondható, hogy a robbanásbiztos termékek
megfelelnek az ATEX irányelv előírásainak. Kötelezést tartalmazó határozat nem volt.
Energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezése (ECOD, környezetbarát tervezési
vagy ökodizájn irányelv)
Az európai uniós tagállamok piacfelügyeleti hatóságai közül 10 tagállam közös piacfelügyeleti
akciót indított (Ecopliant projekt) az energiával kapcsolatos termékek ellenőrzésére. Az
ellenőrzések alapját e termékek környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EK európai uniós
irányelv szerint kiadott végrehajtási intézkedések képezik. Ilyen termékek pl. egyes ventilátorok,
szivattyúk, légkondicionáló berendezések, stb. Az akció 2012-ben kezdődött és 2015-ben ér
véget.
Hatóságunk ventilátorok, elektromos motorok, keringetőszivattyúk, beépített előtét nélküli
fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák előtétjei és lámpatestjei,
televíziókészülékek, valamint terven felül klímaberendezések és LED fényforrások
piacfelügyeleti ellenőrzését végezte. Az ellenőrzések során nagy számban találtunk kisebbnagyobb nem megfelelőségeket. A termékek általában nem rendelkeztek megfelelő adattáblával,
jelöléssel és dokumentációval.
Kötelezés
3,5%
Megfelelt
21 %

Önkéntes
javítás
7%
Megfelelővé
tétel felszólítás
(végzés)után
68 %

2. ábra
2014 évi ellenőrzések statisztikája (ECOD irányelv) *
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Az elektromos motorok piacán a közelmúltban bekövetkezett változások nyomán módosult az
elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 640/2009/EK rendelet. Szigorodtak az előírások, változtak a tengerszint
feletti magasságra, a maximális és a minimális környezeti hőmérsékletre, valamint a hűtővíz
hőmérsékletére vonatkozó határértékek.
A gyártók, az importőrök és a forgalmazók egy része nincs tisztában az ellátási láncban betöltött
szerepükkel és az azzal járó kötelezettségükkel, felelősségükkel. Az év folyamán az energiával
kapcsolatos termékek gyártóit és forgalmazóit piacfelügyeleti hírlevél megküldésével
tájékoztattuk a jogszabály-változásokról.
A keringetőszivattyúk esetében az ellenőrzött szivattyútípusok energiahatékonyságát méréssel is
ellenőriztük. Közülük több nem felelt meg az energiahatékonysági követelményeknek.
2014. január 1-jétől szigorúbb környezetbarát tervezési követelmények vonatkoznak a
villamosenergia-hálózatról üzemelő legfeljebb 12 kW mért hűtő-, vagy ha a termék hűtési
funkcióval nem rendelkezik, fűtőteljesítményű elektromos légkondicionáló berendezések,
valamint a legfeljebb 125 W bemeneti elektromos teljesítményű ventilátorok forgalomba
hozatalára. A terven felül végzett légkondicionáló berendezések ellenőrzése során a gazdasági
szereplőket kevés kivételtől eltekintve végzésben kellett felszólítani a jogkövető magatartásra.
Egyes gázfogyasztó készülékek (GAD irányelv)
2014 évben gázüzemű infravörös fűtő berendezések ellenőrzését terveztük. Az ellenőrzött
sugárzók közül több esetben hiányos tartalmú volt a dokumentáció vagy nem állt rendelkezésre a
helyszínen. Terven kívül ellenőrzés alá vont kazánok dokumentációja is hiányos volt. Kötelezést
tartalmazó határozat nem született.
Energiával kapcsolatos termékek címkézése (LABEL, energiacímkézési irányelv)
LED fényforrásokat, beépített előtét nélküli fénycsöveket ellenőriztünk, egy eset kivételével
mindenütt nem-megfelelőséget állapítottunk meg. Két terméktípus (LED reflektor és T8-as LED
cső) esetében, mivel nem tudták igazolni a termékek megfelelőségét, megtiltottuk a
forgalmazást, értékesítést és a forgalmazót bírság megfizetésére köteleztük. A többi esetben az
ügyfelek önkéntesen vagy felszólításunk hatására az előírásoknak megfelelő címkét tüntettek fel
a termékeken. A televíziókészülékek ellenőrzése során a feltárt hiányosságokat 8 napos
határidőn belül a forgalmazók pótolták.
Felvonók (LIFT irányelv)
A feladat a tárgyidőszakban került hatóságunkhoz. A feladatkört korábban ellátó szervezettől
2014.06.05-ével átvett, jogorvoslati szakban levők ügyek közül több esetében a másodfokú
hatóság új eljárás lefolytatására utasította Hatóságunkat.
Számos személyfelvonó, személy- és teherfelvonó, betegszállító biztonsági felvonó, gépjármű
felvonó berendezést vontunk ellenőrzés alá 2014. május 5-ét követően. Általános tapasztalat,
hogy a berendezések zöme nem visel CE jelölést, valamint sok esetben kifogásolható a
megfelelőségi nyilatkozat, esetenként a tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány tartalma is.
Társhatóság által áttett ügyben (személyemelő berendezés) is eljártunk.
A helyszíni ellenőrzések során egy gépjármű felvonóról megállapítottuk, hogy veszélyezteti a
felhasználók biztonságát, mivel szabálytalan módon állította le az üzemeltetője, a jogsértés
megszüntetésére az ügyet áttettük az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező területi Mérésügyi
és Műszaki Biztonsági Hatósághoz.
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Egyes villamossági termékek (LVD irányelv)
Színpadi világítótestek, közvilágítási lámpatestek, LED fényforrások, UV-sugárzást használó
víztisztítók, grillsütők, pékáru- és kalácssütők, ION kazánok, adagoló és árusító automaták és
felügyeleti és vezérlő eszközök, elektromos elosztó-kapcsoló szekrények, irodai nyomtatók,
nagykonyhai mikrohullámú sütők termékcsoportok ellenőrzését terveztük, és folytattuk le a
2014. évi programnak megfelelően.
A villamos termékek piacának gazdasági
szereplőit
piacfelügyeleti
hírlevél
útján
tájékoztattuk, hogy hatályba lépett
a
meghatározott
feszültséghatáron
belüli
használatra tervezett elektromos berendezések
forgalmazására
vonatkozó
tagállami
jogszabályok
harmonizációjáról
szóló
2014/35/EU irányelv, amit 2016. április 20-tól
kell alkalmazni.
Közérdekű bejelentés elbírálását megalapozó
vizsgálatként közvilágítási LED lámpatestet,
címkenyomtatót, kürtőskalácssütőt, kozmetikai
kezelőtornyot
és
hajtásszabályzó
terméktípusokat
vontunk
piacfelügyeleti
ellenőrzés alá. NAV vámriasztás alapján
csarnokvilágító lámpatest ügyében jártunk el.

Kötelezés
3,4 %

Megfelelt
31 %
Megfelelővé
tétel
felszólítás
(végzés)
után
48 %

Önkéntes
javítás
17 %

3. ábra
2014 évi ellenőrzések statisztikája (LVD irányelv)
*

Az ellenőrzött termékek alig harmada felelt meg
a követelményeknek. Közel 50 %-ban felszólítás
után történt a megfelelővé tétel. Jellemzően LED fényforrások esetében (LED reflektor és T8-as
LED cső) került sor korlátozó intézkedésre, ezen terméktípusok forgalmazását megtiltottuk, a
forgalmazót bírság megfizetésére köteleztük.
Gépek biztonsági követelményei és a megfelelőség tanúsítása (MD, gépek irányelv)
A gépek alá tartozó 134 terméktípust ellenőriztünk az alábbi gépfajták körében:

− Biomassza (közvetlen égetésre) előkészítés gépei (bálázó, aprító, brikettáló, pelletáló
gépek);
Kötelezés
3,7%
− Biomassza hőtermelő berendezései
és kiegészítő gépei (kazánok,
behordó szerkezetek);
− CNC vezérlésű megmunkálók;
Megfelelt
− Csomagolástechnikai gépek;
35%
Megfelelővé
tétel
− Élelmiszeripari gépek;
felszólítás
− Erdészeti gépek;
(végzés) után
40%
− Gumi- és műanyagipari gépek;
− Ipari garázskapuk;
− Járműemelők;
− Kerékkiegyensúlyozó gépek;
Önkéntes
− Kompresszorok;
javítás
− Mezőgazdasági gépek;
21%
− Nyers növényolaj előállítás gépei
(hántoló-, őrlő- és présgépek);
4. ábra
− Targoncák;
2014 évi ellenőrzések statisztikája (MD irányelv) *
− Teherfelvevő eszközök

7

Biomassza (közvetlen égetésre) előkészítés gépei (bálázó, aprító, brikettáló, pelletáló gépek): Az
ágaprítók közül több esetben találtunk veszélyes terméktípust, egy terméktípus esetében
hatóságunk tiltó határozatot hozott, 2 további terméktípus forgalmazója önkéntesen tett korlátozó
intézkedést (forgalmazás megszüntetése). A többi terméktípus műszaki dokumentációban talált
kisebb nem-megfelelőségeket a gyártók, vagy forgalmazók kijavították. Az ágaprítók
tekintetében az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések (Rapex riasztás)
alapján is történtek ellenőrzések.
Biomassza hőtermelő berendezések kiegészítő gépei (kazánok, behordó szerkezetek): A magyar
gyártók egy része (faapríték tüzelésű kazánok valamint egy biomassza adagoló berendezés
gyártója) a tervezés és a gyártás során nem alkalmazta a vonatkozó jogszabály előírásait, a
terméken nem helyezte el a CE megfelelőségi jelölést, illetve nem állította ki az előírt
dokumentumokat. A gyártók a jogszabály megismerése után megszüntették a jogsértést.
Csomagolástechnikai gépek: Az ellenőrzött terméktípusok közel fele megfelelt a vonatkozó
jogszabály előírásainak. A közepes súlyú hiányosságokat a gyártók, forgalmazók végzésben
történő felszólításra szüntették meg.
Kompresszorok: A termékkategória ellenőrzése során csupán dokumentáció hiányosságokat
találtunk, melyeket az ügyfelek jobbára önként kijavítottak.
Nyers növényolaj előállítás gépei (hántoló-, őrlő- és présgépek): A berendezéstípusok több mint
felénél találtunk dokumentáció hiányosságokat, egy magyar gyártó a terméken nem helyezte el a
CE megfelelőségi jelölést, illetve nem állította ki az előírt dokumentumokat, azonban a
jogszabály megismerése után megszüntette a jogsértést.
Kerékkiegyensúlyozó gépek: Az ellenőrzött berendezéstípusok háromnegyedénél kisebb súlyú
dokumentációs hiányosságokat találtunk, melyeket az ügyfelek önként kijavítottak.
Járműemelők: A leggyakoribb hiba a dokumentáció hiánya illetve a rendelkezésre álló
dokumentáció tartalmi hiányossága volt. Jellemző még a figyelmeztető feliratok angol nyelvű
feltüntetése. A forgalmazók utólag megfelelővé tették a termékeket.
Ipari garázskapuk: A hiányos dokumentáció volt a legjellemzőbb. Egy gyártónál a
megfelelőségi nyilatkozat is hiányzott.
Teherfelvevő eszközök: Alapvető hiányosság nem merült fel.
Gumi- és műanyagipari gépek: Kínából származó gépek esetében súlyos hiányosságot találtunk,
a gépek forgalmazását korlátozó intézkedés született.
Élelmiszeripari gépek: A termékkategória legjellemzőbb hiányossága, hogy idegen nyelvű
figyelmeztető feliratokat viselnek a gépek.
Mérőeszközök (MID irányelv)
Az ellenőrzés alá vont hőfogyasztásmérő és gázmérő berendezések esetében a dokumentációban
találtunk hiányosságokat, a vízmérők esetében nem-megfelelőséget nem tapasztaltunk.
Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI irányelv)
Az ellenőrzés alá vont darumérleg megfelelőnek bizonyult.
Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED irányelv)
Az ellenőrzés alá vont hat biomassza tüzelésű kazántípus gyártói közül három hazai gyártó nem
alkalmazta a vonatkozó előírásokat (nem ismerete a jogszabályokat), ezáltal nem végezte el a
termék előírt tanúsítását, nem jelölte a megfelelőséget és nem állított ki az EK megfelelőségi
nyilatkozatot. A Hatóság felszólítása után a gyártók terméktípusokat megfelelővé tették.
Az ellenőrzött csővezetékek jelölése és dokumentációja megfelelt a követelményeknek.
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Társhatósági bejelentés alapján gőzfejlesztő berendezés és CNG üzemanyag töltőállomás
megfelelőségét is vizsgáltuk. A harmadik országból származó mobil gőzfejlesztő berendezés
gyártója a berendezés tervezése és gyártása során nem alkalmazta a termékre vonatkozó európai
uniós előírásokat.
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben (RoHS irányelv)
Adagoló és árusító automatákat és felügyeleti és vezérlő eszközöket vontunk piacfelügyeleti
ellenőrzés alá. Minden esetben tártunk fel kisebb nem-megfelelőséget. Az ügyfelek végzésben
közölt felszólításunk hatására a jogsértést megszüntették.
Egyszerű nyomástartó edények (SPV irányelv)
Az terület alá tartozóan légtartályokat és biztonsági szelepeket ellenőriztünk. Súlyos nemmegfelelőséget nem tapasztaltunk.
Szállítható nyomástartó berendezések (TPED irányelv)
Közel 150 termék (ipari gázpalackok, gázhordók és gázkötegek) megfelelőségét ellenőriztük, a
termékek megfelelnek a vonatkozó jogszabálynak.
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményei (Zaj irányelv)
A berendezéstípusok ötödénél találtunk a dokumentációban hiányosságokat, melyeket az
ügyfelek önként javítottak.

* Forrás: MKEH PfO
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