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Piacfelügyeleti ellenőrzéseink alkalmával Ügyfeleink számos esetben nyújtottak be az általuk
forgalmazott termékek megfelelőségének igazolására, a forgalmazó vagy az importőr által
kiállított EK megfelelőségi nyilatkozatot, ami alapján megállapíthatjuk, hogy a forgalmazók és az
importőrök többsége nem ismeri és nem alkalmazza
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII: törvényt
(a továbbiakban: Pftv.) és nincs tisztában a gazdasági szereplők fogalmával, felelősségével és
kötelezettségével, ezért mai hírlevelünkben a gyártók kötelezettségét mutatjuk be.

A G Y Á RT Ó K Ö T E L E ZE T T S É G E
A Pftv. hatálya: Pftv. 1. § (1) E törvényt a Magyarországon gyártott
vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek
magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára,
valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott
képviselőjére kell alkalmazni.
Pftv. 2. § (11) gyártó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom, azaz
a „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy
védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz;
7. § (1) A gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokkal, e törvény előírásaival összhangban és a
jogszabályokban meghatározott követelmények szerint tervezte és gyártotta.
(2) A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki dokumentációt,
elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.
(3) Amennyiben jogszabály előírja, a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelőzően a
gyártó vagy a megfelelőségértékelő szervezet kiállítja a megfelelőséget igazoló dokumentumot.
(4) A gyártó a (2) bekezdésben meghatározott műszaki dokumentációt, valamint az 5. § (3)
bekezdése szerinti megfelelőséget igazoló dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig
vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától
számított 5 évig köteles megőrizni.
(5) A gyártó folyamatosan köteles biztosítani a termék megfelelőségét a sorozatgyártás
folyamán.
(6) Amennyiben jogszabály előírja, a gyártó köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket
bejelenteni.
8. § (1) A gyártó, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és
biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek
keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket
nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű
intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.
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(2) 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.
(3) A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett
kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.
(4) Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés
és a (3) bekezdésben meghatározott adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő
dokumentációján kell megadni.
(5) Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az
Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály előírja, a gyártó köteles mellékelni az
ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a
biztonságot érintő figyelmeztetéseket a termékhez. A használati és kezelési útmutatónak
közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie.
9. § (1) A gyártó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályokban foglalt
előírásoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni. A veszélyes terméket
köteles a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni a piacfelügyeleti
hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok
eredményéről.
(2) A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a
megfelelőséget igazoló dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű
fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb határidőt is megállapíthat.
(3) Amennyiben a gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelőséget
igazoló dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban
meghatározott intézkedéseket elrendelni.
(4) A gyártó köteles együttműködni
a piacfelügyeleti hatósággal a termék
által jelentett veszély elhárítása
érdekében tett azonnali intézkedések
végrehajtásában.
(5) Amennyiben egy terméket az
importőr vagy a forgalmazó saját
neve, védjegye vagy kereskedelmi
neve alatt hoz forgalomba vagy
forgalmaz, vagy a terméken olyan
módosítást hajt végre, amely a termék
biztonsági és megfelelőségi jellemzőit
befolyásolja,
úgy
e
fejezet
alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik.

