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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az úgynevezett On/Off rendszerű
légkondicionáló berendezések piacfelügyeleti ellenőrzésének aktualitásaival kapcsolatban a
következő tájékoztatást adja.
A légkondicionáló berendezések megfelelőségének ellenőrzését a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága éves tervének
megfelelően folyamatosan végzi.
A Hatóság az MKEH-PMFH-PIFO/658-5/2015. iktatószámú határozatában a Kínában
gyártott MIDEA MS12F-09HRN1-QC2 és MIDEA MS12F-12HRN1-QC2 típusú
légkondicionáló berendezések forgalomba hozatalát megtiltotta, továbbá a berendezések
forgalomból való kivonását rendelte el. A végfelhasználóktól való termékvisszahívásra a
forgalmazóknak nincs kötelezettsége, tehát a már értékesített berendezéseket a
végfelhasználók továbbra is használhatják. A határozat kizárólag a még nem értékesített
berendezések értékesítését és a meghatározott típusú új berendezések importját tiltja meg.
A határozat rendelkezésében érintett klímatípust
2013. január 1-ig lehetett forgalmazni. Ennek oka,
hogy az Európai Unió energiahatékonysági
célkitűzéseinek megfelelően folyamatosan csökkenti,
azon elavult technológiákkal működő, magas fajlagos
energiafelhasználású termékek körét, melyek
forgalmazása az Unió energiapolitikájával ellentétes.
A szóban forgó termékek forgalomba hozatalának
időpontja a Hatóság vizsgálata alapján 2013. január
1-jét követő időpontra tehető, mely ellentétben áll a
gyártói dokumentációban foglaltakkal. A klímák
gyártási időpontja az adattábla tanúsága szerint
jellemzően 2012. év, a berendezések burkolatát
megbontva az egyes alkatrészek esetenként ennél
későbbi, 2014. évi gyártási időpontra utaló jelekkel
rendelkeznek. E tények alátámasztását ábrázolják a
mellékelt fotók, melyeken az összekötőcső burkolati
elemének eltávolítását követően a belső oldalon feltüntetett, fröccsöntött gyártási
időpontjelzés egyértelműen 2014. évet jelöl.
A tényállás részletes tisztázása során megállapítottuk, hogy a gyártó nem állíthatta elő azon
időpontokban az érintett berendezéseket, mely időpontok az adattáblán, illetve a
dokumentációkban feltüntetésre kerültek. 2013. január 1-jét követően azonban az európai
uniós szabályozás értelmében csak a villamos energiát hatékonyabban hasznosító
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légkondicionáló berendezések forgalmazása felel meg a jogszabályi követelményeknek. E
követelményeknek a határozatban szereplő, On/Off rendszerű berendezés típusok
megfelelősége nem igazolt, és forgalmazásuk tiltott.
A hazai forgalmazóknak nem tulajdonítható felróható magatartás, mivel egyszerű
szemrevételezéssel nem állapítható meg a valós gyártási időpont, és a berendezésekhez
tartozó műszaki dokumentációban, a berendezések adattábláján és csomagolásán feltüntetett
időpontjelzés következetesen 2012. év volt.
A tiltó határozat alapját is képező legfontosabb, a légkondicionáló berendezésekre vonatkozó
jogszabályok (a teljesség igénye nélkül) a következők:
−

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

−

206/2012/EU bizottsági rendelet

A klímaberendezések környezetbarát tervezésére és a forgalomba hozatalára vonatkozó
piacfelügyeleti előírásokról honlapunkon és időszaki hírlevelünkben bővebb tájékoztatást
olvashatnak, illetve megkeresés esetén a piacfelugyelet@mkeh.gov.hu e-mail címen is
rendelkezésre állunk.

