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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
75/324/EGK tanácsi irányelv az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
(1975. május 20.)
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 2015. évi piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatainak összefoglalása
2015. évben 15 európai uniós irányelv hatálya alá tartozóan 587 db terméktípus helyszíni
ellenőrzését végezte el Hatóságunk, további 78 esetben segítettük az ügyfeleket írásos szakmai
vélemény, tájékoztatás készítésével. Számos esetben jártunk el társhatóságok bejelentése (pl.
NAV-vámriasztás) alapján. Nagyszámú (320
Korlátozó
intézkedés
db) dokumentum alapú ellenőrzésre is sor
(határozat)
került.
3%

Az összes ellenőrzött termékek körében 41 %
volt a feltárt nem-megfelelőségek aránya;
az összes érintett gazdasági szereplő 10%-a
javította
ki
önként
a
megállapított
hiányosságokat, azonban 28 %-ukat végzésben
kellett felszólítani a pótlásra és 3 %-nál vált
szükségessé kötelezést tartalmazó határozat
meghozatala (ld. 1a. ábra).

Megfelelővé
tétel
felszólítás
után

28%
Megfelelő

59%
Önkéntes
javítás

10%

1a. ábra
2015 évi ellenőrzések statisztikája*

A nem megfelelő termékek közül (mely az összes ellenőrzött termék 41 %-a) az érintett
gazdasági szereplők 20 %-a pótolta önként a hiányosságokat, és hozzávetőleg minden tízedik
nem-megfelelőség során vált szükségessé kötelezést tartalmazó érdemi döntés (határozat)
meghozatala (ld. 1b. ábra).
Korlátozó
intézkedés
(határozat)
9%

Nem-megfelelőségek kezelése

Megfelel
59%

Önkéntes javítás 20%

Nem felel
meg
41%

Megfelelővé tétel
végzésben történő
felszólítás után
71%

1b. ábra
2015 évi nem-megfelelőségek kezelése*
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A 2015. évi adatokat a megelőző évek eredményeivel összehasonlítva lényeges eltérés nem
tapasztalható (ld. 1c. ábra). (A 2012. évre jellemző nagyobb számú korlátozó intézkedés egy
terméktípusra vonatkozó, számos forgalmazót érintő piacfelügyeleti eljárásból adódott.)

67%
69%

64%

64%
29%
30%
34%
7%
28%

2012

3%

2103

2%
3%
Megfelelt / Önkéntes
javítás

2014
2015

Megfelelővé tétel
felszólítás után

Korlátozó intézkedés
(Határozat)

1c. ábra
2012-2015 évi ellenőrzések eredményének összehasonlítása*

A Piacfelügyeleti Osztály 2015. évben is képviseltette magát az ökotervezés,
az energiacímkézés, a nyomástartó berendezések, a felvonók, a gépek, a potenciáliasan
robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek,
a gázkészülékek uniós adminisztrációs (AdCo), illetve munkacsoporti ülésein. A Hatóság
emellett részt vett 10 tagország 11 hatóságának részvételével megalakított Ecopliant projekt
munkájában. A három éves projekt keretében részt vettünk a környezetbarát tervezési irányelv
hatálya alá tartozó termékek koordinált piacfelügyeleti ellenőrzésében és az egységes
piacfelügyeleti ellenőrzési módszereket ajánló „Legjobb gyakorlatok” című útmutató
kidolgozásában.
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Ellenőrzések tapasztalatai termékcsoportok szerint
Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások (ADD irányelv)
Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások piacfelügyeleti ellenőrzése során a vizsgált
terméktípusok jellemzően megfeleltek a vonatkozó rendelet előírásainak, csupán négy
terméktípus bizonyult nem megfelelőnek – a termék címkézése idegen nyelvű vagy hiányos volt,
illetve nem tartalmazta a megfelelőségi jelölést – melyeket a gyártók a Hatóság felszólítására
megfelelővé tettek.
Potenciáliasan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
védelmi rendszerek (ATEX irányelv)
A termékek különösen veszélyes környezetben való alkalmazása miatt kiemelt figyelmet
fordítottunk a megfelelőség biztosítására. A robbanásbiztos termékek közül főként a magyar
nyelvű gépkönyv és az EK-megfelelőségi nyilatkozat hiányát, valamint az angol nyelvű
gépkönyv hiányosságát állapítottuk meg. E nem megfelelőségektől eltekintve továbbra is
elmondható, hogy a robbanásbiztos termékek megfelelnek az ATEX irányelv előírásainak.
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 ért
véget.
Hatóságunk 2015-ben elsősorban a fűtési keringető szivattyúk, légkondicionáló berendezések,
set-top boxok, gázüzemű melegvíz-kazánok, televízió készülékek ellenőrzését végezte, összesen
56 berendezéstípust vizsgált.
A keringető szivattyúk piacán a megelőző évi átfogó ellenőrzések hatására 2015. évben jelentős
javulást tapasztaltunk. A végrehajtási rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban a mérésekkel
is alátámasztott ellenőrzések, valamint a forgalmazást tiltó hatósági döntések nyomán
a forgalmazóknál lecsökkent azon szivattyú típusok száma, amelyek nem elégítik ki
a környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeket.
A set-top box berendezések környezetbarát tervezési követelményeknek való megfelelőségét
ellenőrizve több nagy hazai kábeltelevíziós szolgáltatónál tartottunk helyszíni piacfelügyeleti
ellenőrzést. Az ellenőrzés során tájékoztató jellegű energia-fogyasztásmérés történt
a berendezések készenléti üzemmódjában. Az előírások szerinti követelményeket nem teljesítő
berendezések forgalmazóit minden esetben felszólítottuk a megfelelőség igazolására.
A gázüzemű melegvíz-kazánok hatásfok követelményeit előíró irányelvet 2015. szeptember 26án a helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezéséről szóló közvetlenül végrehajtandó
EU rendelet váltotta fel. A gázfűtőberendezések környezetbarát tervezési követelményeknek való
megfelelőségét mindkét jogszabály alapján ellenőriztük. A forgalmazók a kötelező
dokumentációt benyújtották a Hatóság számára, amely minden ellenőrzés alá vont típus esetében
tartalmazta az előírt adatokat, illetve megfelelt a tájékoztatási követelmények. Azon esetekben,
ha a jogszabályváltozás előtt már forgalomba hozták a terméket, akkor a forgalomba hozatal
időpontjában érvényes jogszabályi követelmények szerint végeztük a termék típus ellenőrzését.
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A televíziók környezetbarát tervezése ellenőrzése során a gazdasági célú felhasználásra szánt,
úgynevezett „hotel-tv” típusok ellenőrzésére került sor, mely során jogsértést nem tártunk fel.
A
légkondicionáló
berendezések
piacfelügyeleti ellenőrzései megerősítették
gyanúnkat, hogy a harmadik országbeli
gyártók által 2013. január 1-e után forgalomba
helyezett energiafaló, ún. On-Off rendszerű
klímaberendezések forgalmazása a gyártási
időpont meghamisításával történik. Ez
a tevékenység
a
légkondicionáló
berendezésekre vonatkozó, ökodizájn és
energiacímkézési
irányelvekben
közölt
2013. január 1-től szigorodó környezetbarát
tervezési követelmények kijátszását jelenti.
A nem igazolt gyártási idejű és megfelelőségű
klíma
termékcsalád
magyarországi
forgalmazói hálózatát felderítettük, majd
számukra a termékcsalád forgalmazását
megtiltottuk, a forgalomból való kivonását
elrendeltük.

Korlátozó
intézkedés
(határozat)
18%
Megfelelő
41%
Megfelelővé
tétel
felszólítás
után
21%
Önkéntes
javítás
20%

2. ábra
2015 évi ellenőrzések statisztikája (ECOD irányelv)
*

Összességében az ellenőrzések során nagy számban találtunk kisebb-nagyobb nem
megfelelőségeket. Az irányelv alá tartozóan végrehajtott nagyszámú korlátozó intézkedés a fent
említett, nem megfelelő légkondicionáló berendezések miatt történt.
Egyes gázfogyasztó készülékek (GAD irányelv)
2014 évben ellenőrzés alá vont főbb terméktípusok: gáztüzelésű kazánok, nagykonyhai
berendezések (gáztűzhelyek).
A tervezett ellenőrzések mellett társhatóság bejelentése alapján végeztünk ellenőrzéseket.
Az ellenőrzés alá vont gáztüzelésű kazánok megfelelőségét tanúsító dokumentáció több esetben
a forgalmazónál nem állt rendelkezésre, azonban azokat utólag be tudták nyújtani. Az ellenőrzött
nagykonyhai gáztűzhelyek közül több terméktípus dokumentációja, illetve adattáblája nem felelt
meg a követelményeknek. (Az adattábla nem tartalmazta a célország jelölést, a CEmegfelelőségi jelölés után nem tüntették fel a tanúsító bejelentett szervezet azonosítási számát.)
A gyártók kijavították a hiányosságokat.
Energiával kapcsolatos termékek címkézése (LABEL, energiacímkézési irányelv)
Ellenőrzés alá vont főbb terméktípusok: helyiségfűtő berendezések, porszívók, LED
fényforrások.
A helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézését előíró rendelet előírásait 2015.
szeptember 26-tól kell alkalmazniuk a gyártóknak és a forgalmazóknak. A gyártók az ellenőrzés
alá vont termékeket ellátták az előírt címkével és szabványos termékismertetővel.
2014. szeptember 1-jétől, a porszívó forgalmazók kötelesek gondoskodni arról, hogy
az értékesítés helyén kiállított porszívó modellek mindegyike a készülék külső burkolatán vagy
a készülékre függesztve tisztán látható módon viselje a szállító által rendelkezésre bocsátott
energiahatékonysági címkét. E területen jogsértést nem tapasztaltunk.
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Különálló termékként forgalomba hozott LED lámpák szállítói kötelesek gondoskodni arról,
hogy értékesítési helyen való forgalmazásra szánt lámpa esetében minden egyes külön
értékesített darab csomagolására fel legyen
Megfelelővé
helyezve egy, a vonatkozó jogszabály által
tétel
meghatározott kialakítású és adattartalmú
felszólítás
után
címke, és a csomagoláson a lámpa névleges
7%
Önkéntes
teljesítménye is fel legyen tüntetve.
javítás
Az ellenőrzött LED fényforrások közül több
13%
nem felelt meg az energiacímkézés
előírásainak.
Összességében az ellenőrzött terméktípusok
csupán 20 %-a esetében találtunk nemMegfelelő
megfelelőséget, közülük is a gazdasági
80%
szereplők zömében önkéntesen javították ki
a kifogásolt eltérést.
Korlátozó intézkedésre az energiával
kapcsolatos termékek címkézése területen
nem került sor.
3. ábra
2015 évi ellenőrzések statisztikája (LABEL irányelv) *

Felvonók (LIFT irányelv)
A személyfelvonó berendezések piacfelügyeleti ellenőrzései során a korábbi tapasztalatok
alapján meghatároztuk azokat a legfőbb hiányosságokat, melyek a felvonószerelő vállalkozások
nyilvánvaló piacfelügyeleti ismereteinek hiányosságaiból fakadnak. A leggyakoribb nem
megfelelőségek között elsősorban dokumentációs hiányosságokat, a felvonók helyes
üzemeltetésére, karbantartására és biztonságos használatára vonatkozó részletes használati
útmutatók hibáit, a megfelelőségi jelölés nem szabályszerű alkalmazását, valamint a felvonó
tanúsítási eljárások moduljainak nem megfelelő alkalmazását és dokumentálását tapasztaltuk.
A társhatósági együttműködés fokozása és a gyártók közvetlen kiértesítése után lefolytatott
ellenőrzések eredményei alapján azonban megállapítható, hogy az újonnan forgalomba hozott
termékek körében a megfelelő felvonók száma az utóbbi időben igen kedvezően alakult,
elsősorban a már forgalomban lévő felvonók vonatkozásában tapasztaltunk hiányosságokat.
Egyes villamossági termékek (LVD irányelv)
Ellenőrzés alá vont főbb − összesen 157 – terméktípusok: nagykonyhai berendezések, villamos
elosztó/kapcsoló berendezések, adagoló- és árusító automaták, és hasonló jellegű berendezések,
ionkazánok, villamos mérő-, szabályzó készülékek, szolárium berendezések.
A nagykonyhai berendezések ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy a forgalmazók
és az importőrök jellemzően a saját nevük alatt forgalmazzák a harmadik országban gyártott
nagykonyhai berendezéseiket. Ebből adódóan a berendezést átnevezik, új típusjelöléssel látják el
és így a berendezés gyártói forrása beazonosíthatatlanná válik, melynek következményeként az
EK megfelelőségi nyilatkozat nem igazolja a termék uniós megfelelőségét.
Több gyártó telephelyén vizsgáltuk a villamos elosztó/kapcsoló berendezések megfelelőségét.
A gyártók egy része nem ismerte a vonatkozó előírásokat, vagy nem megfelelően alkalmazták
azokat, a terméken nem helyezték el a CE-jelölést és EK-megfelelőségi nyilatkozatot sem
állítottak ki. A gyártók hatóságunk felszólítására a terméktípusokat megfelelővé tették.
Az egyre terjedő, közterületekre kihelyezett ún. intelligens árusító és adagoló automaták
(parkolójegy-árusító automata, tájékoztató terminál, pénzváltó automata, tankautomata, stb.)
esetében a vizsgált berendezések közül több terméktípus nem viselt CE-jelölést, adattáblát, egyes
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típusoknál gyártó neve sem volt feltüntetve a berendezésen. A szükséges esetekben felszólítás
történt a megfelelő tételre, illetve a megfelelőség igazolására.
Hatóságunk un. „ionkazán” terméktípusok ellenőrzése során megállapította, hogy a vizsgált
típusok közül négy különböző gyártmányú ionkazán típus fűtési rendszerbe való integrálása nem
felel meg az érintésvédelmi előírásoknak és
Korlátozó
intézkedés
szabványoknak. Ezen termékek esetében
(határozat)
korlátozó
intézkedés
elrendelése
vált
5%
szükségessé, piacfelügyeleti
hatóságunk
megtiltotta a terméktípusok forgalomba
hozatalát, reklámozását, elrendelte a már
Megfelelő
forgalomba hozott termékek forgalomból való
39%
kivonását,
elrendelte
terméktípusok
visszahívását a felhasználóktól, valamint
Megfelelővé
elrendelte
a
felhasználók
széleskörű
tétel
tájékoztatását a berendezések használatából
felszólítás
után
származó veszélyekről.
52%
Villamos mérő-, szabályozó és hasonló
Önkéntes
javítás
jellegű készülékek esetében jellemzően a
4%
magyar nyelvű gépkönyv hiányát, illetve
hiányos tartalmát állapítottuk meg.
4. ábra
2015
évi
ellenőrzések
statisztikája
(LVD irányelv) *
A szolárium berendezések (bőr ultraibolya
besugárzására
használt
készülékek)
témakörben háromféle ellenőrzést végeztünk, vizsgálatuk a napágyat mint villamos berendezést,
az UV-sugárzókat, valamint a működő berendezések által kibocsátott sugárzást is. Az
ellenőrzések terv szerint, bejelentésre és a terven kívüli szolárium akció keretében történtek.
Az ellenőrzés alá vont hazai gyártók által gyártott szolárium típusok megfeleltek a
követelményeknek, a gyártók független tanúsító intézetek bevonásával elvégeztették a típusok
harmonizált szabvány szerinti tanúsítását és a vizsgálati eredményt megfelelően dokumentálták.
Az UV-sugárzók ellenőrzései során súlyos nem-megfelelőséget is találtunk, egy hazai gyártó
téves műszaki jellemzőkkel forgalmazta az egyik terméktípust, az UV-sugárzó sokkal (négyötször) erősebb sugárzást bocsátott ki, mint az a felirata alapján várható volt. Az ügyben
korlátozó intézkedés született, a gyártó önként visszahívta a már forgalomban levő, valamint
a használatban levő termékeket is.
A napágyak által kibocsátott sugárzás mértékében a megelőző évek eredményeihez képest nem
tapasztaltunk szignifikáns változást, ezért a megelőző évek gyakorlatán túlmutató ellenőrzési
módszert (dokumentum alapú ellenőrzés) próbáltunk ki.
Terven kívüli ellenőrzés keretében több száz szolárium üzemeltető vállalkozás számára küldtünk
végzést dokumentum alapú ellenőrzés céljából. A kiválasztott vállalkozásokat felszólítottuk,
hogy az általunk kidolgozott, részletes adatokat tartalmazó adatlapok kitöltésével és
visszaküldésével tegyenek eleget az üzemeltetett szolárium berendezés(ek) adataival kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségnek annak igazolása céljából, hogy a berendezések megfelelnek a
vonatkozó jogszabály sugárzás kibocsátására vonatkozó követelményeinek. A csövek műszaki
jellemzője (az UV-sugárzók feliratán szereplő adatok) alapján a megfelelés (vagy meg nem
felelés) vélelmezhető.
A válaszolók kisebb része vallotta be, hogy az ajánlottnál erősebben sugárzó berendezéseket
üzemeltet. Az adatlapot visszaküldők kevesebb mint fele úgy nyilatkozott, hogy biztonságos
berendezéseket használ. Közülük azonban a visszaellenőrzések során sok esetben találtunk
olyanokat, akik a valóságban erős csövekkel szolgáltattak. Az adatlapot visszaküldők egy része
kitért a válaszadás alól, nem adta meg az értékeléshez szükséges adatokat.
A rendkívüli hatósági tevékenységünk jelentős visszhangot okozott a szolárium szakmában,
a szakmai érdekképviseleti szervezetek képviselői és más piaci szereplők megnövekedett
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számban tettek közérdekű bejelentéseket, panaszokat, ezáltal önmaguk tárták hatóságunk elé
a szektor szereplőire jellemző magatartást, a leggyakoribb nem megfelelőségeket, nem ritkán
a szabálytalanul működő konkrét piaci szereplőket megnevezve.
Gépek biztonsági követelményei és a megfelelőség tanúsítása (MD, gépek irányelv)
A gépek alá tartozó 104 terméktípust ellenőriztünk az alábbi gépfajták körében: motoros
láncfűrészek, földmunkagépek, raktári felrakógépek, szerszámgépek (fúrógépek, köszörűgépekhidraulikus élhajlítók), lassú felvonók, parkológépek, mozgólépcsők, építőipari gépek, kertészeti
gépek, élelmiszeripari gépek, kerékszerelő gépek, festékipari és mosodai gépek, stb.
Átfogó ellenőrzést tartottunk a motoros láncfűrészek forgalmazóinál, ahol azt tapasztaltuk, hogy
azon forgalmazók, amelyek szerviz egységgel rendelkeznek vagy szervizekkel állnak
kapcsolatban, a biztonság érdekében berendezéseket összeszerelve hozzák forgalomba. Azon
forgalmazók esetében viszont, akik szétszerelt állapotban hozták forgalomba termékeiket
(dobozos termék) és nem állt rendelkezésre megfelelő, a biztonságos üzembe helyezést lehetővé
tevő összeszerelési útmutató, a megfelelővé tétel igazolásáig megtiltottuk a termék
forgalmazását.
A földmunkagépek, a raktári felrakógépek körében általános tapasztalat, hogy azok származási
helytől függetlenül megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
A szerszámgépek körében ellenőrzött vállalkozás által gyártott/forgalmazott berendezések
kielégítették a szabványokban, jogszabályokban előírt követelményeket. Néhány dokumentációs
hiányosság volt tapasztalható, melyet felszólításra megszüntettek.
A gépek irányelv hatálya alá tartozóan számos teherliftet, ételliftet, illetve lépcsőjáró
berendezéstípust vontuk piacfelügyeleti ellenőrzés alá, melyek tekintetében hiányosságokat, nem
megfelelőséget nem találtunk. Az ellenőrzés alá vont mozgólépcső illetve mozgójárda
berendezéstípusok esetében túlnyomórész a műszaki dokumentáció tartalmának hiányosságát
Korlátozó
állapítottuk meg, illetve néhány esetben nem
intézkedés
történt meg az adattábla elhelyezésére.
(határozat)
2%
A gyártók
felszólításra
a hiányosságokat
pótolták, illetve a nem megfelelőséget
Megfelelővé
javították.
tétel
felszólítás
Az ellenőrzés alá vont parkoló gépek körében
után
nem tapasztaltunk nem-megfelelőséget.
25%
Az építőipari lassú felvonók esetében a piaci
szereplők nagy gondot fordítottak arra, hogy
a berendezések
minden
tekintetben
Megfelelő
megfeleljenek az előírásoknak.
Önkéntes
61%
javítás
Az ellenőrzött építőipari gépek és kertészeti
12%
géptípusok esetében több esetben hiányzott
a magyar
nyelvű
használati
utasítás,
piktogramok és feliratok valamint az EKmegfelelőségi nyilatkozat sem volt megfelelő.
Kerékszerelő gépek esetében is a magyar
5. ábra
nyelvű használati útmutató hiánya, vagy az
2015 évi ellenőrzések statisztikája (LVD irányelv) *
EK-megfelelőségi
nyilatkozat
nem
megfelelősége volt megállapítható.
Az élelmiszeripari géptípusok közül is tártunk fel nem megfelelőséget. Egy esetben a forgalmazó
a többszöri felszólítás ellenére sem tudta igazolni a megfelelőséget, így a termék forgalmazását
megtiltottuk.
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A festékipari gépek körében találtunk olyan magyar gyártót, aki nem ismerte és nem alkalmazta
a vonatkozó rendelet előírásait. Hatóságunk felszólítására a gyártó a berendezés típust
megfelelővé tette.
A mosodai gépek körében elsősorban a magyar nyelvű használati útmutató hiánya jelentkezett.
Felszólításra a gyártók, vagy forgalmazók pótolták azokat.
Emellett terven felüli feladatként a NAV különböző területi igazgatóságai keresték meg
hatóságunkat vámkezelésre váró (többnyire Kínából, Szerbiából, Ukrajnából származó)
termékek − hiányzó CE-jelölés, dokumentáció hiányossága, nem azonosítható típus − miatt.
Mérőeszközök (MID irányelv)
A gázmérők és villamos fogyasztásmérők ellenőrzése során jogsértést nem tapasztaltunk.
A viteldíjjelzők ellenőrzései során a nem megfelelő tartalommal kiállított megfelelőségi
nyilatkozat miatt szólítottuk fel a gyártót, mely utólag igazolta a megfelelőséget.
A vizsgált automatikus működésű mérlegtípusok közül találtunk olyan típust, mely nem viselte a
CE-megfelelőségi és a metrológiai jelölést. Ez esetben a gyártó önként vállalta, hogy a terméket
nem forgalmazza joghatással járó mérések céljából.
Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI irányelv)
A nem automatikus mérleg típusok vizsgálata során egy esetben a megfelelőségi nyilatkozat nem
felelt meg a vonatkozó előírásoknak.
Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED irányelv)
Ellenőrzés alá vont főbb terméktípusok: szilárdtüzelésű kazánok, nem fűtött nyomástartó
tartályok, porral oltó berendezéstípus.
A szilárdtüzelésű kazán és a nem fűtött tartálytípusok ellenőrzése során a terméktípusok
megfelelőnek bizonyultak.
Közérdekű bejelentés alapján vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá egy porral oltó
készüléktípust, mely esetében az eljárás még folyamatban van.
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben (RoHS irányelv)
Piacfelügyeleti ellenőrzéseink során kiemelt feladatként tekintettünk a közcélú használatra
tervezett villamos berendezések, így például termosztátok, füstérzékelők, valamint közterületen
és üzletekben üzemeltetett automaták megfelelőségének ellenőrzésére, melyek között továbbra is
meghatározó számban találtunk nem megfelelő berendezéstípusokat. Az ellenőrzéseink során azt
tapasztaltuk, hogy a gazdasági szereplők nem kísérték figyelemmel a jogszabályváltozást, ami
szerint a RoHS-megfelelőség bekerült a CE szabályozás körébe, azonban a hatósági ellenőrzést
követően önként vagy hatósági felszólításra igazolták a berendezéstípusok megfelelőségét.
Egyszerű nyomástartó edények (SPV irányelv)
A piacfelügyeleti ellenőrzés alá vont egyszerű nyomástartó edény berendezéstípusok közül
csupán egy esetben nem állt rendelkezésre a megfelelőséget igazoló dokumentáció, azonban
felszólításra a gyártó utólag igazolta a terméktípus megfelelőséget.
Az Európai Unió RAPEX gyors riasztási rendszerében is érkezett riasztás a terület hatálya alá
tartozó egy távol-keleten gyártott veszélyes terméktípusról. Hatóságunk megállapította, hogy
a bejelentett veszélyes terméket Magyarországon nem forgalmazzák.
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Szállítható nyomástartó berendezések (TPED irányelv)
Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók ellenőrzései jellemzően forgalmazóknál
és palacktöltő telephelyen történtek. A töltő vállalkozásoknál a 2014-ben megkezdett időszakos
vizsgálatok ellenőrzését folytattuk, így minden ismert töltő vállalkozásoknál megtörtént azok
ellenőrzése. Megállapítható, hogy az ipari gázpalackok időszakos vizsgálatát a jogszabályban
meghatározott időközönként és módon elvégzik, a vizsgálatokról jegyzőkönyvet állítanak ki.
Csupán egy esetben tártunk fel nem megfelelőséget, ahol a vizsgált palack időszakos
vizsgálatának ideje lejárt. Hatóságunk korlátozó intézkedése eredménye alapján a gyártó a
termék a forgalomból kivonta.
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményei (Zaj irányelv)
A zaj irányelv hatálya alá tartozó ellenőrzött termékek közül két esetben találtunk kisebb,
a dokumentációban fellelhető nem-megfelelőséget.

* Forrás: MKEH PfO

 12 

