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A forgalmazók jelentik a gazdasági szereplők harmadik kategóriáját a gyártók és az importőrök
mellett. Jelen hírlevelünkben a forgalmazók kötelezettségeivel foglalkozunk.
Ellenőrzéseink alkalmával gyakran tapasztaljuk, hogy a forgalmazók a kötelezettségeikre
vonatkozó, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Tpftv.) szerinti kötelezettségeket nem, vagy hiányosan alkalmazzák, esetleg pontatlanul ismerik
a gazdasági szereplők fogalmát, felelősségét, kötelezettségét. A teljes körű tájékozódás
megkönnyítése érdekében jelen hírlevelünkben a forgalmazók kötelezettségeit mutatjuk be.

A FO RG A L M A ZÓ K Ö T E L E ZE T T S É G E
A Tpftv. hatálya: A törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint
forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára,
valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.
Tpftv. 2. § (6) bekezdés szerinti forgalmazó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 6. pontjában
meghatározott

természetes

vagy

jogi

személy

az

értékesítési láncban, aki a gyártón és az importőrön
kívül,

forgalmazza

a

terméket,

valamint

a

jogi

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
ideértve az értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára
akár ingyenesen, akár ellenérték fejében rendelkezésre
bocsátó természetes vagy jogi személyt, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot.
Tpftv. 13. § (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény, hogy a forgalmazó a termék
forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva jár el.
A (2) bekezdés szerint a forgalmazó a termék forgalmazása előtt köteles meggyőződni arról,
hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket,
mellékelték hozzá a jogszabály által előírt megfelelőséget igazoló dokumentumot, és
amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az
Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa
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rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály előírja, a használati és kezelési
útmutatót. Köteles emellett meggyőződni arról, hogy a gyártó és az importőr eleget tett a 8. §
(2) és (3) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
8. § (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. 8. § (3) A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét,
kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.

11. § (3) Az importőr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett
kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Az importőr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a
gyártó 8. § (3) bekezdése alapján feltüntetett adatait.

A (3) bekezdés szerint ha a gyártó a 8. § (5) bekezdésében vagy az importőr a
11. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt a forgalmazó köteles
pótolni.
8. § (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. –

11. § (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, az importőr a termékhez mellékeli
a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven.
A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie, valamint
tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és
kezelési útmutató tartalmaz.

A (4) bekezdés alapján a forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem
győződött arról, hogy a termék megfelel az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai
uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak.

