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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
2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a robbanásveszélyes légkörben való használatra
szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
(2014. február 26.)
35/2016. (IX. 27.) NGM 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
2014/33/EU irányelv a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról (2014. február 26.)
28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2

LVD

egyes villamossági termékek
2014/35/EU irányelv a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos
berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (2014. február 26.)
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett
villamossági termékek forgalmazásáról, 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.)
2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizálásáról (2014. február 26.)
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

NAWI

nem automatikus működésű mérlegek
2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a nem automatikus működésű mérlegek
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (2014. február 26.)
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

PED

nyomástartó berendezések és rendszerek
2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a nyomástartó berendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (2014. május 15.)
44/2016 (XI. 28.) NGM 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
2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (2014. február 26.)
44/2016 (XI. 28.) NGM 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 2016. évi piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatainak összefoglalása
2016. évben 15 európai uniós irányelv hatálya alá tartozóan 397 db terméktípus helyszíni
ellenőrzését végezte el Hatóságunk, további 72 esetben segítettük az ügyfeleket írásos szakmai
tájékoztatás készítésével. Számos esetben jártunk el társhatóságok bejelentése (pl. NAVvámriasztás) alapján.
Korlátozó
intézkedés
(határozat)
1%

Az összes ellenőrzött termékek körében 33 %
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
1 %-nál
vált
szükségessé
kötelezést
tartalmazó
határozat
meghozatala
(ld. 1. ábra).

Megfelelővé
tétel
felszólítás
után
22%
Önkéntes
javítás
10%

2016. évi adatokat a megelőző évek
eredményeivel összehasonlítva lényeges
eltérés nem tapasztalható (ld. 2. ábra).
(A 2012. évre jellemző nagyobb számú
korlátozó intézkedés egy terméktípusra
vonatkozó, számos forgalmazót érintő
piacfelügyeleti eljárásból adódott.)

Megfelelő
67%

1. ábra
2016 évi ellenőrzések statisztikája*

67% 64%
77%

69% 64%

34%

29%
30%

7%

28%
3%

2012

22%

2103

2%

2014

3%

2015
1%
Megfelelt /
Önkéntes javítás

2016
Megfelelővé
tétel felszólítás
után

Korlátozó
intézkedés
(Határozat)

2. ábra
2012-2016 évi ellenőrzések eredményének összehasonlítása*
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Ellenőrzések tapasztalatai termékcsoportok szerint
Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások (ADD irányelv)
Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolás termékkörben (27 terméktípus) történt
ellenőrzések során a Hatóság különböző nem-megfelelőségeket tapasztalt: nem szerepeltek
magyar nyelven a figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok, vagy nem a helyes
mondatok szerepeltek, a termék nem hordozta a töltet gyártási tételét azonosító kódot, az
összetevők megnevezése szakszerűtlen volt.
Potenciáliasan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
védelmi rendszerek (ATEX irányelv)
A termékek különösen veszélyes környezetben való alkalmazása miatt a Hatóság kiemelt
figyelmet fordított a megfelelőség vizsgálatára. A robbanásbiztos multiméter terméktípusok
ellenőrzése során a vizsgált szempontok tekintetében jogsértés nem volt tapasztalható.
A bejelentésre indult robbanásbiztos gázérzékelő készülékek körében a jogsértés hatósági
felszólításra megszüntetésre került.
Energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezése (ECOD, környezetbarát tervezési
vagy ökodizájn irányelv)
A Hatóság széleskörű piacfelügyeleti ellenőrzést tartott az ECOD irányelv hatálya alá tartozó
termékek körében. Az ellenőrzés alá vont terméktípusok az alábbiak voltak: légkondicionáló
berendezések, set-top boxok, helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések,
vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok, keringetőszivattyúk, vízszivattyúk,
transzformátorok, elektromos motorok, elektromos és elektronikus háztartási és irodai
berendezések, ventilátor.
A légkondicionáló berendezések, set-top boxok és a gázüzemű kazánok ellenőrzései során a
Hatóság üzemeltetőknél, forgalmazóknál és gyártóknál is végzett helyszíni, illetve dokumentum
alapú ellenőrzéseket, társhatósági bejelentésre is indult ellenőrzés. A feltárt nem-megfelelőséget
a gyártók jellemzően önkéntes alapon megfelelővé tették, azaz a berendezés forgalmazásához
szükséges dokumentációt pótolták.
A transzformátorok megfelelősége tekintetében végzett ellenőrzés során az ellenőrzött
magyarországi gyártó bizonyította, hogy a transzformátorok környezettudatos tervezésére
vonatkozó követelményeknek és a harmonizált szabványok előírásainak megfelelő
transzformátorokat tervez, gyárt és forgalmaz.
Az elektromos motorok ECOD irányelvnek való megfelelőség vizsgálata során szerzett
ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a forgalmazók többsége jogkövető
magatartást tanúsít.
A keringető szivattyúk piacán a forgalmazóknál a megelőző évhez képest lecsökkent azon
szivattyútípusok száma, amelyek nem elégítik ki a környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeket. Az egyik távol-keletről származó és az előírásoknak nem megfelelő típus
tekintetében a forgalmazó önként szüntette be a nem megfelelő termék forgalmazását és
reklámozását.
Egyes gázfogyasztó készülékek (GAD irányelv)
A célidőszakban ellenőrzés alá vont főbb terméktípusok: gáztüzelésű kazánok, nagykonyhai
berendezések (gáztűzhelyek és kürtőskalács-sütők).
Hatóság a termékek dokumentációját, adattábláját, figyelmeztető jelölések meglétét és tartalmát
(pl. a HU célország jelölést, a CE jelölést és a tanúsító bejelentett szervezet azonosítási számát)
vizsgálta. A gazdasági szereplők a feltárt nem-megfelelőségeket kijavították.
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Energiával kapcsolatos termékek címkézése (LABEL, energiacímkézési irányelv)
Ellenőrzés alá vont terméktípusok: légkondicionáló berendezések, helyiségfűtő berendezések és
kombinált fűtőberendezések, vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok, LED fényforrások.
A légkondicionáló berendezések és a gázüzemű kazánok piacfelügyeleti ellenőrzései során a
Hatóság több üzemeltetőnél, forgalmazónál és gyártónál végzett helyszíni, illetve dokumentum
alapú ellenőrzéseket, melynek során a berendezések több irányelvnek való megfelelőségét is
vizsgálta. A LABEL irányelv tekintetében jogsértés nem volt tapasztalható.
Az ellenőrzött LED fényforrások kevés kivételtől eltekintve megfeleltek a címkézés
követelményeinek.
Felvonók (LIFT irányelv)
A felvonó berendezések piacfelügyeleti ellenőrzési tervében foglaltak szerint a Hatóság jelentős
számban folytatott ellenőrzést a 2016. évben is. Az elmúlt években végzett kiemelt felvonó
ellenőrzéseknek köszönhetően a berendezéseket túlnyomó többségben már a jogszabályoknak
megfelelő megfelelőséget igazoló dokumentumok kísérik. A gazdasági társaságok jogkövető
magatartást tanúsítva hatékonyan működnek együtt a Hatósággal.
Egyes villamossági termékek (LVD irányelv)
Ellenőrzés alá vont főbb terméktípusok: villamos elosztó/kapcsoló berendezések, adagoló- és
árusító automaták, LED fényforrások, szolárium berendezések és UV-sugárzók.
Hatóság több hazai gyártó villamos elosztó/kapcsoló berendezés megfelelőségét is vizsgálta. A
gyártók többsége nem követte a vonatkozó szabványi változásokat, valamint tartalmi hiányos
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, dokumentációt nyújtott be berendezések megfelelőségének
igazolására. A gyártók hatósági felszólításra a terméktípusokat megfelelővé tették.
Az egyre terjedő, közterületekre kihelyezett, ellenőrzés alá vont ún. intelligens árusító és
adagoló automaták közül több terméktípus nem viselt CE-jelölést, adattáblát, egyes típusoknál
gyártó neve sem volt feltüntetve a berendezésen. A szükséges esetekben felszólítás történt a
megfelelő tételre, illetve a megfelelőség igazolására.
A vizsgált kozmetikai célú szolárium berendezések több mint fele a kibocsátott UV-sugárzás
tekintetében nem felelt meg a 0.3-as európai ajánlásnak. A
Az UV-sugárzók piacfelügyeleti ellenőrzése során a Hatóság azt tapasztalta, hogy a csőtípusok
több mint 50 %-a olyan műszaki paraméterekkel rendelkezik, hogy szoláriumozás közben a
szolárium berendezés a 0,3 W/m2 európai ajánlást jóval meghaladó, szélsőséges esetben az
európai ajánlásnál akár 3-5-ször erősebben is sugározhat.
A szolárium szektort érintően több esetben született korlátozó intézkedés (terméktípus
felhasználóktól történő visszahívása, valamint a forgalomba hozatal tilalma).
Gépek biztonsági követelményei és a megfelelőség tanúsítása (MD, gépek irányelv)
Ellenőrzés alá vont főbb terméktípusok: motoros láncfűrészek, a bútorgyártás gépei,
fémfeldolgozás gépei, építőipari gépek, mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari gépek, aeroszol
töltőgépek.
A Hatóság átfogó ellenőrzést tartott az egészségre különös veszélyforrást jelentő motoros
láncfűrészek, a bútorgyártás gépei és fémfeldolgozás gépei körében. Általános tapasztalat volt,
hogy a gyártók és forgalmazók a jogszabályok előírásainak és harmonizált szabványok
ajánlásainak megfelelően járnak el.
Az ellenőrzött építőipari gépek esetében nem-megfelelőség megállapítására nem került sor.
A mezőgazdasági és erdészeti berendezéseket forgalmazó vállalkozások hiánytalanul
rendelkezésre bocsátották a dokumentáció azon részét, melyek a vizsgált berendezések
megfelelőségét igazolták.
Az élelmiszeripari géptípusok körében a Hatóság nem tárt fel nem-megfelelőséget.
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Emellett terven felüli feladatként a NAV különböző területi igazgatóságai keresték meg a
Hatóságot vámkezelésre váró termék hiányzó CE jelölése, dokumentáció hiányossága, nem
azonosítható típus miatt. Egy esetben született korlátozó intézkedés (forgalomba hozatal tilalma).
Az ellenőrzött aeroszol töltőgépek megfeleltek a vonatkozó követelményeknek.
Mérőeszközök (MID irányelv)
Internetes áruházakban is kínált kiterjedést mérő műszereket, illetve anyagi hosszúságmérőket
vizsgáltunk, ahol az esetek többségében igazolást nyert a megfelelőség, a megfelelőséget
bizonyítani nem tudó forgalmazók önként megszüntették a kérdéses terméktípusok
forgalmazását. A gázmérők és villamos fogyasztásmérők ellenőrzése során jogsértést nem
tapasztaltunk.
Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI irányelv)
Hatóságunk állatmérleg, árszorzós mérlegtípusokat vont ellenőrzés alá. A vizsgált szempontok
tekintetében jogsértést nem tapaszteltunk.
Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED irányelv)
A Hatóság többféle, a PED irányelv alá tartozó terméktípust vont helyszíni ellenőrzés alá,
amelyek során jellemzően dokumentációs hiányosságokat tárt fel, például a helyszínen nem állt
rendelkezésre a berendezés megfelelőségét igazoló, jogszabályi előírásoknak megfelelő EK
megfelelőségi nyilatkozat. Ezt a gyártók határidőn belül pótolták.
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben (RoHS irányelv)
Az ellenőrzések során termosztátok, füstérzékelők, valamint közterületen és üzletekben
üzemeltetett automaták megfelelőségének vizsgálatát végezte a Hatóság. A tapasztalatok szerint
a gazdasági szereplők nem kísérték kellő figyelemmel a jogszabályváltozást, azonban a hatósági
ellenőrzést követően igazolták a berendezéstípusok megfelelőségét.
Egyszerű nyomástartó edények (SPV irányelv)
A vizsgált terméktípusok közül egy tartálytípus esetében nem állt rendelkezésre az SPVD
irányelvnek való megfelelőséghez, ezáltal a termék forgalomba hozatalához szükséges használati
útmutató, melyet a gyártó a hatóság által meghatározott határidőn belül pótolt.
Szállítható nyomástartó berendezések (TPED irányelv)
Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók ellenőrzései jellemzően forgalmazóknál
és palacktöltő telephelyen történtek. A helyszíni ellenőrzésék során a vizsgált szempontok
tekintetében a Hatóság nem-megfelelőséget nem tapasztalt.
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményei (Zaj irányelv)
A zaj irányelv hatálya alá tartozó ellenőrzött termékek többsége esetében a Hatóság jogsértést
nem tapasztalt. A kisebb dokumentációs hiányosságokon túl egy esetben a kötelezően
elhelyezendő garantált zajszint matrica hiányzott a berendezésről, mely pótlásáról a felszólítás
után a forgalmazó közreműködésével a gyártó intézkedett.

* Forrás: MKEH PfO
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