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HATÁROZAT

A Kecskeméti Járási Hivatal a Szórát Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 6.,
adószám: 11793100-2-03, a továbbiakban: Társaság) által forgalmazott, az indokolási
részben megjelölt, Whirlpool AMD 025/1 típusú, 991351004929 szériaszámú, valamint a
Whirlpool AMD 351/1 típusú, 991403000250 szériaszámú légkondicionáló berendezések
további forgalmazását a vonatkozó jogszabályban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek megfelelő, a termékre vonatkozó energiahatékonysági címke jól
látható helyen történő elhelyezésének a

f e l t é t e l é h e z k ö t i.

E kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles
eleget tenni.
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Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság,
illetve a jogsértés megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a
fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) bekezdésében, illetve más
jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy
a hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről
szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 15. § (2) bekezdésében
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor, figyelemmel a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. §-ára, az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése értelmében, az ott
meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki.

A Kormányhivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak
viseléséről rendelkezni nem volt szükséges.

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

A Társaság által forgalmazott légkondicionáló berendezések esetében a fenti jogszabályi
rendelkezések értelmében a forgalmazó felelőssége, hogy a termékre vonatkozó
energiahatékonysági címkét jól látható helyen és magyar nyelven elhelyezze.
Mindezek alapján megállapításra került, hogy a Társaság a fentiekben megjelölt
légkondicionáló berendezésekhez nem biztosított a jogszabályban előírt
energiahatékonysági címkét.

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette a Pftv. 3.
§ (1) és a 13. § (1) és (2) bekezdésben,
a 193/2011. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, valamint 5. § (2)
bekezdésében,
a 626/2011/EU rendelet 3 cikk 1) a pontjában, valamint 4. cikk a) pontjában
foglaltakat.

Kelt: Kecskemét, 2017.
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