Iktatószám: BA/001/00569-0003/2017
Tárgy:

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A Polymobil Kft. (továbbiakban: Vállalkozás, székhelye: 7700 Mohács, Ipari Park., adószám:
10578179-2-02) által forgalmazott

Disney Princess CBK-370 12” Hercegnők gyermekkerékpár (vonalkód: 5998273741650;
cikkszám: 121780) esetében elrendelem a termékek forgalomból történő kivonását és
visszahívását.

A fent nevezett termékekre a határozat azonnali végrehajtását rendelem el, egyben intézkedem
annak nyilvánosságra hozataláról.

Határozatom fenti rendelkezése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Ezen túlmenően a Vállalkozás terhére

40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá elrendelem az eljárás során megállapított, összesen 111.000,- Ft eljárási költség
megfizetését.
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2. Döntésemet az alábbi jogszabályhely figyelembe vételével hoztam meg:

A Pftv. 2. §-ának 15. pontja szerint importőr: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 5. pontjában
meghatározott fogalom.

A Pftv. 3. § (1) bekezdése szerint csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek
megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a
fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.

A Pftv. 3. § (3) bekezdése szerint az importőr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem
forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy
szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

A Pftv. 4. § (1) bekezdése szerint a termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján
kell megítélni:

a) a termék alapvető ismérvei, különösen összetétele, csomagolása, valamint
összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások,

b) a terméknek más termékre, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt - az
együttes használat során ésszerűen várható - hatásai,

c) a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója,
hulladékkezelési vagy más tájékoztatója,

d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett - különösen a gyermek- és
az időskorú, valamint a fogyatékkal élő - fogyasztókra.

A 765/2008/EK r. 2. cikkének 5. pontja értelmében importőr a Közösségben letelepedett
természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a
közösségi piacon.
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A Pftv. 2. §-ának 6. pontja szerint forgalmazó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 6. pontjában
meghatározott természetes vagy jogi személy, 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.

Pftv. 6. § (4) Tilos a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a
jogszabály a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését nem követeli meg.

A Pftv. 8. § (3) bekezdése értelmében a gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét,
kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.

A Pftv 9. § (5) bekezdés értelmében amennyiben egy terméket az importőr vagy a forgalmazó
saját neve, védjegye vagy kereskedelmi neve alatt hoz forgalomba vagy forgalmaz, vagy a
terméken olyan módosítást hajt végre, amely a termék biztonsági és megfelelőségi jellemzőit
befolyásolja, úgy e fejezet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó
kötelezettségek terhelik.

A Pftv. 11. § (1) Az importőr kizárólag a 7. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
szerint tervezett és gyártott terméket hozhat forgalomba.

(2) Az importőr a termék forgalomba hozatala előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó
elvégezte a megfelelőségértékelési eljárást, összeállította a műszaki dokumentációt, a terméken
elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a
jogszabály által előírt dokumentumokat, valamint eleget tett a 8. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.

(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.

(4) Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt a (3) bekezdésben
meghatározott adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell
megadni.
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A Pftv. 15. § (1) bekezdése alapján piacfelügyeleti eljárása keretében a piacfelügyeleti hatóság
felhívására a gazdasági szereplő és felhasználó köteles hitelt érdemlően igazolni azt, hogy kitől
szerezte be a terméket, és azt mely gazdasági szereplőnek értékesítette tovább. A piacfelügyeleti
hatóság jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását,
megfelelőségét és dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosult a helyszínen méréssel ellenőrizni
a termék megfelelőségét vagy laboratóriumi vizsgálat, megfelelőség értékelő szervezet általi
vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni. A súlyos veszélyt
jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult
lefoglalni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni.

A Pftv 15. § (2) bekezdése szerint ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során
megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy
jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult:

a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését
előírni,

b) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről
időben és megfelelő módon - szükség esetén a rádiós vagy audiovizuális lineáris
médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben - a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,

c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom
betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni,

d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és előírni az erről való
tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon,

e) elrendelni a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel
együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását
és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint
ellenőrizni ezek végrehajtását,

f) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági
szereplőt azzal, hogy a gazdasági szereplő a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett
intézkedéséről köteles értesíteni a piacfelügyeleti hatóságot,

g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását,
értékesítését,
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h) bírságot kiszabni.

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
(továbbiakban: a Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint egy termék biztonságosságát
jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló szabvány határozza meg.

6. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság eljárása során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a
biztonságossági követelményeknek, akkor a hatóság megállapítása a tételazonosítóval
rendelkező termék esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, valamint forgalomba hozott
mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes
legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Amennyiben a hiba természetéből
adódóan a gyártó a már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a veszélyforrást megszünteti,
az ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, valamint termékazonosító
alkalmazásával kerülhet sor.

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

11. § (1) A forgalomba hozatal előtt a játékot CE-jelöléssel kell ellátni. A CE-jelölést különleges
kockázatokat vagy felhasználást jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés követheti.

1. számúmelléklet A rendelet szempontjából játéknak nem minősülő termékek

4. A maximálisan 435 mm-nél magasabb nyeregmagasságú kerékpárok, ahol a magasság a
talajtól a nyereg felső felületéig mért függőleges távolság úgy, hogy a nyereg vízszintes
helyzetben van és a nyeregrúd a legalacsonyabb beillesztési jelhez van igazítva.

Az MSZ EN ISO 8098:2014 szabvány (Kerékpárok. Gyermekkerékpárok biztonsági
követelményei) 4.15. (Láncvédő) és 4.16. (Támasztókerekek) pontjában megfogalmazott
követelmények.

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

6

A Vállalkozás által importált Disney Princess CBK-370 12” Hercegnők gyermekkerékpár
(vonalkód: 5998273741650; cikkszám: 121780) nem felel meg a vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezésnek a fentebb részletezett nem megfelelő láncvédő, valamint a nem megfelelő
kialakítású támasztókerekek miatt, ezért forgalomba hozatala jogsértő.

Továbbá a termék címkézése sem felel meg a vonatkozó előírásnak, mivel a gyártó adatai nem
kerültek feltüntetésre, a CE jelölés feltüntetése jelen esetben jogsértő, mivel a termék nem
minősül játéknak.

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

- a Pftv. 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (3) bekezdésében, valamint a 11. § (1), (2) bekezdésében,

- a Kerékpárok, gyermekkerékpárok biztonsági követelményeiről szóló MSZ EN ISO 8098:2014
számú szabvány 4.3; 4.7 és 5. pontjában.

Kelt: Pécs, 2017.

Kapják:
Pécs, 2017. június 15.
dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta
Kerner Helga
főosztályvezető-helyettes

A határozatról értesül:
1. Polymobil Kft.
2. Irattár
3. NFM Fogyasztóvédelmi és Piacfelügyeleti Főosztály
Jogerőre emelkedés után:
Baranya Megyei Főügyészség

