Iktatószám: KE/001/00266-0009/2017
Tárgy:

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

1.) A Shi Qi Kft. (székhely: 1148 Örs vezér tere 18. 4/17., adószám: 13101383-2-42)
által az Oroszlány, Rákóczi út 76. szám alatti „Kínai Áruház” elnevezés egységében
forgalmazott „bébikomp” termék forgalmazását ahhoz a feltételekhez kötöm, hogy
azon szerepeljen:

· gyártó és az importr neve, vagy védjegye, illetve székhelye,
· rendelkezzen magyar nyelv használati útmutatóval
·

tartalmazza a
figyelmeztetések

termék

biztonságos

használatával

kapcsolatos

2.) Kötelezem továbbá a vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett
intézkedésérl a hatóságot a határozat jogerre emelkedését követ 15 napon belül
értesítse.

3. ) Ezen túlmenen a Shi Qi Kft. terhére

15.000 Ft, azaz Tizenötezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.
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Az eljárás során felvett jegyzkönyv, a beérkezett nyilatkozatok és az NFM által elkészített iratok alapján
döntöttem, az alábbi tényállást állapítottam meg:

- A próbavásárolt terméken nem volt feltüntetve az azonosító jelölés, a gyártó és az
importr neve, vagy védjegye, illetve székhelye, nem volt
magyar nyelvű használati útmutató és hiányoztak a termék biztonságos
használatával kapcsolatos figyelmeztetések.
a.) Azonosító jelölés hiánya:

A Pftv. 8.§ (2) bekezdése szerint a gyártó köteles a termékét azonosító jelöléssel ellátni,
amely lehet típus-, tétel-, sorozat- vagy modellszám, illetve bizonyos esetekben vonalkódkorábbi elnevezés EAN kód, ETK szám, mai elnevezés GTIN kód - is.

b.) A gyártó és az importr neve, vagy védjegye, illetve székhelyének a hiánya:

A termékek piacfelügyeletérl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Pftv.) 8. § (3) bekezdése
értelmében a gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett
kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. A 8. § (4) bek szerint, amennyiben a termék mérete, kialakítása
vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a (3) bekezdésben meghatározott adatok nem tüntethetk
fel magán a terméken, azokat jogszabály eltér rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a
termék kísér dokumentációján kell megadni.

c.) A magyar nyelv használati útmutatónak a termék biztonságos használatával
kapcsolatos figyelmeztetések hiányossága:

A Pftv. 11. § (5) bekezdése szerint amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi
aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelez jogi aktusa
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály elírja, az importr a termékhez mellékeli a használati
és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érint figyelmeztetéseket magyar nyelven. A mellékelt
használati és kezelési útmutatónak közérthetnek és egyértelmnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell
mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelv használati és kezelési útmutató
tartalmaz.

közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban
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foglalt követelményeknek megfelel termék hozható forgalomba, forgalmazható,
üzemeltethet, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.

A Pftv. 3. § (2) bekezdése szerint a gyártó köteles gondoskodni a termék
biztonságosságáról.
A (3) bekezdés alapján az importr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem
forgalmazhat olyan terméket, amelyrl tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás
vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

A Pftv. 4. § (1) bek. szerint a termék biztonságosságát elssorban a következk alapján
kell megítélni:
a) a termék alapvet ismérvei, különösen összetétele, csomagolása, valamint
összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó elírások,
b) a terméknek más termékre, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt – az
együttes használat során ésszeren várható – hatásai,
c) a termék küls megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója,
hulladékkezelési vagy más tájékoztatója,
d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és
az idskorú, valamint a fogyatékkal él – fogyasztókra.

A Pftv. 13. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság
követelményeit betartva jár el. A (2) bekezdése alapján a forgalmazó a termék forgalmazása eltt köteles
meggyzdni arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által elírt megfelelségi jelölést és egyéb
jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által elírt megfelelséget igazoló dokumentumot, és amennyiben
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek
forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelez jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott
jogszabály elírja, a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az importr eleget tett
a 8. § (2) és (3) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

A Pftv. 13. § (4) bekezdése szerint a forgalmazó a terméket addig nem
forgalmazhatja, amíg meg nem gyzdött arról, hogy a termék megfelel az általános
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hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény
elírásainak és más jogszabályoknak.

A Pftv. 13. § (3) bekezdése alapján, pedig ha a gyártó a 8. § (5) bekezdésében vagy az
importr a 11. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt
a forgalmazó köteles pótolni.

Kelt: Tatabánya, 2017.
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