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Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala elrendeli (továbbiakban: Járási Hivatal) a Wolker Kft. (székhelye: 7130 7634
Pécs, Korsó u. 16., adószáma: 12577796-2-02, a továbbiakban: Vállalkozás) által forgalmazott

Lena márkanevű Type 06 típusú kézilámpa

forgalomból történő kivonását.

A fent nevezett termékre a határozatom azonnali végrehajtását rendelem el, egyben intézkedem
annak nyilvánosságra hozataláról. Határozatom fenti rendelkezése fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtandó.

Kötelezem továbbá a vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt
hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Járási
Hivatalt a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

2. Döntésemet az alábbi jogszabályhely figyelembe vételével hoztam meg:

A Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben lévő A12/1652/15 számú riasztás alapján a
lámpa védő burkolata nem megfelelő szilárdságú, eltörhet, így aktív részek megérinthetővé
válnak. A termék nem felel meg a kisfeszültségű direktíva előírásainak és a vonatkozó EN
60598 európai szabványnak.
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A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Pftv.)

3. § (1) 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.

(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról.

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

Pftv. 1. § (1) E törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott
termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó
magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.

Pftv. 2. § E törvény alkalmazásában:

Pftv. 2. § 1. biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen
előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék
használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága ás
egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti.

Pftv. 2. § 5. forgalmazás: a 765/2006/EK Rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom.
A 765/2008/EK Rendelet 2. cikkének 1. pontja értelmében forgalmazás a közösségi piacon
valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés,
fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Pftv. 2. 6. forgalmazó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott természetes
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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.

A 765/2008/EK Rendelet 2. cikkének 6. pontja értelmében forgalmazó az a természetes vagy jogi
személy az értékesítési láncban, a gyártón ás az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

Pftv. 2. § 6. forgalomból való kivonás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 15. pontjában
meghatározott intézkedés.

A 765/2008/EK Rendelet 2. cikkének 15. pontja értelmében kivonás a forgalomból minden olyan
intézkedés, amelynek célja a termék forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban.

A Pftv. 15. § (2) bekezdés c), d), h) pontja 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 termék forgalomba
hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő
intézkedéseket bevezetni, a forgalomból kivonást elrendelni, bírságot kiszabni.

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

A Vállalkozás a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben (RAPEX) szereplő alábbi letiltott
veszélyes terméket forgalmazta:

· Lena márkanevű Type 06 típusú kézilámpa

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozás megsértette a Pftv. 3. § (1)
bekezdésében, valamint a 3. § (3) bekezdésében foglaltakat.
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Kelt: Pécs, 2017.

Kapják:
Pécs, 2017. július 27.

dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta

Gida Attila
főosztályvezető

A határozatról értesül:
1. Wolker Kft. (7634 Pécs, Korsó u. 16.)
2. Irattár
Jogerőre emelkedés után:
3. Baranya Megyei Főügyészség
4. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (7625 Pécs, Dr. Majorossy út 36.,
pbkik@pbkik.hu)

