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Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (továbbiakban: Nyíregyházi Járási
Hivatal) Barta László Mihályné őstermelőt (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 23. 9/75.,
adószám: 79820400-1-35, a továbbiakban: vállalkozás)

kötelezi

arra, hogy az általa végzett termékértékesítés során a joghatással járó mérést hiteles
mérőeszközzel végezze.

INDOKOLÁS

A Nyíregyházi Járási Hivatal 2017. október 13. napján országos témavizsgálat keretében
helyszíni hatósági ellenőrzést végzett a vállalkozás 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.
szám alatt található árusító helyén.

Az ellenőrzés során a felügyelők megállapították, hogy a Towa OZ-15L típusú, 15 kg
méréshatárú mérleg hitelesítési ideje a mérlegen található hitelesítési bélyeg alapján
2016. 05. hónapban lejárt. A mérleg hitelesítési tanúsítványát az ellenőrzés során
bemutatni nem tudták.

Fentiek alapján jogsértésként állapítottam meg a vállalkozás terhére, hogy a
termékértékesítése során a joghatással járó mérést nem hiteles mérőeszközzel végezte.
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A vállalkozás a fenti magatartásával az alábbi jogszabályi rendelkezéseket sértette meg:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Kormányrendelet 23. § (2) bekezdése előírja, hogy a vásárló részére tömeg, térfogat
vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy
egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével - csak
hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló
eszközök használata tilos.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (Mtv.) 6. § (1)-(3) bekezdése alapján
joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek
jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy
minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és
egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. Joghatással járó
mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati
etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a
mérésügyi szervek hitelesítettek, illetve amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv
első belföldi hitelesítésként elismerte.

Az Mtv. 7. § (2) bekezdése és (3) bekezdés c) pontja szerint kötelező hitelesítésű
mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel forgalmazható, használható vagy tartható
használatra kész állapotban. A kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesíttetéséről
meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosának, illetve
használójának kell gondoskodnia.

Az Mtv. végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet (Vhr.) 2. sz. melléklete
értelmében tömeg mérésére használt mérleg kötelező hitelesítésű mérőeszköz, a
hitelesítés hatálya két év.
A Vhr. 13. § (2) bekezdés a) pontja szerint a mérőeszköz hitelesítése - függetlenül attól,
hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem - hatályát veszti, ha a hitelesítésben
meghatározott időtartam eltelt.
Kelt: Nyíregyháza, 2017.
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