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Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: Nyíregyházi Járási Hivatal) a Megas-Color
Kft. (4400 Nyíregyháza, Mohács u. 2/B., adószám: 12525294-2-15, a továbbiakban:
vállalkozás) által forgalmazott

- Megas Termo Ragasztó, a Megas Megafix Color Alapozó, valamint a Megas
Extra Színezővakolat termékek további forgalmazását a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállított teljesítménynyilatkozat és a jelölés meglétének

feltételéhez köti.

INDOKOLÁS

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala (a továbbiakban: Pécsi Járási
Hivatal) 2017. szeptember 06-án a homlokzati hőszigetelő rendszerek piacfelügyeleti
ellenőrzése témavizsgálat keretein belül helyszíni hatósági ellenőrzést végzett a Megas
Plusz Kft. (7630 Pécs, Hengermalom u. 1.) által a székhelyén üzemeltetett Megas
Vakolat és Hőszigetelő Centrumban.

A helyszíni ellenőrzés során a Pécsi Járási Hivatal felügyelői az alábbiakat állapították
meg:

Megas Termo Ragasztó
a)
A terméken forgalmazóként szerepel a Megas-Color Kft., gyártóként pedig
P-Product szerepel. Ez nem egyezik meg a teljesítménynyilatkozatban feltüntetett
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adatokkal.
b)
A terméken feltüntetésre került a 026/2013 számú teljesítménynyilatkozat. Ez az
azonosító szám nem található az átadott teljesítménynyilatkozaton.
c)
A termékhez átadott teljesítménynyilatkozaton 4-es tanúsítási rendszer szerepel,
ezen felül tanúsító szervként feltüntetésre került az ÉMI Kht.
d)
A teljesítménynyilatkozat nem hivatkozik konkrétan műszaki specifikációra, amely
a teljesítménynyilatkozat tartalmi eleme.
e)

A terméken jelölés nincs feltüntetve.

f)

A teljesítménynyilatkozat nem rendelkezett azonosító számmal.

Megas Megafix Color Alapozó
a)
A termékhez átadott teljesítménynyilatkozaton 4-es tanúsítási rendszer szerepel,
ezen felül tanúsító szervként feltüntetésre került az ÉMI Kht.
b)
A teljesítménynyilatkozat nem hivatkozik konkrétan műszaki specifikációra, amely
a teljesítménynyilatkozat tartalmi eleme.
c)

A terméken jelölés nincs feltüntetve.

d)

A teljesítménynyilatkozat nem rendelkezett azonosító számmal.

Megas Extra Színezővakolat
a)
A termékhez átadott teljesítménynyilatkozaton 4-es tanúsítási rendszer szerepel,
ezen felül tanúsító szervként feltüntetésre került az ÉMI Kht.
b)
A teljesítménynyilatkozat nem hivatkozik konkrétan műszaki specifikációra, amely
a teljesítménynyilatkozat tartalmi eleme.
c)

A terméken jelölés nincs feltüntetve.

d)

A teljesítménynyilatkozat nem rendelkezett azonosító számmal.

A feltárt tényállás alapján a vállalkozás terhére jogsértésként állapítottam meg, hogy a
Megas Termo Ragasztó, a Megas Megafix Color Alapozó, valamint a Megas Extra
Színezővakolat termékeket akként forgalmazta, hogy nem rendelkezett azokhoz a
jogszabályi előírások szerinti tartalommal kiállított teljesítménynyilatkozatokkal, valamint
a termékeken a jelölést sem tüntette fel.
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Fentiek alapján megállapítást nyert tehát, hogy a vállalkozás - mint a termék
forgalmazója - az alábbiakban hivatkozott jogszabályi előírásokat sértette meg:
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Pftv.) 5.
§ (3) bekezdése értelmében, ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelőséget
igazoló dokumentumot ír elő, úgy e termék csak megfelelőséget igazoló dokumentummal
hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak
megfelelőséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók.

A 6. § (1) bekezdése szerint, amennyiben jogszabály előírja, hogy a terméket
megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, akkor a termék csak a CE megfelelőségi jelölés
feltüntetését követően hozható forgalomba, valamint forgalmazható.
A (3) bekezdés szerint a megfelelőségi jelölést a gyártónak vagy meghatalmazott
képviselőjének jól láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni. Tilos olyan egyéb jelölés, jel
vagy felirat elhelyezése, amely összetéveszthető a megfelelőségi jelölés jelentése vagy
formája tekintetében.

A 13. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai
gondosság követelményeit betartva jár el.
A (2) bekezdés szerint a forgalmazó a termék forgalmazása előtt köteles meggyőződni
arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és
egyéb jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által előírt megfelelőséget igazoló
dokumentumot, és amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai
uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit
harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott
jogszabály előírja, a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az
importőr eleget tett a 8. § (2) és (3) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
A (4) bekezdés szerint a forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg
nem győződött arról, hogy a termék megfelel az általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más
jogszabályoknak.

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és
a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i
305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU
rendelet) 6. cikk (2) bekezdése szerint a teljesítménynyilatkozat különösen a következő
információkat tartalmazza:
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a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták;
b) az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére
szolgáló, az V. mellékletben szereplő rendszer vagy rendszerek;
c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány vagy európai
műszaki értékelés hivatkozási száma és kibocsátási dátuma;
d) adott esetben a felhasznált egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma,
valamint azok a követelmények, amelyeknek a gyártó állítása szerint a termék megfelel.

A 9. cikk (1) bekezdése szerint a jelölést jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül
kell feltüntetni az építési terméken vagy az ahhoz csatolt címkén. Amennyiben a termék
jellege miatt ez nem lehetséges, vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson, illetve a
kísérő dokumentáción helyezik el.
A (2) bekezdés értelmében a CE jelölést annak az évszámnak az utolsó két számjegye
követi, amely évben a jelölést először elhelyezték, valamint a gyártó neve és bejegyzett
címe, vagy nevének és címének könnyű és egyértelmű beazonosításra alkalmas
védjegye, a termék típusának egyedi azonosító kódja, a teljesítménynyilatkozat
hivatkozási száma és a nyilatkozatban szereplő teljesítmény szintje vagy osztálya, az
alkalmazott harmonizált műszaki előírásra való hivatkozás, adott esetben a bejelentett
szerv azonosító száma, valamint a vonatkozó harmonizált műszaki előírás szerinti
rendeltetés.
A (3) bekezdés szerint a jelölést az építési termék forgalomba hozatala előtt kell a
terméken elhelyezni. A jelölést követheti különleges kockázatokat vagy felhasználásokat
jelölő piktogram vagy más jel.

14. cikk (1) bekezdése szerint a forgalmazók az építési terméknek a piacon történő
forgalmazásakor az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatban kellő
gondossággal járnak el.
A (2) bekezdés értelmében a forgalmazók az építési termék forgalmazása előtt
meggyőződnek arról, hogy előírás esetén a jelölés fel van tüntetve a terméken, a
termékhez mellékelték a rendelet szerint szükséges dokumentációt, valamint a tagállam
nyelvén/nyelvein írt, a felhasználók által könnyen érthető használati utasítást és
biztonsági tájékoztatót. A forgalmazók meggyőződnek arról is hogy a gyártó és az
importőr betartotta a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 13. cikk (3) bekezdésében
megállapított követelményeket. Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni,
hogy az építési termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e
rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, addig nem hozhatja
forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő
teljesítménynyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó
követelményeknek, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá,
amennyiben a termék veszélyt jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az
importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
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Kelt: Nyíregyháza, 2017.
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