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Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: Nyíregyházi Járási
Hivatal) a Fezo-Bike Kft. (4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 101/A., adószám:
24085472-1-15, a továbbiakban: vállalkozás) által a 4320 Nagykálló, Korányi u. 11. szám
alatt üzemeltetett „Kerékpár üzlet" elnevezésű kereskedelmi egységben forgalmazott

- „Galaxy márkájú, Delfin (fiú 12") jelölésű gyermekkerékpár"

termék esetében elrendeli a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását.

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

Határozatom fenti rendelkezése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

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

Ezen túlmenően a vállalkozás terhére

15 000 Ft, azaz Tizenötezer forint

2

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

A Nyíregyházi Járási Hivatal 2017. október 19. napján helyszíni hatósági ellenőrzést
végzett a vállalkozás által a 4320 Nagykálló, Korányi u. 11. szám alatt üzemeltetett
„Kerékpár üzlet" elnevezésű kereskedelmi egységben.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy értékesítésre kínáltak 1 db 28 000 Ft/db
eladási árú, „Galaxy márkájú, Delfin (fiú 12") jelölésű gyermekkerékpár" terméket, amely
azonos a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály
PFIF/21364-5/2017-NFM. számú, 2017. szeptember 26. napján kelt közleményben
szereplő termékkel.

Eljárásom során a vállalkozás terhére jogsértésként állapítottam meg, hogy nem
biztonságos terméket forgalmazott.

A vállalkozás felelősségét arra való tekintettel állapítottam meg, hogy a „Galaxy márkájú,
Delfin (fiú 12") jelölésű gyermekkerékpár" termék az ún. Központi Piacfelügyeleti
Információs Rendszerben a veszélyes termékek között megtalálható, amely termékek
köre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapjáról (
www.fogyasztovedelem.kormany.hu/veszelyes/termekek) elérhető.

A vállalkozás a fenti magatartásával az alábbi jogszabályi rendelkezéseket sértette meg:
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. 13. § (1) bekezdése alapján a forgalmazó a termék forgalmazása során a
szakmai gondosság követelményeit betartva jár el.

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
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(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.

A kifogásolt termék nem elégíti ki az MSZ EN 14765:2005+A1:2008 Gyermekkerékpárok.
Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (visszavont szabvány) („A"
jelöléssel), valamint az MSZ EN ISO 8098:2014. Kerékpárok. Gyermekkerékpárok
biztonsági követelményei („B" jelöléssel) számú szabványok A: 4.15. B: 4.15., valamint a
A: 4.15. B: 4.15. pontjaiban foglaltakat.

Kelt: Nyíregyháza, 2017.
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