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Elsőfokú bírságot kiszabó határozat

Ügyintézés helye:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Fosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Tel.: 76/795-710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

HATÁROZAT

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Kecskeméti Járási Hivatal a CCYY
08 Kft. (székhely: 1144 Budapest, Örs Vezér tér 18. IV/17.; adószám: 14557756-2-42,
továbbiakban: Társaság) által forgalmazott „ABABABY” márkanev, ITEM No. 2111 azonosító
jelölés gyermekjáték (csörg) megnevezés termék esetén elrendeli annak

forgalomból történ kivonását és visszahívását.

A fent nevezett termékre határozatom azonnali végrehajtását rendelem el, mely fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajtható, egyben intézkedem annak nyilvánosságra hozataláról.

2

Mindezeken túlmenen a termék forgalomból történ kivonásáról és visszahívásáról széles kör
tájékoztatást rendelek el annak érdekében, hogy a fogyasztók vagy a felhasználók a termékek
használatából származó veszélyrl idben és megfelel módon – szükség esetén a rádiós vagy
audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben – értesüljenek.

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.

Ezen túlmenen a Társaság terhére

100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-01040030-00000000 számú számlájára átutalással köteles befizetni, a bírságösszegnek
a határozat jogerre emelkedését követ 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az átutalás
során jelölni kell a határozat ügyiratszámát, a vállalkozás nevét, székhelyét, a határozaton szerepl
modulszámot, továbbá a „Bács-Kiskun Megye” és „Fogyasztóvédelmi bírság” szöveget.

A jogersen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli,
amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás idpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határid utolsó napját
követ naptól a teljesítés napjáig terjed idszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell
felszámítani.

Amennyiben a bírságösszeg a jelzett idpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak
behajtása iránt intézkedem. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás.

A jogersen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást
foganatosító szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére
elvégeztetheti, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni
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helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki, továbbá a rendrség
közremködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a
jogsértés megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi
hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelemrl szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) bekezdésében, illetve más jogszabályban meghatározott
fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2)
bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletérl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Pftv.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
Ugyanakkor, figyelemmel a kis- és középvállalkozásokról, fejldésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. §-ára, az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése,
valamint a Pftv. 16. § (3) bekezdése értelmében, az ott meghatározott esetekben, a
fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki.

A Kecskeméti Járási Hivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak
viselésérl rendelkezni nem volt szükséges.

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

A CCYY 08 Kft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Fosztály
2017. március 14. napján kelt tájékoztatójában foglaltak ellenére ismételten, a gyermekek
egészségére, testi épségére nézve a fulladásveszély szempontjából súlyos, sérülésveszély
szempontjából közepes kockázatot jelent terméket forgalmazott az „ABABABY” márkanev,
ITEM No. 2111 azonosító jelölés gyermekjáték (csörg) megnevezés termék tekintetében.

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette a Pftv. 3. § (1), (3),
valamint a 13. § (1)-(2) és (4) bekezdését.
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Kelt: Kecskemét, 2018.
Labancz Attila hivatalvezető nevében és megbízásából
Récsányi Ilona
osztályezető
Kapják:
1.) CCYY 08 Kft. (1144 Budapest, Őrs Vezér tér 18. IV/17.)
2.) Irattár

