Iktatószám: SO-04O/FOGY/00108-0004/2018
Tárgy:

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A Fábió és Társa Húsker Bt.-t (székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69., adószám:
25259043-2-14)

k ö t e l e z e m, hogy a továbbiakban

a joghatással járó méréshez rendelkezzenek hitelesített mérleggel, valamint az üzletében a
vásárlók számára jól látható és könnyen hozzáférhető helyen hitelesített vásárlók könyvét
helyezzenek el.

A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

A joghatással járó méréshez használt MICRA PLUS31 típusú, 20055 gyártási számú mérleg
kapcsán megállapítottam, hogy annak hitelessége az ellenőrzés idején lejárt. A Társaság által
2018. március 23-án beküldött SO-04S/MER/00110-2/2018/14 ügyiratszámú hitelesítési
bizonyítvány szerint a hitelesítés 2018. március 22-én történt meg, így a vonatkozó jogszabályi
előírás szerint a kifogásolt mérleg az ellenőrzés időpontjában hitelesítéssel nem rendelkezett.
Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés időpontjában a joghatással járó mérleg hitelesítéssel nem
rendelkezett, a csomagolóanyag belemérése kapcsán keletkezett fogyasztói megkárosítást
jogsértésként nem értékeltem.

Megállapításra került továbbá, hogy az üzletben az ellenőrzés időpontjában jól látható és könnyen
hozzáférhető helyen, hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyve nem került
kihelyezésre.
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A vállalkozás a fenti magatartásával az alábbi, megjelölt jogszabályi rendelkezést sértette meg:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
23. § (2) bekezdése szerint 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 egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel rendelkezik a joghatással járó mérésről és a hiteles
mérőeszközökről.

A törvény 6. § (1) bekezdése szerint 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.

A (2) bekezdés alapján joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas
hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.

A Törvény (3) bekezdése szerint hiteles az a mérőeszköz

a) amelyet a mérésügyi szerv hitelesített,

b) amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv első belföldi hitelesítésként elismerte.

A (4) bekezdés szerint a közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi
egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz e törvény és
a végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba
hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni,
ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

3

A Törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a hitelesíttetési kötelezettség az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben felsorolt kötelező hitelesítésű használati
mérőeszközökre (a továbbiakban: kötelező hitelesítésű mérőeszköz) vonatkozik.

A (2) bekezdés alapján kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel
forgalmazható, használható vagy tartható használatra kész állapotban.

A 10. § (1) bekezdése szerint a mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a
mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak.

A (2) bekezdés alapján a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban
és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés
tanúsításából áll.

A (3) bekezdés rögzíti, hogy a hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes
tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

A kötelező hitelesítési mérőeszközök érvényességének időtartamait a Kormányrendelet 2. számú
melléklete tartalmazza a mérlegek tekintetében, az érvényesség időtartama 2 év.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében az üzletekben jól látható és könnyen
hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell
elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni
tilos.

Kelt: Kaposvár, 2018.
Brantmüller Zsoltné
főosztályvezető
Kapják:
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Értesül:
1. Fábió és Társa Húsker Bt., 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.
2. Irattár

