
HATÁROZAT KIVONATA 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) és j) pontjában, valamint a termékek 

piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 17. § (1)-(2) bekezdésében előírt 

kötelezettségének eleget téve, 2015. december hó 11. napján az alábbi határozat-kivonatot teszi 

közzé. 

Eljáró hatóság megnevezése: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

 Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 

Határozat száma és tárgya: MKEH-PMFH-PIFO/684-3/2015.; a NANOSUN-HUNGARY Kft. 

által forgalmazott STAFOR gyártmányú ionizációs kazán STAFOR 6-9, 10-20, 20-30 típusainak 

(a továbbiakban: terméktípusok) ügye; a terméktípusok forgalomba hozatalának, 

forgalmazásának és értékesítésének megtiltása, a terméktípusok visszahívásának és a 

felhasználók széleskörű tájékoztatásának elrendelése 

A határozattal kötelezett neve és székhelye: NANOSUN-HUNGARY Kft., 6726 Szeged, 

Szent-Györgyi Albert utca 2. 

Jogszabályi rendelkezések megsértésének megállapítása a megsértett jogszabályi 

rendelkezések pontos megjelölésével: 

A NANOSUN-HUNGARY Kft. nem tett eleget a végzésben történt felszólításnak, nem igazolta a 

terméktípusok a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 

berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 2006/95/EK 

irányelvet átültető 79/1997.(XII. 31.) IKIM rendeletnek (a továbbiakban: IKIM rendelet) való 

megfelelőségét. 

A gyártó SIA STAFOR EKO www.stafor.lv nyilvános internetes oldaláról letöltött 

dokumentációk, mint a vonatkozó EK megfelelőségi nyilatkozat, továbbá a T37D08 és T25D07 

számú vizsgálati jegyzőkönyvek, értékelése alapján megállapítottuk, hogy a benne foglaltak nem 

igazolják a STAFOR ionizációs kazán terméktípusok IKIM rendelet 1. számú melléklet 

2. pontjában meghatározott alapvető biztonságtechnikai követelményeknek való megfelelőséget. 

A T37D08 számú mérési jegyzőkönyv 10. oldalán és a T25D07 számú vizsgálati jegyzőkönyv 

szintén 10. oldalán található 22.33 pontban hivatkozott „Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi 

követelményei” című és EN 60335-2-35:2002 jelzetű szabvány nem tekinthető a terméktípusra 

alkalmazandó szabványnak. A fenti szabvány hatálya alá azok az átfolyós vízmelegítők 

tartoznak, melyek fűtőtesttel melegítik a vizet.  

A STAFOR ionizációs kazán ezen kritériumoknak nem felel meg, mert elektródákkal melegíti a 

vizet, így a tárgyi terméktípus tekintetében alkalmazandó szabvány, a „Háztartási és hasonló 

jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények” című EN 60335-

1:2012 jelzetű szabvány, melynek 22.33. pontja kifejezetten tiltja az elektródás vízmelegítést. 

A fentiek alapján a terméktípusok nem felelnek meg az IKIM rendelet szerinti alapvető 

biztonságtechnikai követelményeinek. 

A Pftv.  3. § (1) bekezdése alapján 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. 
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A határozat rendelkező részének kivonata: 

A Hatóság a NANOSUN-HUNGARY Kft-nek, mint a tárgyi terméktípusok forgalmazójának 

megtiltotta, a STAFOR gyártmányú ionizációs kazán terméktípusok forgalomba hozatalát, 

reklámozását, forgalmazását és értékesítését, valamint elrendelte a terméktípusok visszahívását 

és a felhasználók széleskörű tájékoztatását a használatukból származó veszélyekről. 

A határozat tárgyát képező terméktípusok leírása:  

 Megnevezés: ionizációs kazán 

 Gyártó: SIA STAFOR EKO,  

  www.stafor.lv 

  Kuldigas iela 53a, Riga, LV1046, Latvija 

 Model: STAFOR 6-9, 10-20, 20-30 

A határozat indokolásának kivonata: 

Fentebb, a „Jogszabályi rendelkezések megsértésének megállapítása a megsértett jogszabályi 

rendelkezések pontos megjelölésével” című részben leírtak szerint a tárgyi terméktípusok IKIM 

rendelet szerinti alapvető biztonságtechnikai követelményeinek való megfelelősége nem igazolt, 

használata veszélyezteti az emberek biztonságát. 

A határozat kiadmányozójának neve, beosztása: Vasas József, osztályvezető. 

A fenti határozat 2015.11.21-án jogerőre emelkedett. 


