
HATÁROZAT KIVONATA 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 

(a továbbiakban: 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, 2016. február hó 5. 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/692-3/2015.; Nemes Csilla e.v. által 

forgalmazott Beril gyártmányú ionkazán BERIL 3,5,6,9,12,15,25,33 típusainak (a továbbiakban: 

terméktípusok) ügye; a terméktípusok forgalomba hozatalának, forgalmazásának megtiltása, 

valamint visszahívásának és a felhasználók széleskörű tájékoztatásának elrendelése 

A határozattal kötelezett neve és székhelye: Nemes Csilla egyéni vállalkozó, 

4531 Nyírpazony, József Attila út 37.  

Jogszabályi rendelkezések megsértésének megállapítása a megsértett jogszabályi 

rendelkezések pontos megjelölésével: 

A Hatósághoz Nemes Csilla e.v. által benyújtott dokumentációk nem igazolják a terméktípusok a 

meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre 

vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 2006/95/EK irányelvet átültető, az 

egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség 

értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet (a továbbiakban: IKIM rendelet) 1. számú 

melléklet 2. pontjában meghatározott alapvető biztonságtechnikai követelményeknek való 

megfelelőséget.  

A TÜV – Nord Baltik, Ltd. (23 Klijanu Street, Riga, LV-1012) NB 1409 számú 

megfelelőségértékelő szervezet által kiállított E015/01 sorszámú tanúsítvány, valamint a 

1112834507E/45003/TR számú mérési jegyzőkönyv másolata nem igazolja a Beril 6-33 típusú 

ionkazánok IKIM rendelet alapvető biztonságtechnikai követelményeinek való megfelelőségét. 

A 1112834507E/45003/TR számú mérési jegyzőkönyv 11. oldalán a 22.33 pontba foglalt döntés 

– miszerint a teszt nem vonatkozik a vizsgált tárgyra, amit az EN 60335-2-35:2002 szabványra 

való hivatkozással indokol, azaz az ionkazán kivétel a EN 60335-1:2003 szabvány ezen pontjára 

kiegészítéssel bíró EN 60335-2-35:2002 szabvány előírása szerint – nem helytálló, mivel az 

ionkazán elektródákkal melegíti a vizet, így nem minősíthető csupasz fűtőtestű vízmelegítőnek. 

A Beril 6-33 típusú ionkazánok a „Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 

1. rész: Általános követelmények” című EN 60335-1:2003+ A11:2004 + A1:2005 + A12:2006 + 

A2:2007 + A13:2009 + +A14:2010 szabványok előírásai szerint lettek bevizsgálva. 

Az EN 60335-1:2003 szabvány 22.33. pontja szerint „A rendeltetésszerű használatban 

hozzáférhető vagy azzá válható vezetőképes folyadékok közvetlenül ne érintkezzenek az aktív 

részekkel. Folyadékokat nem szabad elektródokkal melegíteni”. 

EN 60335-2-35:2002 szabvány 22.33. kiegészítő pontja szerint „The requirement does not apply 

to bare-element water heaters.”, azaz „Nem vonatkozik ez a követelmény a csupasz fűtőtestű 

vízmelegítőkre”. 

A csupasz fűtőtestű vízmelegítők fogalmát EN 60335-2-35:2002 szabvány 3.104 pontja 

határozza meg: „bare-element water heater – instantaneous water heater in which uninsulated 

heating elements are immersed in the water”, azaz „a csupasz fűtőtestű vízmelegítő: olyan 

vízmelegítő, amelyben csupasz fűtőtestek merülnek a vízbe. 
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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. 

A határozat rendelkező részének kivonata: 

A Hatóság Nemes Csilla e.v., mint a tárgyi terméktípusok forgalmazója részére megtiltotta a 

terméktípusok forgalomba hozatalát, reklámozását, forgalmazását, valamint elrendelte a 

visszahívását és a felhasználók széleskörű tájékoztatását a használatukból származó 

veszélyekről. 

A határozat tárgyát képező terméktípusok leírása:  

 Megnevezés: ionkazán, 

 Gyártó: „BERIL” Ltd.,  

  www.beril.lv 

  Latvia, Rīga, 48, Ieriķu Str., LV-1084 

 Model: BERIL 3,5,6,9,12,15,25,33 

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: Dr. Cseh Gábor, igazgató. 

A fenti határozat 2016. január 27-én emelkedett jogerőre. 


