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. augusztus hó 6. 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/658-5/2015.; a SWEET CONTACT Kft. által
forgalmazott MIDEA gyártmányú, MS12F-09HRN1-QC2 és MS12F-12HRN1-QC2 típusú
légkondicionáló berendezések ügye; a forgalomba hozatal megtiltása, a forgalomból való
kivonása.
A határozattal kötelezett neve és székhelye: SWEET CONTACT Kft., 2030 Érd,
Favágó u. 74.
Jogszabályi rendelkezések megsértésének
rendelkezések pontos megjelölésével:

megállapítása

a

megsértett

jogszabályi

Hatóság a különböző helyszíni piacfelügyeleti ellenőrzései alapján megállapította, hogy:
- a SWEET CONTACT Kft. (továbbiakban: Ügyfél) forgalmazza a terméktípusokat;
- a terméktípusok CE megfelelőségi jelölést viselnek;
- a D212168631212C23130752 gyártási számú berendezésre (kültéri egység) vonatkozó
megállapítások:
- az adattáblán és csomagoláson szereplő gyártási időpont: 2012.12.23;
- az összekötőcső csatlakozóinak burkolati elemén szereplő fröccsöntött gyártási év és
hónap jelzés: 2014.01.
- a D212168631212C23130121 gyártási számú berendezésre (kültéri egység) vonatkozó
megállapítások:
- az adattáblán és csomagoláson szereplő gyártási időpont: 2012.12.23;
- a ventilátor lapátra felfestett számsor: 140119.
- a D212225771314527150349 gyártási számú berendezésre (kültéri egység) vonatkozó
megállapítások:
- a gyártási időpont az adattáblán és a csomagoláson nem szerepel, ismeretlen;
- az összekötőcső csatlakozóinak burkolati elemén szereplő fröccsöntött gyártási év és
hónap jelzés: 2014.04.
- a csatlakozókábel bekötésének burkolati elemén szereplő fröccsöntött gyártási év és
hónap jelzés: 2013.03.
- a ventilátor lapáton szereplő fröccsöntött gyártási év és hónap jelzés: 2014.03.
- a ventilátor tengely burkolati elem címkéjén szereplő számsor: 2014033000001.
- a D212172740912C23134078 gyártási számú berendezésre (kültéri egység) vonatkozó
megállapítások:
- az adattáblán és csomagoláson szereplő gyártási időpont: 2012.12.23;
- a csatlakozókábel bekötésének burkolati elemén szereplő fröccsöntött gyártási év és
hónap jelzés: 2013.06.
A fentiek alapján nem tekinthető igazoltnak a termékek adattábláján feltüntetett gyártási időpont.
A részegységen lévő gyártási időpontok alapján a berendezések tényleges gyártási időpontja
2013. január 1. utáni, ezért a tényleges forgalomba hozatal időpontja csak ez - 2013. január 1. utáni időpont lehet.
A berendezéseknek a forgalomba hozatal időpontjában hatályos
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rendelkezések és szabályozások követelményeit – így különösen a környezetbarát tervezésre
vonatkozó követelményeket – kell teljesíteniük.
Hatóság megvizsgálta, hogy a tárgyi gyártmányú, típusú és teljesítményű, ellenőrzés alá vont
ún. On-Off rendszerű légkondicionáló berendezések – a tényleges forgalomba hozatali
időpontjuktól függően – teljesítik-e a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló 206/2012/EU végrehajtási
rendelet (a továbbiakban: Klíma rendelet) meghatározott, 2013. január 1-jén, illetve 2014. január
1-jén hatályba lépő, szigorúbb környezetvédelmi követelményeket.
A Pftv. 3. § (1) bekezdés szerint csak a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő
termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és
felhasználók rendelkezésére.
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öko rendelet) 3. § (2) bekezdése rendelkezik
arról, hogy az energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy vehető használatba,
ha az energiával kapcsolatos termék megfelel az adott, energiával kapcsolatos termék
ökotervezésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó, harmonizációs
szabályozásban foglalt rendelkezéseknek, és ezt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője
a) az energiával kapcsolatos terméken CE-jelölés elhelyezésével és
b) az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával
tanúsítja.
A Klíma rendelet 3. cikk (2) bekezdése értelmében a környezetbarát tervezésre vonatkozó egyes
követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:
-

2013. január 1-jétől a légkondicionáló berendezéseknek meg kell felelniük az I. melléklet
2. pontjának b) alpontjában előírt követelményeknek, mely kifejtve a tárgyi
berendezéstípusok tekintetében:
Az R410A hűtőközegű légkondicionáló berendezésekre, melynek a globális
felmelegedési potenciálja (GWP) 1725, a szezonális hűtési jóságfok (SEER)
legalacsonyabb értéke 3,60 lehet, míg a szezonális fűtési jóságfok (SCOP)
legalacsonyabb értéke 3,40 lehet.

-

2014. január 1-jétől a légkondicionáló berendezéseknek meg kell felelniük az I. melléklet
2. pontjának c) alpontjában előírt környezetbarát tervezési követelményeknek, mely kifejtve
a tárgyi berendezéstípusok tekintetében:
A 6 kW alatti hűtő- és fűtőteljesítményű, R410A hűtőközegű légkondicionáló
berendezésekre, melynek a globális felmelegedési potenciálja (GWP) 1725, a szezonális
hűtési jóságfok (SEER) legalacsonyabb értéke 4,60 lehet, míg a szezonális fűtési jóságfok
(SCOP) legalacsonyabb értéke 3,80 lehet.

Az MSZ EN 14825:2013 jelzetű, a helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros
légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk. Részterhelési feltételek melletti vizsgálat és
értékelés, valamint a szezonális teljesítőképesség számításáról szóló harmonizált (a Klíma
rendeletre vonatkozó) szabvány alapján végzett, a szezonális hűtési és fűtési jóságfok értékek
meghatározására szolgáló, Hatóság által végzett közelítő számítások alapján, a tárgyi
terméktípusoknak a fent előírt követelményeknek való megfelelése nem igazolható.
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A határozat rendelkező részének kivonata:
Hatóság Ügyfél részére a MIDEA gyártmányú, MS12F-09HRN1-QC2 és MS12F-12HRN1-QC2
jelű légkondicionáló terméktípusok forgalomba hozatalát megtiltotta, valamint elrendelte a már
forgalomba hozott termékek forgalomból való kivonását.
Hatóság továbbá elrendelte, hogy Ügyfél a fenti döntésről értesítse azon gazdasági szereplőket
(viszonteladók, partnerek; kivéve, amelyek e határozatot másolatban megkapták), akik részére a
tárgyi terméket gazdasági tevékenység keretében értékesítésre akár ingyenesen, akár ellenérték
fejében átadta. Valamint amennyiben Ügyfél más forgalmazótól származóan a terméktípusok
továbbforgalmazását végzi, nyújtsa be a forgalmazó megnevezését és elérhetőségi címét, akitől a
tárgyi terméktípusokat viszonteladás céljából vásárolta.
A határozat tárgyát képező terméktípusok leírása:
Megnevezés:
Gyártó:

1. típus:
Hűtőteljesítmény:
Fűtőteljesítmény:
Hűtőközeg:
EER
COP
2. típus:
Hűtőteljesítmény:
Fűtőteljesítmény:
Hűtőközeg:
EER
COP

„On-Off” rendszerű légkondicionáló berendezés
GD Midea Commercial Air-conditioning Equipment Co., Ltd.
Midea Industrial City, Beijiao,
528311 Shunde, Foshan City, Guangdong Province,
Kína
MS12F-09HRN1-QC2
2,64 kW
2,78 kW
R410A (GWP = 1725)
3,21 W/W
3,61 W/W
MS12F-12HRN1-QC2
3,52 kW
3,66 kW
R410A (GWP = 1725)
3,21 W/W
3,61 W/W

A határozat indokolásának kivonata:
Fentebb, a „Jogszabályi rendelkezések megsértésének megállapítása a megsértett jogszabályi
rendelkezések pontos megjelölésével” című részben leírtak szerint a tárgyi terméktípus
Öko rendelet és Klíma rendelet szerinti követelményeknek való megfelelősége nem igazolt.
A határozat kiadmányozójának neve, beosztása: dr. Cseh Gábor, igazgató.
A fenti határozat 2015.08.06-án jogerőre emelkedett.

