
 

 

 

 

KKoonnzzuullttáácciióó  aa  sszzaakkmmaaii  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell  

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti 

Hatósága a piacfelügyeleti ellenőrzések hatékonyságának további növelése, a piaci 

szereplőkkel fenntartott párbeszéd bővítése érdekében rendszeres konzultációt folytat a 

szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, eljárása során figyelembe veszi észrevételeiket és 

mérlegeli a felvetett javaslatokat.  

A szolárium piac meghatározó részét képviselő Magyar Szolárium Egyesület illetve 

Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történt 

egyeztetések megerősítették, hogy az „EU 0,3” megfelelőségi szabályozással kapcsolatban 

elért eredmények további javítása érdekében a 2015. évi ellenőrzések során a már bevált 

ellenőrzési stratégia megtartása mellett új ellenőrzési módszerek bevezetése célravezető.  

22001155..  éévvii  ppiiaaccffeellüüggyyeelleettii  eelllleennőőrrzzééssii  pprrooggrraamm  

A 2015. évre vonatkozó piacfelügyeleti program kiterjed a bőr ultraibolya besugárzására 

használt szolárium berendezések és az UV-sugárzók ellenőrzésére. 

A program elemei a következők: 

 Folytatjuk a szolárium berendezések által kibocsátott UV-sugárzás mértékének 

helyszíni méréssel történő ellenőrzését. A helyszíni piacfelügyeleti ellenőrzések 

során a Hatóság kalibrált állapotú számozott, hologramos MKEH matricával ellátott 

Solarmeter (típus: 7,5 Ery Effective) készülékeket, továbbá OL 756 típusú 

Spektroradiométer készüléket alkalmaz. Nem-megfelelőség esetén Hatóság az 

üzemeltetőt végzésben szólítja fel a megfelelővé tételre, indokolt esetben bírságot szab 

ki, illetve súlyos nem-megfelelőség esetén rendelkezik a termék használatának 

megtiltásáról. 

 2015. évben a kiválasztott üzemeltetőket adatszolgáltatásra szólítjuk fel, így 

dokumentum alapú ellenőrzés alá vonjuk a szolárium szalonokban üzemeltetett 

berendezéseket, illetve az azokban használt UV-sugárzókat. Emellett lehetőség nyílik 

az önkéntes adatszolgáltatásra. A beérkező adatok megfelelőségét a Hatóság eljárása 

szerint megvizsgálja.  

 Terv szerinti piacfelügyeleti ellenőrzés alá vonjuk a fellelhető UV-sugárzókat a 

gyártóknál, forgalmazóknál és egyes esetekben a szolárium üzemeltetőknél. Az UV-

sugárzók legfontosabb műszaki jellemzőinek további laboratóriumi vizsgálata céljából 

a Hatóság - jogszabályi felhatalmazása alapján - ingyenes termékmintát vehet. 

 Hatóságunk ellenőrzései során együttműködik egyéb hatóságokkal, valamint 

lehetősége van próbavásárlással támogatott célellenőrzésekre. 
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 MKEH PMFH Piacfelügyeleti Osztály  
 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

 Telefon: 458-5596 – Fax: 458-5864 
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