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Általános szabályok
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) – mely 2012.
szeptember 1-jén lépett hatályba – a piacfelügyeleti hatóságok számára bírságolási
jogosultságot, illetve kötelezettséget ír elő nem megfelelő, illetve veszélyes termék esetében.
A Pftv. 15. § (2) bekezdéséből következően a piacfelügyeleti hatóság, ha a piacfelügyeleti
ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a Pftv-ben, európai uniós jogi
aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek (tehát jogsértés következett be),
jogosult bírságot kiszabni a gazdasági szereplőre.
Bizonyos esetekben felhasználó (üzemeltető) gazdasági szereplővé válik:
a termék saját használatra történő gyártása esetén (tehát gyártónak minősül);
a termék külföldről történő közvetlen behozatala esetén (így forgalmazónak
vagy importőrnek minősül);
a termék olyan változtatása esetén, ami befolyásolja az adott jogszabálynak való
megfelelőségét (így gyártóvá válik).
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti
Hatósága (Hatóság) a bírságot a Pftv. 16. § (1) - (3) bekezdésében meghatározottak szerinti
szabja ki, figyelembe véve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-ában foglaltakat is. Ezek alapján a Hatóság
a bírság kiszabásánál és a bírság összegének meghatározásánál figyelembe veszi:
a jogsértéssel okozott hátrányt, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
a jogsértő állapot időtartamát,
a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, a gazdasági szereplő 3 éven belül
megsértette-e Pftv., valamint más jogszabályok ugyanazon rendelkezéseit,
a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
A gazdasági szereplőre a Pftv. vagy más jogszabályok ugyanazon rendelkezéseinek ismétlődő
vagy folyamatos jogsértése esetén a bírság ismételten kiszabható. A jogerősen kiszabott és be
nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani.
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500.000.000 Ft-ig, illetve
ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti
vagy veszélyezteti, 2.000.000.000 Ft-ig
terjedhet.
Említést érdemel, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény 12/A. §-a alapján kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben
előforduló jogsértés esetén nem szabható ki bírság, kivéve akkor, ha a jogsértéssel emberi
élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, környezetkárosodás következett be
vagy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi
rendelkezés megsértésére került sor.
Bírság kiszabásának az általánostól eltérő, sajátos esetei
A szolárium berendezések határérték feletti UV-sugárzása úgy tekintendő, hogy az emberi
egészség, testi épség kerül közvetlen veszélybe. Ezért a bírságot a Hatóság minden esetben –
már az első alkalommal is – kiszabja, ha az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az adott
szolárium berendezés UV-sugárzásának hatásos besugárzott felületi teljesítménye meghaladja
az előírt értéket.
Szolárium üzemeltető abban az esetben sújtható piacfelügyeleti bírsággal, ha megállapítható,
hogy a szolárium berendezés gyártója által előírt típusú, illetve egyenértékkódú UVsugárzóktól eltérő típusú, illetve egyenértékkódú UV-sugárzókkal üzemelteti a berendezést.
Ennek kell tekinteni azt az esetet is, amikor nem igazolt, hogy az alkalmazott UV-sugárzók a
berendezés gyártója által előírt típusúak, egyenértékkódúak.

