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VEGZES

Az Honeywell KFT.-vel (1139 Budapest, Petnehazi u. 2-4.), a BPO-001/11451-3/2013 szamon 2013.
december 2.-an hivatalbol meginditott kozigazgatasi hatosagi

eljarast megsziintetem.

A vegzes ellen annak kezhezveteletol szamitott 15 napon belul a Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosag
Foigazgatojahoz cimzett, de FelUgyelosegUnkhoz benyujtando fellebbezesnek van helye. A fellebbezes
illeteke 3.000,-Ft. Az illeteket az iraton, illetekbelyegen kell leroni. A fellebbezest a Nemzeti
Fogyasztovedelmi Hatosag biralja el, amely a serelmezett dontest, valamint az azt megelozo eljarast
megvizsgalja, melynek soran nincs kotve a fellebbezesben foglaltakhoz. A fellebbezesnek a
vegrehajtasra halaszto hatalya van.

Indokolas

A Budapest Fovaros Kormanyhivatala Fogyasztovedelmi FelUgyelosege 2013. november 26. napjan
helyszini hatosagi ellenorzest vegzett a Fogarasi Aruhazban (1149 Budapest, Fogarasi ut 9.).
Az ellenorzes soran mintat vettek a Honeywell H450EN tipusu CO detektorb6l, biztonsagtechnikai
vizsgalatok celjabol.
Az elvegzett laborvizsgalatok hianyossagot nem tartak fel.
A kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny (a
tovabbiakban Ket.) 31. § (1) j) pontja ertelmeben a hatosag az eljarast megszUnteti, ha a hivatalboli
eljaras jogsertest nem tart fel.

Mindezekre tekintettel a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontottem.

A vegzesben foglalt dontesemet a hivatkozott jogszabalyhely(ek) alapjan, tovabba a Ket. 71. § (1)
bekezdesben es a 72. § (2) bekezdesben meghatarozottak szerint, a fogyasztovedelemrol szolo 1997.
evi CLV. torveny 45/A. §-aban, illetve a Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosagr6l szolo 225/2007. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdeseben es a 8. § (1) bekezdeseben biztositott hataskoromben es a
Ket. 21. § (1) bekezdes a) pontja szerinti illetekessegi ok alapjan eljarva hoztam meg. Az e vegzes elleni
jogorvoslati Iehetaseget a Ket. 98. § (3) bekezdese, valamint a 99. § (1) bekezdese alapjan allapitottam
meg. A fellebbezesi illetvk mertekerol az illetekekrol sz6l6 1990. evi XCIII. torveny (a tovabbiakban: ltv.)
29.§ (4) bekezdese, megfizetesenek modjarol az IN. 73.§-a alapjan rendelkeztem.

Budapest, 2014. marcius 5.

dr. Bobal Pal felUgyeloseg vezet6 neveben es megblzasab6l:
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