
Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 78/2015 
 

 

Kedves Kolléga! 

Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb 

vizsgálatáról, amely során mikrohullámú sütők tesztelésére került sor.  Az akkreditált 

Mechanikai és Villamos Laboratórium szakemberei azt ellenőrizték, hogy a mikrohullámú 

sütők teljesítményfelvétele, készenléti állapotban megfelel-e az előírásoknak. Hét vizsgált 

termék közül egyről derült ki, hogy nem az előírásoknak megfelelően készült. 

A vizsgálatról készült összefoglalót, és a vizsgált termékekhez kapcsolódó információkat az 

alábbiakban olvashatja. 

Ezt követően tájékoztatjuk a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság megyei 

(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek látogatásának 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei  állomásáról. 

 

Mikrohullámú sütők vizsgálata 



  

Sorszám 

A termék megnevezése 

(márkanév, modell- vagy 
típusszám) 

Termék képe 
Vizsgálati 

eredmények 
Követelmények Értékelés 

1. 

Samsung márkájú, ME732K 

modellszámú mikrohullámú 

sütő 

  

 

 

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett a készenléti 
üzemmód első 10 
percében 2,14 W, 

10 perc eltelte után 
0,66 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A 2010. január 1. és 
2013. január 7. 

között forgalom-ba 
hozott mikrohullámú 

sü-tők 
teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,1%-kal 

haladhatja meg az 

előírt 2,00 W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

A készülék kézzel 

történő kijelzés nélküli 

reaktiválási 

üzemmódba 

kapcsolása után, a 

mért 

teljesítményfelvétel 

0,42 W. 

A 2010. január 1. és 
2013. január 7. 

között forgalom-ba 
hozott mikrohullámú 

sü-tők 
teljesítményfelvétele 

csak reaktiválási 

funkciót biztosító 

állapotban legfeljebb 

0,1%-kal haladhatja 

meg az előírt 1,00 

W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

2. 

LG márkájú, MS2042U /00 

modellszámú mikrohullámú 

sütő 

  

 

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett készenléti 

üzemmódban 
0,53 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A 2010. január 1. és 
2013. január 7. 

között forgalom-ba 
hozott mikrohullámú 

sü-tők 
teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,1%-kal 

haladhatja meg az 

előírt 2,00 W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

A készülék kézzel 

történő kijelzés nélküli 

reaktiválási 

üzemmódba 

kapcsolása után, a 

mért 

teljesítményfelvétel 

0,33 W. 

A 2010. január 1. és 
2013. január 7. 

között forgalom-ba 
hozott mikrohullámú 

sü-tők 
teljesítményfelvétele 

csak reaktiválási 
funkciót biztosító 

állapotban legfeljebb 
0,1%-kal haladhatja 

A 
követelmény 

teljesült 



Sorszám 

A termék megnevezése 

(márkanév, modell- vagy 
típusszám) 

Termék képe 
Vizsgálati 

eredmények 
Követelmények Értékelés 

meg az előírt 1,00 
W-ot. 

3. 

SHARP márkájú, R-242(W)E 

típusjelölésű mikrohullámú 

sütő 

  

  

 

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett készenléti 

üzemmódban 
0,68 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A 2010. január 1. és 
2013. január 7. 

között forgalom-ba 
hozott mikrohullámú 

sü-tők 
teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,1%-kal 

haladhatja meg az 

előírt 2,00 W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

A készüléknek nem 
rendelkezik 

energiagazdálkodási 
funkcióval 

– – 

4. 

gorenje márkájú, MO 17 

DW modellszámú, 

SXB177YZ-U típusjelölésű 

mikrohullámú sütő 

  

  

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett készenléti 

üzemmódban 
0,67 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A 2010. január 1. és 
2013. január 7. 

között forgalom-ba 
hozott mikrohullámú 

sü-tők 
teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,1%-kal 

haladhatja meg az 

előírt 2,00 W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

A készülék nem 
rendelkezik 

energiagazdálkodási 
funkcióval 

– – 



Sorszám 

A termék megnevezése 

(márkanév, modell- vagy 
típusszám) 

Termék képe 
Vizsgálati 

eredmények 
Követelmények Értékelés 

5. 

Tarrington House márkájú, 

MWD 3400G modellszámú 

kombinált mikrohullámú 

sütő 

  

 

 

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett készenléti 

üzemmódban 
0,83 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A 2013. január 7. 
után forgalomba 

hozott mikrohullámú 
sütők 

teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,10 W-

tal haladhatja meg 

az előírt 1,00 W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

A készülék 
rendelkezik 

energiagazdálkodási 
funkcióval 

A 2013. január 7. 
után forgalomba 

hozott mikrohullámú 
sütőknek 

rendelkezniük kell 
energiagazdálkodási 

funkcióval. 

A 
követelmény 

teljesült 

6. 

TESCO márkájú, MG2011 

modellszámú kombinált 

mikrohullámú sütő 

  

 

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett készenléti 

üzemmódban 
0,62 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A 2013. január 7. 
után forgalomba 

hozott mikrohullámú 
sütők 

teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,10 W-

tal haladhatja meg 

az előírt 1,00 W-ot. 

A 
követelmény 

teljesült 

A készülék 
rendelkezik 

energiagazdálkodási 
funkcióval 

A 2013. január 7. 
után forgalomba 

hozott mikrohullámú 
sütőknek 

rendelkezniük kell 
energiagazdálkodási 

funkcióval. 

A 
követelmény 

teljesült 



Sorszám 

A termék megnevezése 

(márkanév, modell- vagy 
típusszám) 

Termék képe 
Vizsgálati 

eredmények 
Követelmények Értékelés 

7. 

Orion márkájú, OM-5121D 

modellszámú kombinált 

mikrohullámú sütő 

  

  

 

 

 

 

Mért 
teljesítményfelvételi 

érték időkijelzés 
mellett készenléti 

üzemmódban 
1,50 W a készülék 230 

V~ feszültségen 

történő működtetése, és 

a készenléti üzemmód 

állandósult állapota 

mellett. 

A további 3 db 
készüléken mért 

teljesítményfelvételi 
értékek számtani 
átlaga 1,485 W. 

A 2013. január 7. 
után forgalomba 

hozott mikrohullámú 
sütők 

teljesítményfelvétele 
reaktiválási funkciót 

és információ- vagy 

állapotki-jelzést 

egyidejűleg biztosí-tó 

bármilyen állapotban 

legfeljebb 0,10 W-

tal haladhatja meg 

az előírt 1,00 W-ot. 

A 
követelmény 

nem 
teljesült 

A készülék nem 
rendelkezik 

energiagazdálkodási 
funkcióval. 

A 2013. január 7. 
után forgalomba 

hozott mikrohullámú 
sütőknek 

rendelkezniük kell 
energiagazdálkodási 

funkcióval. 

A 
követelmény 

nem 
teljesült 

  

  

Mikrohullámú sütők vizsgálata 

Mikrohullámú sütőket vizsgált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az akkreditált 

Mechanikai és Villamos Laboratórium szakemberei azt ellenőrizték, hogy a mikrohullámú 

sütők teljesítményfelvétele, készenléti állapotban megfelel-e az előírásoknak. Hét vizsgált 

termék közül egyről derült ki, hogy nem az előírásoknak megfelelően készült. 



 

Készenléti üzemmódban van egy készülék, amikor nem használjuk, de az továbbra is áram 

alatt van, (tehát ha nem húzzuk ki a konnektorból). Ilyenkor kizárólag bizonyos funkciókat 

látnak el a készülékek (például mutatják az időt), de mivel áram alatt vannak, fogyasztják az 

energiát. 

A környezet védelme érdekében az Európai Bizottság - az alábbi táblázatban megadott 

időpontoktól forgalomba hozott készülékeknél - funkciótól függően 1.00 illetve 0,50 W-ban 

maximalizálta a készenléti teljesítményfelvételt. A táblázatban is látszik, hogy más szabályok 

vonatkoznak a 2010 és 2013 között, illetve a 2013 után forgalomba hozott mikrohullámú 

sütőkre. 

A követelmények röviden összefoglalva a következő táblázatban láthatók: 



 

Az ellenőrzésben részt vevő kormányhivatalok 7 db olyan mikrohullámú sütőből vettek 

mintát, amelyek készenléti üzemmóddal is rendelkeznek, illetve a magyarországi 

áruházláncokban kaphatóak. A vizsgált termékek közül az Orion, OM-5121D modellszámú 

kombinált mikrohullámú sütő nem felelt meg az előírásoknak, mert a teljesítményfelvétele 

készenléti üzemmódban meghaladja a megengedett értéket, illetve az előírás ellenére a 

mikrohullámú sütő nem rendelkezik energiagazdálkodási funkcióval. A termék forgalmazása 

így nem jogszerű, az eljárás folyamatban van. 

forrás: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

  

Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes 

Államtitkárság megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 

testületek látogatásának következő állomása a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület volt. Koszorús László 

fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, Keszthelyi Nikoletta a békéltető 

testületekkel és fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel foglalkozó szakértő a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamarában Dr. Sziráki András elnökkel 

és Dr. Vígh Judit, Jász-Nagykun-Szolnok megyei békéltető testületi elnökkel találkozott.  



 

A megbeszélés témája a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett 

működő Békéltető Testület működése, a testület gyakorlata és tapasztalatai voltak a helyi 

fogyasztói magatartás viszonylatában. Ezen felül szó esett a fogyasztóvédelem hazai 

helyzetéről, a fogyasztóvédelmi törvény jogharmonizációs célokat szolgáló módosításáról és a 

költségvetési támogatás elosztásával kapcsolatos gyakorlatról. 



 

Helyettes Államtitkár úr találkozott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

tagjaival. A megbeszélésen Koszorús László helyettes államtitkár beszámolt az elmúlt 

időszak fogyasztóvédelmet érintő változásairól, valamint az elkövetkezendő időszakkal 

összefüggő irányokról, Keszthelyi Nikoletta békéltető testületekkel és fogyasztóvédelmi civil 

szervezetekkel foglalkozó szakértő röviden ismertette a fogyasztóvédelmi törvény változását. 

A testületi tagok üdvözölték a fogyasztóvédelmi törvény módosításának céljait, azaz a 

békéltető testületek szerepének erősítését, ezzel együtt a magyar vitarendezési kultúra 

fejlődésének elősegítését. A konzultáció során  a testületi tagok megosztották Helyettes 

Államtitkárság kollégáival a megyei tapasztalatokat, a testületi munkával kapcsolatos 

változtatási javaslataikat. 

  

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig 

megjelent híreinket.  

Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el: 

facebook.com/kedveskollega 

https://www.facebook.com/pages/Fogyaszt%C3%B3v%C3%A9delem/1536627649914921?sk=timeline


  

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tesztjeit az alábbi linkre kattintva nézheti meg: 

https://www.youtube.com/user/NFH001 

  

Főszerkesztő: 

Keszthelyi Nikoletta 

nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében 

www.nfh.hu 

  

 

https://www.youtube.com/user/NFH001
mailto:nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu
http://www.nfh.hu/

