
 

Kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi 
dekorációs villamossági termékek vizsgálati tapasztalatai  

2021. december 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált  
Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékek 

 

 

Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

1. 

 

Megnevezés 

PEPCO Poland sp.z o.o. gyártmányú, TZCH80L 
modellszámú, a csomagolódobozon „Christmas LED 
CHAIN” feliratú, 80 LED-es díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

2. 

 

Megnevezés 

20 db nem cserélhető LED-et tartalmazó díszvilágítási 
füzérrel szerelt, márkajelölés nélküli, GS-489WB 
cikkszámú, a csomagolózacskót lezáró kartonlapon 
"LAMPKI CHOINKOWE ZEWNETRZNE 
WEWNETRZNE" feliratú, hópehely kialakítású, 
hordozható lámpatest 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

3. 

 

Megnevezés 

DekorTrend márkajelű, KDK 008, FS-197LED-Y és 
TIP21 termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
„LED TOLDHATÓ JÉGCSAPFÜZÉR” feliratú, 
jégcsapsorszerűen kialakított, szabadtéri 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

4. 

 

Megnevezés 

180 db nem cserélhető LED-et és további tagokkal 
való bővíthetőséget lehetővé tevő csatlakozóaljzatot 
tartalmazó, márka és termékazonosító jelölés nélküli, 
a csomagolódobozban elhelyezett tájékoztató lapon 
"180 ICICLE LIGHT" feliratú, jégcsapsorszerűen 
kialakított díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

5. 

 

 

Megnevezés 

240 db átlátszó burás, cserélhető miniatűr izzólámpát 
tartalmazó, 432 640 cikkszámú, a csomagolódobozon 
QX márkajelű és „240 Lights Christmas Lights" 
megnevezésű díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

6. 

  

Megnevezés 

„72L LED fény” termékazonosító jelölésű, 72 db LED-
et tartalmazó, virágzó fa kialakítású, hordozható 
lámpatest 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

7. 

 

Megnevezés 

CH-100LED/B termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozban elhelyezett tájékoztató lapon 
„Folyamatos világító dekoráció” feliratú, LED-es 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

8. 

 

Megnevezés 

LIVARNO márkajelű, HG04149 modellszámú, 
időzítővel ellátott, 10 m hoszú, LED-es, zárt 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

9. 

 

Megnevezés 

actuel márkajelű, DF-LED-100S termékazonosító 
jelölésű, 600083472 cikkszámú, 100 db LED-et 
tartalmazó díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

10. 

 

Megnevezés 

márka és termékazonosító jelölés nélküli, a 
csomagolódobozon „120L” és „LED ICICLE LIGHT” 
feliratú, LED-es díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

11. 

 

Megnevezés 

100 db nem cserélhető LED-et és további tagokkal 
való bővíthetőséget lehetővé tevő csatlakozóaljzatot 
tartalmazó, Zhe Jiang Gorgeous Lighting Factory 
gyártmányú, XL-100 LED termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozban elhelyezett tájékoztató lapon 
"100L LED LIGHT" feliratú díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

12. 

 

Megnevezés 

240 db nem cserélhető LED-et és további tagokkal 
való bővíthetőséget lehetővé tevő csatlakozóaljzatot 
tartalmazó, Zhe Jiang Gorgeous Lighting Factory 
gyártmányú, XL-240 LED termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozban elhelyezett tájékoztató lapon 
"240L LED LIGHT" feliratú díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

13. 

 

Megnevezés 

Self Import Agencies gyármányú, BS-2L6-C-72-R-2 
típusjelölésű, AXS-200200 modellszámú, 6 m hosszú, 
LED-es, zárt díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

14. 
 

 

Megnevezés 

35 db cserélhető LED-et tartalmazó, KONST SMIDE 
márkanevű, SBLED 35 típusjelölésű, 6302 cikkszámú 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

15. 

 

Megnevezés 

188 db nem cserélhető LED-et és további tagokkal 
való bővíthetőséget lehetővé tevő csatlakozóaljzatot 
tartalmazó, a terméken „188L LED jégcsap fény”, a 
csomagolódobozon „KD-188L LED jégcsap fény” 
termékazonosító jelölésű, jégcsapsorszerűen 
kialakított díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

16. 

 

Megnevezés 

XM-100-C-L-LO termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „100 LE!D Christmas lights” 
feliratú, 100 LED-es díszvilágítási füzér 
(vonalkód: 5 792004 579143) 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

17. 

 

Megnevezés 

XM-100-C-L-LO termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „100 LE!D Christmas lights” 
feliratú, 100 LED-es díszvilágítási füzér 
(vonalkód: 6 902104 579137) 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

18. 

 

Megnevezés 

actuel márkajelű, DF-LED-100SP termékazonosító 
jelölésű, a csomagolódobozban elhelyezett 
tájékoztató lapon „DECORATION light 100 LED 4,9m” 
feliratú, 100 LED-es díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

19. 

 

Megnevezés 

„140L LED-fény” termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „140L LE!D DECORATION 
LIGHTS” feliratú, 140 LED-es díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

20. 

 

 

 

 

Megnevezés 

8 db műanyag csőben elhelyezett, futófényt előállító 
LED-szalagot tartalmazó, a csomagolódobozon 2302-
50CM-SÁRGA termékazonosító jelölésű és „SMD 
METEOR TUBE” feliratú díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

21. 

 

Megnevezés 

28 db opálgömbbel díszített, két színű LED-et 
tartalmazó, márka és termékazonosító jelölés nélküli a 
csomagolódobozon 300L LED feliratú, díszvilágítási 
füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

22. 

 

Megnevezés 

WT-LED1-100C termékazonosító jelölésű, 1200776 
hivatkozás számú, a csomagolódobozban elhelyezett 
tájékoztató lapon „100 LED MINILUCI” feliratú, 100 
LED-et tartalmazó, jégcsapsorszerűen kialakított 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

23. 

 

Megnevezés 

28669 típusszámú, 100 LED-es díszvilágítási füzérrel 
szerelt, világító, dekorációs gömb függeszték 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

24. 

 

Megnevezés 

XM-100-C-L-LN termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozban elhelyezett tájékoztató lapon 
„100 LED LIGHT” feliratú, 100 LED-es díszvilágítási 
füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

25. 

   

Megnevezés 

8 db műanyag jégcsapban elhelyezett, színes (piros, 
zöld, kék) futófényt előállító LED-szalagot tartalmazó, 
márka és termékazonosító jelölés nélküli, a 
csomagolódobozon "Merry Christmas" és "LED 
30CM" feliratú díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

26. 

  

Megnevezés 

66 db nem cserélhető LED-et tartalmazó díszvilágítási 
füzérrel szerelt, márka és termékazonosító jelölés 
nélküli, virágzó fa kialakítású, dekorációs célú 
állólámpa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

27. 

  

Megnevezés 

66 db, ötágú csillag díszítésű, két színű (kék-piros és 
zöld-piros), nem cserélhető LED-et tartalmazó 
díszvilágítási füzérrel szerelt, márka és 
termékazonosító jelölés nélküli, fa kialakítású, 
dekorációs célú állólámpa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

28. 

   

Megnevezés 

8 db műanyag jégcsapban elhelyezett, fehér színű 
futófényt előállító LED-szalagot tartalmazó, márka és 
termékazonosító jelölés nélküli, a csomagolódobozon 
"Merry Christmas" és "LED 50CM" feliratú 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

29. 

  

Megnevezés 

„150LED96 fény-fa” termékazonosító jelölésű, 96 db 
LED-et tartalmazó, virágzó rózsafa kialakítású, 
hordozható lámpatest 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

30. 

 

Megnevezés 

L017-140M110 termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „140 LED LIGHT” feliratú, 140 
LED-es díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 



 

Kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi 
dekorációs villamossági termékek vizsgálati tapasztalatai  

2021. december 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált  
Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékek 

 

 

Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

31. 

 

Megnevezés 

N018-140M110 termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „140 LED Decorative Lights” 
feliratú, 140 LED-es díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

32. 

 

Megnevezés 

Zárt díszvilágítási füzérrel szerelt, 1996 cikkszámú, 
fejét mozgató világító rénszarvas (hordozható 
lámpatest) 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

33. 

 

Megnevezés 

Changzhou Nanfang Enterprise Co., Ltd. gyártmányú, 
ED-310036-IP44 modellszámú, leválasztható 
működtető eszközzel ellátott, DekorTrend márkajelű, 
KDM 121 termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

34. 

 

Megnevezés 

100 db átlátszó burás, cserélhető miniatűr izzólámpát 
tartalmazó, CMI márkajelű, DM-100L termékazonosító 
jelölésű, 301819 cikkszámú, a csomagolózacskót 
lezáró kartonlapon „Chain of mini fairy lightst" 
megnevezésű díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

35. 
 

 

Megnevezés 

100 db átlátszó burás, cserélhető miniatűr izzólámpát 
tartalmazó, QX márkajelű, 432004 termékazonosító 
jelölésű, a csomagolódobozon „Christmas Lights 100 
Lights Minilight" megnevezésű díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

36. 

 

Megnevezés 

30 db nem cserélhető LED-et tartalmazó díszvilágítási 
füzérrel szerelt,, actuel márkájelölésű, WL-LED3.5V-
30LD termékazonosító jelölésű, „30 LED Steady 
lighting decoration” feliratú, világító mikulás figura 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

37. 

 

Megnevezés 

100 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, HX910827 - 
8050766193722 termékazonosító jelölésű, 0318 
tételszámú, a csomagolódobozon IDEA márkajelű, 
Hx910827 cikkszámú és "IDEA’S CHRISTMAS 100 
LED MINILUCCIOLE" megnevezésű díszvilágítási 
füzér 

Veszély 

Áramütés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

38. 

 

Megnevezés 

180 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, XM-180-C-
L-LO termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
"Merry Christmas 180 LED Christmas lights" feliratú 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

39. 

 

Megnevezés 

240 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, XM-240-C-
L-LO termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
"Merry Christmas 240 LED Christmas lights" feliratú 
díszvilágítási füzér 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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40. 

 

Megnevezés 

100 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, HX906391 - 
8050766123316 termékazonosító jelölésű, 0318 
tételszámú, a csomagolódobozon IDEA márkajelű, 
HX906391 cikkszámú és "IDEA’S CHRISTMAS 100 
LED MINILUCCIOLE" megnevezésű díszvilágítási 
füzér 

Veszély 

Áramütés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

1. 

  

Megnevezés 

120 cm magas, optikai szálas, SOMOGYI 
ELEKTRONIC márkajelű, KIX 2/120 termékazonosító 
jelölésű, a csomagolódobozon „ILLUMINATING 
ARTIFICIAL PINE” feliratú, adapteres műfenyőfa 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

2. 

  

Megnevezés 

180 cm magas, 240 db LED-del szerelt, SOMOGYI 
ELEKTRONIC márkajelű, KMF 7/180 termékazonosító 
jelölésű, a csomagolódobozon „HALF ARTIFICAL 
CHRISTMAS TREE” feliratú, féloldalasan kialakított, 
adapteres műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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3. 

  

Megnevezés 

180 cm magas, optikai szálas, actuel márkajelű, 
HT2096160 termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „Fiber optic tree” feliratú, 
adapteres műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

4. 

  

Megnevezés 

180 cm magas, 560 db LED-del szerelt, Tarrington 
House márkajelű, IGT560EG1 modellszámú, a 
csomagolódobozon „Fél fa láthatatlan világító 
lánccal” és  „Half tree with invisible wire light chain” 
feliratú, féloldalasan kialakított, adapteres műfenyőfa 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

5. 

  

Megnevezés 

150 cm magas, 250 db két színű LED-del  szerelt, 
SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KMF 6/150 
termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
„ARTIFICAL PINE” feliratú, adapteres műfenyőfa 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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6. 

  

Megnevezés 

120 cm magas, 35 db LED-del szerelt, Euromate 
GmbH gyártmányú, 136131 cikkszámú, a 
csomagolódobozon „Kartano” feliratú, adapteres 
műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

7. 

  

Megnevezés 

120 cm magas, 100 db LED-del szerelt, Euromate 
GmbH gyártmányú, 136129 cikkszámú, a 
csomagolódobozon „Kartano 120 cm M” feliratú, 
adapteres műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

8. 

  

Megnevezés 

60 cm magas, optikai szálas és LED-es díszvilágítási 
füzérrel is szerelt, Kmt Style márkajelű, 5995101 
termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
„Árbol de navidad” feliratú, adapteres műfenyőfa 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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9. 

  

Megnevezés 

180 cm magas, 120 db két színű LED-del szerelt, 
DekorTrend márkajelű, KFA 948 TIP19 modellszámú, 
LEDS0120DD-20 termékazonosító jelölésű, a 
csomagolódobozon „MAGIC LIGHT” feliratú, 
adapteres műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

10. 

  

Megnevezés 

180 cm magas, 350 db két színű LED-del szerelt, 
SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KMF 6/180 
termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
„ARTIFICAL PINE” feliratú, adapteres műfenyőfa 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

11. 

  

Megnevezés 

210 cm magas, 500 db két színű LED-del  szerelt, 
SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KMF 6/210 
termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon 
„ARTIFICAL PINE” feliratú, adapteres műfenyőfa 
(hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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12. 

  

Megnevezés 

90 cm magas, optikai szálas és LED-es díszvilágítási 
füzérrel is szerelt, Kmt Style márkajelű, a terméken 
5995094, a csomagolódobozon 5995102 
termékazonosító jelölésű és „Árbol de navidad 90cm” 
feliratú, adapteres műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

13. 

  

Megnevezés 

150 cm magas, 200 LED-et tartalmazó, Euromate 
GmbH gyártmányú, 136127 cikkszámú, a 
csomagolódobozon „Kartano” feliratú, adapteres 
műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

14. 

  

Megnevezés 

90 cm magas, optikai szálas és LED-es díszvilágítási 
füzérrel is szerelt, márka és termékazonosító jelölés 
nélküli, adapteres műfenyőfa (hordozható lámpatest) 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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15. 

  

Megnevezés 

kb. 96 cm magas, LED-es díszvilágítási füzérrel 
egybeépített, 9502N cikkszámú, a termék adattábláján 
„LAMPKI CHOINKOWE LED” feliratú, karácsonyfa 
kialakítású, hordozható lámpatest 

Veszély 

Áramütés és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

 


