
 

Vezetékhosszabbító készletek és elosztók 2021. évi 
vizsgálati tapasztalatai  

2022. február 

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

 

 

Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

1. 

 

Megnevezés 

ENTAC márkajelű, ESECG1.0-40 termékazonosító 
jelölésű, a csomagolózacskóra ragasztott címkén 
"EXTENSION CORD WITH EARTHED SOCKET" 
megnevezésű, újra nem vezetékezhető, 
védőérintkezős, lengő csatlakozóaljzattal ellátott, 40 
m-es vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

2. 

 

Megnevezés 

GAO márkajelű, 6603H termékazonosító jelölésű, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén "30M-ES 
FÖLDELT LENGŐ HOSSZABBÍTÓ" megnevezésű, újra 
nem vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 30 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

3. 

 

Megnevezés 

GAO márkajelű, 6602H termékazonosító jelölésű, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén "20M-ES 
FÖLDELT LENGŐ HOSSZABBÍTÓ" megnevezésű, újra 
nem vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 20 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

4. 

 

 

Megnevezés 

EMOS márkajelű, SE1615 típusjelölésű, a 
csomagolózacskóban elhelyezett tájékoztató lapon 
"Verlängerungskabel" és "Hosszabbító elosztó" 
megnevezésű, újra nem vezetékezhető, 
védőérintkezős, kapcsolós, 6 férőhelyes, 5 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

5. 
 

 

Megnevezés 

EMOS márkajelű, SE0110 típusjelölésű, a 
csomagolózacskóban elhelyezett tájékoztató lapon 
"Verlängerungskabel" és "Hosszabbító elosztó" 
megnevezésű, újra nem vezetékezhető, 
védőérintkezős, lengő csatlakozóaljzattal ellátott, 10 
m-es vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

6.  

 

Megnevezés 

ICON márkajelű, EP10001-5 modellszámú, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén 
"LENGÖHOSSZABITÓ" megnevezésű, újra nem 
vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 5 m-es vezetékhosszabbító 
készlet 

Veszély 

Áramütés, tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Forgalomba hozatal megtiltása és Kivonás a forgalomból 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

7. 
 

 

Megnevezés 

Sky márkajelű, a terméken 106BK, a 
csomagolózacskóban elhelyezett tájékoztató lapon 
KF-06CK-5M (106BK) termékazonosító jelölésű, 
"hatos, kapcsolós, védőérintkezős háztartási elosztó" 
megnevezésű, újra nem vezetékezhető, 6 férőhelyes, 
kapcsolós, védőérintkezős, 5 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

8. 

 

Megnevezés 

steck! márkajelű, SH 10N modellszámú, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén 
"Védőérintkezős hálózati hosszabbító" megnevezésű, 
újra nem vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 10 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

9. 
 

 

Megnevezés 

EMOS márkajelű, SE1313 típusjelölésű, a 
csomagolózacskóban elhelyezett tájékoztató lapon 
"Verlängerungskabel" és "Hosszabbító elosztó" 
megnevezésű, újra vezetékezhető, védőérintkezős, 
kapcsolós, 3 férőhelyes, 3 m-es vezetékhosszabbító 
készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 



 

Vezetékhosszabbító készletek és elosztók 2021. évi 
vizsgálati tapasztalatai  

2022. február 

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

 

 

Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

10.  

 

Megnevezés 

ICON márkajelű, EP10001-10 modellszámú, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén 
"LENGÖHOSSZABITÓ" megnevezésű, újra nem 
vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 10 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Áramütés, tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Forgalomba hozatal megtiltása 

11. 

 

Megnevezés 

ICON márkajelű, EP10001-20 modellszámú, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén 
"LENGÖHOSSZABITÓ" megnevezésű, újra nem 
vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 20 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Áramütés, tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Forgalomba hozatal megtiltása 

12. 

 

Megnevezés 

ICON márkajelű, EP10001-30 modellszámú, a 
csomagolózacskóra ragasztott címkén 
"LENGÖHOSSZABITÓ" megnevezésű, újra nem 
vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, 30 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Áramütés, tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Forgalomba hozatal megtiltása 
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Sor-

szám 
Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

13. 

 

Megnevezés 

GAO márkajelű, a terméken 6607 termékazonosító 
jelölésű, a gyűjtőcsomagoláson 6607H cikkszámú, a 
vezetékre erősített címkén "25M-ES FÖLDELT LENGŐ 
GUMI HOSSZABBÍTÓ" megnevezésű, újra nem 
vezetékezhető, védőérintkezős, lengő 
csatlakozóaljzattal ellátott, IP44 védettségű, 25 m-es 
vezetékhosszabbító készlet 

Veszély 

Tűz és égési sérülés 

Intézkedés 

Forgalomba hozatal megtiltása 

 


