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Kedves Olvasó!

Mindennapi életünkben számos olyan jogsza-

bállyal kerülünk kapcsolatba, amely jogokat 

vagy kötelezettségeket határoz meg, eset-

leg együtt tartalmazza mindkettôt. Tudjuk, 

vannak alkotmányos és személyiségi jogaink 

– hogy csak e két fontos területet emeljük 

ki –, de azt is jó, ha tudjuk: fogyasztóként is 

megilletnek bennünket bizonyos jogok. Eze-

ket alapvetôen a fogyasztóvédelemrôl szóló, 

1998. március 1-jén hatályba lépett 1997. évi 

CLV. törvényben fektették le. A törvény biz-

tosítja a fogyasztói érdekek védelmét, azaz 

a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a 

vagyoni érdekekhez, a megfelelô tájékozta-

táshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvos-

lathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken 

keresztül érvényesülô fogyasztói érdekkép-

viselethez fûzôdô jogokat.

A piacgazdaságban a termékek széles 

választéka állandó döntéshelyzet elé állít-

ja a fogyasztókat. Egyrészt azt kell naponta 

eldönteniük, hol vásároljanak, másrészt, hogy 

melyik terméket vegyék meg a kínálatból, 

mert nemcsak az árak különbözôk, hanem 

a minôség is. A vásárlónak tehát megfelelô 

információt kell kapnia az áru tulajdonsága-

iról, alapvetô minôségi, mûszaki jellemzôirôl, 

összetételérôl, a termék áráról, felhasználha-

tóságáról, vagy egyéb, annak jellegébôl követ-

kezô, a biztonságos használathoz szükséges 

fontos ismeretekrôl. Mindehhez a termékeken 

feltüntetett, minden vásárló számára érthetô, 

egyértelmû tájékoztatás szükséges.

Emellett azt sem árt tudni, hogy mi a 

teendô, ha a megvásárolt termék a haszná-

lat során meghibásodik? Például amikor a 

pulóver az elsô mosás után elveszíti eredeti 

színét, vagy a mosógép három napon belül 

elromlik. Ilyenkor – a jog kifejezésével élve – 

hibás teljesítés történt, amelynek jogkövet-

kezményei vannak.

Ezt a kérdéskört alapvetôen a Polgári 

Törvénykönyv rendezi, más jogszabályok a 

részletek tekintetében segítik a jogalkalma-

zókat. Bár jogszabályokat igen nehéz olvas-

mányos formában bemutatni, a szerzô bízik 

abban, hogy adott esetben az itt megismer-

tek alkalmazásával eredményt lehet elérni, 

jogi képviselô igénybevétele nélkül is. 
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A megvásárolt árunak vagy a megrendelt 

szolgáltatásnak azokkal a minôségi tulaj-

donságokkal, követelményekkel kell ren-

delkeznie, amelyeket jogszabály vagy szab-

vány határoz meg, illetve amelyekben a felek 

megállapodtak. Ide kell azonban érteni azo-

kat a tulajdonságokat is, amelyek kötelezô 

elôírás vagy megállapodás nélkül is szük-

ségesek az adott termék rendeltetésszerû 

használatához. Jogos igény, hogy a meg-

vásárolt áru, a megrendelt szolgáltatás ren-

deltetésszerû használatra alkalmas legyen, 

megfeleljen a vásárló kívánalmainak. Minden 

körültekintés ellenére elôfordulhat azonban, 

hogy a megvásárolt termék elromlik, ren-

deltetésszerû használatra részben vagy 

egészben alkalmatlanná válik, tehát sérül a 

fogyasztónak a gazdasági érdekek védelmé-

hez való joga.

Az áru megvételekor adásvételi, míg a 

szolgáltatás megrendelésekor vállalkozási 
szerzôdés jön létre. Törvényi elôírás, hogy a 

szerzôdéseket tartalmuknak megfelelôen, a 

megszabott helyen és idôben, a megállapított 

mennyiség, minôség és választék szerint kell 

teljesíteni. A terméknek és a szolgáltatásnak 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendel-

tetésének, illetôleg a szerzôdésben kikötött, 

vagy egyébként a szerzôdéskötéskor a köte-

lezett által ismert célnak megfelelôen lehes-

sen felhasználni.

A teljesítés akkor minôsül hibásnak, ha 

a termék a teljesítés idôpontjában nem felel 

meg a törvényes vagy a szerzôdésben meg-

határozott tulajdonságoknak. A kereskedô és 

a szolgáltató mint kötelezett felel (szavatol) 

azért, hogy a termék a teljesítéskor rendel-

kezzen a törvényben és a szerzôdésben meg-

határozott tulajdonságokkal. Ez az úgyneve-

zett kellékszavatosság, amelynek esetében a 

kötelezett csak akkor mentesül a szavatossá-

gi felelôsség alól, ha a hibát a vásárló, azaz a 

jogosult a szerzôdéskötéskor ismerte.

A hibás teljesítésért való felelôsséget 

önmagában nem zárja ki, ha a termék hasz-

nált. Ilyen esetben azonban nem az új áruval 

szemben támasztott követelmények alapján 

kell elbírálni a rendeltetésszerû használatot.

A jótállás az átlagosnál szigorúbb eszkö-

zökkel kívánja biztosítani a szerzôdésszerû 

teljesítést. Lényege az áru rendeltetéssze-

rû használatáért meghatározott ideig való 

helytállás, például a kereskedô a kijelölt 

szervizek útján gondoskodik a termék díj-

mentes javításáról, egyes alkatrészeinek cse-

réjérôl. Jótállási kötelezettséget jogszabály 

is elôírhat, és meghatározhatja annak legki-

sebb kötelezô mértékét is. Jótállási kötele-

I.  Bevezetés
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zettséget azonban a felek szerzôdésben is 

vállalhatnak.

A jótálláson alapuló kötelezettség kimen-

tésére csak igen szûk körben van lehetôség. 

A kereskedô és a szolgáltató a felelôssége 

alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy 

a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvény-

könyvérôl szóló 1959. évi lV. törvény (Ptk.) 

két azonos alapú jogintézmény, a szavatos-

ság és a jótállás – mint fogyasztóvédelmi esz-

köz – szabályaival ad kellô eligazodást a gaz-

dasági élet szereplôinek. Ezen kívül hatályban 

vannak más olyan jogszabályok is, amelyek 

ismeretére azért van szükség, mert ezáltal 

a megalapozott igény érvényesítése a jogo-

sult részérôl, és annak fogadása a kötelezett 

részérôl a megegyezésen alapuló megoldást 

jelentheti. Nem utolsósorban pedig a jogok 

és a kötelezettségek ismerete elkerülhetôvé 

teszi a panaszok intézése során a jogvitákat, 

ugyanis nem törvényszerû, hogy a vásárló és 

a kereskedô egymással szembekerülve ellen-

féllé váljon.
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Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44 
EK számon irányelvet adott ki a fogyasztá-

si cikkek értékesítése és a kapcsolódó jótál-

lás egyes vonatkozásairól. Az irányelv célja 

egységes, közösségi szintû minimumszabá-

lyok létrehozása a határokon átnyúló vásár-

lások ösztönzése céljából.

Az irányelv a fogyasztók és a hivatásos 

kereskedôk közötti ingó adásvétel tekinte-

tében szabályozza a hibás teljesítés egyes 

vonatkozásait:

• meghatározza a szerzôdésszerû teljesítés 

kritériumait;

• egységes rendszert állít fel a fogyasztót 

megilletô szavatossági jogok tekintetében;

• rögzíti a szavatossági határidô alsó hatá-

rát;

• a fogyasztó javára idôlegesen megfordít-

ja a bizonyítási terhet a hiba keletkezését 

illetôen, végül

• formai követelményeket állapít meg a fo-

gyasztói adásvételhez kapcsolódó, a tör-

vényes szavatosságon túlmutató jótállás-

ra vonatkozóan.

Az irányelv nem tartalmaz elôírásokat az 

eladó egyéb szerzôdéses kötelezettségeit 

illetôen, nem érinti az általában a szerzôdés-

szegésre vonatkozó rendelkezéseket, a hibás 

teljesítés kártérítési következményeit, vala-

mint az adásvétel egyéb aspektusait. E kér-

dések a nemzeti jogalkotó kompetenciájá-

ban maradnak.

A szabályozás alkalmazási területét az 

irányelv személyi, tárgyi és területi oldal-

ról határolja el.

• A szabályozás kedvezményezettje a fo-

gyasztó, vagyis a nem gazdasági célból 

eljáró természetes személy.

• A szabályozás tárgyi hatálya az úgyne-

vezett fogyasztási cikkekre korlátozódik; 

ez alatt az ingó testi (birtokba vehetô) 

tárgyakat kell érteni, szûk körben meg-

állapított kivételekkel.

• Adásvételi szerzôdésnek minôsülnek az 

irányelv értelmében a késôbbiekben le-

gyártandó vagy elôállítandó fogyasztási 

cikkek szolgáltatására irányuló szerzôdé-

sek is.

Nem vonatkozik a szabályozás a kapcsolódó 

szervizszolgáltatásokra, kivéve

• a szakszerûtlen összeszerelés következ-

ményeként jelentkezô, illetve 

• az összeszerelési utasítások hiányossá-

gára visszavezethetô hibákat.

A közösségi minimumszabályok a fogyasz-

tót elsôsorban a tagállamok területén hiva-

II.  A szavatosság és a jótállás 
szabályozása az Európai Unióban
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tottak védeni, a kedvezôtlen jogválasztással 

szemben azonban azon kívül is.

Az eladó felel a fogyasztóval szemben 

a teljesítés idôpontjában meglévô minden 

hibáért. Az irányelv meghatározza azo-

kat az eseteket, amikor a fogyasztási cikk 

szerzôdésszerûségét vélelmezni kell.

Ha az áru nem felel meg a szerzôdésnek, 

a fogyasztót négyféle szavatossági jog illeti 

meg: elsô lépésben térítésmentes kijavítást, 
vagy kicserélést követelhet az eladótól. A két 

jog közötti választásnál az arányosság elve 

az irányadó. Ha a kijavításhoz és a kicseré-

léshez való jog érvényesítése lehetetlen vagy 

aránytalan, illetve azok nem végezhetôk el 

megfelelô határidôn belül vagy a fogyasztó-

nak okozott jelentôs kényelmetlenség nélkül, 

akkor a fogyasztó árleszállítást követelhet, 

vagy elállhat (a vételár visszakövetelése mel-

lett) a szerzôdéstôl. Kizárt azonban a szer-

zôdéstôl való elállás csekély mértékû szerzô-

désszegés esetében.

Az irányelvben a fogyasztó számára biz-

tosított szavatossági jogok kógensek, azok 

szerzôdéssel nem korlátozhatók vagy zár-

hatók ki.

A fogyasztó szavatossági jogait olyan 

hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek 

a teljesítés idôpontjában már megvoltak, és 

két éven belül jelentkeznek. Használt cikkek 

esetében ez a határidô az eladó és a fogyasz-

tó közötti megállapodással egy évre lerövi-

díthetô. Az irányelv lehetôvé teszi, hogy a 

nemzeti jogalkotó a fogyasztó számára sza-

vatossági jogai érvényesítésének feltétele-

ként értesítési kötelezettséget írjon elô az 

eladó felé. A teljesítéstôl számított elsô hat 

hónapban a bizonyítási teher megfordítása 

céljából az irányelv vélelmet állít fel arra néz-

ve, hogy az e határidôn belül megnyilvánu-

ló hibák már a teljesítéskor megvoltak, ily 

módon megalapozzák a fogyasztó szavatos-

sági igényét.

Az irányelv nem csupán a kötelezô kellék-

szavatosság kérdéseivel foglalkozik, hanem 

ezen túl a gyártó vagy a kereskedô által 

önként vállalt jótállással is.

A cél a fogyasztó korrekt tájékoztatá-

sa, valamint annak megakadályozása, hogy 

a törvényes szavatossági jogokat jótállás-

ként tüntessék fel.

A jótállásnak ezért 

• utalnia kell arra, hogy a fogyasztót a nem-

zeti jog szerint törvényen alapuló szava-

tossági jogok illetik meg;

• nyilvánvalóvá kell tennie, hogy a jótállás 

ezeket a jogokat nem érinti; 

• könnyen érthetô formában tájékoztatnia 

kell a fogyasztót a jótállás tartalmáról és 

érvényesítésének feltételeirôl.

Emellett a fogyasztó kérésére a jótállá-

si nyilatkozatot írásban rendelkezésére kell 

bocsátani, vagy más, számára hozzáférhetô 

tartós információhordozón megjeleníteni.
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Az utóbbi évek fogyasztóvédelmi célú jog-

szabály-módosításai a magyar normákat 

már a közösségi joghoz igazították. Tekin-

tettel azonban arra, hogy a hatályos hazai 

jogi szabályozás nem mindenben felelt meg 

az irányelvben meghatározottaknak, a Ptk-t 

módosítani kellett.

Az elôzôekben ismertetett uniós irány-

elvvel összeegyeztethetô szabályozást tar-

talmaz a Magyar Köztársaság Polgári Tör-

vénykönyvérôl szóló 1959. évi IV. törvény 

(Ptk.), valamint egyes törvények fogyasztó-

védelemmel összefüggô jogharmonizációs 

célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. 
törvény, amelynek a szavatosságra és a jót-

állásra vonatkozó szabályai 2003. július 1-

jén léptek hatályba.

1.  A szerzôdésszerû 
teljesítés

A szerzôdésszerû teljesítés irányelvben meg-

határozott kritériumait a törvénymódosítás 

beépítette a Ptk. teljesítési szabályai közé. 

A 2003 júliusától hatályos új szabályok sze-

rint a szerzôdéseket tartalmuknak megfele-

lôen, a megszabott helyen és idôben, a meg-

állapított mennyiség, minôség és választék 

szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak a 

teljesítés idôpontjában

• alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, 

amelyekre más, azonos fajtájú szolgálta-

tásokat rendszerint használnak, és 

• rendelkeznie kell azzal a minôséggel, il-

letve nyújtania kell azt a teljesítményt, 

amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál 

szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, 

figyelembe véve a szolgáltatás természe-

tét, valamint a kötelezettnek, a gyártó-

nak, az importálónak vagy ezek képvise-

III.  Az irányelv átvétele, 
a polgári jog új szabályai



6 7

lôjének a szolgáltatás konkrét tulajdonsá-

gaira vonatkozó – különösen reklámban 

vagy az áru címkéjén megjelenô – nyilvá-

nos kijelentését, továbbá

• alkalmasnak kell lennie a jogosult által 

meghatározott célra, ha azt a jogosult 

a szerzôdéskötés idôpontjában a kötele-

zett tudomására hozta, és abba a kötele-

zett beleegyezett, valamint

• rendelkeznie kell a kötelezett által adott 

leírásban szereplô, és az általa a jogosult-

nak mintaként bemutatott szolgáltatás-

ban lévô tulajdonságokkal.

A hatályos szabályozáshoz képest lényeges 
újítás a nyilvános kijelentéseknek való meg-
felelés követelménye. Ennek az az oka, hogy 

a hirdetés, a reklám a szerzôdéskötési szán-

dék befolyásolásának tipikus eszköze.

2.  Hibás teljesítés, 
szavatosság 

Az irányelvnek való megfelelés érdekében a 

törvénymódosítás teljesen újraszabályozza a 

hibás teljesítésre (szavatosságra) vonatkozó 

rendelkezéseket.

A Ptk. új szabályai közül két fogalommeg-

határozást fontos kiemelni. Ezek a követke-

zôk:

• fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai te-

vékenység körén kívül esô célból szerzô-

dést kötô személy;

• fogyasztói szerzôdés: az a szerzôdés, 

amely fogyasztó és olyan személy között 

jön létre, aki (amely) a szerzôdést gazda-

sági vagy szakmai tevékenysége körében 

köti; a törvény jótállásra és kellékszava-

tosságra vonatkozó szabályai értelmében 

az a szerzôdés minôsül fogyasztói szerzô-

désnek, amelynek tárgya ingó dolog, ki-

véve a villamos energiát, a tartályban, pa-

lackban vagy egyéb módon korlátozott 

mennyiségben vagy meghatározott ûr-

tartalommal ki nem szerelt vizet és gázt, 

továbbá a végrehajtási eljárás vagy más 

hatósági intézkedés folytán eladott dol-

got, valamint az olyan árverésen eladott 

használt dolgot, amelyen a fogyasztó sze-

mélyesen részt vehet (fogyasztási cikk). 

Fôszabály szerint továbbra is hibás teljesí-

tésnek minôsül, ha a szolgáltatott dolog a 

teljesítés idôpontjában nem felel meg a jog-

szabályban vagy a szerzôdésben meghatáro-

zott tulajdonságoknak. Új rendelkezés, hogy 

hibás teljesítésnek minôsül a szolgáltatott 

dolog szakszerûtlen összeszerelése is, ha a 

szerelés szerzôdéses kötelezettség, és azt 

a kötelezett vagy olyan személy végezte el, 

akinek magatartásáért a kötelezett felelôs. 

A kötelezett felel akkor is, ha a szolgálta-

tott dolog összeszerelését a szerzôdésnek 

megfelelôen a jogosult végezte el, és a szak-

szerûtlen összeszerelés a használati útmu-

tató hibájára vezethetô vissza. Fogyasztói 
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szerzôdésben semmis az a kikötés, amely 

ezektôl a rendelkezésektôl a fogyasztó hát-

rányára tér el.

3.  Szavatosság

A kötelezett a hibás teljesítésért szavatossá-

gi felelôsséggel tartozik.

Amennyiben a jogosult a hibát a szerzô-

déskötés idôpontjában ismerte, vagy azt 

ismernie kellett, a kötelezett mentesül a sza-
vatossági felelôsség alól. Mentesül a szava-

tossági felelôsség alól akkor is, ha a hiba a 

jogosult által adott anyag hibájára vezethetô 

vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlansá-

gára a jogosultat figyelmeztette.

Fogyasztói szerzôdéseknél az ellenkezô 

bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesí-

tést követô hat hónapon belül felismert hiba 

már a teljesítés idôpontjában megvolt, kivé-

ve, ha ez a vélelem a dolog természetével 

vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

A felek ettôl eltérô megállapodása semmis.

A törvénymódosítás az irányelvnek 

megfelelôen bevezette a szavatossági jogok 

két lépcsôben érvényesíthetôségét. A válasz-

tás joga mindig a jogosultat illeti meg, az 

elsô lépcsôn belül azonban nem választha-

tó olyan szavatossági jog, amelyik lehetetlen 

vagy aránytalan.

4.  A jogosult választási 
lehetôsége

Hibás teljesítés esetén a jogosult

• elsôsorban – választása szerint – kijaví-
tást vagy kicserélést követelhet, kivéve, 

ha a választott szavatossági igény telje-

sítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezett-

nek a másik szavatossági igény teljesíté-

sével összehasonlítva aránytalan többlet-

költséget eredményezne, figyelembe véve 

a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban 

képviselt értékét, a szerzôdésszegés sú-

lyát és a szavatossági jog teljesítésével a 

jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

• ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs 

joga, vagy ha a kötelezett egyiket sem 

vállalta, vagy a jogszabályi feltételeknek 

megfelelôen nem tud eleget tenni kötele-

zettségének, megfelelô árleszállítást igé-
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nyelhet vagy elállhat a szerzôdéstôl. Je-

lentéktelen hiba miatt azonban nem lehet 

elállni a szerzôdéstôl. 

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulaj-

donságaira és a jogosult által elvárható ren-

deltetésére figyelemmel – megfelelô határ-

idôn belül, a jogosultnak okozott jelentôs 

kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Amennyiben a kötelezett nem vállalja 

vagy nem végzi el a kijavítást, a jogosult a 

hibát a kötelezett költségére maga kijavít-
hatja vagy mással kijavíttathatja.

A jogosult a választott szavatossági jogá-

ról másikra térhet át, az ezzel okozott kárt 

azonban köteles megtéríteni a kötelezettnek, 

kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatar-

tása adott okot, vagy az áttérés egyébként 

indokolt volt.

5.  A kifogásnál 
érvényesülô határidôk 

Enyhül a hatályos szabályozás azon elôírása, 

amely szerint a felfedezett hibát haladékta-

lanul közölni kell a kötelezettel. A törvény-

módosítás úgy fogalmaz, hogy a jogosult a 

hiba felfedezése után a körülmények által 
lehetôvé tett legrövidebb idôn belül köteles 
közölni kifogását a kötelezettel. Fogyasztói 

szerzôdéseknél a hiba felfedezésétôl szá-

mított két hónapon belül közölt kifogást 

tekinti a jogszabály kellô idôben közöltnek. 

A közlés késedelmébôl eredô kárért a jogo-

sult felelôs.

6.  Szavatossági idô

Nem változik az az általános szabály, amely 

szerint a jogosult a teljesítés idôpontjától 

számított hat hónapos elévülési határidô 

alatt érvényesítheti szavatossági jogait. 

Amennyiben a termék használhatóságának 

legkisebb idôtartamát hatósági vagy kötele-

zô mûszaki elôírás határozza meg (kötelezô 

alkalmassági idô), és ez hat hónapnál rövi-

debb, akkor ez a határidô áll rendelkezésre 

az igényérvényesítésre.

Amennyiben a szerzôdés állat szolgáltatá-
sára irányul, a szavatossági igény a teljesítés-

tôl számított hatvan nap alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési idôbe a kija-

vítási idônek az a része, amely alatt az árut a 

jogosult nem tudja rendeltetésszerûen hasz-

nálni. Új szabály a Ptk.-ban, hogy a javított, 

illetve cserélt részre vonatkozó szavatossá-

gi idô újrakezdôdik. Ilyenkor természetesen 

olyan új, a kijavított hibától különbözô hibá-

ról van szó, amely a kijavítás következmé-

nyeként jelentkezik.

Az általános szabálytól eltérôen a fogyasz-
tói szerzôdéseknél – összhangban az uniós 

irányelvvel – a fogyasztó a teljesítés idôpont-

jától számított kétéves elévülési határidô 
alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az 
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ennél rövidebb elévülési határidôt megálla-

pító kikötés semmis. Amennyiben azonban a 

fogyasztói szerzôdés tárgya használt dolog, 

a felek rövidebb határidôben is megállapod-

hatnak, egy évnél rövidebb szavatossági idô 

azonban ilyenkor sem köthetô ki.

Amennyiben a jogosult menthetô okból 

nem tudja érvényesíteni szavatossági igé-

nyét, különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a 

dolog természeténél fogva a fenti határidôn 

belül nem volt felismerhetô, a szavatossá-

gi jogok érvényesítésének határideje a tel-

jesítés idôpontjától számított egy év, tartós 

használatra rendelt dolgoknál pedig három 

év. Ha a kötelezô alkalmassági idô három 

évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez 

a határidô az irányadó. A határidôk elmu-

lasztása jogvesztéssel jár. Fogyasztói szer-

zôdésben a hároméves határidônél rövidebb 

határidô kikötése semmis.

Amikor a jogosult csak a hiba egy része 

miatt érvényesít szavatossági igényt, és 

a maradék rész ettôl elkülöníthetô, akkor 

erre a részre nem minôsül érvényesítettnek 

a szavatossági igény.

7.  Költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és 

a szerzôdésszerû állapot megteremtésével 

kapcsolatos költségek – különösen az anyag-, 

a munka- és a továbbítási költségek – a köte-

lezettet terhelik. Fogyasztói szerzôdéseknél 

a felek ettôl eltérô megállapodása semmis.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult 

nem köteles a dolognak azt az értékcsökke-

nését megtéríteni, amely a rendeltetésszerû 

használat következménye.

8.  Kártérítés, 
visszkereseti igény

Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a 

jogosult a hibás teljesítésbôl eredô kárának 

megtérítését is követelheti a kártérítés sza-

bályai szerint.

Az irányelv elôírásának megfelelôen kerül 

be a szabályozásba a fogyasztóval szemben 

helytállt utolsó kötelezett visszkereseti igé-
nye, mégpedig annak érdekében, hogy ne 

maradjon rajta a fogyasztóvédelem terhe a 

szerzôdési lánc korábbi tagjának hibás tel-

jesítése miatt. A kötelezettel szembeni igény-

érvényesítésnek az igény tartalmát tekintve 

két modellje lehetséges. Az egyikben a koráb-

bi kötelezettel szemben a felek szerzôdése 

szerinti minden, a hibás teljesítésbôl faka-

dó jog érvényesíthetô. A másik modell sze-

rint az utolsó kötelezett azt és annyit köve-

telhet a korábbi kötelezettôl, amit maga tel-

jesített a fogyasztónak. A hazai szabályozás 

ez utóbbi megoldást veszi át.

Amennyiben a fogyasztói szerzôdés hibás 

teljesítésének oka a kötelezettel szerzôdô elô-
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zô kötelezett hibás teljesítése, a fogyasztói 

szerzôdés kötelezettje követelheti az elôzô 

kötelezettôl a hibás teljesítés miatt támasz-

tott fogyasztói igények kielégítése költsége-

inek a megtérítését, feltéve, hogy a minôség 

megvizsgálására vonatkozó kötelezettségé-

nek eleget tett. Ennek a lehetôségnek akkor 

van jelentôsége, ha a szavatossági határidô 

a fogyasztóval szerzôdô kötelezett és a vele 

szerzôdô harmadik személy (a szerzôdési 

lánc elôzô tagja) között már lejárt. Az igény-

érvényesítés feltétele, hogy az elôzô kötele-

zettel kötött szerzôdés alapján megállapít-

ható legyen a hibás teljesítés.

Az elôbbiek szerinti igény érvényesíthetô-

ségének határidôrendszerét is meghatároz-

za a törvény. A cél az, hogy a korábbi köte-

lezettel szemben nyitva maradjon a hibás 

teljesítése miatti szavatossági igény érvé-

nyesítésének lehetôsége mindaddig, amíg 

azt a fogyasztó is megteheti a vele szerzôdô 

féllel szemben.

A fogyasztói szerzôdés kötelezettje vissz-

kereseti igényét a fogyasztó igényének kielé-

gítésétôl számított 60 napos elévülési határ-
idô alatt érvényesítheti. Az igény az elôzô 

kötelezett teljesítése idôpontjától számí-

tott legfeljebb öt évig érvényesíthetô; a 

határidô elmulasztása jogvesztéssel jár. Ez 

akkor okozhat gondot, ha az utolsó kötele-

zett a beszerzés után hosszabb idôvel érté-

kesíti a korábbi kötelezett áruját a fogyasz-

tónak. Természetesen az elôzô kötelezett is 

érvényesítheti a vele szerzôdô elôzô kötele-

zettel szemben ezt az igényt, amennyiben a 

fenti határidôk még nem teltek el.

A felek együttmûködési kötelezettségébôl 

következik, hogy az utolsó kötelezettnek a 

fogyasztói igényrôl való tudomásszerzést 

követôen értesítenie kell az elôzô kötelezet-

tet, hogy az számolhasson a vele szembeni – 

a fogyasztói igények érvényesítésének elhú-

zódása miatt adott esetben késôbb érvénye-

síthetô – igénnyel.

9.  Jótállás

Az irányelv foglalkozik a gyártó vagy a keres-

kedô által önként vállalt jótállással is. A cél 

annak megakadályozása, hogy a törvényes 

szavatossági jogokat jótállásként tüntes-

sék fel. A jótállásnak ezért utalnia kell arra, 

hogy a fogyasztót a hazai joga szerint törvé-

nyen alapuló szavatossági jogok illetik meg, 

és nyilvánvalóvá kell tennie, hogy a jótállás 

nem érinti ezeket a jogokat. Emellett köny-

nyen érthetôen tájékoztatnia kell a fogyasz-

tót a jótállás tartalmáról és érvényesítésé-

nek feltételeirôl is.

Nem változott az a szabály, hogy a jótál-

lásra kötelezett a jótállás idôtartama alatt 

csak akkor mentesül a felelôsség alól, ha 

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 

keletkezett. Ezen túlmenôen azonban a felek 
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szabadon állapítják meg a jótállás tartalmát: 

a kötelezettet csak a jótállási kötelezettsé-

get keletkeztetô szerzôdésben vagy jogsza-

bályban, illetve a szolgáltatásra vonatkozó 

reklámban foglalt feltételek szerint terheli 

jótállási kötelezettség.

A fogyasztói szerzôdésben lévô jótállá-
si nyilatkozatnak tartalmaznia kell az aláb-

biakat:

• a jótállás kötelezettjének nevét és címét;

• a jótállás tartalmát, idôtartamát, terüle-

ti hatályát és a belôle eredô jogok érvé-

nyesítésének módját;

• valamint utalnia kell arra is, hogy a jótál-

lás nem érinti a fogyasztónak a törvény-

bôl eredô jogait.

A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésé-

re írásban kell rögzíteni, és át kell adni neki. 

Kötelezô jótállást elôíró jogszabály termé-

szetesen további követelményeket is meg-

szabhat. A jogosult a jótállási határidô alatt 

bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.
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A piacgazdaságban a jótállás a verseny esz-

köze, és ebbôl következôen a gyártók, illet-

ve a kereskedôk által önként vállalt, erre 

vonatkozó megállapodásán alapul. A hatá-

lyos hazai szabályozás a kötelezô, azaz a 

jogszabályon alapuló jótállás intézményét 

fenntartotta egyes tartós használatra ren-

delt új termékeknél, a lakásépítésnél és a 

javító-karbantartó szolgáltatásoknál, mert 

azok többletvédelmet jelentenek a vásárlók, 

fogyasztók számára. 

1.  Az új termékekre 
vonatkozó elôírások 

A 2003. november 21-én hatályba lépett, az 

egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatko-

zó kötelezô jótállásról szóló 151/2003. (IX. 
22.) kormányrendelet a mellékletben felso-

rolt, azon új termékekre ír elô jótállási köte-

lezettséget, amelyeket fogyasztói szerzôdés 

keretében értékesítenek. 

A gyártó és az importáló gyakran él azzal 

a vásárlónak is tetszô üzleti fogással, hogy 

termékére a rendeletben foglaltaknál kedve-

zôbb jótállási feltételeket vállal. Ebben az 

esetben ezek a jogok a fogyasztói szerzô-

dés teljesítésének idôpontjában átszállnak a 

fogyasztóra. 

A jótállási kötelezettség teljesítése a for-

galmazót terheli, a jótállási jogokat pedig a 

fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 

feltéve, hogy fogyasztónak minôsül.

(Csak emlékeztetôül: A fogyasztó és a 

fogyasztási szerzôdés fogalmát a III/2. feje-

zet tartalmazza.)

2.  A határidôk jelentôsége

A jótállás idôtartama egy év. A jótállá-

si határidô a termék fogyasztó részére 

történô átadásával, vagy ha az üzembe 

helyezést a forgalmazó vagy annak meg-

bízottja végzi, az üzembe helyezés nap-

jával kezdôdik. A kifogás közlésére nincs 
határidô, ugyanis azt a jogosult fogyasztó 

bármikor közölheti a kötelezett forgalmazó-

val, vagy javítószolgálattal. Nem tekinthetô 

tipikusnak, mégis elôfordul, hogy a vásár-

lástól, vagy az üzembe helyezéstôl számí-

tott három munkanapon belül a fogyasztá-

si cikk meghibásodik. Ez esetben a forgal-

mazó köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a 

meghibásodás a rendeltetésszerû használa-

tot akadályozza. Nem hivatkozhat a forgal-

mazó arra a Ptk.-ban befogalmazott sza-

bályra, miszerint a csere aránytalan több-

letköltséget jelent számára. 

IV.  A hazai jótállási szabályok



14 15

A három napon belüli meghibásodás sza-

bályai valamennyi olyan fogyasztási cikk-

re vonatkoznak, amelyekre a rendelet hatá-

lya kiterjed. 

3.  Vitás helyzetek 
rendezése

A megváltozott, 2003. szeptember 1-jén 

hatályba lépett új szabályozás részletes 

ismertetését az V. fejezet tartalmazza. 

4.  Mit kell tartalmaznia a 
jótállási jegynek?

Alapvetô szabály, hogy a forgalmazó köteles 

a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt 

külön kérés nélkül átadni a jótállási jegyet. 

Ugyancsak fontos, hogy annak tartalma köz-

érthetô és egyértelmû legyen, és magyar 

nyelven készüljön. 

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
• a forgalmazó nevét és címét;

• a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, 

gyártási számát, továbbá – ahol alkal-

mazható – azonosításra alkalmas része-

inek meghatározását;

• a gyártó és – külföldrôl származó termék 

esetén – az importáló nevét, címét;

• a fogyasztót a jótállás alapján megilletô 

jogokat, azok érvényesíthetôségének ha-

táridejét, helyét és feltételeit;

• a vásárlás vagy üzembe helyezés idôpont-

ját.

Fontos elôírás, amely a Ptk.-ra vezethetô 

vissza, hogy a jótállás a fogyasztó törvénybôl 

eredô jogait nem érinti, ezért erre a jótállá-

si jegynek utalnia kell. 

A fogyasztónak érdeke fûzôdik ahhoz, 

hogy a jótállási jegyet megôrizze, mert 

igényét ezzel érvényesítheti. Elôfordulhat, 

hogy a jótállási jegyet szabálytalanul állítják 

ki, vagy nem adják át, ezek azonban nem 

érintik a jótállási kötelezettségvállalás érvé-

nyességét. 

A fogyasztó nemcsak a forgalmazónál, 

hanem a jótállási jegyen feltüntetett javí-
tószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthe-

ti igényét. A fogyasztónak tudnia kell azt is, 

hogy a kijavítás során a termékbe csak új 

alkatrészt építhetnek be.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén 
a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jót-
állási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javí-

tásra átvétel idôpontját, gépjármû eseté-

ben továbbá a kilométeróra állását;

• a hiba okát és a javítás módját;

1 A kézirat lezárásának idôpontjában a rendelet felülvizsgálat alatt van.
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• a fogyasztási cikk fogyasztó részére tör-

ténô visszaadásának idôpontját, gépjár-

mû esetében továbbá a kilométeróra ál-

lását;

• a jótállás – a kijavítás idôtartamával meg-

hosszabbított – új határidejét.

5.  A fogyasztási cikk 
javításának helye és módja

A javítás helye, figyelemmel az eltérô 

típusú és méretû cikkekre, jelentôséggel bír, 

ezért elôírás, hogy:

• a rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál 

súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszkö-

zön kézi csomagként nem szállítható fo-

gyasztási cikket – a jármûvek kivételével 

– az üzemeltetés helyén kell megjavítani;

• ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 

végezhetô el, a le- és felszerelésrôl, vala-

mint az el- és visszaszállításról a forgal-

mazó gondoskodik.

6.  A lakásépítésre vonatkozó 
jótállási szabályok

Egyre több új lakóház, lakópark épül vállal-

kozás keretében. Ennek eredménye, hogy 

bôvül a piaci kínálat, és ki-ki az igényének 

és anyagi lehetôségének megfelelôen válo-

gatva juthat az elsô önálló, vagy a magasabb 

színvonalú és minôségû második lakáshoz. 

A minôség védelme itt is alapvetô kérdés-

ként jelenik meg. A hatályos rendelet kötele-

zô jótállást ír elô, részletezve a felek jogait 

és kötelezettségeit.

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelezô jót-

állásról szóló 53/1987. (X. 24.) MT rendelet1 

az építési tevékenységre jogosult jogi sze-

mélyre és magánszemélyre, valamint ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkezô társa-

ságaira ír elô kötelezettséget.

A jótállás a következôkre terjed ki:

• a felsoroltak által épített új lakóépületben 

lévô lakásoknak a rendelet mellékletében 

meghatározott épületszerkezeteire, be-

rendezéseire, valamint

• e lakóépületeknek a rendelet mellékleté-

ben meghatározott, a lakásokat kiszolgá-

ló helyiségére és részeire.
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A jótállás kötelezô idôtartama három év, 
amely a lakóépület, illetôleg a lakás átadás-

átvétel befejezésének napján kezdôdik. 

Amennyiben a szerzôdô felek a kötelezô jót-

állás kikötését elmulasztották, a megálla-

podásuk kiegészül a rendeletben meghatá-

rozott jótállási feltételekkel. Ha a felek a 

megrendelôre hátrányosabb jótállási felté-

telt kötnek ki, úgy az érvénytelen, és helyé-

be a rendelet rendelkezései lépnek. Jótállást 

azonban a megrendelôre kedvezôbb feltéte-

lekkel is lehet vállalni.

A jótállási jogok jogosultja a lakás (lakó-

épület) tulajdonosa, kezelôje, a lakás tulaj-

donba adásáig a megrendelôje, aki a vállal-

kozóval vagy az általa javításra kijelölt szer-

vezettel szemben érvényesítheti jogait.

A jogosultat a következô jogok illetik 

meg:

• követelheti a hiba kijavítását;

• a vételár megfelelô leszállítását;

• a hibás dolog kicserélését;

• a hibás munka újbóli elvégzését.

A jótállási idô számításánál figyelembe kell 

venni, hogy az a hibás dolog tekintetében 

annak kijavítása esetén meghosszabbodik 

a hiba közlésétôl számított azzal az idôvel, 

amíg a hibás dolog a rendeltetésszerû hasz-

nálatra nem volt alkalmas, cseréje esetén 

pedig újra kezdôdik.

A jótállási jogok érvényesítésének feltételei:
• a jogosult akkor kérheti a hibás dolog ki-

cserélését vagy a munka újbóli elvégzését, 

ha a hiba megfelelô határidô alatt érték-

csökkenés nélkül nem javítható ki, és a ja-

vítás a jogosult érdekeinek sérelme nélkül 

nem lehetséges;

• a jogosult a vállalkozó költségére mással 

is elvégeztetheti a hibás teljesítés folytán 

szükséges munkát abban az esetben, ha a 

kijavítást a vállalkozó megfelelô határidô-

re nem vállalja, illetve nem végzi el, vagy 

ismételten hibásan teljesíti.

Ez utóbbiakat kivéve a jogosult nem javíthat-

ja vagy javíttathatja ki a hibát, mert ha ezt 

megteszi, akkor a hibás dologra vagy annak 

részére megszûnik a jótállási kötelezettség. 

A jogosultat karbantartási és kárenyhítési 
kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesz 

eleget, vagy jótállási igényét késedelmesen 

jelenti be, az ebbôl eredô kárt maga viseli.

A vállalkozónak a bejelentett jótállási 

igény alapján, tizenöt napon belül kell a hibát 
megvizsgálnia, és nyilatkoznia kell a jogosult 

igényérôl. A javítást, a cserét, a munka újbó-

li elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehe-

tôség szerint a lakóépület és a lakás haszná-

latát ne akadályozza.

A lakásoknál is szükség van jótállási jegy-

re. A jótállási igényt jótállási jeggyel lehet 

2 A kézirat lezárásának idôpontjában a rendelet felülvizsgálat alatt van.
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érvényesíteni. A jótállási jegyet lakásonként 

külön-külön kell kiállítania a vállalkozónak, 

és azt az átadás-átvételi eljárás során köte-

les a jogosultnak átadni, a kötelezôen elkészí-

tendô vállalási szabályzattal együtt.

A jótállási jegy tartalma:
• a jótállás körébe tartozó lakás, a lakást 

kiszolgáló helyiségek és épületrészek, 

valamint épületszerkezetek és berende-

zések adatai;

• a jótállás idôtartamának meghatározása.

A vállalkozó és az alvállalkozó kapcsolatát 

illetôen jótállási kötelezettség terheli a vál-

lalkozó szállítóját és alvállalkozóját a vállal-

kozóval szemben azokra az általuk szolgál-

tatott termékekre és az elvégzett munkákra, 

amelyek felhasználásra kerültek a lakóépület 

olyan részeiben, amelyekre a vállalkozót is 

jótállási kötelezettség terheli. Ebben az eset-

ben a jótállási kötelezettség az átadás-átvé-

tel befejezésének napján kezdôdik, és addig 

áll fenn, amíg a vállalkozó a jogosulttal szem-

ben jótállása alapján helytállni tartozik.

7.  A javító-karbantartó 
szolgáltatásokra vonatkozó 

jótállás

Napjainkban is hatályban van a 16/1976. (VI. 
4.) MT rendelet, amely a javító-karbantar-

tó szolgáltatások minôségvédelmét szabá-

lyozza.2

A jótállást kötelezôen írja elô a gazdasági 

tevékenység folytatására jogosult jogi sze-

mélyre és magánszemélyre, a jogi személyi-

séggel nem rendelkezô társaságra, és mel-

lékletében felsorolja azokat a javító-karban-

tartó szolgáltatásokat, amelyekre a jótállás 

vonatkozik.

Itt is elôírás, hogy a megrendelôre ked-

vezôbb feltételeket lehet vállalni, és további 

szolgáltatásokra is lehet jótállást vállalni.

A javító-karbantartó szolgáltatás elválla-

lásakor meg kell határozni, hogy:

• a vállalkozó milyen szolgáltatást teljesít;

• mire vállalkozik;

• a munka elvégzésének határidejét, díját;

• a vállalkozás egyéb lényeges feltételeit.

A vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége azt 

jelenti, hogy a jótállási feltételeket közölnie 

kell, és azokat a felvevôhelyen is ki kell füg-

gesztenie.

További tájékoztatásra vonatkozó elôírá-

sok vannak, ha az elvégzendô munka befo-

lyásolja a termék használhatóságát, teljesítô-

képességét. Az elôre nem látható hiba fel-

fedezése esetén errôl, valamint a munka 

díjáról a megrendelôt haladéktalanul értesí-

teni kell. Az ilyen munkát a vállalkozó csak 

külön megrendelésre végezheti el.

A megrendelô jótálláson alapuló igényét 

a vállalkozóval szemben a számla, a nyug-

ta, vagy ha a vállalkozó jótállási jegyet adott, 

ennek alapján érvényesítheti.
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A jótállási idô a szolgáltatás elvégzése után 

a terméknek a megrendelô részére való 

átadásával, az üzembe helyezés napjával 

kezdôdik.

A megrendelô a jótállás alapján – a jótál-

lási idôn belül – követelheti:

• a hibásan vagy hiányosan végzett munka 

kijavítását (kiegészítését, ismételt elvég-

zését), vagy a díj arányos csökkentését;

• az elvégzett munkával összefüggésben 

keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

A megrendelô a díj kifizetését megtagadhat-
ja, a már fizetett díjat visszakövetelheti, ha:
• az elvégzett szolgáltatás teljesen alkal-

matlan vagy teljesen célszerûtlen;

• a vállalkozó az elôzôek szerint szükséges 

kijavítást megfelelô határidôre nem vál-

lalja vagy nem végzi el.

Nem tekinthetô megfelelônek a kijavítás 

elvégzésére vállalt új határidô, ha az meg-

haladja a szolgáltatás teljesítésére eredeti-

leg vállalt határidôt. Ilyenkor a megrendelô 

– a vállalkozó költségére – más vállalkozó-

val is elvégeztetheti a hibás teljesítés foly-

tán szükséges munkát.

8.  Kötelezettségek 
a vállalkozásokra nézve

Ha a vállalkozó a kijavítandó hibát tévesen 

állapítja meg, a szükségtelenül végzett mun-

ka ellenértékét nem követelheti, illetve az 

ezért kifizetett díjat köteles visszafizetni, és 

ôt terheli a hibás teljesítéssel összefüggôen a 

termék elszállítása és visszaszállítása.

A megrendelô minôségi kifogását 15 
napon belül meg kell vizsgálnia, és ha az ala-

pos, a jótállásra, illetve a törvényben megha-

tározott szavatosságra vonatkozó rendelke-

zéseknek megfelelôen teljesítenie kell.

A vállalkozásnak vállalási szabályzatot 
kell készítenie, amelyben meg kell határozni 

a számlázás és a minôségtanúsítás módját, 

továbbá jogi személyek esetében a minôségi 
kifogások intézésének rendjét. A vállalási 

szabályzat kivonatát, az igényérvényesítés 

módját a felvevôhelyen ki kell függeszteni.

Ha a szolgáltatás minôségével kapcso-

latban, így a javítás módjával, vagy más, a 

kifogás elbírálása szempontjából lényeges 
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mûszaki kérdésben vita merül fel, a vállal-

kozó köteles három napon belül a kijelölt 

illetékes minôségtanúsító szervezet szakvé-

leményét kérni.

Ebben az esetben a terméket elismer-

vény ellenében kell átvenni a megrendelôtôl. 

A minôségtanúsító szervezettel közölni kell a 

szolgáltatás idôpontját, díját, a megrendelôi 

kifogást, a vállalkozó megállapításait és 

az egyéb olyan lényeges adatokat, mint a 

megrendelô neve, címe, az elvégzett javítá-

sok stb.

A minôségvizsgálat határideje tíz nap. 

Építôipari szolgáltatás esetében a vizsgá-

latot tíz napon belül meg kell kezdeni, de 

legalább hatvan napon belül be kell fejezni. 

A vizsgálat eredményérôl a minôségvizsgáló 

szerv haladéktalanul értesíti a vállalkozót és 

a megrendelôt. A szakvélemény a vállalko-

zóra kötelezô.
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A hazai jogrendben e kérdés is jogilag szabá-

lyozott, habár erre nézve közösségi irány-

elv nincs. Tekintettel azonban arra, hogy a 

fogyasztóvédelem kérdéskörére általában 

a minimális harmonizáció elve érvényesül, 

hatályban lehetnek olyan nemzeti szintû ren-

delkezések, amelyek a fogyasztók magasabb 

szintû, nagyobb védelmét szolgálják.

2003. szeptember 1-jén hatályba lépett 

a fogyasztói szerzôdés keretében érvé-

nyesített szavatossági és jótállási igények 

intézésérôl szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM 
rendelet. Hatálya kiterjed a fogyasztói 

szerzôdés hibás teljesítése miatt, vagy jog-

szabályon alapuló jótállás keretében érvé-

nyesített kifogás intézésére. A rendelet 

szabályaitól a fogyasztó hátrányára eltér-

ni nem lehet.

1.  Ki felel, és ki intézi 
a fogyasztók kifogásait?

A szavatossági igény a forgalmazóval szem-
ben érvényesíthetô, az ellenérték megfize-

tését igazoló bizonylattal, amely bizonyítja a 

fogyasztói szerzôdés megkötését. 

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegy-

zôkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

• a fogyasztó nevét, címét;

• a fogyasztási cikk (áru) megnevezését, 

vételárát; 

• a vásárlás idôpontját;

• a hiba bejelentésének idôpontját;

• a hiba leírását;

• a fogyasztó által érvényesíteni kívánt 

igényt;

• a kifogás rendezésének módját.

Elôfordulhat, hogy a kifogás rendezésének 

módja eltér a fogyasztó igényétôl, ezért ilyen 

esetben a jegyzôkönyvben ennek indokolá-

sát meg kell adnia a forgalmazónak. Ugyan-

csak a forgalmazó kötelezettsége, hogy a 

jegyzôkönyv másolatát átadja a fogyasz-

tónak.

Ha a fogyasztó igényének teljesíthetôségé-

rôl a bejelentéskor nem tud nyilatkozni a for-

galmazó, álláspontjáról három munkanapon 

belül köteles értesíteni a fogyasztót.

További, forgalmazót terhelô kötelezett-

ség:

• Megfelelô határidôn belül, a fogyasztónak 

okozott jelentôs kényelmetlenség nélkül 

kell elvégeznie a kijavítást vagy kicseré-

lést. Ez esetben figyelemmel kell lenni az 

áru tulajdonságára, és a fogyasztó által 

elvárható rendeltetésére.

V.  A fogyasztók minôségi 
kifogásainak intézése
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• A forgalmazónak törekednie kell arra, 

hogy a kijavítást vagy kicserélést legfel-

jebb 15 napon belül elvégezze.

A javításra átvett árut elismervény ellenében 

kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni:

• a fogyasztó nevét és címét;

• az áru azonosításához szükséges adato-

kat;

• az áru átvételének idejét;

• azt az idôpontot, amikor a fogyasztó a ki-

javított árut átveheti.

2.  A minôségvizsgálat módja

A gyakorlatban elôfordul, hogy az érintettek 

között vita keletkezik, megegyezni nem tud-

nak. Az új rendelet az ilyen esetekre lehetôvé 

teszi szakvélemény beszerzését. Említést 

érdemel, hogy a további szabályozás vita 

esetén a szakvélemény beszerzésének köte-

lezettségét írta elô. A rendelet értelmében, 

ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást 

követô hat hónapon túl érvényesített szava-

tossági igény esetén a hiba keletkezésének 

idôpontja megállapításához különleges szak-

vélemény szükséges, a fogyasztó a Fogyasz-

tóvédelmi Fôfelügyelôségtôl (a továbbiak-

ban: Fôfelügyelôség) szakvéleményt kérhet. 

Errôl a lehetôségrôl a forgalmazó köteles a 

fogyasztót tájékoztatni.

További, a forgalmazót terhelô kötele-

zettség, hogy együtt kell mûködnie a szak-

véleményezés lehetôvé tétele érdekében, ha 

azt a fogyasztó igénybe kívánja venni. Ennek 

keretében köteles a fogyasztó részére a hiba 

jellegére és keletkezésének lehetséges oka-

ira vonatkozó álláspontjáról haladéktalanul 

írásbeli nyilatkozatot adni. 

A Fôfelügyelôség kötelezettségei a szakvéle-

ménnyel összefüggésben:

• Azt 15 munkanapon belül elkészíteni az 

áru és a vizsgálati díj beérkezésétôl szá-

mítva, és a feleknek megküldeni. Indokolt 

esetben a határidô 10 munkanappal meg-

hosszabbítható.

• Ha a vizsgálat az áru roncsolása nélkül 

nem végezhetô el, a vizsgálat elvégzésé-

hez a felek elôzetes hozzájárulását kell 

kérnie. 
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• A vizsgálat díjtételeit közleményben köz-

zéteszi.

A rendelet szakvéleményre vonatkozó sza-

bályai azonban 2004. június 30-án hatályu-

kat vesztik.

Összefoglalva a szavatossági és a jótállást 

érintô jogok kérdéskörét, azt lehet kiemelni, 

hogy azok érvényesítése során a vevô, a meg-

rendelô (fogyasztó, jogosult), illetôleg a for-

galmazó, a szolgáltató (kötelezett) érdekei 

gyakran nem esnek egybe. Nem lehet azon-

ban a jogok érvényesítését alapvetôen vitat-

ni az ismertetett jogszabályok ismeretében, 

hanem azt kell a kötelezettnek eldöntenie, 

hogy a kifogás megalapozott-e vagy sem, 

illetve melyik szavatossági jogot tartják 

elfogadhatónak az érintettek. Az EU irányel-

vének átvételével a harmonizált szabályozás, 

továbbá az új nemzeti szabályozás értelmé-

ben különbség van a fogyasztói szerzôdés-

re és az egyéb szerzôdésre vonatkozó sza-

bályok között. Tehát jelentôsége van annak, 

hogy a felek milyen szerzôdést kötöttek. 

A fogyasztói szerzôdés esetében az általá-

nostól eltérô szabályok érvényesülnek akkor 

is, ha a kötelezettség nem áru adásvételébôl, 

hanem valamilyen szolgáltatás elvégzésébôl 

következik. Ilyenkor a kicserélésen a szolgál-

tatás újbóli teljesítését kell érteni. A szava-

tossági és a jótállást érintô jogok érvényesí-

tése során a korábbi szabályozás vita esetén 

kötelezôvé tette szakvélemény beszerzését. 

Az új szabályozás értelmében a különleges 

szakértelem igénybevétele – a szabad bizo-

nyítás elvéhez igazodóan – lehetôségként 

áll a fogyasztó rendelkezésére. Mi történik 

akkor, ha a felek nem tudnak megegyezni? 

Ez esetben polgári peres eljárásban a bíró-

ság elôtt, vagy a Békéltetô Testületeknél 

lehet jogorvoslattal élni. 
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Tel.:06-62423-451 Fax: 06-62-426-149

Fejér és Veszprém megye
8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Tel.: 06-88-406-861 Fax: 0688-412-150

Gyôr-Moson-Sopron megye
9021 Gyôr, Szent István út 10/a.

Tel.: 06-96-520-202 Fax: 06-96-520-291

Hajdú-Bihar megye
4025 Debrecen, Petôfi tér 10.

Tel.: 06-52-500-710 Fax: 06-52-500-720

Heves megye
3300 Eger, Telekessy u. 2.

Tel.: 06-36-429-612 Fax 06-36-312-989

Jász-Nagykun-Szolnok megye
5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

Tel.: 06-56-510-610 Fax: 06-56-370-005

Komárom megye 
2800 Tatabánya, Fô tér 36.

Tel.: 06-34-513-010 Fax: 06-34-316-259

VI.  További információforrások
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Nógrád megye
3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Tel.: 06-32-520-860 Fax: 06-32-520-869

Baranya megye
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Tel.: 06-72-507-150 Fax: 06-72-507-152

Pest megye
2330 Dunaharaszti, Fô út 266.

Tel.:06-24-260-429 Fax: 06-24-470-303

Somogy megye
7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Tel.: 06-82-501-000 Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Tel.: 06-42-311-544 Fax: 06-42-311-750

Tolna megye
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Tel.: 06-74-411-661 Fax: 06-74-411-456

Vas megye
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Tel.: 06-94-312-356 Fax: 06-94-316-936

Zala megye
8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24.

Tel.: 06-92-550-510 Fax: 06-92-550-525
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Lehetünk akár kezdô, akár gyakorlott vevôk, jó, ha ismerjük azokat a 

jogainkat – de a „másik oldal” kötelezettségeit is –, amelyekkel akkor 

találkozunk, amikor az általunk vásárolt termék meghibásodik, vagy az 

igénybe vett szolgáltatásról rövid idô alatt kiderül, hogy nem azt kaptuk, 

amit megrendeltünk. E körben tehát gyakran van szükségünk tanácsra, 

segítségre, jogaink, lehetôségeink, kötelezettségeink megismerésére és 

ismeretére ahhoz, hogy problémánkat ott intézzük el, ahol keletkezett. Ha 

ez mégsem sikerül, hosszú procedúra elé nézünk, hiszen külsô segítséget 

kell igénybe vennünk. Hogyan lehet a termék használat során keletkezett 

hibáját orvosolni? Erre igyekszik választ adni e kiadvány, a kapcsolódó 

hatályos jogi szabályozás megismertetésével.


