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Tisztelt Olvasó!

A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség kiemelt célja a fogyasztók oktatása,  
kiadványok megjelentetése. Könyvünk segédanyag az akkreditált felnőttoktatási képzésünk-
höz, valamint felsőoktatási tevékenységünkhöz, mellyel a fogyasztóvédelem területeit szeret-
nénk bemutatni az érdeklődőknek. Vásárolunk, számlákat fizetünk, telefonálunk, építkezésbe 
kezdünk vagy nyaralást tervezünk – nap mint nap jelen vannak a fogyasztói szerződések éle-
tünkben. 

Jótállás, szavatosság – alapvető fogalmak, sokszor sajnos nekünk kell a kereskedők figyel-
mét felhívni jogainkra, igényérvényesítési lehetőségeinkre. Egy vállalkozási vagy egy utazá-
si szerződés megkötésekor is jó ha tudjuk, mire figyeljünk mielőtt aláírjuk a megállapodást.  
A fogyasztóvédelmi intézményrendszer hálójában segítünk kiigazodni, valamint pénzügyi út-
mutatónkkal a hitelek és a biztosítások világában adunk eligazítást, továbbá hasznos tudni-
valókat olvashatnak az üzleten kívüli értékesítésről, a távollévők között kötött szerződésekről, 
valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról. Könyvünkből megtudhatják azt is, hová 
fordulhatunk egy gyártási hibából eredő kártérítés miatt, vagy például azt, mit tehetünk akkor, 
ha rosszul működik az internet. A jogszabályokat gyakorlati ismeretekkel: bírósági és hatósági 
határozatokkal tarkítottuk, jogesetekkel tettük életszerűvé.

 
Az Európai Unióban is kiemelt fontosságú terület a fogyasztóvédelem és célkitűzés a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakítása. Kiadványunkkal a fogyasztóvédelmi ismeretek hazai okta-
tásba való integrálását igyekszünk elősegí-
teni. Könyvünk kiegészítő segédanyagai a 
következő tájékoztató füzeteink: „Tisztessé-
ges? – Tisztességtelen kereskedelmi gyakor-
lat”, „Jogaink az egészségügyben”, „Valóban 
csapda? – A hagyományostól eltérő értéke-
sítési módok”, illetve „Környezet és egészség 
– A hulladékhasznosítástól a címkékig”.

Jó tanulást kívánunk!

Dr. Baran Alexandra
ügyvezető elnök
FÉBÉSZ

Előszó
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A fogyasztóvédelem hatékonyságának egyik lényeges szempontja az, hogy abban milyen sze-
repet töltenek be az állami intézmények, a fogyasztók képviseletét ellátó civil szervezetek, részt 
vesznek-e az önkormányzatok, és a fogyasztók ismerik-e jogaikat.

Magyarországon számos hatóság rendelkezik fogyasztóvédelmi feladatokkal. Általánosan el-
mondható, hogy a hatóságok által folytatott eljárás során nincs mód magánjogi (egyéni) jog-
érvényesítésre. A magánjogi jogérvényesítési igény és esetleges kártérítés követelése esetén 
bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat a fogyasztó, akár a hatóságnál folyó eljárással 
párhuzamosan.  

Fogyasztóvédelem az európai unióban

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikája 

Az Európai Unió arra törekszik, hogy a fogyasztók érde-
keit valamennyi szakpolitikai tevékenységébe beépítse, 
különösen az egységes piac, a versenypolitika, az energia-
politika, a szolgáltatások és a közművek liberalizációja, 
valamint a közérdekű szolgáltatások megőrzése terén.
A 2007–2013 évekre vonatkozó közösségi cselekvési prog-
ram a fogyasztóvédelmi politika területén számos olyan 
kezdeményezést támogat, melyek célja, hogy pénzügyi-
leg segítse a tagállamok fogyasztóvédelmi politikájának 
végrehajtását.

Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG SANCO)
Az Európai Bizottság külön főigazgatósága foglalkozik a fogyasztóvédelem kérdéskörével. 
Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG SANCO) tevékenységi körébe az 
egészségügyi és jóléti – azaz az európai polgárok mindennapi életét közvetlenül érintő – 
kérdések tartoznak. Feladata annak biztosítása, hogy az Európai Unió területén forgalomba 
kerülő élelmiszerek és fogyasztási cikkek (áruk és szolgáltatások) biztonságosak legyenek,  
a belső piac a fogyasztók érdekeit védve működjön, illetve, hogy az Európai Unió támogassa  
a polgárai egészségét védő és javító kezdeményezéseket. 

Az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport (ECCG)
Az Európai Bizottság létrehozta a főigazgatóság munkáját segítő fogyasztói tanácsadó szer-
vezetet, az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoportot (ECCG). Az ECCG-be az EU tagországainak 
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egy-egy képviselőjét, illetve valamennyi – a bizottsági határozat 1 kritériumainak megfelelő – 
európai fogyasztóvédelmi szervezet egy-egy képviselőjét delegálják. A tagokat az Európai Bi-
zottság három évre nevezi ki (a megbízatás megújítható). A tanácsadó testület tagjai nem az 
adott tagállam kormányzatát, hanem a fogyasztókat képviselik.

a Fogyasztóvédelem állami szervezetrendszere 

Fogyasztóvédelem minisztériumi szinten 
Hazánkban a fogyasztóvédelem irányításáért és a fogyasztóvédelmi politika kialakításáért a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium felelős, de több minisztérium is érintett a fogyasztóvédel-
mi feladatok ellátásában. 

Fogyasztóvédelmi hatóságok
A minisztériumok felelősek a stratégia- és jogszabályalkotásért, a nemzetközi kapcsolattartá-
sért, az irányításuk alá rendelt hivatalok pedig az operatív feladatok végrehajtásáért, az el-
lenőrzésekért. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) hatásköre nem kizárólagos jellegű, 
egyéb szakhatóságok is látnak el fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskört az egyes szakterülete-
ken. Ezek a szervek az NFH-tól eltérően, nem a Szociális és Munkaügyi Minisztérium irányítása 
alá tartoznak.

nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) önállóan gazdálkodó központi hivatal, melyet a 
főigazgató vezet. Az NFH-t a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítja.

A területi felügyelőségek illetékessége
Az NFH területi szervei a regionális felügyelőségek, ezek szervezeti egységei pedig a – regioná-
lis felügyelőségek székhelyén kívüli – megyeszékhelyeken működő kirendeltségek.
Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon regionális illetékességgel a felügyelőségek, má-
sodfokon országos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.

 
Az NFH eljárása
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelmi törvényben2 és – a szerződés  
létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések  

1  A bizottság határozata (2009. szeptember 14.) egy európai fogyasztói tanácsadó csoport létrehozásáról 
(2009/705/EC) 

2  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
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kivételével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és el-
jár azok megsértése esetén.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizheti:
• az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
•  a termék minőségére, összetételére, csomagolására, megfelelőség értékelésére, megfe-

lelőségi jelölésére,
•  az értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként 

kötelezően megállapított árára,
•  a fogyasztói panaszok intézésére,
•  a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
•  a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követel-

ményére, továbbá
•  a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Az NFH szankciói
Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértését, az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:

• elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
• megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
•  a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,
•  feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését,
•  elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalomból 

való kivonását vagy visszahívását,
•  elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék megsemmi-

sítését,
•  elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, 

testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenye-
gető veszély elhárítása érdekében szükséges,

•  megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazá-
sát, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett 
üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását, illetve

•  fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

A jogsértés súlya/bírság összege
A jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének 
köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az ala-
pozhatja meg, hogy a vállalkozás tevékenységét a jogszabályban előírt egyéb feltételekkel 
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végzi-e. A bírság összege tizenötezer forinttól százmillió forintig, illetve a fogyasztók széles 
körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá jelentős vagyoni hátrányt 
okozó jogsértés esetén legfeljebb kétmilliárd forintig terjedhet.

Szabálysértési hatóság
Az NFH szabálysértési hatóságként is eljár a szabálysértési törvény alapján, ennek keretében 
jogosult próbavásárlást végezni. Szabálysértési hatóságként lép fel például rossz minőségű 
termék forgalomba hozatala, vásárlók megkárosítása (hamis mérés, számolás vagy áru minő-
ségének megrontása), minőségi kifogás szabálytalan intézése, áru hamis megjelölése, kereske-
désre vonatkozó szabályok (árukapcsolás, áru jogosulatlan visszatartása, vásárlók könyvének 
kezelésével, illetve az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek) 
megsértése esetén.

Az NFH eljárása az általános szerződési feltételek tekintetében
A hatóság ellenőrzi az általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem 
tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat 
és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító felté-
telt. Az NFH közérdekű kereset indítására is jogosult.

Feladatok a fogyasztók biztonságának és egészségének védelme érdekében
A forgalomba hozott veszélyes anyagok, illetve veszélyes  
készítmények, valamint a termékek csomagolásának  
alkalmasságát, minőségét a hatóság ellenőrzi. Az NFH  
vizsgálja a CE jelölés alkalmazásával kapcsolatos  
szabályok betartását, az építési termékek műszaki  
követelményeinek teljesítését, a termékre vonatkozó 
megfelelőségigazolás meglétét, működteti a Központi 
Piacfelügyeleti Információs Rendszert, laboratóriumi 
vizsgálatokat végezhet. A kémiai biztonság megvalósí-
tását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 
fogyasztóvédelem tekintetében az NFH végzi.

 
Az NFH reklámok és a tisztességtelen kereskedelmi  
gyakorlatok vizsgálatában betöltött szerepe
A gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén az NFH jo-
gosult eljárni, valamint hatáskörrel rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
szankcionálására. A gyógyszerek és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek rek-
lámozására és ismertetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén, az NFH mellett szakha-
tóságként közreműködik az Országos Gyógyszerészeti Intézet is.
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A hatóság élelmiszerekkel kapcsolatos feladatai
Az NFH eljárhat például az élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén. Sza-
bálysértési hatóságként járhat el rossz minőségű termék forgalomba hozatala, élelmiszer 
minőségének megrontása, élelmiszer jogosulatlan előállítása, forgalomba hozatala, élelme-
zés-egészségügyi szabálysértés (élelmiszer vagy ital előállítására, átvételére, csomagolására, 
tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-biztonsági előírást tartal-
mazó szabályszegés) esetén.  

Kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése
A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a jegy-
ző ellenőrzi, azonban a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a vásárlók könyvének alkalmazására,  
az üzlet nyitvatartási idejére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. Szintén az NFH jár 
el, ha a kereskedő nem biztosítja, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függő-
en, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát az üzletben ellenőrizhesse.

Jogosultságok a hírközlés területén
A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni a hírközlési törvény rendelkezéseinek megsértése 
esetén a szolgáltató ügyfélszolgálatának működése, továbbá az általános szerződési feltételek 
hozzáférhetővé, illetve elérhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala tekintetében. 

Játék- és pénznyerő automaták 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és az NFH is eljárást foly-
tathat az ellen, aki engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve 
pénznyerő automatát nyilvános helyen elhelyez vagy üzemeltet, továb-
bá ebből a célból helyiséget bocsát rendelkezésre, illetve az ellen, aki a 
játékautomaták üzemeltetésére vonatkozó szabályokat megszegi.

Dohánytermék, szeszesital
A táblák, piktogramok, jelölések megfelelőségét, valamint a dohánytermékek és a szeszes ital 
árusítását az NFH is ellenőrzi.

Az utazásszervező tevékenységgel kapcsolatos feladatok
A hatóság vizsgálhatja, hogy az utazási szerződést – annak valamennyi kikötésével együtt – az 
utas rendelkezésére bocsátotta-e, valamint, hogy a szolgáltatás díjának esetleges emelésekor, 
a díjemelés indokát az utassal közölte-e a szolgáltató. Szintén az NFH jár el jogosulatlan utazás-
szervezés és utazásközvetítés esetén. Jogosulatlan idegenvezetői tevékenység és szálláshely 
szolgáltatás esetén az NFH bírságot szab ki.
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GazdasáGi VersenyhiVatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) autonóm – a Kormánytól független – államigazgatási szerv, 
amely az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik. A versenytörvény határozza meg a GVH 
jogállását, szervezeti és működési kereteit, mind pedig eljárásainak rendjét.

Szakmai feladatok
A Fogyasztóvédelmi Iroda végzi a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása ügytípus-
ba sorolható panaszok, bejelentések intézését, illetve vizsgálatok lefolytatását. 
Ennek körében: 

• figyelemmel kíséri a verseny és a piacok működését,
•  a hivatalhoz érkezett panaszok, illetve bejelentések alapján döntést hoz arról, hogy indul-

jon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdemé-
nyezésre versenyfelügyeleti eljárást indít, 

•  lefolytatja az említett ügytípusba tartozó versenyfelügyeleti eljárásokat és vizsgálati jelen-
tésével előkészíti a versenytanács döntését, 

• ellenőrzi a versenytanácsi döntések végrehajtását.

A szakmai irodák ezen túlmenően részt vesznek a hivatalhoz érkezett, feladatkörüket érintő 
állásfoglalások elkészítésében és a jogszabálytervezetek véleményezésében. 

Versenyfelügyeleti eljárások
A GVH az alábbi versenyfelügyeleti eljárásokat folytathatja:

• fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, 
• versenyt korlátozó megállapodások, 
• gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, 
• fúziókontroll. 

Szintén a GVH hatáskörébe tartozik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szó-
ló törvény3  alkalmazása, amennyiben a kifogásolt magatartás érdemben érinti a versenyt. 

A versenytanács szankciói
Jogsértés esetén a versenytanács a következő intézkedéseket hozhatja:

• megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését,
• elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését,
• megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását,
•  a törvénybe ütközés megállapítása esetén kötelezettséget írhat elő, így különösen szerző-

déskötésre kötelezhet,

3  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi LVII. törvény
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•  elrendelheti a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilat-
kozat közzétételét.

A versenytanács azt is megállapíthatja, hogy a magatartás nem ütközik a törvénybe.

Az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a tisztességtelen piaci maga-
tartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseit megsérti. A bírság összege 
legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. 

Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó magatartás észlelése esetén bárki bejelentéssel 
vagy panasszal élhet.

MaGyar enerGiahiVatal

A Magyar Energiahivatal (MEH) országos hatáskörű közigazgatási szerv, amelynek irányítását  
a kormány, felügyeletét a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter látja el. 

A hivatal fogyasztóvédelmi feladatai
A MEH minden olyan problémával foglalkozik, amely a villamos-, gáz- és távhőszolgáltatók, 
valamint ezek fogyasztóinak kapcsolatában előfordul.

Ennek keretében:
•  részt vesz a szolgáltató társaságok üzletszabályzatainak, illetve azok módosításának jóvá-

hagyásában, ellenőrzi a szabályzatokban foglaltak betartását és megsértésük esetén bírsá-
got szabhat ki, 

•  előkészíti az energiaellátásban alkalmazott ható-
sági árakat, illetve az áralkalmazási feltételeket,

•  kivizsgálja a mennyiségi elszámolással, számlázás-
sal, díjfizetéssel, méréssel, minőséggel kapcsolatos 
fogyasztói panaszokat,

•  szervezi és működteti a fogyasztók érdekképvi-
seleti szervezetei és a szolgáltatók közötti érdek-
egyeztetést (Energetikai Érdekképviseleti Tanács), 
dönt az érdekegyeztetés után fennmaradt vitás 
ügyekben,

•  a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében el-
lenőrzi a szolgáltatás színvonalát és a közüzemi 
szolgáltatás keretében felmerülő fogyasztói igény 
kielégítését,

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 
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•  a fogyasztóvédelem területén a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben dönt,
•  részt vesz a fogyasztókat érintő jogszabályok, rendeletek véleményezésében, és kapcsola-

tot tart a fogyasztói érdekképviseletekkel.

A MEH szankciói
A hivatal az energiaszolgáltatások területén azzal szemben, aki a jogszabályokban, a hivatal 
határozatában, engedélyében, az üzletszabályzatában és egyéb szabályzatokban foglaltakat 
megsérti – többek között – az alábbi intézkedéseket és szankciókat alkalmazhatja:

• felszólítja a szolgáltatót a kötelezettségei betartására,
• az engedélyes tevékenységét felfüggesztheti,
•  a tevékenység engedély nélküli végzése esetén azonnali hatállyal eltiltja a tevékenység 

folytatásától,
• az engedélyt módosíthatja vagy visszavonhatja,
• bírságot szabhat ki.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) autonóm államigazgatási szerv.

A PSZÁF feladat- és hatásköre 
A felügyelet folyamatosan vizsgálja a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó jogszabály-
ok és felügyeleti rendelkezések betartását, melyek megsértése esetén külön jogszabályokban 
meghatározott intézkedési jogkörrel rendelkezik, valamint más hatáskörrel rendelkező szerv-
nél eljárást kezdeményez.
A felügyelet hatásköre kiterjed többek között a hitelintézetekre, a pénzügyi vállalkozá-
sokra, a tőkepiaci felügyeletre, a biztosítóintézetekre és a biztosítási tevékenységre, a 
magánnyugdíjpénztárakra, a kockázati tőkebefektetésekre.

A PSZÁF fogyasztóvédelmi eljárása
A fogyasztóvédelmi eljárás indulhat a felügyeletre érkező kérelem (panasz) alapján, de a  
felügyelet maga is indíthat (hivatalból) fogyasztóvédelmi eljárást. 
A kérelemre indult eljárás esetén az ügyintézési határidő negyvenöt munkanap, ami indokolt 
esetben, egy alkalommal, huszonkét munkanappal meghosszabbítható. A tényállás tisztázásá-
hoz szükséges, illetve a hiánypótlási határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
A felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárásban helyszíni ellenőrzést, illetve próbaügyletkötést vé-
gezhet.  

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 
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A PSZÁF fogyasztóvédelmi eljárás keretei között ellenőrzi 
•  a pénzügyi szervezetek fogyasztókkal szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó fo-

gyasztóvédelmi rendelkezéseknek (például a tájékoztatási szabályoknak), 
•  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény   

rendelkezéseinek (például megtévesztő tájékoztatás, agresszív gyakorlat), 
•  a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény 4 rendelkezéseinek (például direktmarke-

ting), 
•  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény 5 rendelkezéseinek (például 

elektronikus hirdetés) 
betartását és eljár e rendelkezések pénzügyi szervezetek általi megsértése esetén.

A felügyeletnek nincs hatásköre eljárni a fogyasztó és a pénzügyi szervezet közötti szerződés 
létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés 
és joghatásai megállapításának eseteiben, polgári jogvita esetén ugyanis a bírósági út vagy 
alternatív vitarendezési fórum vehető igénybe.  
A PSZÁF közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körének sérelme esetén. 

A PSZÁF szankciói
Ha a felügyelet megállapítja a fent hivatkozott jogszabályokban meghatározott rendelkezé-
seknek vagy a fogyasztóvédelmi eljárásban hozott határozatának megsértését, akkor az alábbi 
jogkövetkezményeket alkalmazza: 

• elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, 
• megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, 
•  határidő kitűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a jogsértő 

szolgáltatót azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedé-
séről köteles értesíteni a felügyeletet, 

•  a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a jogsértéssel érin-
tett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását, és 

• fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. 

A PSZÁF piacfelügyeleti eljárása
Felügyeleti engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási tevé-
kenység esetén a PSZÁF piacfelügyeleti eljárást indít. 
Az ügyintézési határidő az eljárás megindításától számított három hónap.

4 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
5  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
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nemzeti HírközléSi HatóSÁg 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) országos hatáskörű közigazgatási szerv, melynek irányítá-
sát a kormány, felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter látja el. 

         A hatóság feladatai
A hatóság feladata az elektronikus hírközlési piac za-
vartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az 
elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a fel-
használók érdekei védelmének, továbbá a hatékony ver-
seny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése.

Az NHH szankciói
Ha a szolgáltató nem tesz eleget a hatóság felhívásában foglaltaknak, úgy a hatóság jogosult: 

•  a jogsértőt kötelezni az eljárás költségeinek megtérítésére, amennyiben a hivatalból lefoly-
tatott hatósági felügyeleti eljárás során a hatóság megállapítja a jogsértés tényét,

• bírságot kiszabni,
•  a jogsértőt a hatóság által meghatározott információk nyilvánosságra hozatalára kötelez-

ni,
• a tevékenység végzésének feltételeit megállapítani,
• a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltani,
•  jogszabályban meghatározott információkat a hírközlési törvényben meghatározott, indo-

kolt esetekben, a fogyasztók tájékoztatása céljából nyilvánosságra hozni,
•  a jogsértő költségén a jogszabálysértést megállapító határozatát országos napilapban is 

nyilvánosságra hozni, különösen, ha ez súlyos fogyasztói érdeksérelem megelőzését, illetve 
csökkentését szolgálja,

•  a jogsértő tevékenység folytatásához használt, illetve jogosultság nélkül használt eszközt, 
illetve berendezést a külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint lepecsételni, illetve 
lefoglalni,

•  a díjkülönbözet jóváírására vagy visszafizetésére kötelezni a szolgáltatót, illetve
• egyéb, jogszabályban meghatározott szankciót alkalmazni.

A kötelezettségek súlyos és ismétlődő megszegése esetén, ha egyéb jogkövetkezmények nem 
vezettek eredményre, a hatóság felfüggesztheti vagy megtilthatja az elektronikus hírközlési 
tevékenység végzését, illetve felfüggesztheti vagy visszavonhatja a rádiófrekvenciák és azono-
sítók használatára vonatkozó egyedi engedélyeket.

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 
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MgSZH

A hírközlési fogyasztói jogok képviselője
Különös jogállása van a hírközlési fogyasztói jogok képviselőjének, akit a Nemzeti Hírközlési 
Tanács elnöke nevez ki. A hírközlési fogyasztói jogok képviselője a hatóság köztisztviselője, de 
nincsenek hatósági jogosítványai.

A képviselő a beadvány alapján:
•  tájékoztatja a bejelentőt az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, előfizetői szer-

ződésben meghatározott jogairól és kötelezettségeiről, valamint a számára nyitva álló eljá-
rásokról és jogorvoslatokról,

•  felszólíthatja a szolgáltatót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály, előfizetői szerző-
dés megsértésének megszüntetésére, illetve intézkedés megtételére,

• kezdeményezheti a hatóság hivatalból történő eljárását,
• más hatóságnál megfelelő eljárás megindítását kezdeményezheti.

Eljárása során bármely szolgáltatótól, forgalomba hozótól, forgalmazótól az előfizetők, illetve 
felhasználók elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásokban meghatározott jogainak megsér-
tésével kapcsolatos adatokat, felvilágosítást és magyarázatot kérhet, amelynek a szolgáltató a 
képviselő által megállapított határidőn, de legfeljebb tizenöt napon belül köteles eleget tenni.

A hírközlési hatóság szerepe a postai szolgáltatások területén
A Nemzeti Hírközlési Hatóság, valamint a hírközlési fogyasztói jogok képviselője feladatkörébe 
tartozik a postai szolgáltatások tekintetében a szolgáltatás minőségének a fogyasztók védel-
mével és a fogyatékkal élők postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követel-
mények teljesülésének felügyelete is. 

Mezőgazdasági szakigazgatási Hivatal

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) a földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. 

A hivatal feladatai
Az MgSzH Központ látja el többek között a növénytermesztéssel,  
az állattenyésztéssel, a zöldség-gyümölcs minőségellenőrzéssel,  
az ökológiai gazdálkodással, a borgazdálkodással, a borellenőrzés- 
sel, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az élelmiszer-higiéniával, -biz-
tonsággal, -minőséggel, az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anya-
gokkal, az élelmiszer-eredetű megbetegedésekkel, a nem állam által 
működtetett laboratóriumokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, 
valamint laboratóriumokat működtet.

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 
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Az MgSzH illetékessége
Az MgSzH Központ az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, az MgSzH területi 
szerveinek illetékességi területe pedig – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
nevükben megjelölt közigazgatási területre terjed ki.
Az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben általában első fokon a területi 
szerv, másodfokon a központ jár el. 

Az MgSzH szankciói
A hivatal az ellenőrzés során jogosult:

• a helyiségbe, létesítménybe belépni,
• a berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni,
•  az iratokat, dokumentációkat, adathordozókat megismerni és azokról másolatot, kivonatot 

készíteni,
• a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni,
• mintát venni, próbavásárlást végezni.

A jogszabályok megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmezte-
tésben részesítheti az eljárás alá vont személyt.

A hivatal szerepe az élelmiszer-biztonság területén
Az MgSzH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága az Országos Élelmiszer-vizsgáló 
Intézet jogutódja, mely többek között az élelmiszerek minőségének, higiéniájának és biztonsá-
gának laboratóriumi vizsgálatára felmérő rendszert működtet, valamint ellenőrző vizsgálato-
kat végeztet, illetve részt vesz az élelmiszer-előállító üzemek ellenőrzésében.

magyar élelmiSzer-biztonSÁgi Hivatal

A hivatal az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén szakmai döntés-előkészítő, vélemé-
nyező, javaslattevő, információs, koordináló, az Európai Unió központi szerveivel és a tagálla- 
mok élelmiszer-biztonsági szerveivel kapcsolattartást végző szervezet. 

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal feladatai
A hivatal koordinálja az élelmiszer-ellenőrző hatóságok munkáját, szakmai hátteret ad a kor-
mány döntéseinek előkészítéseihez, és kiemelt feladata a fogyasztók tájékoztatása is.

RASFF
Az EU-tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó vészjel-
ző rendszer (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) létrehozását követően a magyar  
kormány a hivatalt jelölte ki kapcsolattartó pontként. Amennyiben a hálózat valamelyik tagja  

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 
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élelmiszerekből és takarmányokból eredő, 
az emberi egészséget veszélyeztető, sú-
lyos, közvetlen vagy közvetett kockázatról 

szerez tudomást, ezt az információt a sürgős-
ségi riasztórendszer keretében jelenti az Európai Bi-

zottságnak. A bizottság haladéktalanul továbbítja az informá- 
ciót a hálózat tagjainak. 

Állami Népegészségügyi és TiszTiorvosi szolgÁlaT

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) országos hatáskörű államigazga-
tási szerv, az egészségügyi miniszter irányítása alatt. 

A szolgálat feladatai
Az ÁNTSZ irányító, koordináló és felügyeleti feladatokat lát el a közegészségügyi, a járványügyi, 
az egészségfejlesztési, az egészségügyi és igazgatási tevékenységek felett, továbbá felügyeli 
az egészségügyi ellátást. 

Az ÁNTSZ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felépítése
Az ÁNTSZ élén az országos tisztifőorvos áll, aki – az Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresz-
tül – irányítja a szolgálat működését, gyakorolja a jogszabályokban meghatározott hatósági 
jogköröket. A háromszintű ÁNTSZ központi szerve az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH).  
Az OTH szervezetéhez tartoznak a szakmai-módszertani feladatokat ellátó országos intézetek. 
A szervezeti struktúrában első szinten a kistérségi, a második szinten a regionális intézetek 
helyezkednek el.

Szabálysértési hatóság
Az ÁNTSZ (az NFH és az MgSzH hatáskörével párhuzamosan) hatáskörébe tartozik egyebek 
mellett:

• a minőség tanúsítási kötelezettség megszegése,
• a jogosulatlan kereskedés,
• a vásári és piaci szabályok megszegése,
• a bizonylati fegyelem megsértése,
• az élelmezés-egészségügyi szabálysértés,
• az élelmiszerek kötelező minősítési, vizsgálati, engedélyezési szabályainak megsértése,
• az üzletkörbe nem tartozó árusítás,
esetén a szabálysértési eljárás lefolytatása. 

Az ÁNTSZ a hatáskörébe tartózó szabálysértés esetén eljár, ennek keretében helyszíni bírságot 
szabhat ki, egyéb szabálysértés miatt pedig az eljárásra illetékes szervnél feljelentést tehet. 

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 
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Kisebb súlyú cselekmény esetén a felelős személyt figyelmeztetésben részesítheti, kezdemé-
nyezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatását, bűncselekmény észle-
lése esetén pedig feljelentést tesz az illetékes szervnél.

A szolgálat feladat- és hatásköre

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egészségügyi hatóságként jár el, ebben a jogkörében 
működési engedély kiadására és az egészségügyi szol-
gáltatás nyújtásának ellenőrzésére jogosult. Ellenőrzi 
az ivóvíz minőségét és a közfürdőket. Dönt a növények 
és növényi termékek további forgalmazhatóságáról,  
felhasználhatóságáról, megsemmisítéséről, amennyi- 
ben az MgSzH ellenőrzésekor a növényben szermarad-
ványt találtak. A szolgálat ellenőrzi a veszélyes anya-
gokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos te-
vékenységek szabályainak megtartását. Az NFH mellett 
eljárva ellátja a kozmetikai termék hatósági ellenőrzé- 
sét. Kivizsgálja a bejelentést, ha egy termék minőségi kö-

vetelményeknek meg nem felelését észlelik, továbbá laboratóriumi vizsgálatokat végezhet. Meg- 
tilthatja az étrend-kiegészítő forgalmazását, ha az veszélyezteti a fogyasztó egészségét,  
valamint a különleges élelmiszerek ellenőrzését más hatóságok mellett az ÁNTSZ is végzi.  
A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét az ÁNTSZ, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédel-
mi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.

Szankciók
Az ÁNTSZ elrendelheti:

• a hiányosságok megszüntetését, a szükséges intézkedések végrehajtását,
•  a hiányosságok megszüntetéséig az intézmény, létesítmény működésének, illetőleg az 

egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését, 
ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat,

•  súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas 
tárgyak vagy anyagok használatának és forgalmazásának megszüntetését, szükség esetén 
megsemmisítését,

•  egészségügyi szolgáltatónál észlelt hiányosság esetében, az egészségügyi dolgozó a tevé-
kenységben való jártasságának igazolását.

A fogyasztóvédelem állami, hatósági és önkormányzati rendszere 

17Fogyasztóvédelmi ismeretek



Közérdekű bejelentés
Amennyiben a fogyasztó olyan jellegű élelmiszer-biztonsági hiányosságot észlel, mely hatósá-
gi intézkedést igényel (például lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idejű vagy romlott, 
átcímkézett élelmiszer forgalmazása, elhanyagolt higiénéjű előállító/árusítóhely, élelmiszer-
hamisítás, illegális élelmiszer-előállítás/-forgalmazás gyanúja esetén) közérdekű bejelentést 
tehet.
Élelmiszer-biztonsági kérdések kivizsgálásához – a fentiek értelmében – a helyileg illetékes 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben annak gyanúja 
merül fel, hogy élelmiszer fogyasztását követően megbetegedést történt, úgy közérdekű beje-
lentést a helyileg illetékes kistérségi ÁNTSZ Intézetnél lehet tenni.
Nem megfelelő jelöléssel, ártájékoztatással, nyugtaadással kapcsolatos problémák esetén a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni.

egészségbizTosíTÁsi FelügyeleT

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletét a kormányhivatalként működő Egészségbiztosítá-
si Felügyelet (EBF) látja el, melynek élén az elnök áll.

A felügyelet hatásköre
A felügyelet ellátja:

• a biztosítottak jogainak védelmével, 
•  az egészségbiztosítók, az egészségbiztosítási  

szolgáltatást nyújtók szakmai, minőségi,  
a törvényeknek és a biztosítottak 
érdekeinek megfelelő működés 
ellenőrzésével, és 

•  az egészségbiztosítási szolgálta-
tások – beleértve a gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz-ellátást is 
– teljesítésének ellenőrzésével kap-
csolatos feladatokat. 

Az EBF többek között kivizsgálja az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételével kap-
csolatos panaszokat, bejelentéseket.
A felügyelet kérelemre vagy hivatalból járhat el. Hivatalból általában akkor jár el, amikor a  
bejelentő nem kíván részt venni az eljárásban, vagy a felügyelet egyéb módon – média, helyszí-
ni ellenőrzés útján – szerez tudomást az esetről. 
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EFB
Az EBF szankciói

Ha a felügyelet azt állapítja meg, hogy a kötelező egészségbiztosítás körében a finanszírozott 
egészségügyi szolgáltató nem vagy nem megfelelően teljesíti a finanszírozási szerződéséből 
folyó kötelezettségét, az alábbi intézkedéseket teheti:

• megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
• felszólíthatja az egészségügyi szolgáltatót a kötelezettsége teljesítésére,
•  ha a biztosított az ellátást a területi szolgáltató hibájából nem vagy nem az arra irányadó 

szabályok szerint kapta meg, kérelmére más egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki,
• felügyeleti bírságot szabhat ki,
•  felszólíthatja az egészségbiztosítót a finanszírozási szerződés felfüggesztésére, súlyos 

szabálysértés esetén felmondására.

A felügyelet hivatalból ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatások hozzáférhetőségét 
és minőségét. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ezek nem felelnek meg a jogszabályok-
nak, hatósági döntéseknek vagy a szolgáltatást igénybe vevők jogos érdekeinek, az illetékes 
államigazgatási szervnél, illetve a szolgáltatónál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
megtételét.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén:

•  elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
•  megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, és
• felügyeleti bírságot szabhat ki.

Az EBF szakhatóságként jár el a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által lefolytatott, gyógy-
szerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos másodfokú reklámfelügyeleti eljárásban.

HaTósÁgi HaTÁrozaTok NyilvÁNossÁgra HozaTala

A közérdekű adatok nyilvánossága hozzájárul a fogyasztói jogok érvényesüléséhez, és biztosít-
ja a fogyasztóvédelmi hatóságok tevékenységének átláthatóságát.
A fogyasztóvédelmi törvény korábban csak az élet, az egészség, a testi épség és a környezet vé-
delme, a fogyasztók széles körét érintő, különösen nagy kárral fenyegető veszély esetén írt elő 
kötelező közzétételt, ha a határozat azonnali végrehajtását rendelték el. A fogyasztóvédelmi 
hatóságok tevékenységében ez meglehetősen szűk esetkört, kevés ügyet jelentett. Emellett a   
hatóság súlyos fogyasztói érdeksérelem megelőzése vagy csökkentése érdekében is nyilvános-
ságra hozhatja határozatát.6

6  A hatóságok korábban szinte egyáltalán nem éltek a határozatok hozzáférhetővé tételének az adatvédelmi 
törvény és a közigazgatási eljárási törvény által biztosított lehetőségével, és csak kifejezett, egyértelmű jog-
szabályi előírás esetén közöltek információkat, ugyanis tartottak attól, hogy üzleti titok, jó hírnév sérelme 
vagy károkozás miatt az elmarasztaló határozattal érintett ügyfél pert indít ellenük.
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Az adatvédelmi biztos nyilvánosságra vonatkozó ajánlását követően született jogszabály- 
módosítások érintették a fogyasztóvédelmi törvényt is. Az új szabályozás immár előírja a fo-
gyasztóvédelmi hatóság számára a jogerős határozat közzétételét.7

A nem jogerős határozatok csak meghatározott feltételek mellett tehetők közzé, így például, 
ha a hatóság a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását vagy az áru forgalmazásának, 
illetve értékesítésének megtiltását rendelte el.

ÖNkormÁNyzaTi FogyaszTóvédelem

A helyi önkormányzatok szerepe
Az önkormányzati törvény nem tartalmaz kötelező feladatot ezen a területen, a fogyasztó-
védelmi törvény alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei is részt vállalhatnak a 
fogyasztóvédelemben. Egyrészt segíthetik a fogyasztók önszerveződéseit, támogathatják a 
fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét, valamint a la-
kosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethetnek.

A képviselő-testület és a jegyző feladatai
Az önkormányzati képviselő-testület, valamint a jegyző fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskö- 
rét külön jogszabályok határozzák meg.
A képviselő-testület rendeletalkotási jogosultsága révén szabályozza a helyi fogyasztóvédelmi 
alapkérdéseket, ellátja a törvény által hatáskörébe utalt ármegállapítói feladatokat.

Számos külön jogszabály ruházza fel a jegyzőt fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel. Így 
például a jegyző hagyja jóvá a távhőszolgáltató üzletszabályzatát. 

A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a ke-
reskedő székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti. 

Közterületen kirakott közérdekű közlemények nyelvi követelményeire, valamint az üzlet elne-
vezésére vonatkozó szabályozás érvényesülését a helyi jegyző ellenőrzi.
Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával 
mely hatósághoz fordulhat, illetve, hogy fogyasztói jogvita esetén békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye szerint illetékes hatóságok,  
valamint békéltető testület címét és telefonszámát.

A kereskedő a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszt harminc napon belül köteles megvizs-
gálni és írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles. A válaszban 

7 A 2008. szeptember 1-jétől hatályos fogyasztóvédelmi törvény alapján.
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szintén tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, 
panaszával mely hatósághoz fordulhat. 

A jegyző, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatja  
a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz má-
sodpéldányát.

A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén 
a jegyző:

• elrendeli az üzlet ideiglenes bezárását,
• elrendeli az üzlet azonnali bezárását,
• korlátozza az üzlet éjszakai nyitva tartását,
• kötelező éjszakai zárva tartási időszakot állapít meg,
• megtiltja vagy korlátozza meghatározott hanghatást okozó eszköz használatát,
•  a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén megtiltja vagy korlá-

tozza a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékeny-
séget

•  megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termék-
kör értékesítését,

• visszavonja az üzlet működési engedélyét,
• bírságot szab ki, illetve
• a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.

Az egyes szabálysértésekről szóló törvény 8 a fogyasztóvédelmi szabálysértések között kiemeli 
a közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabási jogosultságát a vásári és piaci szabályok meg-
szegése miatt.

8 Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
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A jelenlegi jogszabályi környezet alapján egyéni fo-
gyasztói panaszok esetén a hatóságok általában 
nem tudnak eljárni, legfeljebb elősegíthetik az 
igényérvényesítést. A fogyasztó tanácsért for-
dulhat a fogyasztóvédelmi társadalmi szerve-
zetekhez, illetve panaszának rendezéséhez – a 
bírósági eljárás előtt – igénybe veheti a békéltető 
testületek segítségét. Határon átnyúló jogvita esetén 
– tehát, ha a kereskedő vagy szolgáltató külföldi – az Euró-
pai Fogyasztói Központok Hálózata tud közvetíteni a felek között.

Békéltető testületi eljárás 1

A békéltető testületek hatásköre 
A békéltető testületek hatáskörébe tartoznak a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék 
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás 
minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás 
ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület elsődleges célja egyezség létre-
hozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig döntéshozatal a fogyasztói 
jogok egyszerű, gyors 2 , hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A testületek faladata tehát a polgári jogi természetű jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezé-
se, így a hatósági hatáskörbe tartozó normák kikényszerítése tekintetében nincs hatáskörük. 

A békéltető testületek elérhetősége
Az országban húsz békéltető testület működik, valamennyi megyében, illetve a fővárosban 3.  
A békéltető testületek a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő füg-
getlen testületek. 

Eljárási díj/eljárási költség
A békéltető testületi eljárás díjmentes. Az eljárási díjtól meg kell különböz tet ni az eljárási  
költség fogalmát . A jogszabály meghatározza az eljárás költségének fogalmát, példálózó felso-
rolással emelve ki a lehetséges költségek tipikus fajtáit. 

1  A békéltető testületi eljárásra vonatkozó szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
tartalmazza.

2  A hiánytalan kérelem beérkezését követő kilencven napon belül befejeződik az eljárás, indokolt esetben ezt 
a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

3 A testületek elérhetősége megtalálható a www.febesz.eu honlapon.
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Eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület eljá-
rása igénybevételével összefüggésben – a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figye-
lemmel – igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek 
személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.).
A jogszabály magyarázatában szerepel az is, hogy hangsúlyozni kell a célszerű és jóhiszemű 
eljárással összefüggő költségtakarékosság követelményét, aminek keretében – figyelemmel az 
eljárás közvetlen jellegére – nem értelmezhetőek a felek képviseletével összefüggő költségek. 
Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

Eljárás kezdeményezése
Békéltető testületi eljárást kizárólag fogyasztó kezdeményezhet. Korábban vállalkozások is 
kezdeményezhettek békéltető testületi eljárást, ha végső felhasználók voltak, tehát ha nem 
értékesítették tovább a megvett terméket. Ilyen esetben fogyasztónak minősültek, 2008 szep-
temberében azonban módosult a fogyasztó fogalma4, így a hatályos jogszabályok értelmében 
csak és kizárólag természetes személyek kezdeményezhetnek békéltető testületi eljárást.   

Kérelem benyújtása 
A fogyasztónak írásbeli kérelmet kell benyújtani – akár elektronikus formában – a békéltető 
testület elnökének. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az 
érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a panasz rendezését.
Ha a fogyasztó békéltető testületi eljárást kíván indítani, választhatja a lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerint illetékes békéltető testületet, de dönthet úgy is, hogy a szerződés teljesí-
tésének helye 5 vagy a vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye 
szerinti békéltető testülethez nyújt be kérelmet, ami növelheti a vállalkozások testületi eljárá-
sokkal kapcsolatos alávetési hajlandóságát.

Belföldi lakó- és tartózkodási hellyel nem rendelkező fogyasztók benyújthatják a kérelmet a 
vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerint illetékes testü-
lethez, illetve választhatják a szerződés teljesítésének helye szerinti testületet, ha a teljesítés 
helye belföldön található.

4  A fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági te-
vékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

5  A szerződés megkötésének helye, valamint a szerződés teljesítésének helye nem minden esetben esik egybe. 
Ha a szolgáltatás tárgyát a kötelezett lakóhelyétől, illetőleg székhelyétől különböző helyre kell küldeni,  
s azt, vagy valamely közbeeső helyet nem kötöttek ki teljesítési helyként, a teljesítés azzal történik meg, 
hogy a szolgáltatás tárgyát a kötelezett elküldés, illetőleg elszállítás végett a jogosultnak, a szállítmá-
nyozónak vagy a fuvarozónak átadja. Fogyasztói szerződés esetében a teljesítés a fogyasztó részére való 
átadással történik meg.
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Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület vala-
mennyi kérelmezőre nézve illetékes.

Fontos, hogy a kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tar-
talmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatko-
zatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos 
bizonyítékot az előzetes egyeztetés megkísérléséről (például vásárlók könyvébe tett bejegyzés, 
ajánlott levél stb.). 
A fogyasztónak nyilatkoznia kell, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a 
vitás ügy rendezését, illetve nem kezdeményezte más békéltető testület eljárását, közvetítői 
vagy polgári peres eljárást nem indított.6

Hibás kérelem/hiánypótlás
Ha nem megfelelő a kérelem, akkor a békéltető testület elnöke – beérkezésétől számított tizen-
öt napon belül – a hiányok megjelölése mellett a kérelmezőnek visszaküldi.

Ha a fogyasztó rossz helyre adja be a kérelmet
A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától 7 számított nyolc napon belül megvizs-
gálja, hogy a testületnek van-e hatásköre és illetékessége. A testület hatáskörének vagy illeté-
kességének hiánya esetén az ügyet – a kérelmező egyidejű értesítésével – a hatáskörrel, illetve 
illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul megküldi.

Kérelem beadását követő események
A hiánytalan kérelem beérkezését követően a békéltető testület elnöke hatvan napon belüli 
meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára, amelyről a feleket – a kérelem másolatának és 
a békéltető testületi tagok listájának megküldésével egyidejűleg – értesíti. 
A vállalkozásnak az értesítés kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkoznia 
kell a fogyasztó igényének jogosságáról és az ügy körülményeiről, valamint arról, hogy elfogad-
ja-e a tanács döntését kötelezésként (alávetés).  
Amennyiben a vállalkozás nem tesz az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot, akkor a tanács a 
rendelkezésére álló adatok alapján fog határozni.

6  E követelmény előírása a testületi eljárások permegelőző jellegének kifejezésre juttatása miatt szükséges. 
Az állam azért tartja fenn ezt a vitarendezési intézményt, hogy lehetőség szerint kiváltsa a jogviták bírósági 
útra terelését, ezért nem indokolt, hogy a fogyasztó olyan esetben indítson a békéltető testület előtt eljá-
rást, amikor már a bírósági utat is igénybe vette. Emellett azt is célozza, hogy a fogyasztó ne éljen vissza az 
igényérvényesítését előmozdító állami eszközökkel.

7  A határidők számításakor az eljárás megindulásának az minősül, amikor a hiánytalan kérelem a békéltető 
testület elnökéhez beérkezik.
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8  A békéltető testületi tagokat – a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – egyrészről a kereskedelmi és iparkamara és a megyei (fő-
városi) agrárkamarák, másrészről a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlő 
arányban jelölik ki. 

9  A „határozat” megjelölést a törvény csak a testület olyan döntéseire alkalmazza, amelyek a felek számára 
kötelezettséget állapítanak meg. Ilyen a felek – a békéltető testületi eljárásban kötött – egyezségének az 
eljáró tanács általi formalizált jóváhagyása, valamint az egyezség hiányában lefolytatott eljárást a kére-
lem megalapozottsága és a vállalkozás önkéntes alávetése esetén lezáró döntés (ez utóbbi megjelölése a 
törvény szerint: kötelezést tartalmazó határozat). Az alávetés hiányában hozott döntés a törvény szerint 
nem határozatnak, hanem ajánlásnak minősül.

Eljáró tanács
A békéltető testület főszabályként háromtagú tanácsban jár el. Az eljáró tanács egyik tagját az 
eljárást megindító fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással érintett vállalkozás jelöli ki a 
testületi tagok listájáról, amely tartalmazza a tagok nevét, szakterületüket, illetve a tagot jelölő 
szervezetet 8 is. Amennyiben a felek bármelyike az értesítés kézbesítésétől számított nyolc na-
pon belül nem jelöl tagot, a kijelölésről a békéltető testület elnöke hivatalból gondoskodik.
Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, az eljárás lefolytatására 
egyedül eljáró testületi tagot jelöl ki. Ha mindkét fél – az általa jelölhető testületi tag megjelö-
lésével – kéri, a békéltető testület háromtagú tanácsban jár el.

Meghallgatás

Az eljáró tanács meghallgatást tart az ügyben, ahol le-
hetőséget biztosítanak a felek – tehát a fogyasztó és a 
vállalkozás – számára álláspontjuk előadására, illetve 
beadványaik előterjesztésére. A tanács elnöke szükség 
esetén tájékoztatja a fogyasztót jogairól és kötelezett-
ségeiről is. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha a nyilvá-
nosságához mindkét fél hozzájárul.

Békéltető testületi eljárás kimenete
Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyez-
ség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal9 jóváhagyja, ellenkező esetben, illet-
ve egyezség hiányában az eljárást folytatja. 
Annak oka, hogy a felek egyezségének jóváhagyásához szükséges az, hogy az egyezség meg-
feleljen a jogszabályoknak az, hogy a nem végrehajtott egyezséghez a szabályozás bírósági 
végrehajtást kapcsol. Amennyiben a felek megállapodása nincs összhangban a jogi szabá-
lyo zással (például a szavatossági igényt nem a törvény által nevesített formák valamelyi- 
kében teljesítik, hanem levásárlás formájában), az eljáró tanács azt nem tudja jóváhagyni,  
s ahhoz állami kikényszerítést kapcsolni. Ilyen esetekben az eljáró tanácsnak meg kell szüntet-
nie az eljárást, azzal az indokkal, hogy a felek az eljárás megszüntetésében megállapodtak. 
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Amennyiben nem kötnek egyezséget a felek, akkor a tanács érdemi döntésként:
•  kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a 

békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikáció-
jában közölt – általános alávetési nyilatkozatában ,10 az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb 
a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve köte-
lezőként elismerte, vagy

•  ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy 
nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács dönté-
sének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt.
Abban az esetben, ha nem megalapozott a fogyasztó kérelme, az eljáró tanács nem elutasító 
határozatot hoz, hanem megszünteti az eljárást. A jogalkotó álláspontja szerint ilyen esetben 
nem volna megfelelő megoldás a „kérelmet elutasító határozat” hozatala, figyelemmel arra, 
hogy a békéltető testületi eljárás alternatív vitarendezés, annak funkciója nem a kérelem meg-
ítélése.

További formalizált döntést nem igénylő megszüntetési mód, ha:
• a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
• a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
• az eljárás folytatása lehetetlen ,11

•  az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve a kérelem meg-
alapozatlanságát is – nincs szükség.

Döntés kihirdetése
A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett hatá-
rozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb tizenöt napon belül meg kell 
küldeni a feleknek.

Jogkövetkezmények a teljesítés elmulasztása esetén
A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat vég-
rehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a 
békéltető testületet. Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület 

10  A törvény tartalmazza a békéltető testületi eljárásra mint olyanra vonatkozó alávetési nyilatkozatok meg-
tételének, visszavonásának és nyilvántartásának részletes szabályait, ezzel is előmozdítva a vállalkozások 
önkéntes, fogyasztóbarát üzletpolitikájuk részeként történő együttműködését. Mindazonáltal a törvény  
azt is biztosítja, hogy ilyen alávetésre ne lehessen visszaélésszerűen hivatkozni, ezért a kereskedelmi  
kommunikációban bizonyíthatóan közölt ilyen nyilatkozatokhoz kötőerőt kapcsol.

11  Ilyen eset, ha a vállalkozást nem lehet szabályszerűen értesíteni az eljárásról, mert például a fogyasztó 
által megadott címről ismeretlen helyre költözött.
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– a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az 
eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől 
számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozni.
Az ajánlás nem hozható nyilvánosságra, ha annak hatályon kívül helyezését kérték a bíróságtól, 
mindaddig, amíg a bíróság eljárása jogerősen le nem zárult.
Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott 
egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a 
tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását.

Fellebbezés 
A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs 
helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól, ha:

•  a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg a törvény  
rendelkezéseinek,

•  a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy
•  a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett vol-

na helye, mert a felek között ugyanabból a ténybeli 
alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más 
békéltető testület előtt már eljárást indítottak, közve-
títői eljárást kezdeményeztek, per volt folyamatban 
vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a fentieken túl akkor is kérheti, ha az ajánlás 
tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.
Ha a felek egyezséget kötöttek az eljárás során, és azt az eljáró tanács jóváhagyta, akkor az – a 
megállapodáshoz fűzött bizalom védelmében – utólag nem támadható meg bíróság előtt eljá-
rási szabálysértésre való hivatkozással. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem esetén a keresetet a békéltető testület 
székhelye szerint illetékes megyei bíróságnál kell beadni, a kézbesítésétől számított tizenöt na-
pon belül. A határozat érvénytelenítése iránti pert a békéltető testülettel szemben kell megin-
dítani, ebben az esetben a jogszabály perbeli jogképességgel és cselekvőképességgel ruházta 
fel az egyébként jogi személyiséggel nem rendelkező testületeket.

Nem közreműködő vállalkozások
A békéltető testületi eljárásban való részvétel nem kötelező a vállalkozások számára. Abban 
az esetben viszont, ha egy vállalkozás megtagadja az eljárásban való közreműködést, tehát 
nem tesz az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot és nem is jelenik meg a meghallgatáson, 
akkor a békéltető testület közzéteheti a vállalkozás nevét, székhelyét és az eljárással érintett 
tevékenysége megjelölését. 
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társadalmi szervezetek

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet kritériumai
Egy – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott – társadalmi szervezet 
akkor minősül fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetnek, ha az alapszabá-
lyában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább 
két éve működik, és természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő. Emellett fogyasz-
tói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetnek minősül az ilyen társadalmi szerveze-
tek szövetsége is. 

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek feladatai
•  érdekfeltáró munkájukkal segítik a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak 

érvényesítését, ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékelik a fogyasztói 
jogok érvényesülését,

•  figyelemmel kísérik a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltétele-
ket,

•  képviselik a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben,
•  eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményeznek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érde-

kek védelme érdekében,
•  véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, 

jogszabály-módosítást kezdeményeznek,
•  közreműködnek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és 

figyelemmel kísérik annak érvényesülését,
•  a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket 

elősegítő tanácsadó irodákat és információs rendszert működ-
tetnek,

•  a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tá-
jékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást 
és tájékoztatást szerveznek, illetve végeznek,

•  a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával 
tájékoztatják a közvéleményt,

•  a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vesznek a nemzet-
közi szervezetek tevékenységében,

•  közreműködnek a nemzeti szabványosításban a Magyar Szab-
ványügyi Testület szervein keresztül.

Kollektív igényérvényesítés 
A közérdekű kereset a fogyasztói érdekek érvényesítését szolgálja. 
Lényege, hogy a törvény által feljogosított állami vagy érdekképvi-
seleti szervezet pert indít közérdek vagy közösségi érdek érvénye-
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sítésére. A fogyasztói érdekképviseleti szervezetek ilyen pert a fogyasztóvédelmi törvény és a 
Polgári Törvénykönyv alapján is indíthatnak. 

A fogyasztóvédelmi törvény értelmében az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a 
fogyasztók széles körét érinti 12 vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, a fogyasztóvédelmi ha-
tóság, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet vagy az ügyész pert indít-
hat a fogyasztók széles körének védelme, illetőleg a jelentős nagyságú hátrány kiküszöbölése 
érdekében. Ilyen per akkor is indítható, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem 
állapítható meg.
A kereset a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül nyújtható be.
A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítőjét, hogy a jogsértő költségére az 
ítéletet országos napilapban közzétegye.
A jogsértő köteles a sérelmet szenvedett fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíte-
ni. Ez nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai 
szerint igényét érvényesítse.
A keresetindítási jog – meghatározott feltételek mellett – megilleti az Európai Gazdasági Tér-
ség bármely államában létrejött úgynevezett feljogosított egységeket is.

A Polgári Törvénykönyv szerint, az általános szerződési feltételként a fogyasztói szerződés ré-
szévé váló tisztességtelen kikötés érvénytelenségének megállapítását a külön jogszabályban 
meghatározott szervezet 13 is kérheti a bíróságtól.  A bíróság a tisztességtelen kikötés érvény-

12  A BH2004. 108. számú döntés szerint a fogyasztók széles körének védelme, vagy a jelentős nagyságú hát-
rány kiküszöbölése érdekében indult perben nem annak van ügydöntő jelentősége, hogy a per tárgyát 
érintő, jogszabályba ütköző tevékenység ellen hányan éltek kifogással, hanem annak, hogy a sérelmezett 
tevékenység a fogyasztók milyen körét érinti. 

13  Tisztességtelen általános szerződési feltételek bíróság előtti megtámadására jogosult:
• az ügyész,
• a miniszter, országos hatáskörű szervek vezetője,
• jegyző, főjegyző,
• a gazdasági és szakmai kamara, a hegyközségi szervezet és 
• a fogyasztói érdekképviseleti szervezet
•  az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján létrejött azon minősített szervezet – az 

általa védett fogyasztói érdekek védelme körében – amely a fogyasztók védelme céljából a jogsértéstől 
eltiltó határozatokról szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepel, feltéve, hogy az általános szer-
ződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, illetve alkalmazásra ajánlója a Magyar Köztársaság 
területén fejti ki tevékenységét.

A BH2008. 249. értelmében a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok határozhatják meg azoknak a sze-
mélyeknek, illetve szervezeteknek a körét, amelyek jogosultak a fogyasztói szerződés részévé váló tisz-
tességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt pert indítani, ezért az 
Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának a kezdeményezésére irányuló kérelem alaptalan. 
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telenségét a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapítja.
A külön jogszabályban meghatározott szervezet kérheti továbbá az olyan általános szerződési 
feltétel tisztességtelenségének megállapítását, amelyet fogyasztókkal történő szerződésköté-
sek céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett 
feltétel még nem került alkalmazásra.
A bíróság,   ha megállapítja a sérelmes általános szerződési feltétel tisztességtelenségét,  azt al- 
kalmazása esetére (a jövőre nézve) – a kikötés nyilvánosságra hozójával szerződő valamennyi  
félre kiterjedő hatállyal – érvénytelenné nyilvánítja.   A tisztességtelen szerződési feltétel alkal- 
mazója köteles a fogyasztó igényét az ítélet alapján kielégíteni.   A bíróság ítéletében továbbá  
eltiltja a tisztességtelen általános szerződési feltétel nyilvánosságra hozóját a feltétel al- 
kalmazásától.A per az ellen is megindítható, aki a fogyasztókkal történő szerződéskötések cél- 
jából meghatározott és megismerhetővé tett tisztességtelen általános szerződési feltétel alkal-
mazását nyilvánosan ajánlja. A bíróság, ha megállapítja a sérelmes általános szerződési feltétel 
tisztességtelenségét, azt – alkalmazása esetére – érvénytelenné nyilvánítja, és eltilt az alkal-
mazásra ajánlástól. A közérdekű kereset14 alapján hozott ítélet tehát nem érinti a fogyasztó 
azon jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai alapján az igényét érvénye-
sítse. A cél, hogy a fogyasztók könnyebben és gyorsabban tudják érvényesíteni az igényüket. 

Jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások – feljogosított egységek
A fogyasztók érdekeit sértő jogellenes gyakorlatok gyakran átlépik a tagállamok közötti határo-
kat. A fogyasztók igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb hozzáférését kívánta elősegíteni a 
fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szó-
ló irányelv.15 Abban az esetben, ha egy vállalkozás jogsértő magatartásával egy másik tagállam 
fogyasztóit károsítja meg, akkor a közösségi jog alapján a sérelmet szenvedett fogyasztók álla-
mának kollektív jogérvényesítésre feljogosított szervei a jogsértés megszüntetése, a jogsértő 
magatartás abbahagyásának elrendelése, illetve a jogsértő megbírságolása érdekében eljárást 
kezdeményezhetnek a vállalkozás székhelye szerinti tagállam bíróságainál és hatóságainál. 
Az irányelv meghagyja a tagállamok számára, hogy kijelöljék az ún. „feljogosított egységeket”. 
A közösség tehát a tagállamok belátására bízza, hogy köztestületeknek vagy fogyasztóvédelmi 

14   A közérdekű keresetekről szólva, érdemes megemlíteni, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és verseny-
korlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján, a törvény fogyasztókra kiható megsértése esetén 
a Gazdasági Versenyhivatal pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt, ha a 
vállalkozás e törvénybe ütköző tevékenysége vagy az Fttv. alapján a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe 
tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei 
alapján meghatározható körét érinti. A perindításra a Gazdasági Versenyhivatal csak akkor jogosult, ha az 
adott jogsértés miatt a versenyfelügyeleti eljárást már megindította.  

15  A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 1998. 
május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet több alkalommal jelentősen módosították.  
Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kellett, amely a 2009/22/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvben történt meg. 
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16 www.efk.hu
17 http://ec.europa.eu/consumers/redress/compl/cons_compl/acce_just03_en.htm

szervezeteknek adja meg a jogsértéstől eltiltó keresetek indításának jogát. A tagállamok több-
ségében a köztestületek vannak megbízva a végrehajtással. Itthon viszont a fogyasztóvédelmi 
társadalmi szervezetek kérhetik a feljogosított egységek jegyzékébe való felvételüket.

európai Fogyasztói központok Hálózata (eCC-net)

Ha a fogyasztó külföldön vásárol egy terméket vagy vesz igénybe egy szolgáltatást, probléma 
esetén földrajzi, nyelvi akadályokba ütközhet, illetve gondot jelenthet, hogy a szolgáltatás hely-
színe szerinti szabályok az irányadók.

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata tájékozta-
tást nyújt a fogyasztóknak határon átnyúló vásárlással 
kapcsolatos európai uniós fogyasztóvédelmi rendelke-
zésekről, valamint azok érvényesíthetőségéről. 2006. 
március 1-jétől már Magyarországon is működik Európai 
Fogyasztói Központ.16

A fogyasztói központ feladatai
•  fogyasztói tájékoztatás a hazai és uniós fogyasztóvé-

delmi rendelkezésekről, valamint azok érvényesíthe-
tőségéről,

•  információnyújtás, tanácsadás és segítségnyújtás a lehetőségek megismeréséhez arra az 
esetre, ha a határon átnyúló áru vagy szolgáltatás vásárlása során problémák merülnek fel,

• az igényérvényesítéshez szükséges fordítási feladatok elvégzése,
•  a fogyasztói panasz továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vita-

rendező testület vagy az illetékes uniós tagállam fogyasztói központja felé.

Eljárás
Külföldi vásárlással, szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén a fogyasztó saját tagállamának 
fogyasztói központjához tud fordulni ,17 ahol a panaszt – az angol nyelvre történő fordítást kö-
vetően – megküldik a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállam fogyasztói központjá-
ba. Ez utóbbi közvetlen megkereséssel fordulhat a gazdálkodó szervezethez. Ha a megkeresés 
eredményes, általában nincs szükség további lépésekre az ügy rendezése érdekében. Amennyi-
ben a megkeresés nem vezet eredményre, a hazai fogyasztói központon keresztül tájékoztatja 
a panaszost az igényérvényesítési lehetőségekről, különös tekintettel az alternatív vitarende-
zési eljárásokról, valamint azok feltételeiről. 
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Az alábbiakban részletezett szabályok a fogyasztói szerződésnél érvényesíthető jótállási és 
szavatossági igényekre vonatkoznak. 

Fogyasztói szerződés1

A jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályoknál az a szerződés minősül fogyasz-
tói szerződésnek, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést 
gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti, és amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a 
villamos energiát, a – tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy 
meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt – vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy 
más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt 
dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet. 

Szavatosság és jótállás

Akkor beszélünk szerződésszerű teljesítésről, ha a szolgáltatott dolog alkalmas a szerződésben 
meghatározott célra. Hibás teljesítésről van szó akkor is, ha a fogyasztót nem tájékoztatják a 
termék használatához szükséges információkról, például ha a szükséges használati utasítást 
nem kapja meg.  Minőségi kifogás esetén szavatossági, illetve jótállási igény érvényesíthető .2  
A szavatosság és a jótállás (amelyet a köznyelvben gyakran garancia néven emlegetnek)  
az eladó helytállási kötelezettségét jelenti a hibás teljesítésért. 
Szavatosságnál és jótállásnál ugyanazokat 
az igényeket lehet érvényesíteni, az elté-
rés elsősorban abban mutatkozik, hogy az 
eladó mennyi ideig köteles helytállni, illet-
ve kit terhel a bizonyítási kötelezettség. A 
jótállás kedvezőbb a fogyasztó számára, 
mert a jótállási idő alatt nem neki kell bizo-
nyítania, hogy vétlen a meghibásodásban, 
hanem a kereskedőnek. Míg szavatosság-
nál ez csak a vásárlást követő hat hónapon 
belül van így, utána megfordul a bizonyítási 
teher. 

1  A vonatkozó jogszabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény; az egyes tartós fogyasz-
tási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztói 
szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM 
rendelet tartalmazza. 

2  A kereskedők kötelesek biztosítani, hogy a vásárló – a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően – a 
termék méretét, használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben. Így, ha nem minőségi kifogásról van szó (pél-
dául a fogyasztó meggondolta magát, esetleg nem jó a termék mérete, színe stb.), kizárólag a kereskedő 
döntésétől függ, hogy kicseréli-e másra, esetleg visszafizeti-e a termék vételárát. Erre jogszabály nem kö-
telezi.
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A kereskedőknek a jogszabályban meghatározott új, tartós fogyasztási cikkekre kell egy év 
jótállást vállalniuk.3

Természetesen nem kizárt, hogy a kereskedők önként vállaljanak jótállási kötelezettséget  
a jogszabályban nem szereplő termékekre is. Amennyiben nincs a termékre jótállás (mint pél-
dául a ruhaneműkre) vagy az már eltelt, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.

3 •  Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény,
•  mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja,  

mosogatógép, vasalógép,
•  villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, 

főzőberendezések és ezek kombinációja 10 000 Ft 
bruttó vételár felett,

•  vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légál-
lapot-szabályozó berendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett,

•  porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép,  
padlósúroló- és fényesítőgépek,

• varrógép, kötőgép,
•  motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10 000 Ft bruttó vételár felett,
•  az egyéves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek  

10 000 Ft bruttó vételár felett,
• személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi,
• lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi,
•  biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett,
•  elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefaxkészülékek, több funkciós készü-

lékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett,
•  üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett,
•  műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 

10 000 Ft bruttó vételár felett,
•  rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, mű-

holdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett,
•  lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni 

hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 
10 000 Ft bruttó vételár felett,

•  fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, film-
nagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10 000 Ft bruttó 
vételár felett,

•  MP3-lejátszók, pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használa-
tos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett,

• távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett,
• személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett,
• számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett,
• írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett,
• hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett,
• órák 10 000 Ft bruttó vételár felett,
• bútorok 10 000 Ft bruttó vételár felett.
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SMinőségi kifogás bejelentése  
A minőségi kifogás intézéséért a forgalmazó – tehát a kereskedő, aki a terméket a fogyasztó 
számára értékesítette – a felelős. Amennyiben a fogyasztó javítást szeretne, akkor fordulhat 
közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálathoz is. Ha viszont úgy dönt, hogy az 
eladóhoz viszi vissza, akkor – javítás esetén is – a kereskedőnek kell továbbítania a terméket a 
szervizbe, nem küldheti tovább a fogyasztót. A szerviz kizárólag javítással foglalkozik, tehát ha 
a készüléket nem lehet kijavítani, esetleg a túl hosszúra nyúlt javítási határidő miatt a fogyasz-
tó szeretne egy új terméket, akkor már a kereskedőhöz kell fordulnia. 

Minőségi kifogás érvényesítéséhez szükséges dokumentumok  
Minőségi kifogás érvényesítéséhez, a fogyasztónak be kell tudnia mutatni az ellenérték meg-
fizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta stb.), jótállási igény pedig a jótállási jeggyel érvé-
nyesíthető, amelyet a forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt átadni. Ha 
nem kap a fogyasztó jótállási jegyet, vagy a kereskedő szabálytalanul állítja ki, ez nem érinti a 
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 

Jótállási jegy
A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jót-
állási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.  
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási je-
gyen köteles feltüntetni:

•  a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továb-
bá a kilométeróra állását,

• a hiba okát és a javítás módját,
•  a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében 

továbbá a kilométeróra állását,
• a jótállás – a kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

Jegyzőkönyv
Ha a vásárlást követően a fogyasztó minőségi kifogást jelent be, akkor a forgalmazó erről köte-
les jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzíti:

• a fogyasztó nevét, címét,
• a fogyasztási cikk megnevezését, vételárát,
• a vásárlás időpontját,
• a hiba bejelentésének időpontját,
• a hiba leírását,
• a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,4

• a kifogás rendezésének módját.

4  Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, állás-
pontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
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Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyv-
ben meg kell adni. A fogyasztóvédelmi hatóság gyakorlata szerint nem felel meg a jogszabályi 
rendelkezéseknek az, ha a kereskedő a kifogás rendezésének módjaként a bevizsgálást jelöli 
meg, illetve nem indokolja meg a fogyasztó igényétől való eltérést.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. 

Vásárlók könyve
Amennyiben a forgalmazó nem hajlandó jegyzőkönyvet felvenni, akkor a fogyasztónak lehető-
sége van beírni a vásárlók könyvébe,5 amelyet az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhe-
tő helyen kell elhelyezni. A vásárlók könyve a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott 
oldalú dokumentum, amelyben a vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott 
folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e 
jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos! A kereskedelmi tevékenység 
ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe 
tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

Három munkanapon belüli meghibásodás
A jótállás alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a vásárlástól számított három mun-
kanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem 
köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk – előzetes vizsgálat nélkül 
azonnal kicserélni.

Igényérvényesítési határidők 6

A kötelező egyéves jótállási határidő a fogyasz-
tási cikk fogyasztó részére történő átadása, 
vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó 
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe he-
lyezés napjával kezdődik.

5  A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint vásárlók 
könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány 
alkalmazható. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzék-
számát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének 
időpontját.  A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával hala-
déktalanul hitelesíti, ha az megfelel a követelményeknek. 

6  I. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés foglalkozik a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének ha-
táridejével.
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A szavatossági igények érvényesítésére fő szabályként két év áll rendelkezésre. Ha a fogyasztó 
menthető okból nem tudja érvényesíteni az igényét, így például, ha a hiba a jellegénél vagy 
a dolog természeténél fogva két éven belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok ér-
vényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év, amely azonban már 
jogvesztő.
Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapod-
hatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot 
nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határide-
je a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) 
dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik.

Az új Ptk. 7 szerint a jogosult szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított három év 
alatt évül el. Ha a szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megál-
lapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki. 
Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a szavatossági igény a teljesítés időpont-
jától számított öt év alatt évül el.
Ha jogszabály a dolog kötelező alkalmassági idejét meghatározza, és azt, vagy az abból hátra-
lévő időt a jogosulttal a szerződés megkötésekor írásban közölték, a kötelező alkalmassági idő 
eltelte a kellékszavatossági igény tekintetében jogvesztéssel jár. Ha a dolog kötelező alkalmas-
sági ideje két évnél rövidebb, fogyasztói szerződés esetén a jogvesztés a teljesítés időpontjától 
számított két év elteltével következik be.
Ha jogszabály a dolog kötelező alkalmassági idejét nem határozta meg, a kellékszavatossági 
igény érvényesítésének jogvesztő határideje a teljesítés időpontjától számított tíz év.

Kötelező alkalmassági idő
A lakóépületeket, a pihenés célját szolgáló épületek, személygépkocsi-tárolók, 

igazgatási és irodaépületek, szociális, egészségvédelmi, művelődési és oktatási 
épületek, valamint ellátó és szolgáltató épületeket alkotó helyszínen készített 
vagy előregyártott szerkezetek és berendezések (épületszerkezet) és az azok 
létrehozásánál felhasznált egyes termékek és anyagok esetén a jogszabály 8  
ún. kötelező alkalmassági időt határoz meg, mint három évet meghaladó szava-
tossági igényérvényesítési jogvesztő határidőt. Ilyen esetekben a szavatossági 

igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. 

7  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény
8  Az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági 

idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelet
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Reklamáció bejelentési határideje
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül 
köteles kifogását a kereskedővel közölni.
A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy határidőt (két hónap), amelyen 
belül a kifogásközlés időben megtettnek minősül. 
A késedelmes közlés nem jár jogvesztéssel, azaz a fogyasztó gyakorolhatja a hibás teljesítésből 
eredő jogait, de ez esetben köteles a késedelmes közléssel okozott károk megtérítésére. 

Érvényesíthető igények 
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó:

•  Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést 9 követelhet, kivéve, ha a válasz-
tott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatos-
sági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figye-
lembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 
súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

•  Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – választása szerint 
– megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől 10. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye.

A szavatossági igények közül tehát a fogyasztó választhat, azonban főszabályként csak az 
azonos szinten szabályozott szavatossági jogok közül. A szavatosság elsősorban a hiba ter-
mészetbeli, és nem pénzbeli orvoslására szolgál, ezért a fogyasztó első lépésként azt döntheti 
el, hogy kijavítást vagy kicserélést kér-e, de nem választhatja az elállást vagy az árleszállítást.  
Az árleszállítást, illetve a szerződéstől való elállást csak két esetben választhatja, így akkor:

a)  ha kijavítást vagy kicserélést a választott igény teljesítésének lehetetlensége miatt, vagy 
azért nem kérhet, mert az más szavatossági jog érvényesítéséhez viszonyítva a kötelezett-
re aránytalan teherrel járna;

b) ha a jogosult jogszerűen követelheti a kijavítást vagy kicserélést, de azt a kötelezett:
• nem vállalja,
• vállalja ugyan, de nem végzi el, vagy
•  vállalja azt, de annak nem tud megfelelő határidőn belül, vagy a jogosultnak okozott 

jelentős kényelmetlenség nélkül eleget tenni.

  9  Szolgáltatásoknál (ha például a szerződés munka elvégzésére irányul), a kicserélés a szolgáltatás ismételt 
elvégzését jelenti.

10  A szerződéstől való elállás azt jelenti, hogy olyan állapotot kell létrehozni, mintha a szerződés létre sem jött 
volna, vagyis a fogyasztó visszaadja a terméket, és visszakapja a teljes vételárat. 
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A bírói gyakorlat szerint a kicserélés iránti igényt általában nem alapozza meg az első sikerte-
len javítás. Az elállás jogával a jogosult csak végső esetben élhet. Nem állapítható meg érdek-
múlás, ha a hiba kijavítható, és a kötelezett vállalja a kijavítást. A jelentős költséget igénylő és 
rövid idő alatt ki nem javítható hiba viszont általában megalapozza a jogosult elállási jogát.
A bírói gyakorlat egységes abban is, hogy a kötelezett:

•  a kicserélés vagy elállás folytán visszaszolgáltatott termék után nem számíthat fel haszná-
lati díjat, 

•  nem igényelhet értéknövelő költséget azon az alapon, hogy a kicserélésre került dolog 
beszerzési ára időközben magasabb lett,

•  nem kérheti használati értékkülönbség megtérítését egy új alkatrész vagy tartozék beépí-
tése miatt.

Az új Ptk. némileg átfogalmazza a hibás teljesítés esetén érvényesíthető igényeket. Eszerint a 
jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szava-
tossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezett számára – a másik szavatossági jog 
teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 
szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szava-
tossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó az ellenszolgáltatás 
megfelelő mértékű csökkentését igényelheti, ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést 
nem vállalta vagy e kötelezettségének – a dolog tulajdonságait és a jogosult által elvárható 
rendeltetését figyelembe véve  megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve – nem 
tud eleget tenni, illetve, ha a hibás teljesítés miatt a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő 
érdeke megszűnt.

A szerződés hibás teljesítése esetén a jogosult az ellenszolgáltatás megfelelő 
mértékű csökkentése helyett el is állhat a szerződéstől, illetve fel is mond-
hatja azt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak, illetve felmondásnak továbbra 
nincs helye.
Az új Ptk. megtartja azt a rendelkezést, hogy kicserélés vagy elállás esetén a 
jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely 
a rendeltetésszerű használat következménye. Kimondja viszont, hogy ha a 
dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség 
elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével fel-
merült költségeket közrehatása arányában a jogosult viselni köteles, feltéve, 
hogy a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkeznie kellett.

Másik szavatossági jogra való áttérés
A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át, azonban ez 
nem azt jelenti, hogy az egyik teljesítését követően egy másik szavatossági 
igényt is kérhet. Tehát, ha kijavították a hibás készüléket, akkor a fogyasztó 
már nem kérheti, hogy mégis cseréljék ki. 
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Ha a fogyasztó másik szavatossági jogra tér át, köteles az áttéréssel okozott kárt megtéríteni, 
kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt 
volt. Indokolt esetben az áttéréssel járó költségeket és esetlegesen felmerülő károkat a köte-
lezett viseli. Abban az esetben tehát, ha például kijavítást kér, de azt a kötelezett nem tudja 
teljesíteni (például mert az ahhoz szükséges eszközökkel nem rendelkezik), másik szavatossági 
jogra térhet át, és az ezzel felmerült károkat (például a tárolási költségeket) a kötelezett maga 
viseli.

Határidő javítás és csere esetén
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt na-
pon belül elvégezze.
Nem lehet utólag érdekmúlásra hivatkozni, ha a javítás határidőn belül nem készült el, de ha-
táridőn túli javítást érdekmúlásra történt hivatkozás nélkül átveszi valaki, és ezt követően a 
dolgot hosszabb időn át használja. 

Javítás a fogyasztó vagy más által
Ha a dolog kijavítását megfelelő határidőre 
nem vállalják el, vagy nem végzik el, a fogyasz-
tó a hibát a vállalkozás költségére maga kija-
víthatja vagy mással kijavíttathatja. Az ítél-
kezési gyakorlat szerint a kötelezett helyett 
történő javításra vagy javíttatásra lehetőség 
van akkor is, ha a szolgáltatás olyan mérték-
ben hibás, hogy a jogosulttól nem várható el 
a kötelezett munkájának ismételt elfogadása. 
A bírói gyakorlat a javítási költség megtéríté-
séhez olyan esetekben is utat nyitott, amikor 
a javítás ténylegesen nem készült el. Ilyenkor 
a bíróság a kötelezettet a javítás várható költségeiben marasztalja. A javítás, illetőleg a javítta-
tás átvállalása a fogyasztónak nem kötelessége, ezért a javítási költség megtérítésére irányuló 
ajánlatot nem kell elfogadnia.

A javítás helyszíne  
A jótállás alá tartozó fogyasztási cikkek közül a rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, 
vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket – a járművek 
kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondos-
kodik.
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Cserekészülék 
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a kereskedő/szerviz nem köteles cserekészüléket biz-
tosítani a javítás idejére, csak ha önként vállalta. 

Levásárlás
A levásároltatást a magyar jogrendszer nem ismeri, tehát a kereskedő nem jár el szabályosan 
abban az esetben, ha nem adja vissza a pénzt, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy a fogyasztó 
vásárolja le a vételárat az üzletben.

Bizonyítási teher
Ahogy már szerepelt, a jótállás kedvezőbb a fogyasztó számára a szavatosságnál, mert a jótállá-
si idő alatt nem neki kell bizonyítania, hogy vétlen a meghibásodásban, hanem a kereskedőnek. 
Míg szavatosságnál ez csak a vásárlást követő hat hónapon belül van így, ugyanis a jogszabály 
szerint – fogyasztói szerződés esetében – az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a tel-
jesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, 
ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez azt jelenti, 
hogy a bizonyítási kötelezettség a teljesítést követő első hat hónapban a kereskedőt, utána 
pedig a fogyasztót terheli. 
Az új Ptk. ezt úgy módosítja, hogy építmények esetén a hat hónapos határidőt egy évre terjeszti 
ki. 

Szakvélemény
Korábban, ha vita merült fel a felek között, a kereskedő köteles volt továbbítani a terméket 
a fogyasztóvédelmi hatóságnak, amely bevizsgálta a terméket, és az általa kiállított szakvé-
lemény kötelező volt a felekre nézve. Ma már csak azt határozza meg a jogszabály, hogy kit 
terhel a bizonyítási kötelezettség. A bizonyítási kötelezettségnek a felek általában úgy tesznek 
eleget, hogy bevizsgáltatják a terméket. Jelenleg több független, akkreditált minőségvizsgáló 
szervezet 11 van, az általuk kiállított szakvélemény azonban nem kötelező. Tehát előfordulhat, 
hogy a fogyasztó saját költségén – mivel a szakvélemény költsége a vizsgálatot kérőt terheli 
–  bevizsgáltatja a terméket, és a szakvélemény szerint jogos az igénye, a kereskedő mégsem 
ismeri el azt. A szakvéleményt azonban a fogyasztó fel tudja használni a békéltető testületi 
vagy bírósági eljárásban.
Ha a szakvélemény szerint megalapozott a fogyasztó igénye, akkor kérheti a forgalmazótól a 
szakvélemény költségének megtérítését is. 

11  www.nfh.gov.hu
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Leértékelt termékek
Minőséghibás vagy csökkent értékű áruk értékesítése esetén a vá-
sárlót tájékoztatni kell a minőségi hibáról, amely miatt leértékelték. 
Emiatt utólag nem élhet reklamációval a fogyasztó, de más miatt igen. 
Ugyanis a csökkentett értékű és csökkentett áron értékesített termé-
kért is fennáll a kellékszavatosság, amennyiben az nem felel meg a 
szerződéssel elérni kívánt célnak vagy a rendeltetésszerű használat 
követelményeinek.

Kártérítési igény
A szolgáltatott dolog hibái következtében személyi (emberi élet, egészség, testi épség sérül) 
és dologi károk (károsodnak más vagyontárgyak) keletkezhetnek, illetve gazdasági kiesés (el-
maradt haszon) és vagyoni érdeksérelem is jelentkezhet a hibás teljesítés további következmé-
nyeinek elhárítása, az érdeksérelem enyhítése érdekében felmerült kiadások (költségek) révén. 
A hibás teljesítés esetén a fogyasztó jogkövetkezményként nemcsak szavatossági, illetve jótál-
lási igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítését is. 

Kimentési lehetőség
A fogyasztó nem érvényesíthet szavatossági (illetve jótállási) igényt, ha:

• a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, illetve
•  a hiba az általa adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy a kötelezett az anyag 

alkalmatlanságára figyelmeztette.

A bírói gyakorlat értelmében a kötelezett szavatossági felelőssége csak abban az esetben ki-
zárt, ha a jogosult a szerződés megkötésekor a hiba okát is ismerte. Előfordul, hogy valaki 
úgy vásárol meg egy terméket, hogy ismeri a hibát, de azt már nem ismeri fel, hogy az milyen 
jelentőséggel bír. Ilyenkor a kötelezett felelőssége fennáll, hiszen nem állapítható meg, hogy a 
jogosult a hibát valósan ismerte az üzlet megkötésekor. 
Használt termékeknél igen gyakori, hogy a felek beleveszik a szerződésbe, hogy a vételre meg-
tekintett állapotban kerül sor. Önmagában ez a kitétel még nem zárja ki a felelősséget, mivel 
ebből még nem következik okszerűen, hogy az utóbb sérelmezett hiba a szerződés megkötése-
kor is ismert volt a jogosult előtt. 

Termékszavatosság
A jelenleg hatályos szabályok alapján a gyártó csak a hibás termék által okozott kárért fele-
lős,12 míg ha a termék meghibásodik, de nem okoz kárt, kizárólag a forgalmazóval szemben le-
het szavatossági/jótállási igényt érvényesíteni.  Az új Ptk. a kellékszavatosság mellett azonban  

12 Lásd a termékfelelősségről, termékbiztonságról szóló fejezetet.
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13 Importtermék esetén a gyártóra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az importálóra.
14  Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. 

rendelet

bevezeti a termékszavatosság fogalmát is, melynek értelmében az üzletszerűen forgalomba 
hozott ingó dolog (termék) hibája esetén a termék mindenkori fogyasztó tulajdonosa követel-
heti, hogy a gyártó 13  a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás a dolog tulajdonságaira 
és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó 
érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. 

A gyártó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy:
• a terméket nem hozta forgalomba,
•  a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, vagy azt nem üzletszerű gaz-

dasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta,
•  a termék az általa történt forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka 

később keletkezett,
•  a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és technika 

állása szerint nem volt felismerhető, vagy
• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A termékszavatossági igényt hároméves elévülési határidő alatt lehet érvényesíteni. Az elévü-
lési határidő akkor kezdődik, amikor a jogosult tudomást szerzett, vagy az adott helyzetben 
elvárható gondosság mellett tudomást szerezhetett volna a termék hibájáról és ezzel össze-
függésben a hiba okáról, a kár bekövetkeztéről, valamint a gyártó (importáló) személyéről.  
A termékszavatossági igény érvényesítésének jogvesztő határideje a termék forgalomba hoza-
talától számított tíz év. 

Speciális jótállási feltételek – javító-karbantartó szolgáltatás 14

Ha egy termék esetében már letelt a szavatosságra és jótállásra vonatkozó határidő, akkor, ha 
meghibásodik a termék, már fizetni kell a javításért. Amennyiben a javításnak – az általános 
forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló – díja a húszezer forintot meghaladja, 
a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli a fogyasztó által megrendelt 
alábbi javító-karbantartó szolgáltatásokra: 

• lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások,
• háztartási gépek és készülékek javítása,
• barkács- és kerti szerszámok javítása,
•  személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása,
•  audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása,
• gyógyászati segédeszközök javítása,
• telefon- és telefax-berendezések javítása,
• hangszerek javítása,
• órák javítása.

Szavatosság, jótállás
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A jótállás időtartama hat hónap, amely a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó 
vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi – az 
üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ilyen esetben is kell a fogyasztónak jótállási jegyet adni.

Speciális jótállási feltételek – lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás15

Az újonnan épített lakásoknak és lakóépületek meghatározott épületszerkezeteire, meghatá-
rozott lakás- és épületberendezések beépítésére, illetve beszerelésére ,16 valamint a lakóépüle-
teknek meghatározott, a lakásokat kiszolgáló helyiségeire és részeire 17  jótállási kötelezettség 
terjed ki. 
A jótállási kötelezettség az építési szerződéssel az építési-szerelési munka elvégzésére kötele-
zettséget vállaló személyt, építési szerződés hiányában pedig az építési-szerelési munka tény-
leges elvégzőjét (vállalkozó) terheli.

15 A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet
16  A lakások és a lakóépületek kötelező jótállás alá tartozó épületszerkezetei: a) a lakóépület alapjai, fal- és 

födémszerkezetei, b) a lakások burkolatai (ideértve a festést, a mázolást, tapétázást is), c) a lakóépület 
nyílászáró szerkezetei, korlátjai és mellvédjei, d) a lakóépület kéményei, e) a lakóépület tetőzete és az azon 
levő tetőfelépítmények, f) a lakóépületen levő ereszcsatornák és esővízlefolyó vezetékek, g) a lakóépület  
szigetelése és a külső vakolat.    
A kötelező jótállás alá tartozó lakás- és épületberendezések: a) a főzőkészülék (tűzhely, főző lap stb.), 
b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.), c) a melegvíz-ellá tó 
berendezés (gázvízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha), d) az épületgépészeti és egészségügyi be  ren-
dezések (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb. a hozzá tartozó 
szerelvényekkel), e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.), f) a beépített bútor (beépített ruhás-
szekrény, konyhaszekrény stb.), g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny, h) a csengő és a kaputelefon-
nak a lakásban levő készüléke, valamint a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal,  
i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak, j) a központi fűtő- és melegvíz-
szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtő-
testeket (radiátor stb.) is, kivéve a közüzemi szolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett veze-
tékeket és berendezési tárgyakat, k) a víz-, szennycsatorna- és gázvezeték a hozzá tartozó szerelvényekkel, 
ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is, a hozzá tartozó szerelvényekkel; gázvezeték esetén a közüzemi 
szolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett vezetékek és berendezési tárgyak kivételével, l) az 
elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere a lakásban levő vezetékszakaszt és szerelvényeket is ide-
értve, kivéve a közüzemi szolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett méretlen készüléket és 
fogyasztásmérőt, m) a lakást szolgáló szellőztető berendezés és a klímaberendezés, n) a központi antenna 
és erősítő berendezései, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is, o) a személy- és 
teherfelvonó, p) a háztartásban keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló berendezés, q) a lakást szolgáló kút 
a hozzá tartozó szerelvényekkel, r) a lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelye-
zésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.

17  A lakóépületnek a lakásokat kiszolgáló kötelező jótállás alá tartozó helyiségei és részei: a) tetőterasz,  
b) pince- és padlástérség vagy tüzelőtároló, c) kapualj, d) lépcsőház, e) folyosók és függőfolyosók, f) közpon-
ti berendezések helyiségei, g) mosókonyha, h) szárítóhelyiség, i) gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, 
j) hulladéktároló helyiség, k) gépkocsitároló helyiség (garázs, teremgarázs).
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A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befeje-
zésének időpontjától számított három év.
A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) tulajdonosa, a 
lakás tulajdonba adásáig a megrendelő a vállalkozóval 
vagy az általa javításra kijelölt szervezettel szemben 
érvényesítheti.
A vállalkozó a jótállási jegyet lakásonként külön-külön 
köteles kiállítani, és azt az átadás-átvételi eljárás során 
a jogosultnak átadni.

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése a szavatos-
sági, jótállási szabályok körében további változásokat 
eredményezhet, illetve az új uniós fogyasztóvédelmi 
irányelv, amely egyesíti a tisztességtelen szerződési 

feltételekre, a jótállásra, a távértékesítésre, valamint a házaló kereskedelemre vonatkozó irány-
elveket, szintén módosíthatja a hazai szabályozást.
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A termékfelelősségre többféle elnevezés létezik, beszélhetünk termelői felelősségről, gyártói 
felelősségről is, azonban a hazai és külföldi jogtudomány közel egységesen határozza meg a 
termékfelelősség fogalmát: 
A termékfelelősség olyan személyi sérülés vagy anyagi károsodás miatti felelősséget jelenti, 
amit a hibás termék okoz, használata vagy felhasználása során. Termékfelelősségen nem ma-
gát az áruért való felelősséget értjük, hanem a hibás áru által okozott károk megtérítésére 
irányuló kötelezettséget.

Jogszabályi háttér
A termékfelelősségről szóló törvényben1 nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak, így különösen a halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás esetén a kártérítés 
mértéke, a nem vagyoni kár, közös károkozók egymás közötti felelőssége, az elévülés nyugvása 
és megszakadása tekintetében. 

A törvény hatálya
Hibás termék által okozott kárért az általánosnál szigorúbb felelősség kiterjed minden ingó do-
logra, akkor is, ha utóbb más ingó vagy ingatlan alkotórészévé vált, valamint a villamos energi-
ára is.  A törvényi meghatározásból következik, hogy a szolgáltatások nem tartoznak a törvény 
hatálya alá. A szolgáltatókra nem vonatkozik a termékfelelősségről szóló törvény, ők az általuk 
okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. A törvény rendelkezései nem 
alkalmazhatóak az atomenergiáról szóló törvényben meghatározott károkra, továbbá a nukle-
áris balesetek által okozott károkra.

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biz-
tonságot, amely általában elvárható, figyelem-
mel különösen a termék rendeltetésére, ésszerű-
en várható használatára, a termékkel kapcsolatos 
tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, 
a tudomány és a technika állására.2 Önmagában az a tény nem te-
szi hibássá a terméket, ha a későbbiekben egy nagyobb biztonságot 
nyújtó termék kerül forgalomba.  

1  A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
2  Példa: A fogyasztó vásárolt egy csiszológépet, melyet a használati-kezelési útmutatóban leírtak szerint 

működtetett. Azonban a leírásban nem szerepelt, hogy a csiszológép használatához védőszemüveget is  
kell használni. A gép használatakor egy vasszilánk a fogyasztó szemébe csapódott, melytől látáskárosodást 
szenvedett. A fogyasztó a gyártóval szemben kárigénnyel lépett fel.

Termékfelelősség, termékbiztonság
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3  BH2005. 354.
4   Példa: A fogyasztó legújabb beruházásához téglát rendel. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak  

cm2-ként 300 kg súlyt kell kibírniuk.  A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat.  A munka 
során több tégla megroppan, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben 
az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt.

Tájékoztatási
     kötelezettség

Termékfelelősség, termékbiztonság

Minden terméknek megvan a meghatározott rendeltetése, a gyártónak tisztában kell lennie 
azzal, hogy milyen jellegű terméket állított elő, a használatának milyen esetleges kockázatai 
vannak, és melyek az adott termékre vonatkozó jogszabályi előírások. A fogyasztókat – a jogsza-
bályoknak megfelelő módon – egyértelműen tájékoztatni kell a termék rendeltetéséről, hasz-
nálatáról, kezeléséről. A megfelelő tájékoztatás hiánya azt eredményezheti, hogy a fogyasztók 
rendeltetésétől eltérően alkalmazhatják a terméket, mely veszélyforrás is lehet számukra. 

A kár fogalma
A kár lehet vagyoni és nem vagyoni, mely keletkezhet valakinek a halála, testi sérülése vagy 
egészségkárosodása folytán. A jogszabályi rendelkezések kitérnek továbbá a hibás termék ál-
tal más dologban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hiva-
talos deviza középárfolyama szerinti forintösszegnél nagyobb összegű kárra, ha az a más dolog 
szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult 
is rendszerint ilyen célra használta.  A törvény azért határozza meg pontosan a kár fogalmát, 
hogy a „bagatell ügyeket” kizárja a hatálya alól. A gyakorlatban ez a definíció azt eredményezi, 
hogy a vállalkozó a vállalkozás tárgyi eszközeiben bekövetkezett károk miatt nem érvényesít-
heti kárigényét, így például a cégautóban bekövetkezett kárigényét sem. Igényérvényesítésre 
csak mint magánszemélynek a magánfogyasztásra vagy a magánhasználatra szolgáló tárgyak-
ra vonatkozó kár esetén van lehetősége, ha a terméket valóban ilyen célra használta. 
A bírói gyakorlatban található iránymutatás a termékfelelősségi törvény alapján hibás teljesí-
tés esetén a kártérítési felelősség vizsgálatának szempontjaira3.

A felelősség kérdése – gyártó, importőr
A termékfelelősség alapján elsősorban a gyártó 
(importáló) felel a termék hibája által okozott 
károkért.4  A károsulttal szemben a gyártó fele-
lősségének korlátozása vagy kizárása semmis, 
ezáltal kizárható, hogy a monopolhelyzetben 
lévő gyártók ilyen kikötéseket alkalmazhas-
sanak szerződéseikben. A felelősség alanya 
lehet az importőr is. Import termék esetében  
a gyártóra vonatkozó előírások az importálóra is 
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5  BH2000. 350 
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vonatkoznak, azonban az importálónak a gyártóval szemben érvényesíthető igényérvényesíté-
si lehetősége fennáll. 
 
A felelősség kérdése – forgalmazó
Ha a termék gyártója nem állapítható meg, akkor a termék forgalmazóját kell gyártónak 
tekintetni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket 
beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Hibás termék forgalmazója a gyártó, illetve a for-
galmazói láncolatban előtte álló forgalmazó megnevezésével mentesül a termékfelelősség 
alól.5

A forgalmazónak erről a károsult írásbeli felhívásától számított harminc napon belül nyilat-
koznia kell. Import termék esetében a termék gyártóját terheli hasonló helytállási kötele-
zettség abban az esetben, ha a terméken megnevezése feltüntetésre került, de importálója 
nem állapítható meg. Megkönnyíti a fogyasztó érdekeinek az érvényesítését ez a rendelke-
zés, mivel akár a gyártási, akár a forgalmazási lánc bármely szereplőjénél érvényesíthető a 
hibás termékkel szembeni igény. Annak kiderítése, hogy ki hibázott, nem a fogyasztó köte-
lezettsége, a tényleges felelős megállapításához szükséges adatokat annak a szervezetnek 
kell megadnia, amely ellen a fogyasztó az eljárást kezdeményezte.      

                     

Egyetemleges felelősség
Ha többen felelnek ugyanazért a kárért, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges.  
Ez azt jelenti, hogy bármelyik felelős fél, a teljes kár összegével felel, az rajta végrehajtható.  
Az, akin a teljes kárt behajtották, perelheti külön perben/perekben az egyetemleges felelősség-
ben szereplő többi károkozó felet is.
A károsult azzal az általa kiválasztott szervezettel szemben kísérelheti meg kárigénye érvénye-
sítését, amelynél számára a legnagyobb igényérvényesítési lehetőség kínálkozik. 

Objektív felelősség, kimentési lehetőségek
A törvény szerint – a polgári jog általános elveitől eltérően – a gyártónak nem szükséges hibát 
elkövetnie ahhoz, hogy kártérítési felelőssége megalapozott legyen. 

A gyártó csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy:
• a terméket nem hozta forgalomba, vagy
•  a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű 

gazdasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy
•  a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka 

később keletkezett, vagy
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•  a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a techni-
ka állása szerint nem volt felismerhető (gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott 
kár esetében a gyártó ilyen esetben nem mentesül a felelősség alól), vagy

• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Ha harmadik személy magatartása is közrehatott a kár bekövetkeztében, a gyártó nem men-
tesül a felelősség alól a károsulttal szemben, azonban a harmadik személlyel szemben érvé-
nyesíthető igénye fennmarad. A kártérítés általános szabályai közül az a rendelkezés, mely 
szerint a bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján 
a felelősség alól részben mentesítheti, a termékfelelősség körében a gyártóra nézve nem al-
kalmazható. 

A bizonyítási teher
A károsult köteles bizonyítani a kárt, a termék hibáját és a kettő közötti okozati összefüggést. 
A gyártónak nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a károsult felróható közreha-
tásából származott, valamint a károsult terhére esik mindazok tevékenysége vagy mulasztása, 
akiknek magatartásáért felelős. A kár bekövetkeztének pontos ideje, módja perdöntő lehet.

Igényérvényesítési határidő
A jogbiztonság elvét érvényesítve a törvény időbeli korlátot szab a termékfelelősség és a fo-
gyasztói igényérvényesítés lehetőségére. A károsult kártérítési igényét hároméves elévülési 
határidő alatt érvényesítheti. Akkor kezdődik az elévülési határidő, ha a károsult tudomást 
szerzett vagy kellő gondossággal tudomást szerezhetett volna a kár bekövetkeztéről, a termék 
hibájáról vagy a hiba okáról és a gyártó, illetőleg az importáló személyéről. A gyártói termékfe-
lelősség az adott termék forgalomba hozatalától számított tíz évig áll fenn, kivéve, ha a károsult 
időközben bírósági eljárást indított a gyártó ellen (jogvesztő határidő). Ez azt jelenti, hogy ha a 
károsult a forgalomba hozatalt követő tíz év letelte előtt akár egy nappal is elindíthatja a bíró-
sági eljárást, és ha a perindítás egyéb feltételei fennállnak, az igény jogosnak számít.
A károsult a szerződésszegéssel, illetve a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 
szabályain alapuló, vagy külön jogszabályban meghatározott igényérvényesítési lehetőségeit a 
termékfelelősségre vonatkozó rendelkezések mellett érvényesítheti.

Termékbiztonság
A fogyasztóvédelmi törvény alapján csak biztonságos termék forgalmazható és a gyártó kö-
teles gondoskodni a termék biztonságosságáról. A forgalmazó nem forgalmazhat olyan ter-
méket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján 
tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

Termékfelelősség, termékbiztonság
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A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetés-
szerű vagy az ésszerűen várható használat mellett nem, vagy csak a rendeltetésszerű vagy 
ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti.

 A termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni:
•  a termék (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantar-

tására, felhasználására vonatkozó előírások) alapvető ismérvei,
• a terméknek más termékre gyakorolt hatásai,
•  a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkeze-

lési vagy más tájékoztatója,
•  a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az 

időskorú – fogyasztókra.

A gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsolatos kockázati tényezőket felmérni, és meg-
tenni a megelőzésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket.

Az Unióban csak és kizárólag olyan termékek forgalmazhatóak, melyek megfelelnek a termék-
biztonsági előírásoknak. Bizonyos termékek – melyek körét irányelvek határozzák meg – csak 
az úgynevezett CE jelöléssel (Conformité Européenne) együtt forgalmazhatóak. A CE jelölés 
azt bizonyítja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó termékbiztonsági követelményeknek és 
jogszabályoknak.

A RAPEX (Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer) az EU-tag- 
országok veszélyes termékeire (iparcikkekre) vonatkozó infor-
mációs rendszer. Ha az európai piacon veszélyes – nem élelmi-
szer jellegű – termék kerül forgalomba, a nemzeti hatóságok 
értesítik az Európai Bizottságot, mely a többi tagállam riasztása 
után kivonhatja a forgalomból az árucikket, vagy feltételhez köt-
heti annak értékesítését. Gyakran érkezik bejelentés a gyermek-
játékokkal kapcsolatban, továbbá a gépjárművekkel, az elektro-
nikai termékekkel és a kozmetikai termékekkel kapcsolatban is 
jelentős a megkeresések száma. 

Termékfelelősség, termékbiztonság
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1  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Magyarországon törvényben szabályozzák a fogyasztói döntéseket közvetlenül befolyásoló 
kereskedelmi magatartásokat.1 A jogszabály általánosan tiltja a fogyasztók gazdasági maga-
tartását torzító tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, és felsorolja azokat a magatartá-
sokat, amelyek minden esetben tisztességtelennek tekintendők (feketelista).

A fogyasztó fogalma
Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében  
eljáró természetes személy. A jogszabály kizárólag az üzleti vállalkozások és a végfogyasztók 
közötti kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozik, és ennek megfelelően nem fedi le a vállalkozá-
sok közötti kereskedelmi gyakorlatokat.

A kereskedelmi gyakorlat fogalma
A kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladás-
ösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, 
marketingtevékenysége, vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja.

A fogyasztók döntéseit közvetlenül befolyásoló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
•  A fokozott jogbiztonság érdekében az uniós irányelv és a magyar törvény mellékletben, té-

telesen meghatározza azokat a kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek minden körülmények 
között tisztességtelenek. Kizárólag ezek azok a kereskedelmi gyakorlatok, amelyeket eseti 
vizsgálat nélkül is tisztességtelennek kell tekinteni. („Feketelista”)

• Megtévesztő tevékenység
• Megtévesztő mulasztások
• Agresszív kereskedelmi gyakorlatok
•  Egyéb esetek: „biztonsági háló” klauzula. Két meghatározó kritériumot alkalmazhatunk az 

olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat azonosítására, amelyre nem vonatkoztatha-
tók a megtévesztő vagy agresszív specifikus jellemzői. A kereskedelmi gyakorlat ez esetben 
akkor minősül tisztességtelennek ha együttesen tesz eleget a következő két kritériumnak:

1.  A gyakorlat ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel.  
 Egy kereskedőtől elvárható, hogy tisztességes piaci gyakorlatot kövessen, és a jóhiszemű-
ség általános alapelveinek megfelelően járjon el tevékenysége során.

2.  A gyakorlat jelentősen torzítja, vagy torzíthatja az átlagfogyasztó gazdasági magatartását. 
 Ez olyan kereskedelmi gyakorlat használatát jelenti, amely rontja a fogyasztó tájékozott 
döntés meghozatalára való képességét, melynek eredményeképp a fogyasztó olyan termé-
ket vagy szolgáltatást vásárol meg, mely mellett egyébként nem döntene.
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2  A Gazdasági Versenyhivatal többször vizsgálta a vállalkozások árfeltüntetési gyakorlatát.  A GVH álláspont-
ja szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, ha az áthúzott árat egy vállalkozás az akció előtt csak 
átmeneti jelleggel alkalmazta vagy közvetlenül az akciós időszak előtt már egyáltalán nem alkalmazta. 
Ez ugyanis azt a hamis látszatot kelti a fogyasztók számára, hogy a vásárláskor elérhető megtakarítás 
nagyobb a valóságosnál. Vj-100/2008.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Megtévesztő tevékenységek 

Megtévesztőnek minősül a kereskedelmi 
gyakorlat, ha hamis információkat tartal-
maz, és ezáltal valótlan, vagy bármilyen 
módon – ideértve a megjelenítés vala-
mennyi körülményét – félrevezeti vagy 
félrevezetheti az átlagfogyasztót, vagyis 
a fogyasztót olyan döntés meghozata- 
lára készteti vagy késztetheti, amelyet az 
egyébként nem hozott volna meg.

Megtévesztő lehet: 
•  az áru létezése, természete, figyelembe véve a termék megnevezésére vonatkozó jogsza-

bályi előírásokat is,
•  az áru lényeges jellemzői, így például annak kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, 

tartozékai, mennyisége, származási helye, eredete, beszerezhetősége, veszélyessége, koc-
kázatai, környezetre, egészségre gyakorolt hatása,

•  az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény 
vagy árelőny megléte, 2

•  az áru igénybevételéhez kapcsolódó adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny,
•  az áruhoz kapcsolódóan valamely szolgáltatás, alkatrész, csere vagy javítás szükségessége,
• az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat és panaszkezelés,
•  a vállalkozás vagy képviselőjének személye, jellemzői és jogai, így különösen az ilyen mi-

nősége, a jogállása, társulásokban való részvétele és kapcsolatai, vagyona, szellemi al-
kotásokon fennálló jogai és kereskedelmi tulajdonjoga, engedélye, képesítései, díjai és 
kitüntetései,

•  a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértéke, a szponzorálásra, a vállalkozás vagy az 
áru jóváhagyására vonatkozó bármely állítás vagy jelzés, vagy

•  a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 
jogkövetkezmények kockázata.
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3  A Gazdasági Versenyhivatal több eljárásában vizsgálta például a reklámozott termékek gyógyító hatásá-
ra vonatkozó állításokat. Ahhoz, hogy egy adott termék betegségeket megelőző, kezelő, gyógyító hatását 
valóban tudományos ismeretek támasszák alá, mélyreható vizsgálatokra van szükség.  Amennyiben a tájé-
koztatás egészségre vonatkozó vagy betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítást, gyógy-
hatást, kedvező élettani hatást fogalmaz meg, miközben a termék az előírt engedélyezési, illetve bejelentési 
eljáráson nem esett át, ám a tájékoztatás ezt a körülményt elhallgatja, akkor a jogsértés önmagában – az 
adott termék tényleges hatásának vizsgálata nélkül is – megállapítható. Az eljárás alá vontak a termék 
gyógyhatását gyakran csak orvosi ajánlással, valamint hatásvadász módon közzétett felhasználói véle-
ményekkel – nem kontrollálható esetleírásokkal – próbálják bizonyítani, ezek azonban a GVH álláspontja 
szerint nem tekinthetők tudományos bizonyítéknak. Amennyiben a gyógyító hatást az eljárás alá vontak 
nem tudják bizonyítani, a vállalat megtéveszti a fogyasztókat.

Példák megtévesztő gyakorlatra

Megtévesztő például az a kereskedelmi gyakorlat, amely más vállalkozással, illetve annak 
cégnevével, árujával, árujelzőjével vagy egyéb megjelölésével való összetévesztésre vezethet,  
illetve bizonyos esetekben az olyan magatartási kódexben foglalt követelmény be nem tartása, 
amelynek a vállalkozás alávetette magát. 

Félrevezetésnek minősül annak valótlan állítása, hogy a kereskedő felhagy a kereskedéssel, 
illetve üzlethelyiséget változtat, és ezért egy meghatározott ideig a forgalmazott termékeket 
olcsóbban, esetleg végkiárusítási áron kaphatjuk meg.

Tisztességtelen az is, ha az eladó olyan benyomást kelt, hogy a fogyasztó már vásárlási köte-
lezettség nélkül is megnyert egy nyereményt, ha a díjat csak akkor kapja meg, ha vásárol egy 
terméket.

Megtévesztő továbbá az a kereskedelmi „praktika”, amely során a terméket „ingyenes”, „díjta-
lan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel írják le, ha a fogyasztónak a termék szállításával, 
szállíttatásával kapcsolatos díjon felül bármilyen más költséget is fizetnie kell.

Megtévesztő mulasztások 
Bizonyos mulasztások is lehetnek megtévesztőek. A fogyasztóknak megfelelő információra 
van szükségük ahhoz, hogy tájékozott döntést hozhassanak. Megtévesztőnek minősül az a ke-
reskedelmi gyakorlat, amely ahhoz vezet, hogy az átlagfogyasztó olyan döntést hoz, amelyet 
egyébként nem hozott volna.

Ha a kereskedő jelentős információt elhallgat (például, hogy a megrendelt termék házhoz 
szállításakor postaköltséget kell fizetni), vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető, vagy idő-
szerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, akkor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat valósul 
meg. Jelentős információnak minősül például az adóval növelt ár, vagy az ár kiszámításának 
módja, a postaköltség, a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, a panaszok kezelésének módja, 
a kereskedő címe és azonosítási adatai, a termék lényeges tulajdonságai.3

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
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Agresszív kereskedelmi gyakorlat 
Az agresszív kereskedelmi gyakorlatok 
a választási szabadságunkat jelentő-
sen korlátozó gyakorlatok, amelyek ez-
által arra vezetnek, vagy vezethetnek, 
hogy olyan döntést hozunk, amelyet 
egyébként nem hoztunk volna. Ilyennek 
minősülnek a zaklatást, kényszerítést – 
ideértve a fizikai erőszakot – alkalmazó 
gyakorlatok, a nem megengedett befo-
lyásolás, vagy a kéretlen reklám alapján 
történő értékesítés.
 

A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének vizsgálatakor figyelembe kell venni: 
• az időzítését, helyét, jellegét, alkalmazásának időtartamát,
• fenyegető vagy gyalázkodó szóhasználatot vagy magatartást,
•  bármely, a kereskedő által ismert konkrét szerencsétlenség, vagy a fogyasztó ítélőképes-

ségét súlyosan korlátozó körülmény kihasználását, amelyet a kereskedő a fogyasztó befo-
lyásolása céljából tesz,

•  bármely súlyos vagy aránytalan akadályt, amelyet a kereskedő támaszt, amikor a fogyasztó 
szerződéses jogával kíván élni, 

• bármely jogellenes cselekmény megtételével való fenyegetést.

Az átlagfogyasztói teszt
A kereskedelmi gyakorlat tisztességességét, illetve tisztességtelenségét mindig az „átlagfo-
gyasztó” szempontjából kell értékelni. Vagyis meg kell vizsgálni, hogy a kereskedelmi gyakorlat 
tisztességtelen, megtévesztő lehet-e, ha az átlagfogyasztó képzettségét, tudatállapotát vesz-
szük alapul. Az átlagfogyasztó az Európai Bíróság szerint „ésszerűen elvárható mértékben tájé-
kozott, figyelmes és körültekintő”, figyelembe véve a társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket. 
Amennyiben egy adott kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy bizonyos csoportjára irányul 
(például a nyugdíjasokra, mozgássérültekre), akkor e csoport átlagos tagja a viszonyítási alap.  
A nemzeti bíróságok és hatóságok – az Európai Bíróság esetjogának figyelembevételével – sa-
ját mérlegelési jogkörükben határozzák meg az átlagfogyasztó adott esetben tanúsított jelleg-
zetes viselkedését.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
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A kiszolgáltatott fogyasztók védelme 

A jogszabály a kiszolgáltatott fogyasztók 
kihasználásának megelőzését célzó rendel-
kezéseket is tartalmaz. A „kiszolgáltatott” 
fogyasztó meghatározása minden esetben 
a szóban forgó kereskedelmi gyakorlattól 
függ. A kereskedelmi praktikával szembeni 
kiszolgáltatottság oka lehet például a fo-
gyasztó szellemi vagy fizikai adottsága, fo-
gyatékossága, életkora, hiszékenysége, ha 
azt a kereskedő ésszerűen előre láthatta.

Felelősség kérdése
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, 
amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése köz-
vetlenül érdekében áll. A vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés 
alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.
Az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt az arra alkalmas eszközök segítségével megis-
merhetővé teszi (például a lapkiadó), valamint a kereskedelmi kommunikációt megalkotja vagy 
ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jogsértés a vállalkozás utasításá-
ból ered. 

Eljáró hatóságok
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, főszabály szerint a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el.
Amennyiben az érintett a kereskedelmi gyakorlat a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan 
valósult meg, akkor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete rendelkezik hatáskörrel.  A Gaz-
dasági Versenyhivatal (GVH) jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi 
befolyásolására alkalmas. 

A gazdasági verseny érdemi befolyásolása esetén is a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár 
el, ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kizárólag a terméken, annak csomagolásán 
vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, illetve a termékhez adott használati és kezelési út-
mutatóban vagy jótállási jegyen jelenik meg, vagy ha tájékoztatási követelmény megsértésével 
valósul meg.

Ha a címkén megjelenített kereskedelmi gyakorlat azonos formában és tartalommal más kom-
munikációs eszköz útján is megvalósul, és ez utóbbi kereskedelmi gyakorlat tekintetében az 
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szankciók

eljárás a gazdasági verseny érdemi érintettsége miatt a GVH hatáskörébe tartozik, a Gazdasági 
Versenyhivatal bírálja el az e kereskedelmi gyakorlat alkalmazásával a címkén elkövetett jog-
sértést is.

A verseny érintettségének megállapítása 
A hatóság figyelembe veszi különösen a kommunikációs eszközt (például szórólap, helyi újság, 
országos terjesztésű újság), a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságát (helyi községben, 
megyei, régiós, vagy esetleg országos szinten találkozhattak a fogyasztók a kereskedelmi gya-
korlattal), a jogsértéssel érintett üzletek számát, a jogsértés időtartamát vagy a jogsértéssel 
érintett áru mennyiségét. A verseny érintettsége megállapítható a vállalkozás mérete (a nettó 
árbevétel nagysága) alapján is.

Minden esetben érinti a gazdasági versenyt, ha:
•  a kereskedelmi gyakorlat országos műsorszolgáltatást végző szolgáltatón keresztül valósul 

meg,
•  a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három megyé-

ben terjesztett napilap útján valósul meg,
•  a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat leg-

alább három megye fogyasztói felé irányul, vagy
• legalább három megyében szerveznek eladásösztönző kereskedelmi gyakorlatot.

Szankciók
A fogyasztóvédelmi jogszabályok sokszínűségéből ered, hogy többféle szankcionálási lehető-
ség áll a hatóságok rendelkezésére, ennek egyik, de nem kizárólagos eszköze a fogyasztóvédel-
mi bírság. Az eljáró hatóság a bírságon kívül hozhat például jogsértéstől eltiltó, kötelezettség 
teljesítését megállapító, helyreigazító nyilatkozat közzétételére kötelező határozatot is.
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1   Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm.rendelet alapján
2   Az eladó által szervezett kirándulás fogalmát az Európai Bíróság külön értelmezte. A Travel Vac ügyben 

kimondta, hogy a vállalkozó által szervezett kirándulás alkalmával történő szerződéskötés megálla-
píthatóságához két feltétel együttes fennállása szükséges. Egyrészt, a szerződéskötésre egy kirándu-
lás alkalmával kell, hogy sor kerüljön. Ez akkor állapítható meg, ha a fogyasztó az adott, lakóhelyétől 
nem jelentéktelen távolságra fekvő helyre ebből a célból utazik el. Másrészt, a kirándulást a vállalkozó 
kell, hogy szervezze. Ez megállapítható, amennyiben a kirándulás kezdeményezése a vállalkozótól indul, 
olyan módon, hogy a fogyasztót levélben/telefonon egy meghatározott helyre hívja meg, és megadja a 
találkozás helyét és időpontját. Nem szükséges feltétel tehát, hogy az utaztatásról is maga a vállalkozó 
gondoskodjon. Tehát, nem vonhatja ki a kereskedő magát a rendelet hatálya alól azzal, hogy rajta kívül- 
álló harmadik személy szervezte az utazást, melyen a vállalkozás és a fogyasztó is részt vett.   
Travel Vac kontra Antelm Sanchis ügy (C-423/97)

Az üzleten kívül fogyAsztóvAl kötött szerződésekről

A kereskedő üzlethelyiségén kívül megkötött szerződések 
jellegzetessége, hogy rendszerint a kereskedő a szerződés-
kötést kezdeményező fél, és a fogyasztó erre nincs felké-
szülve: nem tudja összehasonlítani az ajánlatban szereplő 
minőséget és árat más ajánlatokkal. A meglepetés hatása 
nemcsak a házaló kereskedelem körében kötött szerződé-
seknél, hanem a kereskedő üzlethelyiségén kívül kötött 
egyéb szerződéseknél is érvényesül. Az ilyen, jellemzően 
felkészületlenül kötött szerződésekből eredő kötelezett-
ségvállalását a fogyasztó utólag átgondolhatja, és ettől kö-
vetkezmények nélkül visszaléphet.1

A rendelet hatálya
A rendelet hatálya azokra az áru értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződé-
sekre terjed ki, amelyek megkötésére eladó és fogyasztó között az eladó kezdeményezésére, az 
eladó üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen:

•  a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy az eladó a 
fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy

• az eladó vagy harmadik személy által szervezett utazás, rendezvény alkalmával.

A kormányrendelet külön nevesíti az eladó által szervezett kirándulás, utazás, rendezvény al-
kalmával kötött szerződést is. Ennek indoka az, hogy a vállalkozó által szervezett kirándulás 
– mint értékesítési módszer – meglehetősen elterjedt a gyakorlatban, és tisztességességét 
illetően számos megkérdőjelezhető elemet tartalmaz. A vállalkozó olcsó utazási lehetőséggel 
egybekötve szervezi meg termékeinek, szolgáltatásainak bemutatását. A bemutatás körülmé-
nyei kifejezetten a fogyasztói szerződéskötés előmozdítását célozzák, részben a tömeghatás, 
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részben a vásárlásra ösztönző hangulati elemek, illetve szélsőséges esetben a kifejezett pszi-
chés nyomás révén. Ilyen körülmények között kétségkívül fennállnak azon feltételek, hogy a 
fogyasztónak nem áll módjában kötelezettségvállalásának higgadt végiggondolása, és a szer-
ződési ajánlatnak más ajánlatokkal való összevetése.2

A rendelet hatálya kiterjed az olyan áru értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződésre is, amely különbözik attól az árutól, illetve szolgáltatástól, amelynek tekintetében 
a fogyasztó az eladó látogatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem tudta, és kellő 
gondosság mellett sem tudhatta, hogy ezen áru, illetve szolgáltatás értékesítése az eladó gaz-
dasági vagy szakmai tevékenységi körébe tartozik. A rendelet hatálya kiterjed arra az esetre 
is, amikor az eladó üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában a fogyasztó tesz szerző-
déskötésre ajánlatot az eladónak. A fogyasztót nem köti az ajánlata, ha az eladó az ajánlatot 
nyomban el nem fogadta.
 
Nem terjed ki a rendelet hatálya:

• az építési szerződésre,
•  az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerző-

désre,
• a biztosítási szerződésre,
• az értékpapírra vonatkozó szerződésekre.

 
Vásárok, piacok, valamint távközlő eszköz útján 
kötött szerződések

A kormányrendelet szövegezése egyértelművé teszi, 
hogy hatálya nem terjed ki a vásáron, piacon törté-
nő értékesítő tevékenységre. Ezen ügyletek kivétele 
a rendelet hatálya alól azért is elfogadott, mert az 
ügyletkötést ebben az esetben nem a kereskedő 
kezdeményezi, így a fogyasztó nincs a megszokott-
nál kiszolgáltatottabb helyzetben. 

Az eladó és a fogyasztó között kizárólag egy vagy 
több távközlő eszköz használata útján kötött szer-
ződésre a távollévők között kötött szerződésekre 
vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell al-
kalmazni.
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Elállás

A kormányrendelet alapján a fogyasztó nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a 
szerződéstől. A fogyasztó az elállási jogát az áru kézhezvételének napjától gyakorolhatja. Szol-
gáltatás igénybe vételekor a határidő a szerződés megkötésének napjától kezdődik. Az elállási 
nyilatkozat határidőben történő megtétele esetén a szerződés a megkötésének időpontjára 
visszamenő hatállyal megszűnik. A már esetlegesen teljesített szolgáltatások visszajárnak, 
vagyis a vételár visszaadása mellett a fogyasztó köteles a megvásárolt terméket kiadni. Más 
a helyzet, ha a szerződés tárgya nem áru tulajdonba adására, hanem szolgáltatás nyújtására 
irányul. Ilyenkor a fogyasztó a szolgáltatás még igénybe nem vett részére arányosan járó díjat 
követelheti vissza, mivel a már igénybe vett szolgáltatás visszaszolgáltatása nyilvánvalóan nem 
lehetséges. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja. Elállás esetén az eladó nem köteles az átvett 
vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni, a fogyasztó pedig nem köteles megté-
ríteni az árunak azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, 
és nem köteles az áru használatáért használati díjat fizetni. Az átvett áru neki felróható érték-
csökkenéséért (például, ha a konyhai robotgép egyik keverőtálját eltörte) azonban helytállni 
tartozik. 

Az áru visszaszolgáltatása, érvényesíthető követelések
Nem gyakorolhatja az elállás jogát a fogyasztó, ha az árut nem tudja teljes egészében visz-
szaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész 
értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását kö-
vetelheti. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben teljesítették, a fogyasztónak 
a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben az eladó követelheti a szolgáltatás már 
igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó, ha a 
szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette. A fogyasztó a fent meghatározott jogairól 
érvényesen nem mondhat le.

Az eladó kötelezettségei, a fogyasztó tájékoztatása
Az eladó köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni az 
elállás jogáról, és annak a személynek a nevéről és címéről, akivel szemben e jogát gyakorol-
hatja. A tájékoztatást keltezéssel kell ellátni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerződés 
azonosítását lehetővé tévő adatokat. Ha az eladó a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, a szerződés semmis. 

Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, 
kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.
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3   A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

A távollévők között kötött szerzősédek

A távközlő eszköz használata útján történő vásárlásokat kü-
lön jogszabály szabályozza. 3

A távközlő eszköz fogalma

Bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollété-  
ben – szerződés megkötése érdekében – szerződési  
nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a 
címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szab-
ványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés meg-
rendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata 
hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mik-
roszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy 
érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail),  
a távmásoló (telefax) és a televízió.
A felsorolás utat enged a technika fejlődése során 
esetlegesen jelentkező új eszközök számára.

A rendelet hatálya
A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet vállalkozás és fogyasztó köt egymással 
a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében, kizárólag táv-
közlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés). Mindez azt jelenti, hogy a 
rendelet nem alkalmazható a kereskedők egymás közötti kereskedelmi ügyleteire. 
A rendelet hatálya nem terjed ki:

•  távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésre
• automatából történő értékesítésre, 
•  nyilvános távbeszélő-állomás igénybevétele útján a távbeszélő-szolgáltatást nyújtó szerve-

zettel kötött szerződésre, 
• építési szerződésre,
•  ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szer-

ződésekre, kivéve a bérleti szerződést, 
• árverésen kötött szerződésre.
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Tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
• a cég/vállalkozó nevéről és címéről (székhelyéről/lakhelyéről), 
• a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól,
•  az ellenszolgáltatás teljes díjáról (általános forgalmi adót és egyéb terheket is magában 

foglalva), beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is 
(például szállítási költség, fuvardíj, postaköltség, kezelési díj),

• a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről,
• az elállás jogáról,
•  a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg (például 

emelt díjas telefonpercdíj),
• a cég ajánlatához való kötöttség idejéről,
•  a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak tel-

jesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

A cég a tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett 
távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni. Vagyis, ha a fogyasztó interneten 
köt üzletet, nem elegendő, ha telefonon kapja meg a tájékoztatást. 

Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak 
kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszá-
mát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szán-
dékára.
A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de leg-
később a szerződés megkötésekor írásbeli tájékoztatóval ellátni. Ez az elállási jogon kívül, to-
vábbi garanciát jelent a fogyasztónak.

Az írásbeli tájékoztatónak a fent előírtakon felül tartalmaznia kell:
•  az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet 

is, amikor a fogyasztót az elállás joga nem illeti meg (például olyan termék esetén, melyet 
kifejezetten a fogyasztó utasításai, kérése alapján állítottak elő vagy gyorsan romlandó),

•  a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol 
a fogyasztó kifogásait érvényesítheti,

•  a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető 
kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat),

•  a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az 
egy évet meghaladja.

A tájékoztatási kötelezettség szabályai nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen 
alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz  
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üzemeltetője (például telefontársaság) részére kell megfizetni (mint például csillagjóslás tele-
vízión és telefonon keresztül). A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdál-
kodó szervezet címéről.
 
Elállási jog
Fogyasztóvédelmi szempontból – ahogy a többi speciális fogyasztói szerződés körében is – a 
távollevők között kötött szerződések legfontosabb garanciális szabálya a fogyasztó feltétlen 
(indokolási és kártérítési kötelezettség nélküli) elállási joga. A fogyasztó a szerződéstől nyolc 
munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Mindezt attól a naptól kezdve gyakorolhatja, ami-
kor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, fel-
téve, hogy a gazdálkodó szervezet a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Ha a gazdál-
kodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát 
az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének 
napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra ezen három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva 
álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

Az eredeti állapot visszaállítása
Az elállási jog gyakorlása folytán az eredeti, szerződéskötés előtti állapot helyreállítása tör-
ténik, vagyis a gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladékta-
lanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni, a fogyasztó pedig 
az árut visszaadni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatá-
sával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség – így például 
az áru rendeltetésszerű használatának következtében előálló értékcsökkenés – nem terheli.  
A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő 
kárának megtérítését. Az elállás gyakorlásának módjáról a jogszabály nem rendelkezik, tehát 
annak nem feltétele, hogy írásban történjen, azonban az írásbeli forma a bizonyíthatóságot 
mindenképpen megkönnyíti. A cégek a szerződésben sokszor kikötik, hogy írásban kell az ellá-
tást bejelenteni.

Kivételek
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

•  szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási ha-
táridő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével meg-
kezdte,

•  olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a 
pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ,

•  olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fo-
gyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél 
fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó,
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•  hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés 
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta,

• hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében,
• szerencsejáték-szerződés esetében.

Ha kölcsönből vettük az árut…
Gyakran előfordul, hogy az alapszerződéshez kölcsönszerződés is kapcsolódik. Ilyen esetben, 
vagyis ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozó által nyúj-
tott kölcsön fedezi, a fogyasztó elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is 
felbontja.

A fogyasztó a cégnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles 
megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Szintén ezt a szabályt kell al-
kalmazni, ha nem a vállalkozó, hanem egy hitelintézet által nyújtott kölcsön fedezi az áru árát, 
szolgáltatás díját. Ilyen esetben feltétel, hogy a kölcsönszerződés a vállalkozás és a pénzügyi 
intézmény előzetes megállapodásán alapuljon.
 
Teljesítés
A felek eltérő megállapodása hiányában a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségte-
lenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztótól kapott felszólításban meg-
határozott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában pedig legkésőbb a megrendelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a 
gazdálkodó szervezet a szerző- désben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, 
mert a szerződésben meg- határozott áru nem áll rendelkezésére, illetve a 
megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót 
haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget 

haladéktalanul, de legkésőbb harminc 
napon belül visszatéríteni. E 
kötelezettség teljesítése a céget 
nem mentesíti szerződésszegése 
egyéb következményei alól (pél-
dául esetleges kamatkövetelés).

Ha a vállalkozás helyettesítő 
áruval, illetve szolgáltatással 
teljesít, az elállási jog gyakor-

lása folytán az áru visszaszolgál-
tatásával kapcsolatban felmerült 

költségek is őt terhelik. A költségek vise-
léséről, valamint a megfelelően helyette-

Hagyományostól eltérő értékesítési módok

62 Fogyasztóvédelmi ismeretek



sítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és 
pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

Rendelés nélküli teljesítés 
A rendelet speciális szabályt tartalmaz arra nézve, hogyha a gazdálkodó szervezet rendelés nél-
kül küld árut, vagy teljesít szolgáltatást. Ilyen esetben a gazdálkodó szervezet nem követelhet 
a fogyasztótól ellenszolgáltatást. A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet 
vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását. 

Bizonyítási teher
A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy tájékoztatási kötelezettségének ele-
get tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint, hogy a fogyasztó 
hozzájárulását az automata hívókészülék vagy távmásoló használatára beszerezte. A bizonyí-
tási teher vállalkozásokra hárítása azt a pozitív eredményt hozhatja magával, hogy a cégek 
igyekeznek precíz, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződéseket alkalmazni.

A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerző-
déskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon. 
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Alaki kritérium az utazási szerződésnél

Utazási szerződést csak írásban1 – hagyományos módon, papír alapon vagy elektronikusan 2 
– lehet kötni. A nem írásban megkötött szerződés érvénytelen, ami az eredeti állapot helyre- 
állítását vonja maga után, vagy amennyiben az nem lehetséges – mert például az utas már 
elutazott – akkor a bíróság érvényessé nyilváníthatja a szerződést. 

Utazási szerződés tartalmi elemei
A szerződésnek tartalmaznia kell:

•  az utazásszervező, továbbá – ha az utazási szer-
ződést utazásközvetítő útján kötik – az uta-
zásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszá-
mát, nyilvántartásba vételi számát, 

•  az utas nevét és lakcímét, továbbá – 
elektronikus úton kötött utazási szer-
ződés esetén – elektronikus levelezési 
címét,

• az utas által megrendelt szolgáltatást,
• a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
• a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
• adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
• a szolgáltatás díját, 
•  a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott 

összegét,
•  az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá 

annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatko-
zó tájékoztatást,

•  annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a 
vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

•  az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás 
teljesítésével kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy 
annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

•  ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, 
az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály 
megjelölésével.

1  Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet
2   Az elektronikus úton kötött utazási szerződés is megfelel a jogszabályi követelményeknek, amennyiben azt 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el, és tartós adathordozón az utas rendelkezésére bocsá-
tották. A tartós adathordozó olyan eszköz, mely az utas számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak  
a megfelelő ideig történő tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő meg-
jelenítését (például az e-mail).
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Fontos, hogy a szerződés részét képezi az utazási iroda tájékoztatója vagy 
programfüzete is.  Az utazásszervező által értékesített szolgáltatásokat 
és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztató-
ban is meghatározott információk tekintetében az utazási szerződésben 
elegendő a tájékoztatóra utalni.

Utazási csomag 
Amennyiben az utazási szerződés tárgya utazási csomag, szigorúbb fogyasztóvédelmi szabá-
lyokat kell az utazási szerződésre, illetve a szerződés megkötésére alkalmazni. 
Utazási csomag az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- 
és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve 
kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy:

•  a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben 
határozza meg, függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön 
vagy egyszerre történik, és

•  a részszolgáltatások együttese huszonnégy óránál hosszabb időszakot érint vagy éjszakai 
szállást is magában foglal. 

A programfüzetnek tartalmaznia kell:
•  az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát, az úti célt, az útvonalat (útitervet) és a 

jelentősebb tartózkodási helyeket,
•  a szállás helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország 

szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozat-
ra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint 
– ha beazonosítható – a komfortfokozat hazai besorolás szerinti megfelelőjét,

•  a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra 
nyújt fedezetet,

•  a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kö-
telező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban 
meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást,

•  a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó ré-
sze megfizetésének rendjét,

• a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját,
• az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet),
•  azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a ha-

táridőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése 
okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles,

•  az utazással érintett országok úti okmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt 
egyéb különleges előírásokat, továbbá

• az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

!!!
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3   BH2009.32. – A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint nem kívánatos a kötelezően felszámítandó díjak 
külön feltüntetése, mivel az ártájékoztatás célja, hogy a fogyasztó össze tudja hasonlítani az egyes szol-
gáltatások díját. Azonban a jogszabályi rendelkezésekből nem vezethető le olyan tilalom, miszerint a szol-
gáltatás díja megosztott módon a fogyasztó tájékoztatására szolgáló szórólapon, tájékoztatón meghatá-
rozott szempontok szerint elkülönítve nem, csak egységesen egy összegben tüntethető fel. A jogszabályok 
tájékoztatási kötelezettséget írnak elő a szolgáltatás díját illetően, valamint azt, hogy a szolgáltatás díját 
egyértelműen kell feltüntetni. A jogszabály meghatározza a szolgáltatás díjának fogalmát, mint a szol-
gáltatásért fizetendő minden fizetési kötelezettséget magába foglaló díjat, azonban nem tilalmazza a díj 
összegének megbontását.

Az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal, 
vagy ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legké-
sőbb az utazási szerződés megkötésekor köteles az utast írásban tájékoztatni többek között 
az utazásszervező helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról. Ennek hiányában 
tájékoztatni kell az utast arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi 
számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, 
amelyhez szükség esetén segítségért fordulhat. 

Fogyasztók tájékoztatása – árfeltüntetés
A fogyasztók sok esetben kifogásolják, hogy az utazási irodák a hirdetésekben nem tüntetik 
fel megfelelően az árat. A részvételi díj mellett fizetendő egyéb költségek (például repülőtéri 
illeték, kötelező biztosítás díj stb.) összege akár több tízezer forint is lehet, amivel sokszor csak 
a szerződéskötéskor szembesülnek az utasok. 
A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint nem valósítja meg fogyasztóvédelmi szabály megsérté-
sét, ha az utazási iroda szórólapján a részvételi díjtól elkülönülten, de összegszerűen megjelöl-
ve feltünteti a külön fizetendő díjakat 3.
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4  A 90/314/EGK tanácsi irányelv a szervezett utazási formákról

Díj megfizetése – előleg

A szerződésnek tartalmaznia kell a teljes fizetendő díjat és költségeket, valamint a díj megfize-
tésének rendjét és módját is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a fogyasztó egy összegben vagy részle-
tekben fizeti meg, meddig kell teljesítenie, illetve milyen módon (készpénz, banki átutalás stb.) 
történik a fizetés.
A fogyasztónak a díj teljes összegét legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell 
kiegyenlítenie, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi időpont 
indokolt. 
A szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40%-a követelhető (itt is 
kivétel lehet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget 
ró az utazásszervezőre).

Díjemelés lehetősége
Az utazási szerződésben rögzített díjak csak akkor emelhetőek, ha erre a szerződés lehetőséget 
ad, de ekkor is csak meghatározott esetekben, így:  

•  az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal 
kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így kü-
lönösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), 
vagy

•  deviza – az utazásszervező közreműködőjével kötött 
szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintár-
folyama,

•     a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) 
változása miatt kerülhet sor.

 Fontos, hogy az utazás megkezdését megelőző húsz na-
pon belül már a fenti indokok alapján sem emelhető a 
részvételi díj.

A korábbi jogszabály a közlekedési költségek nemzetközi díjszabási árának változására szűkí-
tette a díj utólagos emelésének a lehetőségét, így a repülős utak esetében az üzemanyagkölt-
ségek emelkedéséből adódó felárakat az utazási vállalkozók nem tudták az utasok felé tovább-
hárítani, mivel a légitársaságok által megállapított légi díjtételek nem nemzetközi díjszabáson 
alapulnak. A vonatkozó európai közösségi szabályozás 4 a szállítási költségek (kifejezetten 
ideértve az üzemanyagköltségeket is) bármilyen növekedése kapcsán megengedi a szerző-
désben megállapított árak felülvizsgálatát. Mindezek alapján a jelenleg hatályos rendelet már 
kimondja, hogy a díj emelésére a szállítási költségek változása miatt is sor kerülhet, ideértve az 
üzemanyagköltségek változását is. 
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5  A Külügyminisztérium részéről ilyen figyelemfelhívásra olyan esetekben kerül sor, amikor az úti cél országá-
ban, vagy az útvonal által érintett országokban, országrészekben vagy térségekben polgárháborús állapo-
tok vannak, nincs vagy nem megfelelő a közbiztonság, nincs megbízható egészségügyi ellátás, halálos víru-
sok és betegségek terjednek, az egyéb kockázati tényezők körében rendkívül magas a terrorizmus veszélye, 
gyakoriak az emberrablások, az állami főhatalom nem, illetve csak minimális mértékben terjed ki az adott 
területre, vagy természeti vagy technikai katasztrófa pusztított.

8%
Díjemelés mértéke
A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a 
szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés 
indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.
Amennyiben a teljes díj növekedése meghaladja a 8%-ot, az utas jogosult elállni a szerződéstől, 
és igényt tarthat a befizetett összeg visszatérítésére.

Utas által történő díjmentes lemondás esetei
Nem kell bánatpénzt fizetnie az utasnak, ha azért áll el, mert – az utazási szerződés megkö-
tését követően – az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely bekerül 
a Külügyminisztérium honlapján „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket 
megjelölő felsorolásba5. 
Ilyen esetekben az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgál-
tatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszerve-
ző köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. A helyettesítő szolgáltatást az utas nem 
köteles elfogadni, dönthet úgy is, hogy – bánatpénz fizetése nélkül – eláll a szerződéstől. 
Amennyiben az utas a 8%-ot meghaladó áremelés vagy lényeges szerződési feltétel módosí-
tása miatt áll el – az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj után kamatot fizetni, illetve 
kártérítési kötelezettség (ideértve a nem vagyoni kárt is) is terheli. Az utasnak a Külügymi-
nisztérium figyelemfelhívására tekintettel érvényesített elállási joga esetén az utazásszervezőt 
nem terheli kártérítési kötelezettség, sem kamat megfizetése az ellenérték után. Kamatfizetési 
és kártérítési kötelezettség ugyanis csak akkor terheli az utazásszervezőt, ha az elállásra az ő 
érdekkörében felmerült okból kerül sor, de az utasnak a Külügyminisztérium ajánlására tekin-
tettel bekövetkezett elállása nem tekinthető ilyennek.

Bánatpénz fizetése mellett történő elállás
Az utas – a fentiekben részletezetteken túl – írásban bármikor lemondhatja az utat, ennek 
azonban lehetnek anyagi következményei, mert az utazási iroda bánatpénzt köthet ki a fo-
gyasztó elállásának esetére. 
A vonatkozó jogszabály maximalizálja a lemondási díj felső mértékét. Általános szabályként 
az utazás megkezdését megelőző hatvan napon túl nem követelhető bánatpénz, míg a hat-
vanadik naptól a harmincötödik napig bánatpénzként legfeljebb a részvételi díj 10%-a kö-
vetelhető az utastól. Szálláshely és apartman foglalására irányuló utazási szerződésnél ez a  
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6  Utazásszervező az, aki:
•  saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást  

(belföldről belföldre, belföldről külföldre, külföldről belföldre) közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,
•  külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi,
•  külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,
•  külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesít vagy abban közreműködik,
• külföldről külföldre történő utazásokat szervez, továbbá
• külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, ideértve a külföldre szervezett tanfolyamokat is.

7  Utazásközvetítő pedig az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként az utazás-
szervező nevében köti meg.

határidő negyvenöt nap. Ez a maximum 10%-os átalány ez esetben az utazásszervező költségeire,  
s az utazással kapcsolatban elvégzett addigi tevékenységére fordítható, amennyiben az utas 
úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől és nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Az indulást 
megelőző harmincötödik, illetve negyvenötödik napon belül a bánatpénz mértéke szabadon 
határozható meg, tehát akár a teljes részvételi díjat is kiteheti. 

Lemondás az utazási vállalkozó részéről
Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal 
elállhat az utazási szerződéstől. Ha az utazási vállalkozó nem az utas érdekkörében felmerült 
okból áll el az utazási szerződéstől, hanem például azért, mert a külföldi partnere nem tudja 
biztosítani a szállodai szolgáltatást, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű he-
lyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. Ha az utazási iroda helyettesítő szolgáltatást nem tud 
nyújtani, vagy ha azt az utas nem fogadja el, akkor vissza kell fizetnie a teljes befizetett díjat, 
valamint a díj után a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összeget.  Ha az utazási 
iroda csak alacsonyabb értékű szolgáltatás tud felajánlani, akkor köteles megtéríteni a díjkü-
lönbözetet az utasnak.  
Ezen túlmenően, ha az utasnak az elállás következtében kára merült fel, akkor az utazási vál-
lalkozónak ezt is meg kell térítenie. Ez alól csak akkor mentesül, ha az elállásra általa nem be-
folyásolható, ésszerűen el nem hárítható külső körülmény miatt került sor. Nem minősül külső 
körülménynek, ha harmadik személy (például a légitársaság) magatartása, illetve a túlfoglalás 
okozta. 
Abban az esetben, ha az iroda azért mondja le az utat, mert a jelentkezők létszáma nem érte 
el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot, akkor vissza kell fizetnie a teljes részvételi 
díjat kamatokkal, de nincs további kártérítési kötelezettsége.  

Felelősség a szerződésben vállalt szolgáltatásokért 
A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező 6 felel. Sok esetben azon-
ban utazásközvetítőn 7 keresztül kötnek a fogyasztók szerződést (tehát ha az utazási iroda egy 
másik iroda útjait is értékesíti), ilyenkor a szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, 
kártérítési igényt az utazásközvetítőnél is be lehet jelenteni. 
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Az utazási szerződés az utas (megrendelő) és az utazásszervező között jön létre, akár közvet-
lenül, akár egy utazásközvetítő közreműködésével. Amennyiben az utazási vállalkozó a saját 
nevében köt egy másik utazásszervező által nyújtott utazási szolgáltatásra, illetve összeállított 
utazási csomagra vonatkozó utazási szerződést, úgy – utazásszervezőként – saját maga fog a 
szerződés teljesítéséért felelni. 
Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező között jön létre, ezért az abban foglalt kö-
telezettségeket teljesíteni kell, függetlenül attól, hogy az utazásközvetítő a hozzá befizetett 
részvételi díjakat továbbutalta-e az utazásszervezőnek. A bírósági gyakorlat szerint az utas és 
az utazásszervező közötti jogviszonyra nincs kihatással, hogy az utazásközvetítő nem teljesíti 
az utazásközvetítői szerződés feltételeit. Az utazásközvetítő az utazásszervező megbízottja, az 
utazási szerződést az ő nevében és képviseletében írja alá. Természetesen az utazásszervező 
igényeit az utazásközvetítővel szemben érvényesítheti, de a közöttük lévő jogvita következmé-
nyei nem háríthatók az utasra.

Hibás teljesítés jogkövetkezményei
Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, 
köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely 
részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező a vállalt szolgáltatás jelentős részét 
nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótol-
ni. Ha ennek értéke a nem teljesített szolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az 
utasra nem hárítható át.

Ha a helyettesítő szolgáltatást az utas indokoltan nem fogadja el, akkor az utazásszervező 
– amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló 
helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre tör-
ténő szállításáról. A hazaszállítás költségeit viselnie kell, és az igénybe vett részszolgáltatások 
értékével csökkentett befizetett díjat is vissza kell fizetnie.
Tehát, ha a helyszínen derül ki, hogy nem a megrendelt szállást vagy szolgáltatást kapja az utas, 
és megfelelő helyettesítő szolgáltatást sem tudtak neki felkínálni, akkor – szemben a korábbi 
gyakorlattal, amikor ilyen esetben csak a saját költségén tudott hazajönni az utas – az irodának 
gondoskodni kell az utas hazaszállításáról.  

Az utas kérheti a hibás teljesítés következtében felmerült kára megtérítését. Az utazásszervező 
felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a hibás telje-
sítés oka rajta kívül álló okra vezethető vissza (például vis major). 
Az utazási szerződésben ki lehet kötni, hogy a hibás teljesítésért való felelősség mértékének 
maximuma a részvételi díj kétszerese.
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8 EBH2006.1404

     Reklamáció

Az utas a hiba felfedezése után még a helyszínen haladéktalanul köteles a 
kifogását az utaskísérővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval kö-
zölni. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak 
történő bejelentéséről, illetve köteles jegyzőkönyvbe foglalni a panaszt, és 
egy példányát az utasnak átadni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szol-
gáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt, illetve azt az 
utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkö-
tötte.
Hazaérkezés után első lépésként fel kell keresni az utazási irodát, és jelezni 
a problémát. Ha nem sikerül a vitát a vállalkozással rendezni, anyagi követe-
lés esetén bírósághoz vagy békéltető testülethez lehet fordulni. 

Ha nem anyagi jellegű követelése van a fogyasztónak, hanem az utazási vállalkozó tevékeny-
ségével kapcsolatban kíván panaszt tenni (például nem kapta meg az utazási szerződés egy 
példányát, az utazásszervező megszegte az utólagos díjemeléssel összefüggő tájékoztatási kö-
telezettséget), akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni. 

Érvényesíthető igények
A bírói gyakorlat szerint az utazás céljának megvalósulására kiható szerződésszegés jogkövet-
kezményei a szolgáltatás oszthatatlansága folytán a szerződés egészére beállnak. 8

Így például az egyik esetben, kisgyermekes utas egyhetes, zavartalan tengerparti pihenésre, 
fürdőzésre vágyott. A katalógus azt tartalmazta, hogy az adott helyen mindig süt a nap, a ho-
tel közvetlenül a széles homokos tengerparton fekszik, a tengerparton pedig a napernyők és 
a napágyak térítésmentesen 
vehetőek igénybe. A fogyasztó 
mindezek alapján befizetett az 
útra. A helyszínen derült ki, hogy 
a strandolásra alkalmas partsza-
kasztól a szállodát egy gépkocsi-
forgalmat bonyolító út választja el, 
illetve a tengerparton nem lehetett té-
rítésmentesen igénybe venni a napernyő-
ket és nyugágyakat, továbbá a nyári időszakban 
az adott üdülőterület környékén ködös-párás a klíma 
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9   A bírói gyakorlat szerint megszálló vendég az, aki a hotelszoba használatát – napszaktól függetlenül – 
igénybe veszi. Így tehát az is, aki például tárgyalás céljára veszi igénybe a szobát napközben, de nem 
éjszakázik ott. Nem minősül viszont megszálló vendégnek, aki nem száll meg a hotelben, hanem kizárólag 
valamely egyéb szolgáltatását (például uszoda, étterem) veszi igénybe.

és a napsütéses órák száma a megszokottól eltérően csekély. Az utazási vállalkozás elutasította 
a fogyasztó árleszállítás iránti kérelmét, aki ezért bírósághoz fordult. A Legfelsőbb Bíróság az 
ügyben kimondta, hogy ilyen esetekben az árleszállítás mértékét nem a szállásdíjra vetítve 
kell meghatározni, hanem a teljes részvételi díjra vonatkozóan, még akkor is, ha az egyéb szol-
gáltatásokat (például repülőút, ellátás) hibátlanul teljesítette az utazási iroda. Bár az utazá-
si szerződéssel nyújtott szolgáltatások „fizikailag” oszthatóak (például utazás, szállás, ellátás, 
programok stb.), azonban ennek ellenére sem tekinthető az iroda által nyújtott szolgáltatások 
összessége oszthatónak, mert a megosztással keletkező, egyébként külön is igénybe vehető 
részszolgáltatások, így a repülőút szolgáltatása önállóan nem volt alkalmas a fogyasztó szerző-
dési érdekének a kielégítésére. 
A hibás teljesítés jogkövetkezményei tehát nem csak az elszállásolás körében, ezekre a szol- 
gáltatásokra korlátozottan következtek be, mivel az üdülés egésze objektíve értéktelenebbé 
vált azáltal, hogy a közölttől eltérő feltételek a zavartalan tengerparti üdülést nem biztosítot-
ták.

Szálloda
A szálloda felelős azért a kárért, amelyet a megszálló vendég 9 dolgainak elveszése, elpusztulá-
sa vagy megsérülése folytán szenved, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt a szálloda alkalmazot- 
tainak és vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta.
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10   Az 1960. évi XI. törvény a napi szobaár ötvenszeresében határozta meg a plafont.
11   BH2009.11 – A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a szálloda parkolója a szállodához tartozó terület, 

így a felelősség az ott elhelyezett gépjárművekre külön megállapodás nélkül is kiterjed. A gépjármű egy 
olyan használati tárgy, amelyet a vendég jogszerűen visz a szálloda területére, és ha az erre rendelt helyen 
tárolja, akkor a kártérítési felelősség alóli mentesüléshez a szállodának azt kell bizonyítania, hogy a kárt a 
szálloda alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta. 
Ha a szálloda a parkoló őrzéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, akkor nincs alap olyan követ-
keztetés levonására, hogy a gépkocsi eltulajdonítása elháríthatatlan volt.

12   BH2003.856 – A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a szálloda felelős a zárt parkolójában elhelyezett 
gépkocsikban bekövetkezett kárért. Felelősségének a mértéke nem korlátozott akkor, ha a parkoló bejára-
tának az őrzéséről nem megfelelően gondoskodott. 

A felelősség azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szál-
lodában kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy 
amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tart-
hatott.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a szálloda csak akkor felelős,  a felelősség mér-
tékének korlátozása nélkül, ha:

• a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette,
• a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta,
•  a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tar-

tozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.
A szálloda felelősségét érvényesen nem korlátozhatja, és nem zárhatja ki.
Jogszabály a kártérítés mértékét korlátozhatja.10 Nem terjedhet ki a korlátozás arra az esetre, 
ha a vendég bizonyítja, hogy a szálloda nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 
elvárható, valamint az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért való felelősségre.
A vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a szálloda a 
kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének 
következménye a vendégre hárul.
A szállodát az elszállásolásból folyó követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek 
azokon a dolgain, amelyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogá-
nak szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Legfelsőbb Bíróság több döntésében 11, 12 is foglalkozott a szálloda felelősségének kérdésével 
a megszálló vendégek gépjárműinek eltulajdonításából eredő kárral kapcsolatban. 

 
Várható változások

Az új Ptk. változatlan abban a tekintetben, hogy a szálloda felelős azért a kárért, amelyet  
a megszálló vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved,  
kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt a szálloda alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül álló 
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elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta. Továbbra is csak azokban a dolgokban bekövet-
kezett károkért áll fenn a szálloda felelőssége, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt vagy 
általában erre rendelt helyen, továbbá a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda 
olyan alkalmazottjának adott át, illetve, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
Részben módosul az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért vállalt felelősségre 
vonatkozó szakasz.  Az új jogszabály szerint ezeknél a szálloda csak akkor felelős, ha:

• a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette,
• a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy
•  ha a vendég bizonyítja, hogy a szálloda nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben álta-

lában elvárható.

Az új Ptk. rögzíti, hogy a szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi 
szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy ki-
zárása semmis. A szálloda felelőssége korlátlan, ha a vendég bizonyítja, hogy a szálloda nem 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, valamint a vendég értékpapírjait, 
készpénzét és egyéb értéktárgyait ért kár esetében.

Az utazási szerződések
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1   261/2004/EK rendelet (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú  
késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról,  
és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről  
A közösségi jog közvetlen hatálya alapján a rendelet meghatározott előírására magánfelek magyar bíró-
ság előtt is hivatkozhatnak. A rendelet közvetlenül alkalmazandó, azaz a tagállamoktól nem igényli külön 
jogszabály kibocsátását: hatályba lépésétől minden további aktus nélkül, alkalmazandóvá válik a tagál-
lamok jogrendszerében. 

Légiutasjogok – visszautasított beszáLLás, járattörLés, járatkésés

2005. február 17-én lépett hatályba az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által al-
kotott rendelet,1 amely szabályozza az utasok jogait visszautasított beszállás, járattörlés és 
járatkésés esetén.

A légitársaságoknak azon utasok számá-
ra, akiknek a járata meghatározott időt 
késik, beszállásukat visszautasították, 
vagy járatukat törölték: 

•  segítséget kell nyújtani a szállás, 
étkezés és frissítők, valamint kom-
munikációs lehetőségek biztosítása 
tekintetében,

•  fel kell ajánlani az átfoglalást vagy 
jegyár-visszatérítést,

•  bizonyos esetekben kártalanítást 
kell fizetni (maximum 600 euró ér-
tékben),

•  előzetes kérés nélkül ismertetni kell 
jogaikat.

A rendelkezéseket a nem menetrend szerinti légi járatokon  
utazó utasokra is alkalmazni kell, beleértve azokat a légi  já ra to kat is,  
amelyek utazási csomag részét képezik.

A légifuvarozók mentesülnek vagy csak korlátozottan felelősek azon eseményekért, amelyet 
olyan rendkívüli körülmények okoztak, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem 
lehetett volna elkerülni. Ilyen körülmények különösen a politikai instabilitás, az érintett légi 
járat működésével össze nem egyeztethető meteorológiai feltételek, biztonsági kockázatok, 
váratlan repülésbiztonsági hiányosságok és olyan sztrájkok esetén fordulhatnak elő, amelyek 
befolyásolják a légifuvarozó működését.

Utasjogok
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2 Járattörlés: egy korábban tervezett légi járat nem közlekedése, amelyre legalább egy helyet lefoglaltak.

7 nap
50%

Visszautasított beszállás

Ha túlfoglalnak egy járatot – tehát ha több jegyet adnak el, mint ahány ülőhely van a gépen 
–, akkor a légitársaságnak először önként jelentkezőket kell keresni, akik bizonyos előnyökért 
cserébe lemondanak helyfoglalásukról. Amennyiben az önként jelentkező utasok száma nem 
elegendő, akkor a légitársaság – azonnali kártalanítás mellett – az utasok beszállását akaratuk 
ellenére visszautasíthatja. 
A kártalanítás összege 

a) 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőút esetén 250 euró,
b)  1500 kilométernél hosszabb közösségen belüli és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer 

közötti repülőútnál 400 euró,
c) minden egyéb repülőútnál 600 euró.

A kártalanításon kívül a fogyasztó eldöntheti, hogy a jegy árának 7 napon belüli visszatérítése 
mellett eláll a repülőúttól, vagy azt a legkorábbi alkalommal, illetve egy, a számára megfelelő 
későbbi időpontban (az ülőhelyek rendelkezésre állásától függően) tovább folytatja. 
Átfoglalás esetén a légitársaság a kártalanítás összegét 50%-kal csökkentheti, ha a másik járat 
érkezési időpontja annak a járatnak a menetrend szerinti érkezési időpontjánál, amelyre az 
utas eredetileg jegyet váltott az a) esetben legfeljebb két órával, a b) esetben legfeljebb három 
órával, a c) esetben legfeljebb négy órával későbbi.
A későbbi légi járatra való várakozás alatt megfelelő ellátásról kell gondoskodni: az utasoknak 
a várakozási idővel ésszerű arányban díjmentesen étkezést és frissítőket, valamint két telefon-
hívást, telex- vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését kell felajánlani. 
Amennyiben egy vagy több éjszakás ott-tartózkodás szükséges, vagy ha az utazónak a szán-
dékaihoz képest tovább kell ott tartózkodnia, szállodai elhelyezést, valamint a repülőtér és a 
szálláshely közötti szállítást is biztosítani kell.
Amennyiben egy várost vagy régiót több repülőtér szolgál ki, és a légifuvarozó az utas hely-
foglalásához képest egy más repülőtérre induló légi járatot ajánl, akkor a légitársaság viseli az 
utas átszállításának költségét a másik repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a jegy eredetileg 
szólt, vagy – az utassal történt megállapodás alapján – egy másik közeli célállomásra.

Járat törlése 2 
A visszautasított beszállásnál meghatározott teljes kártalanítás (250, 400, illetve 600 euró) illeti 
meg az utast akkor is, ha a járatát törölték, kivéve, ha:

•  a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább két héttel tájékoztatták a járat 
törléséről, vagy

•  az indulás menetrend szerinti időpontja előtt legkorábban két héttel és legkésőbb 
hét nappal tájékoztatták a járat törléséről és átfoglalást ajánlottak számára, lehetővé 
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téve, hogy legfeljebb a menetrend szerinti indulás időpontja előtt két órával korábban 
induljon és a végső célállomást legfeljebb négyórás késéssel érje el, vagy

•  az indulás menetrend szerinti időpontja előtti hét napon belül tájékoztatták a járat 
törléséről, és átfoglalást ajánlottak számára, lehetővé téve, hogy legfeljebb egy órával 
a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljon, és a végső célállomást legfel-
jebb kétórás késéssel érje el.

A légitársaság nem köteles kártalanítást fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan 
rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett 
volna elkerülni.
Járat törlése esetén is lehetővé kell tenni az utas számára, hogy a jegy árának visszatérítése 
mellett elálljon a repülőúttól vagy átfoglaltassa helyét más járatra. 
Átfoglalás esetén is – hasonlóan a visszautasított beszálláshoz – a légitársaság a kártalanítás 
összegét 50%-kal csökkentheti, ha a másik járat érkezési időpontja annak a járatnak a menet-
rend szerinti érkezési időpontjánál, amelyre az utas eredetileg jegyet váltott:

• 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőút esetén legfeljebb két órával, 
•  1500 kilométernél hosszabb közösségen belüli és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer 

közötti repülőútnál legfeljebb három órával, 
• minden egyéb repülőútnál legfeljebb négy órával későbbi.

Továbbá a várakozási idővel ésszerű arányban díjmentesen étkezést és frissítőket, valamint 
két telefonhívást, telex- vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését is fel kell ajánlani az utasoknak. 
Átfoglalás esetén, ha az új légi járat indulási időpontja ésszerű számítás szerint legalább a tö-
rölt járat tervezett indulását követő nap, akkor szállodai elhelyezést, valamint a repülőtér és a 
szálláshely közötti szállítást is kell biztosítani.

Járat késése
Késés esetén a rendelet – szemben a járattörléssel, illetve a visszautasított beszállással – nem 
ír elő automatikus kártalanítási kötelezettséget.
Amennyiben egy üzemeltető légifuvarozó indokoltan arra számít, hogy egy járat indulása a 
menetrend szerinti induláshoz képest késni fog:

a) legalább két órát 1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőutak esetén, vagy
b)  legalább három órát az összes közösségen belüli, 1500 kilométernél hosszabb repülőút és 

az összes egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőút esetén, vagy
c)  legalább négy órát az a) és b) pontba nem sorolható összes egyéb repülőút esetén,
akkor az utasoknak:

Utasjogok

77Fogyasztóvédelmi ismeretek



•  a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket, díjmentesen két telefonhívást, 
telex vagy faxüzenetet, vagy e-mail küldését kell felajánlani, és

• szállodai elhelyezést
– ha egy vagy több éjszakás ott-tartózkodás szükséges vagy
– ha az utazónak a szándékaihoz képest tovább kell ott tartózkodnia, és
– szállítást a repülőtér és a szálláshely (hotel vagy egyéb) között, és

• legalább ötórás késés esetén: 
–  a jegy árának a vételár szerinti visszatérítését hét napon belül, az utazás meg nem tett  

szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyi- 
ben a repülőút az utas eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen  
célt,  vagy 

– a legkorábbi légijárat igénybevételét, vissza az első indulási pontra.

Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés
Amennyiben az utast magasabb osztályon helyezik el, mint amelyre 
a jegye szól, akkor a légifuvarozó nem kérheti a különbözet megfi-
zetését. Fordított esetben viszont – tehát ha alacsonyabb osztályon 
helyezik el, mint amelyre a jegyet váltotta – a légitársaságnak hét 
napon belül vissza kell térítenie:

•  az összes 1500 kilométernél nem hosszabb repülőútra váltott jegy árának 30%-át, vagy
•  a tagállamok európai területei és Franciaország tengerentúli megyéi közötti légi járatok 

kivételével minden közösségen belüli 1500 kilométernél hosszabb repülőútra és minden 
egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra váltott jegy árának 50%-át, vagy

•  a fenti két pontba nem sorolható összes repülőútra váltott jegy árának 75%-át, beleértve a 
tagállamok európai területei és Franciaország tengerentúli megyéi közötti légi járatokat is.

Tájékoztatási kötelezettség

Beszállás visszautasítása vagy járat törlése esetén az 
érintett utasoknak írásbeli tájékoztatást kell kapniuk, 
amely meghatározza a kártalanítás és segítségnyújtás 
szabályait. A légifuvarozónak hasonló tájékoztatást kell 
nyújtani minden, legalább kétórás késéssel érintett 
utasnak. 
Ha az utast nem tájékoztatták megfelelően jogairól, és 
emiatt a rendeletben előírtaknál kedvezőtlenebb kárta-
lanítást fogadott el, akkor az utas jogosult az illetékes 
bíróság vagy szervek előtt megindítani a szükséges el-
járást a pótlólagos kártalanításhoz való hozzájutás ér-
dekében.

Utasjogok
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Rendkívüli körülmények – a műszaki hiba kérdése

Az Európai Bíróság több ügyben3 is foglalkozott járattörléshez kapcsolódóan a kártérítési köte-
lezettség alól kimentési lehetőséget biztosító „rendkívüli körülmények” fogalmának értelmezé-
sével, illetve azzal, hogy a műszaki hiba rendkívüli körülménynek minősül-e. 
Az Európai Bíróság álláspontja szerint a járattörlést eredményező műszaki hiba nem tartozik 
a „rendkívüli körülmények” fogalmába, kivéve ha e hiba olyan eseményekből ered, amelyek 
jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légifuvarozó rendes tevékeny-
ségi körébe, és annak tényleges befolyásolási körén kívül esnek. A bíróság álláspontja szerint 
a légitársaság csak akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a műszaki meghibásodás 
annak ellenére következett be, hogy a repülőgép karbantartása és ellenőrzése során teljesen 
szabályszerűen jártak el, és a műszaki probléma megjelenésekor minden ésszerű intézkedést 
megtettek annak a repülőgép forgalomból való kivonása nélkül történő elhárítására. Az a tény, 
hogy valamely légifuvarozó betartotta a légi jármű karbantartására vonatkozó minimumsza-
bályokat, önmagában nem elegendő annak bizonyításához, hogy e fuvarozó „minden ésszerű 
intézkedést” megtett, és következésképpen nem elegendő ahhoz, hogy az említett fuvarozó 
mentesüljön kártérítési kötelezettsége alól.
A műszaki problémának valóban rendkívülinek kell lennie,  azaz a hiba nem lehet olyan, amely 
bizonyos időszakonként rendszerint felmerül valamennyi repülőgépen vagy egy adott repülő-
géptípuson, és nem lehet olyan sem, amely korábban már jelentkezett az adott repülőgépen.

Kártalanítás kérdése
járatkésés esetén

A késés és törlés fogalmának meghatározása a gyakorlatban igen 
sok problémát okoz, a légitársaságok sok esetben – hogy elkerüljék 
a kártalanítási kötelezettséget – nem törlik a járatot, így az utasok 
a járat késése miatt akár egy teljes napot is kénytelenek várakozni. 
Az Európai Bíróság közelmúltban született ítélete 4 szerint a késés-
sel érintett légi járatok utasai jogosultak lehetnek kártalanításra. 
Amennyiben végső célállomásukat az előre tervezett érkezési idő-
höz képest három vagy több órával később érik el, ezen utasok – a 
törölt légi járatok utasaihoz hasonlóan – átalányalapú kártalanítást 
kérhetnek a légitársaságtól, ha a késést nem rendkívüli körülmé-
nyek okozták.
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Kártérítési kérelem elbírálására illetékes bíróság

A Bíróság kimondta azt is, hogy a kártérítési kérelem az érintett utas választása szerint azon 
bíróság elé terjeszthető, amelynek az illetékességi területén az indulási vagy érkezési hely ta-
lálható 5.

Légiutasjogok – poggyász 6

A légi közlekedés terén a másik 
gyakori probléma, hogy az utasok 
poggyásza nem érkezik meg a célállo-
másra.

A poggyász szállítása
A légi személyszállítási szerző-
dés alapján a légitársaság az 
utas poggyászát az indulási repülőtérről 
az érkezési repülőtérre szállítja. A légitársaság a poggyászokat feladott vagy kézipoggyászként 
szállítja. Ezek tömeg- és mérethatárait az üzletszabályzatban állapítja meg. Az üzletszabály-
zatban meghatározott tömegű vagy méretű feladott és kézipoggyász szállításáért díjat nem  
lehet felszámítani, az ezt meghaladó tömegű vagy méretű poggyászt túlsúlydíj ellenében szál-
lítja el.

Az át nem vett poggyász őrzése és értékesítése
A légitársaság az át nem vett feladott poggyászt, a légi járművön maradt kézipoggyászt és  
személyes használati tárgyat a felelős őrzés szabályai szerint – a gyorsan romló dolog kivételé-
vel – legfeljebb 60 napig köteles megőrizni.
Az őrzési idő elteltével a légitársaság a tárgyakat értékesítheti. A tervbe vett értékesítésről és 
az értékesítés megtörténtéről az utast értesíteni kell.

Elveszett poggyász
Ha a fuvarozó elismeri az ellenőrzött poggyász elvesztését, vagy az ellenőrzött poggyász  
huszonegy nappal azután a nap után, amelyen meg kellett volna érkeznie, sem érkezett meg,  
az utas jogosulttá válik, hogy a fuvarozási szerződésből származó jogait érvényesítse.

5  Rehder ügy (C 204/08.)
6  Jogszabályok: 
–  2005. évi VII. törvény a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes 

jogszabályok egységesítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről.
– A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet
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A fuvarozó felelős az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódá-
sa miatt bekövetkezett kárért, ha az ezt előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bár-
mely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt  
volt. Nem felelős viszont, ha a kár a poggyász hibája, minősége vagy eltérése miatt követke- 
zett be. 
A nem ellenőrzött poggyász esetén, beleértve a személyes holmikat is, a fuvarozót akkor terheli 
felelősség, ha a kár az ő, vagy az alkalmazottai vagy megbízottai hibája miatt következett be.

Poggyász fuvarozásakor a fuvarozó felelőssége megsemmisülés, elvesztés, megrongálódás 
vagy késedelem esetére minden egyes utassal szemben 1000 SDR 7 összegre korlátozott, ki-
véve, ha az utas, amikor az ellenőrzött poggyászt a fuvarozónak átadta, külön kiszolgáltatási 
érdekbevallást tett, és az ezért felszámított esetleges pótdíjat megfizette. Ebben az esetben a 
fuvarozó a bevallott összeg erejéig felel, hacsak nem bizonyítja, hogy ez az összeg a feladónak 
a kiszolgáltatáshoz fűződő tényleges érdekét meghaladja.

Panaszbejelentés
Amennyiben az utas észleli, hogy elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott a poggyásza, 
akkor ezt haladéktalanul, de legkésőbb a poggyász átvételtől számított hét napon belül írásban 
be kell jelenteni a fuvarozónak. Késedelem esetében az óvást legkésőbb a poggyász kiszolgál-
tatása napjától számított huszonegy napon belül kell benyújtani.
Amennyiben határidőn belül nem nyújt be óvást az utas – a csalás esetét kivéve – semmilyen 
kereset nem indítható a fuvarozó ellen. 

vasúti szeméLyszáLLítás

2009 decemberében lépett hatályba a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és 
kötelezettségeiről szóló rendelet,8 amely valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó. 

Késés
A rendelet szerint abban az esetben, ha a végleges célállomásra érkezéskor több mint 60 per-
ces késés várható, az utas az alábbi lehetőségek közül választhat: 
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7  Special Drawing Rights, Különleges Lehívási Jogok – A Nemzetközi Valutaalap által 1970. január 1-jén be-
vezetett nemzetközi hiteleszköz. Az SDR aktuális árfolyamát az USD, EUR, JPY és GBP valuták súlyozott 
átlagából számítják, az így kapott értéket az IMF naponta teszi közzé USD-ben. 

8  Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK-rendelete

a kártérítés mértéke

a fuvarozó felelőssége
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•  a menetjegy teljes árának vissza-
térítése az utazás meg nem tett 
részére vagy részeire, illetve, ha 
az utazás az utas eredeti útiterve 
szempontjából már érdektelenné 
vált, a már megtett részére vagy 
részeire, adott esetben a kiindu-
lási helyre történő lehető legko-
rábbi visszajuttatás biztosításával 
együtt, vagy

•  az utazás folytatása vagy eltere-
lése a végleges célállomásig ha-
sonló szállítási feltételek mellett a 
lehető legkorábban, vagy

•  az utazás folytatása vagy elterelése a végleges célállomásig hasonló szállítási feltételek 
mellett az utas által választott, későbbi időpontban.

Az utas – az utazási jog elvesztése nélkül – a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és cél-
állomás közötti késések miatt kártérítést kérhet 9 a vasúttársaságtól olyan késés esetén, amikor 
a menetjegy árát nem térítették vissza. A kártérítés mértéke:

a) a menetjegy árának 25%-a 60–119 perces késés esetén,
b) a menetjegy árának 50%-a 120 perces vagy azt meghaladó késés esetén.

Az utazási igazolvánnyal vagy vasúti bérlettel rendelkező utasok, akik ismételten késéseknek 
vagy járatkimaradásoknak vannak kitéve, igazolványuk, illetve bérletük érvényességi ideje alatt, 
a vasúttársaságok kártérítési szabályzataik alapján igényelhetnek megfelelő kártérítést.  
A késésért járó kártérítést a késedelmes szolgáltatásért az utas által ténylegesen fizetett árhoz 
viszonyítva kell kiszámítani.

Tájékoztatás és segítségnyújtás
Késéssel történő érkezés vagy indulás esetén a vasúttársaságnak vagy az állomás üzemelte-
tőjének folyamatosan tájékoztatnia kell az utasokat a kialakult helyzetről, valamint a várható 
indulási és érkezési időről, amint ez az információ rendelkezésre áll.
Egy óránál hosszabb késés esetén az utasoknak térítésmentesen fel kell ajánlani ételeket és 
frissítőket, valamint szálláshelyet és az odaszállítást.10

   9  A felár nélkül igénybe vehető belföldi személyszállítási szolgáltatásokra nem vonatkozik, mivel Magyaror-
szág mentességet kért ezen pont alól.

10  Magyarország mentességet kért, így jelenleg a belföldi és a jelentős részben az EGT-államok területén kívül 
megvalósuló vasúti személyszállításra nem vonatkozik.

Utasjogok
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Hazai szabályozás

Az EK-rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket itthon az országos működési enge-
dély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 11 határozza meg. 
Amennyiben az utas felárral 12 igénybe vehető közforgalmú személyszállító vonattal utazott,  
a vonat kimaradása, illetve az utas célállomására 30 percet meghaladó késéssel történő érkezése 
esetén a vasúti társaság köteles – az utas bizonyított kára esetén – kártérítést fizetni. Egyéb 
esetekben a vasúti társaság kártérítés fizetésére nem kötelezett.
Nem minősül járatkimaradásnak vagy késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a vasúti tár-
saság oly módon gondoskodott, vagy arra más vonattal lehetőség volt úgy, hogy az utas vonat-
kimaradás esetében 180 percet, a vonat késése esetén 30 percet meg nem haladó késéssel a 
célállomására megérkezzék.
A kártérítés összege nem haladhatja meg az utas menetjegye árának:

• vonat kimaradása esetén a tizenötszörösét,
• 30 percet meghaladó késés esetében az ötszörösét.

A kártérítési igény elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokat a vasúti társaság az üzletsza-
bályzatban határozza meg.

11  A rendeletet a hatályba lépést követően jóváhagyásra benyújtott üzletszabályzatokra kell alkalmazni, 
azonban a vasúttársaságok a rendeletnek megfelelő üzletszabályzatot, vagy annak módosítását legkésőbb 
2010. március 1-jéig kötelesek voltak jóváhagyásra benyújtani a vasúti igazgatási szervhez.

12   Felár: a menetdíjon felül fizetendő, külön jogszabályban meghatározott mértékű díj, amelynek megfizetése 
az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó személyszállító vonatok igénybevételének feltétele, így külö-
nösen intercity pótjegy, helybiztosítás.
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A hírközlési szektor – elsősorban a technikai fejlődésnek köszönhetően – folyamatosan vál-
tozik, melyre a nemzetközi és a hazai szabályozásnak is gyorsan kell reagálnia a fogyasztók 
érdekeinek védelmében. Bár a vásárlói tudatosság az utóbbi években nőtt, a fogyasztók még 
mindig gyakran esnek abba a hibába, hogy nem a számukra megfelelő szolgáltatást választják, 
nem tájékozódnak a kínálatról, a szerződések apró betűs részeit figyelmetlenül vagy egyáltalán 
nem olvassák el, és a szolgáltatás technikai hátterét sem ismerik. A fogyasztók továbbá gyak-
ran sérelmezik, hogy a szolgáltatók visszaélnek a hangszerződésekkel, hiányos tájékoztatást 
adnak, az ügyfélszolgálatok elérhetetlenek, a bejelentett hibákat pedig csak hosszú idő eltel-
tével javítják ki. 

A jogi szabályozás alapjai
Magyarországon a hírközlési szektor jogi sza-
bályozásának alapját az elektronikus hírköz-
lésről szóló 2003. évi C. törvény jelenti. Emel-
lett fontos még megemlíteni az elektronikus 
hírközlési előfizetői szerződésekre és azok 
megkötésére vonatkozó részletes szabályok-
ról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendeletet is.
A hírközlési piac ellenőrzésére hatósági jogkör-
rel a Nemzeti Hírközlési Hatóság rendelkezik,  
a hírközlési fogyasztói jogok képviselője pedig 
az ombudsmanokhoz hasonló jogkörrel bír. 
Az NHH ellenőrzései során vizsgálja a szolgál-
tatók általános szerződési feltételeit, honlap-
jait és hirdetéseit is. A fogyasztói panaszok 
és bejelentések kivizsgálása elsődlegesen a 
szolgáltató feladata, az NHH piacszabályozási tevékenysége során ellenőrzi, hogy a szolgálta-
tók ezt a feladatot a jogszabályoknak megfelelően végzik-e.1 (Részletesen a hatóságokról szóló 
fejezetben.)
A fogyasztók – az erre rendszeresített űrlapon2 – bejelentéssel élhetnek a fogyasztói jogok kép-
viselőjénél, ha úgy érzik, valamely szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása 
következtében sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn.

Hírközlés

1  �Az�NHH�az�egyedi�előfizetői�szerződések�elmúlt�két�évben�történt�vizsgálata�során�megállapította,�hogy 
a� vizsgált� helyhez� kötött� telefon,� mobiltelefon,� internet� és� a� műsorterjesztő� szolgáltatók� között� szinte� 
nem�volt�olyan,�amelynek�szerződése�teljes�mértékben�megfelelt�volna�a�jogszabályi�előírásoknak.�A�szol-
gáltatók�sok�esetben�nem�tartották�be�a�korábbi�határozatokban�foglaltakat,�illetve�a�módosítások�során�
a�szerződésekbe�újabb�jogsértő�feltételek�kerültek.

2  �https://e-nhh.nhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00107/
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Előfizetői�szerződés�megkötése

Hírközlési szolgáltatási szerződéseket – telefonról, internetről, televízióról – csak 
olyan szolgáltató köthet, amely az NHH-nál regisztrálva van. Ha valaki szerződést 
kíván kötni, a hatóságnál vezetett nyilvántartásban 3 ellenőrizheti, hogy a kiválasz-
tott cég szerepel-e benne. 

Az előfizető és a szolgáltató előfizetői szerződést köt a szolgáltatásról, mely 
lehet határozott és határozatlan idejű is. Az előfizetői szerződés egyedi előfizetői 
szerződésből, valamint az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF) áll. Az általá-
nos szerződési feltételeket mindig írásba kell foglalni. Az ÁSZF-et – azok minden 
módosítása esetén, a módosítás hatálybalépése előtt harminc nappal – nyilvá-
nosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen 
elérhetővé kell tenni, valamint a hatóságnak meg kell küldeni. 

Szerződéskötés�üzletkötő�útján�
A szolgáltatók gyakran bíznak meg üzletkötőket szerződéskötéssel. Az üzletkötővel megkötött 
szerződésekre külön jogi szabályok is vonatkoznak, így ha otthonunkba becsöngetnek, mun-
kahelyünkön felkeresnek, bevásárlás közben megállítanak és szerződést kötünk, az úgyneve-
zett üzleten kívüli szerződésekre vonatkozó szabályok 4 lépnek érvénybe. Ha telefonos meg-
keresés alapján kötjük meg a szerződést, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó 
szabályok5 érvényesülnek. Akár személyesen, akár telefonon kötünk szerződést, mindig meg 
kell bizonyosodni arról, hogy mit mondunk, vagy mit írunk alá. Tisztázni kell, hogy az átadott  
dokumentumok csak tájékoztatók vagy a szerződés részei. Az üzletkötő feladata, hogy teljes 
körű tájékoztatást adjon a szolgáltatóról, a szolgáltatásról és a szerződéskötésre irányuló szán-
dékról is. Sok fogyasztó nincs tisztában azzal, hogy akár üzletkötő útján, akár telefonon köt 
szerződést, nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a megállapodástól. Ha pedig a 
szolgáltató a szerződéskötéskor nem teljesítette tájékoztatási kötelezettségét, akkor ez az idő-
szak meghosszabbodik. 

Az�előfizetői�szerződés�formája�és�tartalma
Az előfizetői szerződés létrejöhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, például az elő-
fizetői szolgáltatás igénybevételével. Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg,  
a szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést,  
az általános szerződési feltételek kivonatát, valamint – az előfizető kérése esetén – az általá-
nos szerződési feltételek egy példányát az előfizető rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon 
történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt az általános  

Hírközlés

3 ��http://www.nhh.hu/hir_szolg/app/index.jsp?v=51
4���Az�üzleten�kívül�fogyasztóval�kötött�szerződésekről�szóló�213/2008.�(VIII.�29.)�Korm.�rendelet
5���A�távollévők�között�kötött�szerződésekről�szóló�17/1999.�(II.�5.)�Korm.�rendelet
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szerződési feltételek elérhetőségéről. Ha a fogyasztó szerződést köt, akkor az előfizetői szer-
ződés minden részét magára nézve kötelezőnek ismeri el, így az ÁSZF-et és a szerződés apró 
betűs részeit is figyelmesen el kell olvasni a későbbi félreértések elkerülése végett .6 

Egyoldalú�szerződésmódosítás
A szolgáltató az előfizetői szerződést csak az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános 
szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan módo-
sítani, azzal, hogy – amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály 

6 ��A�törvény�meghatározza,�hogy�az�írásban�megkötött�egyedi�előfizetői�szerződésnek�milyen�kötelező�tartal-
mi�elemei�vannak:�
•��az�elektronikus�hírközlési�szolgáltató�neve,�címe,�az�ügyfélszolgálat�és�hibabejelentő�szolgálat�elérhetősége�
és�nyitvatartási�rendje,�illetve�internetes�honlapjának�címe,

•�az�előfizető�neve,�lakóhelye,�tartózkodási�helye,�illetve�székhelye,
•�természetes�személy�előfizető�esetén�az�előfizető�születési�neve,�születési�helye�és�ideje,
•��nem�természetes�személy�előfizető�esetén�az�előfizető�cégjegyzékszáma�vagy�más�nyilvántartási�száma,�
valamint�az�előfizető�pénzforgalmi�számlaszáma,

•��az� előfizető� hozzájárulása� adatainak� kezeléséhez,� illetve� az� adatállományban� szereplő� adatainak� az� e�
törvényben�meghatározott�céloktól�eltérő�felhasználásához,

•�a�szerződés�tartama,
•�a�szolgáltatás�megkezdésének,�illetve�a�csatlakozás�kiépítésének�a�határideje,
•��a�szolgáltatásra�irányadó�díjak�és�egyéb�kapcsolódó�díjak,�költségek�mértéke,�a�díjak�megfizetésének�ideje,�
módja,

•��a�szerződés�megszüntetésének�feltételei,�valamint�utalás�arra,�hogy�az�általános�szerződési�feltételek�mely�
pontjai�tartalmazzák�a�szerződés�szüneteltetésének�és�a�szolgáltatás�korlátozásának�feltételeit,

•��utalás�arra,�hogy�az�általános�szerződési�feltételek�mely�pontjai�tartalmazzák�a�szerződésszegés�jogkövet-
kezményeit,�így�különösen�a�szolgáltatás�minőségére,�szüneteltetésére�vonatkozó�rendelkezések�megszegé-
se�esetén�az�előfizetőt�megillető�jogokat,�a�díjvisszatérítés�rendjét,�az�előfizetőt�megillető�kötbér�mértékét,

•��a�hibabejelentések�megtételének,�számlapanaszok�bejelentésének�lehetséges�módjai,�utalás�arra,�hogy�az�
általános�szerződési�feltételek�mely�pontjai�tartalmazzák�a�hibabejelentések�és�számlapanaszok�elintézési�
rendjét,�a�karbantartási�szolgáltatások�biztosítására�vonatkozó�információkat,

•�a�szerződésmódosítás�feltételei,�az�előfizető�jogai�szerződésmódosítás�esetére,
•��tájékoztatás�arról,�hogy�jogvita�esetére�az�előfizető�jogosult�a�vitát�hatóság�elé�terjeszteni,�továbbá�utalás�
arra,�hogy�az�általános�szerződési�feltételek�mely�pontjai�tartalmazzák�a�hatáskörrel�rendelkező�hatóságok�
pontos�megnevezését,�továbbá�elérhetőségük�megjelölését,

•��az�előfizetői�végberendezés�felszerelésének�helye�–�amennyiben�az�rögzített�–�és�az�előfizető�hívószáma,�az�
írásban�megkötött�egyedi�előfizetői�szerződésben�a�feleknek�rögzíteni�kell�a�szolgáltató�felelősségi�határát�
jelentő�előfizetői�hozzáférési�pont�létesítési�helyét�–�az�előfizetői�hozzáférési�pont�meghatározása�tekinte-
tében�az�előfizetők�által�szokásosan�megjelölt�pont�az�irányadó,�amely�csak�az�előfizető�kifejezett�kérésére�
létesíthető�az�előfizető�helyiségén�kívül,

•�az�előválasztással�választott�közvetítő�szolgáltatóra�vonatkozó�nyilatkozatok�és�adatok,
•�a�tételes�számlamelléklet�igénylésére�vonatkozó�nyilatkozat,
•��az�általános�szerződési�feltételek�elérhetősége,�valamint�az�előfizető�azon�nyilatkozata,�amely�szerint�az�e�
szerződésben�foglaltakat�megismerte�és�elfogadja.
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másként nem rendelkezik – a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lénye-
ges módosítását (ilyen például a szolgáltatás igénybevételének a feltétele). Egyoldalúan módo-
síthatja a szolgáltató a szerződést akkor is, ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, vagy 
a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja (például a szolgáltatott műsor 
szolgáltatón kívül álló okból történő megszűnése). A fogyasztókat a törvény a szolgáltatónak 
előírt értesítési kötelezettséggel, valamint az azonnali hatályú felmondás lehetőségével védi.

A�fogyasztók�tájékoztatása�–�felmondási�lehetőség�
egyoldalú�szerződésmódosítás�esetén

A szolgáltató köteles a módosításról a hatálybalépését 
megelőzően legalább harminc nappal az előfizetőket – a 
törvényben foglaltak szerint – értesíteni, valamint a felmon-
dás feltételeiről tájékoztatni, gondolkodási időt biztosítva 
számukra, hogy a módosított feltételek mellett is igénybe 
kívánják-e venni.  A szolgáltató levélben vagy elektronikus levélben, egyéb elektronikus 
hírközlés útján,7 valamint az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy me-
gyei napilapban legalább kétszer feladott közlemény útján köteles a fogyasztókat érte-
síteni, és ezzel egyidejűleg az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Amennyiben a módosítás 
az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől 
számított tizenöt napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani 
az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a szerződést akkor, ha kötele-
zettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi, 
a megállapodást az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a 
módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. 
A nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a külön jogszabályban meg-
határozott esetek kivételével elfogadásnak minősül, ha a felek erről az egyedi előfizetői 
szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizo-
nyítása, hogy a módosításról az előfizetőt a törvényben előírt módon és időpontban 
értesítette.

A�hűségnyilatkozatok
A szolgáltatók sokszor kedvezőbb feltételekkel nyújtják szolgáltatásaikat akkor, ha a fogyasz-
tó határozott idejű szerződést köt. A hűségnyilatkozat az előfizetői szerződés olyan kikötése, 
melyben az előfizető azt vállalja, hogy meghatározott időszakon belül nem szünteti meg a 
szerződést rendes felmondással, cserébe a szolgáltató a meghatározott kedvezményekben 
részesíti. Ha a hűségidőszak előtt akarja a fogyasztó felmondani a szerződést (akár azért is, 

7���BH2008.�102�–�A�szolgáltató�értesítési�kötelezettségének�akkor�tesz�eleget�az�egyéb�elektronikus�hírközlés�
választásakor,�ha�maradandó�módon�rögzíteni�tudja,�hogy�a�szóbeli�értesítést�az�előfizető�tudomásul�vette.�
A�telefonos�automata�általi�felszólítás�nem�feltétlenül�eredményez�tudomásulvételt�a�fogyasztó�részéről.
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mert elköltözik, és az új lakcímen a szolgáltatás már nem vehető igénybe, vagy anyagi helyzete 
romlik), az hátrányos következményekkel járhat rá nézve. Kötbért kell fizetnie, esetleg a teljes 
szerződéses időszakra vissza kell térítenie a kedvezmény összegét, vagy akár a bekötési, belé-
pési díjat is. Sokszor gondot okoz, hogy a hűségnyilatkozat időtartamának lejártát megelőzően 
az előfizetőnek jeleznie kell a nyilatkozat felmondását, ellenkező esetben az automatikusan 
meghosszabbodik, így a fogyasztóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a határidőkre. 

Előfizetői�szerződés�megszűnése
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb nyolcnapos felmondási határ-
idővel bármikor jogosult jogkövetkezmények nélkül felmondani. A szolgáltató általi felmondás 
ideje – az előfizetői szerződés megszegésének és az előfizetői díj nem fizetésének kivételével 
– nem lehet kevesebb mint hatvan nap. A szolgáltatónak az előfizetői szerződés felmondását 
írásban, tértivevényes levélben kell megküldenie, kivéve, ha az előfizetőt a felmondásról azért 
nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai miatt a szolgáltató nem rendelkezik 
a szükséges adatokkal. 
A szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szol-
gáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az előfizető a korlátozás okát harminc napon 
belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei 
egyébként fennállnak. Az előfizetői szerződés megszűnésének további feltételeit a szolgáltató 
az általános szerződési feltételekben határozza meg.

Az�ügyfélszolgálatok�

A szolgáltató – tájékoztatás céljából, illetve az előfizetői és felhasználói bejelentések intézé-
sére, panaszok kivizsgálására és orvoslására – köteles telefonos és lehetőség szerint internet- 
eléréssel rendelkező ügyfélszolgálatot működtetni. Ha az előfizetők száma az ezret meghalad-
ja, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kell az ügyfélszolgálatot működtetni. 

Fogyasztói�panaszbejelentés
Az előfizető a szolgáltatás meghibásodását a szolgáltató által biztosított hibabejelentő szol-
gálatnál jelentheti be, amelyet a szolgáltató vagy az ügyfélszolgálatán keresztül, vagy közvet-
lenül köteles elérhetővé tenni (az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerint).  
A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét, a hibaelhárí-
tás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon rögzíteni (hangfelvétellel vagy egyéb 
elektronikus úton), és azt legalább egy évig megőrizni. A szolgáltatónak vissza kell igazolnia a 
hibabejelentést az előfizető részére, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. 
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A szolgáltató köteles az előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, vala-
mint az előfizetői szerződésben tájékoztatni arról, hogy:

•  az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen felté-
telek szerint teheti meg a szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az 
illetékes hatóságoknál,

•  az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a 
vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt,

•  az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely 
fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

A szolgáltató az előfizető részére kiállított számlához csatolt mellékletben az előfizető 
által fizetendő díjakat külön jogszabályban meghatározott bontásban köteles feltün-
tetni (kivéve az előre fizetett díjú szolgáltatásokat). A szolgáltató az előfizető kérésére 
a kiállított számlához köteles hívásrészletezőt is csatolni, amely magában foglalja a díj 
kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást.

A hatóság annak érdekében, hogy az előfizetők megfelelő információkkal rendelkezze-
nek a szolgáltatások minőségéről, az árakról és díjszabásokról, összehasonlíthassák az 
egyes szolgáltatásokat és a választási szabadságnak megfelelően ésszerű döntéseket 
hozzanak, előírhatja, hogy a hírközlési szolgáltatók az általuk nyújtott szolgáltatások 
minőségéről, elérhetőségéről, valamint áráról adatokat szolgáltassanak a hatóságnak, 
illetve ilyen adatokat tegyenek közzé. A hatóság a hírközlési szolgáltatók által benyúj-
tott információk alapján összehasonlító adatokat tesz közzé.8

A�szerződések�késedelmes�vagy� 
hibás�teljesítése
A szolgáltató köteles az előfizető által beje-
lentett, a hibabehatároló eljárása eredmé-
nyeként valósnak bizonyult érdekkörébe tar-
tozó hibát legfeljebb az általános szerződési 
feltételekben meghatározott időtartamon 
belül kijavítani.
Az előfizetői szerződések késedelmes vagy 
hibás teljesítése esetén a szolgáltató a fel-

8���http://tantusz.nhh.hu/

a számla tartalma
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használó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt hasznot viszont nem.  
Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve 
a hibás teljesítés esetén annak bekövetkeztétől kell számítani. Az előfizetői szerződés meg-
szegése esetén a szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott mértékű kötbért9 köteles 
fizetni.

�����������������������Amit�az�emelt�díjas�SMS-szolgáltatásról�tudni�érdemes…��

Csengőhangok, játékok, videoklipek, hírek, szöveges tartalmak fogadott emelt 
díjas SMS-sel való megvásárlásával kapcsolatban több fogyasztói panasz ér-
kezett az NHH-hoz. A mobilhasználat biztonságának érdekében az NHH meg-
szigorította a fogadott emelt díjas SMS-ek küldésének rendjét. A hatóság a 
fogyasztók érdekében határozatában előírta, hogy ilyen típusú szolgáltatás 
automatikusan nem vehető igénybe, harmadik félnél (tartalomszolgáltató) 
megrendelt fogadott emelt díjas SMS-t a mobilszolgáltató csak abban az eset-
ben továbbíthatja, ha a felhasználó a saját mobilszolgáltatójánál előzetesen 
egyértelműen jelezte, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat igénybe akar venni.  
A szolgáltatónál történő előzetes regisztráció még csak egy mobilszolgálta-
tónál került bevezetésre, mivel a hírközlési szektorban jelen levő másik két 
mobiltársaság a bírósághoz fordult a hatóság döntése ellen.10

Roaming
A roamingszolgáltatás segítségével a telefon használója idegen hálózatba lépve a hazai há-
lózatban megszokott módon használhatja készülékét. A roamingdíj mindig a hazai számlán 
jelentkezik. A várható költségeket érdemes még elutazás előtt tisztázni, mert egy adott vá-
rosban elérhető hálózatok használati díjai között jelentős eltérések lehetnek. Az országhatár 
közelében gyakran előfordul, hogy a külföldi rendszer térereje erősebb, így a telefon automa-
tikus hálózatválasztás esetén könnyen átkapcsolhat az idegen hálózatra, ami jelentős költsé-
get okozhat. Határ közelében érdemes a telefont kézi hálózatválasztásra átállítani, mert úgy a 
készülék nem tud észrevétlenül szolgáltatót váltani.

9���Ha�a�hiba�következtében�az�előfizetői� szolgáltatást�nem� lehet� igénybe�venni,�a�kötbér�mértéke�minden�
késedelmes�nap�után�a�hiba�bejelentését�megelőző,�az�előző�hat�hónapban,�az�előfizető�által�az�előfizetői�
szerződés�alapján�az�adott�előfizetői�szolgáltatással�kapcsolatban�kifizetett�(előre�fizetett�díjú�szolgálta-
tás�esetén�felhasznált)�díj�átlaga�alapján�egy�napra�vetített�összeg�nyolcszorosa.�Hat�hónapnál�rövidebb�
időtartamú�előfizetői�jogviszony�esetén�a�vetítési�alap�az�előfizetői�jogviszony�teljes�hossza�alatt�kifizetett�
(felhasznált)�díj�átlaga�alapján�egy�napra�vetített�összeg.�Ha�a�hiba�következtében�az�előfizető�az�előfizetői�
szolgáltatást�a�szolgáltató�által�vállalt�minőséghez�képest�alacsonyabb�minőségben�képes�csak�igénybe�
venni,�a�szolgáltatónak�a�fentiekben�meghatározott�kötbér�felét�kell�fizetnie.

10����T-Mobile/HB-28292-9/2008.,�Pannon/HB-12720-3/2009.,�Vodafone/12325-6/2009.�számú�határozatok�alap-
ján.
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A�barangolásra�vonatkozó�új�úniós�szabályozás�főbb�elemei
• A külföldről küldött szöveges üzenetek fogyasztói ára legfeljebb 0,11 euró lehet.
•  A híváskezdeményezés és a hívásfogadás felső határértéke 0,43 euró, illetve 0,19 euró,  

ami 2010. július 1-jétől 0,39 euróra és 0,15 euróra, majd 2011. július 1-jétől 0,35 euróra és  
0,11 euróra csökken. 

•  A külföldről kezdeményezett hívások 30. másodpercétől és a külföldön fogadott hívások 
első másodpercétől kezdve kötelező a másodperc alapú számlázás. 

•  Az adatroamingnál megabájtonként 1 eurós viszonteladói díjplafon, amely 2010-ben  
0,80 euróra, 2011-re 0,50 euróra csökken. 

•  A mobilszolgáltatóknak a más EU-tagállamba utazó ügyfeleiket a határ átlépésekor – 
SMS-üzenetben vagy felugró ablak segítségével – ingyenesen tájékoztatniuk kell az adott  
országban érvényes roamingdíjakról. 

•  A fogyasztók olyan biztonsági korlátot határozhatnak meg számlájukhoz, amely alapeset-
ben 50 eurós – tetszőlegesen növelhető – számlaösszeg elérésekor korlátozza a szolgálta-
tást, miáltal elkerülhetőek a túlzottan magas számlák.

Egyetemes�szolgáltatás
Az egyetemes szolgáltatás azt jelenti, hogy a polgárok csatlakozni tudnak a helyhez kötött, nyil-
vános telefonhálózathoz, amely képes beszédátvitelre és a funkcionális internet-hozzáféréshez 
elégséges sebességű adatátvitelre. A fogyasztók számára hozzáférést kell biztosítani telefon-
könyvekhez és telefonos tudakozószolgálathoz, valamint nyilvános telefonállomásokhoz, illet-
ve a fogyatékkal élők számára különleges intézkedéseket kell hozni. Az egyetemes szolgáltatót 
– jogszabályban meghatározott kivételek mellett – szerződéskötési kötelezettség terheli. 
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pénzügyi szolgáltatások

A fogyasztók más szolgáltatásokhoz képest kiszolgáltatottabbak a hitelintézetekkel, biztosítók-
kal szemben. Az egyenlőtlen szerződéses jogviszonyt több jogszabályi követelmény igyekszik 
„enyhíteni”. Ilyen szabály például az írásbeliség a szerződéskötéskor, valamint a tájékoztatási 
követelmények kiszélesítése. A vonatkozó törvény 1 kötelezően előírja a pénzügyi szolgáltatók 
számára, hogy az általános szerződési feltételei között sorolja fel azon okokat, melyek bekövet-
kezése esetén egyoldalúan, akár a fogyasztó hátrányára is módosíthatják a fogyasztóval kötött 
hitelszerződéseket. 

Fogyasztási hitel
Fogyasztási hitelnek nevezzük a természetes személy részére nyújtott kölcsönt használati tár-
gyak megvásárlásához, kijavíttatásához, szolgáltatások igénybevételéhez, továbbá a felhaszná-
lási célhoz nem kötött hitelt, ha a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége kereté-
ben veszi igénybe. 

Áruvásárlási hitel
A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet a vásárlás helyszínén 
lehet igényelni. Ingatlanfedezet bevonására nem kerül sor, a fedezet maga az áru, esetenként 
kezes bevonását is kérheti a hitelintézet. Bár ezt a hitelformát viszonylag egyszerű igényelni és 
gyorsan elbírálják, de az áruhitel az egyik legdrágább kölcsönfajta. Az egyszerűbb elbírálással 
sok időt és utánajárást lehet megtakarítani, ezért sokan vállalják az áruhitel magas költségét. 

Személyi kölcsön
Ha több pénzre van szükségünk, vagy nem csak egy árut sze-
retnénk vásárolni, szabad felhasználású hitelt, úgynevezett 
személyi kölcsönt is felvehetünk. Mivel a hitel fedezete az 
adós jövedelme, a felvételéhez magasabb bérjövedelmet 
követelnek meg a bankok, és általában az elbírálás is hosz-
szabb, több dokumentum szükséges az igényléshez.

Folyószámlahitel, hitelkártya
Készpénz hiánya esetén folyószámlahitelből finanszí-
rozhatjuk beszerzéseinket, illetve hitelkártyát is igé-
nyelhetünk. A bankok a fenti hiteltípusoknál jövedel-
münk alapján folyószámla hitelkeretet állapítanak meg.  
E konstrukció legnagyobb előnye a rugalmasság és az áru-, 
valamint személyi hitelekénél jóval mérsékeltebb hitelkölt-
ség.

Pénzügyi, biztosítási szolgáltatások

1  �A�hitelintézetekről�és�a�pénzügyi�vállalkozásokról�szóló�1996.�évi�CXII.�törvény

92 Fogyasztóvédelmi ismeretek



A hitelkártyáknak számos típusa jelent meg az utóbbi években. A legelterjedtebb az, amikor  
a kártyát készpénz felvételére és tárgyi eszköz vásárlására is használhatjuk. Előnyük, hogy 
egy bizonyos időtartam elteltéig (általában 30-50 napig) nem kell kamatot fizetni áruvásárlás 
esetén. Fontos kiemelni, hogy a hitelintézeteknek felelősen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat, 
például arról is, ha a kamatmentesség nem vonatkozik a készpénzfelvételre. A Gazdasági Ver-
senyhivatal több határozatában is megállapította a fogyasztók megtévesztését, és bírságot 
szabott ki.2

Fogyasztási kölcsön
A gazdálkodó szervezet az általa forgalmazott áru megvásárlásához, illetve az általa nyújtott 
szolgáltatás igénybevételéhez részletfizetést vagy halasztott fizetést, kölcsönt biztosíthat. En-
nek a kölcsönszerződésnek a szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény sza-
bályozza, ez nem engedélyköteles tevékenység, a hitelintézet által kötött ügylet kivételével.  
A fogyasztási kölcsönszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása és egy példányá-
nak a fogyasztó részére történő átadása szükséges. 

Fogyasztási�kölcsönszerződés�tartalmi�elemei
Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amely nem tartalmazza:

• a szerződés tárgyát képező termék vagy ingatlan meghatározását,
• a szerződés alapján fizetendő ár meghatározását,
• a tulajdonjog átszállásának időpontját és feltételeit,
•  a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint 

ezek éves, százalékban kifejezett értékét,
• az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót,
•  az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató módosításának feltételeit, vagy ha ez 

nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást,
• a részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,
•  ha a termék vagy az ingatlan ára a szerződés időtartama alatt változhat, a változás feltétele-

it, illetve azt az összeget, melynek elérése esetén a fogyasztó hátrányos következmények 
nélkül elállhat a szerződéstől.

A fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó szabályoktól a fogyasztó hátrányára eltérő szerző-
dési kikötés semmis. A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 
A vállalkozás köteles a fogyasztót a fogyasztási kölcsönszerződés megkötésekor minden olyan 
szerződési feltételről tájékoztatni, amely jogszabály alapján válik a szerződés részévé.

Pénzügyi, biztosítási szolgáltatások
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Pénzügyi�intézmények�konstrukciói
A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitelnek több for-
mája létezik, így például személyi hitel, folyószámlahitel, hitelkártya, 
áruhitel. A hitelfeltételeket a pénzügyi intézmények, a jogszabályi ke-
retek között ,3 saját üzletpolitikájuk szerint alakítják ki. 
Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy 
jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő 
fél rendelkezésére, és a keret terhére – a szerződésben meghatáro-
zott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb 
hitelműveletet végez. A bankhitelszerződés érvényességéhez a szer-
ződés írásba foglalása szükséges.
Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles 
meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani,  
az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. Ha a hitelező pénz-
intézet – főszabály szerint –, az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön). A kölcsönösszeg 
átadását a hitelező megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után akár az ő, 
akár az adós körülményeiben olyan lényeges változás állott be, amely miatt a szerződés telje-
sítése többé el nem várható, továbbá a szerződés megkötése után olyan körülmények követ-
keztek be,  amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye. Az adós a kölcsönösszeg 
átvételére nem köteles, ebben az esetben azonban a hitelezőnek a szerződés megkötéséből 
eredő kárát meg kell térítenie. Ha a hitelező pénzintézet, kártérítés nem illeti meg, arra az időre 
azonban, amely alatt az adós rendelkezésére tartja, az adós jutalék fizetésére köteles. 

Kölcsönszerződés�felmondása
A hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha:

• a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen,
• az adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja,
•  a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszó-

lítására nem egészíti ki,
•  az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása ve-

szélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét,
• az adós más súlyos szerződésszegést követett el.

Továbbá, a hitelező pénzintézet azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha:
• az adós hitelképtelenné válik,
•  az adós a pénzintézetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, 

adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegé-
nek a megállapítását befolyásolta,

3  �A�hitel-�és�kölcsönszerződés�szabályait�a�Polgári�Törvénykönyvről�szóló�1959.�évi�IV.�törvény,�és�a�hitelintéze-
tekről�és�pénzügyi�vállalkozásokról�szóló�1996.�évi�CXII.�törvény�szabályozza.
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•  az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos 
vizsgálatot akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabály-
ban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi.

THM
A fogyasztási, lakossági kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell az éves százalék-
ban kifejezett teljes hiteldíjmutatót (THM).
A teljes hiteldíj a fogyasztó által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmaz-
za a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb – a kölcsön felhasználá-
sával kapcsolatosan fizetendő – költséget. A teljes hiteldíjmutató alkalmas arra, 

hogy felhívja a figyelmet azokra a tényezőkre, amelyek a 
hitelfelvételt drágábbá teszik. Csupán a kamat vizsgálata 
megtévesztő lehet, hiszen általában a 0%-os kamatú hite-
leket sem adják ingyen. Előfordulhat például, hogy magas 
kezelési költséget kell fizetni. 

Milyen�költségeket�tartalmaz�a�THM?
• kamatot
• kezelési költséget
• hitelbírálati díjat
• értékbecslési díjat (ingatlanfedezet esetén)
• helyszíni szemlék díját (lakóház-építéseknél)

A�fogyasztó�pénzvisszatartási�jogáról
Ha a fogyasztó a kölcsönt olyan, a hitelező és az áru vagy szolgáltatás értékesítője közötti  
előzetes megállapodásra tekintettel kapja, melynek értelmében a fogyasztónak kizárólag  
az adott hitelező nyújthat kölcsönt az értékesítőtől áru vásárlására vagy szolgáltatás igénybe-
vételére, és:

•  az értékesítő a fogyasztóval kötött szerződés teljesítésével késedelembe esik vagy hibásan 
teljesít, és

•  a fogyasztó késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek az értékesítő 
nem tett határidőben eleget,

a fogyasztó a fogyasztási kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetést visszatarthatja 
az igénye kielégítéséig. Erre az időszakra kamat nem számítható fel. A visszatartási jog gya-
korlását megalapozó körülményekről a fogyasztó az erre vonatkozó okiratok megküldésével 
köteles írásban tájékoztatni a hitelezőt. A visszatartási jog a tájékoztatást követően illeti meg 
a fogyasztót.
Ha a fogyasztó a szerződéstől az értékesítő szerződésszegése miatt eláll, egyúttal jogosult a 
fogyasztási kölcsönszerződéstől is elállni. Az elállás alapján a hitelező köteles a fogyasztó által 
addig kifizetett összeg azonnali visszafizetésére. A fogyasztótól az elállásra, illetve az eredeti 
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állapot helyreállítására tekintettel kamat, költség, kártérítés nem követelhető. A törvény bizo-
nyos esetekben kivételt tesz a fenti szabályozás alól.

Egységesített�betéti�kamatlábmutató�(EBKM) 4

Nem csak a hitelek, de a különböző típusú, elnevezésű és más-más feltételekkel kamatozó be-
tétek között is nehéz eligazodni a tényleges kamat tekintetében. Ebben segít az egységesített 
betéti kamatlábmutató, az EBKM, amelyet a bankok egységes számítási mód alapján kötelesek 
megállapítani. A mutató segítségével megismerhető a betét ténylegesen kifizetendő éves ka-
mata, összehasonlíthatóak a bankok ajánlatai. A betétekre azonban nemcsak a kamat jár, ha-
nem a bank díjakat, jutalékokat, illetve egyéb költségeket is felszámíthat a betétszámla kezelé-
séért, amelyek csökkentik a betétek hozamát. Az EBKM ezeket a levonásokat is tartalmazza. 
Az EBKM-et minden hitelintézet köteles kiszámítani és ügyfelei tudomására hozni. 

Bankkártya
A bankkártya készpénzt helyettesítő, elektronikus fi-
zetési eszköz, amelyet kizárólag az erre engedéllyel 
rendelkező hitelintézet bocsáthat ki. Több fajtája lé-
tezik (példul terhelési – debit-kártya vagy hitel-credit 
– kártya). 

Amennyiben a bankkártyát:
• ellopták, elveszett, 
• kikerült a kártyabirtokos ellenőrzése alól, 
•  a kártya használatához szükséges azonosító kód vagy más azonosító adat jogosulatlan 

személy tudomására jutott,  
• a bankszámlán jogosulatlan műveletet végeztek,
a kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni a kártyakibocsátó banknak. 

A banknak kötelessége, hogy olyan távközlési lehetőséget biztosítson, amelyen az ügyfél bár-
mikor bejelentést tehet. Ilyen esetekben meg kell adni a kártya számát, lejáratának idejét,  
a kártyafedezeti bankszámla számát. Ha a bejelentés megtételekor a bejelentő ezeket az ada-
tokat nem tudja, a hitelintézet a kártyabirtokos egyéb azonosító adatai segítségével is intézke-
dik a bankkártya letiltásáról. A bejelentést nem csak a kártyabirtokos teheti meg.

A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett, az elektronikus fizetési eszköz elvesztésé-
ből, ellopásából vagy elrablásából eredő kárt a kártyabirtokos viseli, maximum negyvenötezer 
forint értékben, kivéve, ha a kár az ő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt 

4  �A� betéti� kamat,� az� értékpapírok� hozama� és� a� teljes� hiteldíjmutató� számításáról� és� közzétételéről� szóló�
41/1997.�(III.�5.)�Korm.�rendelet
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következett be. A bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárt a kibocsátó bank viseli, 
maximum tizenötmillió forint erejéig, amennyiben a kár az elektronikus fizetési eszköz elvesz-
téséből, ellopásából vagy elrablásából származik.

A kibocsátó bank köteles a bejelentést regisztrálni, és arról nyilvántartást vezetni, ami öt évig 
visszakereshető. Továbbá az elektronikus fizetési eszköz további használatának megakadá-
lyozása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni még akkor is, ha a birtokos 
az elektronikus fizetési eszköz használata és őrzése során megszegte a szerződés előírásait.  
A kibocsátó bank felel ezen intézkedések elmulasztása miatt bekövetkezett kárért (így például 
akkor is, ha nem működtet 24 órában hívható kártyaletiltó vonalat, vagy az nem elérhető).

Mentesül a kibocsátó bank a kárviselés alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a kártyabirtokos szán-
dékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta (ha a PIN-kóddal használható kártyák esetén  
a kártyával együtt a PIN-kódhoz is hozzáfért a jogosulatlan felhasználó, a kibocsátó vélelmezi  
a szándékosságot, illetve súlyos gondatlanságot). 

fogyasztói csoport (vásárlói klub)
A hatályos jogszabályok alapján a fogyasztói csoportot szervező tevékenység nem pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység, így nem minősül pénzkölcsönnyújtásnak. Mégis sok fogyasztó ezt 
hiszi, ezért érdemes néhány szó erejéig kitérni erre is. 

A fogyasztói csoport olyan önkéntes, ideiglenes vásárlási társulási forma, amely a tagok közös 
érdekein (bizonyos ingó vagy ingatlan dolog – például lakás vagy gépjármű – alacsony rész-
letfizetéssel történő megszerzése) alapul. A kívánt cél elérése érdekében az egyes csoportok 
tagjai előtakarékosságot vállalnak, vagyis a vásárláshoz szükséges összeg, illetve a kívánt áru-
cikk átvétele előtt már hosszabb-rövidebb ideig fizetik a megállapított részleteket. A csoportok 
különböző megoldásokkal – bevett gyakorlat a sorsolás – választják ki azt a tagot, aki az adott 
időszakban a terméket megkapja. Részben tehát a véletlentől függ, hogy ki kerül sorra a kivá-
lasztásnál.

A vásárlói joghoz való hozzájutás attól is függ, hogy a tag milyen magas összegű előtörlesz-
tést vállal. A fogyasztói csoport esetében tehát van olyan tag, aki az első hónapban, de lehet 
olyan is aki – még magasabb előtörlesztés felajánlása esetén is – akár csak 5–15 év múlva,  
a megadott futamidő végén jut hozzá a megvásárolni kívánt áruhoz. 

Amennyiben valaki nem fizeti a havi törlesztőrészleteket, úgy ez a szerződés felmondását jelen-
ti. Főszabály szerint a kilépő csoporttaggal csak a futamidő végén kell elszámolni, az esetleges 
idő előtti elszámolás csak lehetőség a szervező számára. Tehát fennáll a veszélye annak, hogy 
a kilépő csoporttag az általa befizetett havi részleteket (a megbízási díj levonása után) csak a 
szerződésben meghatározott időtartam végén kapja vissza.
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biztosítási szolgáltatások

Biztosításoknál előre meghatározott esemény, állapot esetére szolgáló pénzbeli kompenzáció-
ról van szó, melynek bekövetkezte bizonytalan. 

A biztosítási esemény lehet különösen:
• a szerződésben megállapított károsító esemény,
• halál bekövetkezése, meghatározott életkor elérése,
• testi sérülést, rokkantságot vagy halált okozó baleset. 

Biztosítások közötti választásnál elsődlegesen az alapján lehet dönteni, hogy saját részre kíván-
ja-e a fogyasztó megkötni vagy hozzátartozói számára, vagy inkább megtakarítani, befektetni 
kíván. A biztosítási szerződésekről a Ptk., illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló törvény 5 rendelkezik. A biztosításoknak több fajtája létezik, így például az életbiztosítás, 
vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, vagy a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítás.

A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.  A szerződés akkor is létre-
jön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés 
az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történt átadása időpontjára visszamenő ha-
tállyal jön létre.
Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés eltér a biztosítási szabályzat-
tól, a biztosító tizenöt napon belül írásban javasolhatja, hogy a szerződést a szabályzatnak 
megfelelően módosítsák. Ezt a határidőt attól a naptól kell számítani, amelyen az ajánlat a 
biztosítónak a kötvénykiállításra jogosult szervéhez beérkezett. Ha a szerződő fél a javaslatot 
nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, az elutasítástól, illetőleg a módosí-
tó javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a szerződést harminc napra írásban 
felmondhatja.
Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát biztosítási kötvény (iga-
zolójegy, biztosítási bélyeg) kiállítása pótolja. Ha a kötvény tartalma a fél ajánlatától eltér,  
és az eltérést a fél tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény tartalma szerint 
jön létre. Ezt a rendelkezést lényeges eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az 
eltérésre a szerződő fél figyelmét a kötvény kiszolgáltatásakor írásban felhívta; ha a felhívás 
elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
A szerződő fél biztosítási kötvény kiadását akkor is követelheti, ha a szerződés más módon már 
létrejött.
A biztosítás az azt követő napon lép hatályba, amikor a szerződő fél az első díjat a biztosító 
számlájára vagy pénztárába befizeti, illetőleg amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasz-
tásban állapodtak meg, vagy a biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti.

5��A�biztosítókról�és�a�biztosítási�tevékenységről�szóló�2003.�évi�LX.�törvény

a szerződés létrejötte
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Ha a szerződő fél a díjat a biztosító képviselőjének fizette, a díjat legkésőbb a fizetés napjától 
számított negyedik napon a biztosító számlájára, illetőleg pénztárába beérkezettnek kell tekin-
teni; a szerződő fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be.

A biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges min-
den olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosító 
írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a fél közlési kötelezettsé-
gének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egymagában nem jelenti a közlési 
kötelezettség megsértését. A felek megállapodhatnak, hogy a biztosított és a szerződő fél a 
szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását megfelelő határidőn belül kö-
teles legyen a biztosítónak írásban bejelenteni. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére 
irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha 
bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskö-
téskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

���������Díjfizetés
A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig 
annak az időszaknak első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Ettől a 
felek megállapodással eltérhetnek.

A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a 
szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biz-
tosított halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági 
úton nem érvényesítette.

A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének 
határidejét további harminc nappal meghosszabbíthatja, ha az esedékes-
ségtől számított harminc nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közlésé-
vel a biztosítottat a fizetésre írásban felszólítja.

A�biztosítási�esemény�bekövetkezte
A biztosítási esemény bekövetkezését a szabályzatban megállapított idő alatt a biztosítónak 
be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelen-
tés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.
A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított az előírt közlési kötelezettsége-
ket nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követel-
heti, kivéve ha a felek rövidebb időszakban állapodtak meg.

lényeges körülmény
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Kötelező�gépjármű-felelősségbiztosítás
A fogyasztók nagy számát érinti a kötelező gépjármű-felelős-

ségbiztosítás, mely a biztosított által a szerződésben 
megjelölt gépjármű üzemeltetésével mások va-

gyonában okozott károkra és személyi sérü-
lések esetére nyújt fedezetet. Külön érdemes 
kitérni rá azért is, mert a szabályozás nemrégi-

ben változott: 2010. január 1-jétől 6 a biztosítási 
időszak nem a naptári évhez, hanem főszabály 

szerint a szerződésben meghatározott kockázatvi-
seléstől számított egy évre szól. Ez azonban csak 

azokra vonatkozik, akik a hatálybalépést köve-
tően vásárolnak új gépjárművet.
A szerződésre kötelezett személy alapesetben 

a forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartó, és csak ennek hiányában a 
tulajdonos, továbbá szigorodtak a biztosítóra vonatkozó tájékoztatási kötelezett-

ség előírásai is, valamint rövidült az ügyintézési határidő. A károkozónak öt munkanapon belül, 
a károsultnak harminc napon belül be kell jelentenie a káreseményt. A biztosítónak tizenöt na-
pon – dokumentumok hiányában három hónapon – belül kártérítési javaslatot kell tennie, vagy 
megfelelően indokolva, el kell utasítania. Miután a károsult elfogadta a kártérítési javaslatot, 
vagy jogerősen megítélték a kártérítést, a biztosítónak tizenöt napja van megfizetni a megálla-
pított összeget, ellenkező esetben késedelmi kamatot kell fizetnie. 
Díjnemfizetés esetén a biztosító részéről a végső türelmi idő kitolódott az esedékességtől szá-
mított hatvanadik napig. Tehát eddig nem szűnik meg a szerződés. 

A�panaszkezelés�és�az�ügyfélszolgálatok
Bár a pénzintézetek a hatályos fogyasztóvédelmi törvény alapján nem kötelesek a közüzemi 
szolgáltatókhoz hasonló ügyfélszolgálati irodát fenntartani, panaszkezelésükre speciális sza-
bályok vonatkoznak. 
A pénzügyi intézményeknek és a biztosítóknak a fogyasztó írásos panaszára harminc napon 
belül válaszolniuk kell.
A szolgáltató:

•  a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitva-
tartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon nyolc órától tizenhat 
óráig,

•  a telefonon közölt szóbeli panaszt legalább a hét egy munkanapján nyolc órától húsz óráig,
• elektronikus eléréssel folyamatosan 
fogadja.

6��A�kötelező�gépjárműfelelősség-biztosításról�szóló�2009.�évi�LXII.�törvény�rendelkezései�alapján.
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Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgáltató biztosítja az ésszerű várakozási időn be-
lüli hívásfogadást és ügyintézést. A szolgáltató és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a 
szolgáltató hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. A szolgáltató a panaszt 
és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet-
ének kérésére bemutatja.

határon átnyúló pénzügyi jogviták – fin-net 7

A FIN-Net az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvé-
gia) területén működő rendszer, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti határon 
átnyúló pénzügyi viták bírósági eljáráson kívüli rendezésére létrejött hálózat. A FIN-Net azért 
jött létre, hogy a fogyasztók bizalma erősödjön a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatások te-
kintetében, valamint, hogy a felmerült jogvitákat könnyen, gyorsan, olcsón rendezzék. A hálóza-
tot 2001-ben hozta létre az Európai Bizottság, jelenleg ötvenegy taggal rendelkezik huszonkét 
országból. 2010. január 1-jétől a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel ren-
delkezik pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita 
esetén.

Egy országon belül akár több alternatív vitarendezési fórum is lehet tag. Vannak olyan tagok, 
melyek csak bizonyos pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban járnak el (bankügyek, biztosí-
tás, stb.), és vannak, amelyek általános fogyasztói panaszok kezelésére jogosultak. Egyes tagok 
központiak, mások regionális vagy helyi szervezetek, és a döntések is különbözhetnek: egyesek 
csak ajánlásokat, mások kötelező erejű döntéseket is hozhatnak. A hálózat lényege, hogy a 
fogyasztó számára a hozzá legközelebbi alternatív vitarendezési fórum az összes információt 
megadja az eljárásra jogosult tagról, valamint az eljárási lehetőségekről.

7��http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm
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2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlá-
tairól 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és felügyeletéről

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
letéről

2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügye-
letéről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2005. évi VII. törvény a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egy-
ségesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenység-
ről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalko-
zásokról

1996. LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és verseny-
korlátozás tilalmáról

1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti  
személyszállítás részletes feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és piacokról

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről

213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
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362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és  
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és 
működéséről

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó  
kötelező jótállásról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  
jótállásról

66/2003. (V. 15.) Korm.  rendelet a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról

16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok meg-
kötésére vonatkozó részletes szabályokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a  légi személyszállítás szabályairól

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mu-
tató számításáról és közzétételéről

11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelet az egyes épületszerkezetek és 
azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről  

A bizottság határozata (2009. szeptember 14.) egy európai fogyasztói tanácsadó csoport létre-
hozásáról (2009/705/EK) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek 
védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személy-
szállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított be-
szállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás 
és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül he-
lyezéséről
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