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ELŐSZÓ

„Consumers, by definition, include us all”
John F. Kennedy, 1962

Az 1995-ben Fogyasztói jogok – Fogyasztóvédelem címmel, a Közgazdasági és Jogi 
Kiadó gondozásában megjelent könyvem az első magyar nyelven publikált fo-
gyasztóvédelmi tárgyú monográfia volt a jogtudományi szakkönyvek piacán. Az 
új jogterület egyre több kutató érdeklődését keltette fel, és ezzel egyenes arányban 
gyarapodott a fogyasztóvédelmi publikációk száma is. Az ezredforduló környé-
kén a jogi karok tantervében is megjelent – napjainkra pedig általánossá vált – a 
fogyasztóvédelmi jog tantárgy. A több jogágat érintő, interdiszciplináris karakterű 
ismeretanyag oktatását nehézzé tette ugyanakkor a hallgatók felkészülését segítő 
tankönyv hiánya. Ezt a hiátust pótolta a 2000-ben a Novotni Kiadó gondozásában 
megjelent, számos kiadást megért Fogyasztóvédelmi jog című egyetemi jegyzet, 
majd az ennek átdolgozása nyomán 2007-ben született, a Complex Kiadó által ki-
adott Fogyasztóvédelmi jog könyvem, amelyet több felsőoktatási intézményben is 
tankönyvként vagy ajánlott irodalomként használtak.

Az új Polgári Törvénykönyv megalkotása és az ennek következményként a ma-
gánjogi joganyag átfogó megújulása elengedhetetlenné tette a 2014 előtt írt egye-
temi tankönyvek teljes átdolgozását, az új jogi keretekhez igazodó tananyagfej-
lesztést. Ennek az igénynek tesz eleget a könyv, melyet az olvasó a kezében tart. 
A fogyasztóvédelmi joganyagot átfogóan feldolgozó könyv bemutatja a fogyasztói 
jogok külföldi és hazai fejlődéstörténetét, gazdasági, alkotmányos és jogi alapjait. 
Külön fejezeteket szentel az anyagi magánjogi intézmények– minőségvédelem, 
tisztességtelen szerződési feltételek, tájékoztatás, fogyasztói szerződések szabá-
lyai, termékfelelősség – bemutatásának, továbbá a fogyasztóvédelmi közjog köré-
be tartozó releváns területeknek, a fogyasztói jogérvényesítés, fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés jogi 
kereteinek áttekintésére. A  könyv a hazai fogyasztóvédelmi joganyag elemzése 
kapcsán bemutatja a jogi szabályos jogharmonizációs hátterét és az Európai Bíró-
ság irányadó döntéseit. 

A  könyv az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelé-
sét célzó kutatástámogatási programja keretében készült. Köszönöm az Igaz-
ságügyi Minisztériumnak a könyv elkészítéséhez és kiadásához nyújtott anyagi 
tá mogatást.
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Köszönettel tartozom Lenkovics Barnabás professzornak a könyv jobbítását 
szolgáló értékes lektori véleményéért és Frank Máté tanársegédnek a kézirat át-
olvasásáért.

Meggyőződésem, hogy a fogyasztóvédelmi jogot feldolgozó könyv nemcsak a 
hallgatók számára nyújt segítséget a fogyasztóvédelmi tananyag elsajátításában, 
de haszonnal forgathatják a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakemberek és a 
fogyasztói jogok iránt érdeklődő széles közönség is. Hiszen, mint ahogy azt John 
F. Kennedy az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke 1962-es kongresszusi 
beszédében megállapította, a fogyasztók a társadalom legszélesebb és legkevésbé 
meghallgatott rétege.

Balatonalmádi, 2022. szeptember 1.
A szerző



I. FEJEZET

A FOGYASZTÓVÉDELMI JOG  
KIALAKULÁSA

1. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS – A FOGYASZTÓVÉDELMI JOG 
KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

Bár a fogyasztóvédelem joga a XX. század „terméke”, gyökerei már az ókorra visz-
szavezethetők. A kereskedők visszaélései elleni piaci szabályok már az ókori és a 
feudális jogokban is megtalálhatók voltak. A legkorábbi fogyasztóvédelmi szabá-
lyok egyikét a Leviták Könyve tartalmazza: „Ne legyetek igazságtalanok az ítélke-
zésben, hosszmérték, súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen hiteles a 
mérleged, a súlyod, hiteles a mértéked és a vékád.” Az erkölcsi intelmek mellett az 
ókori és feudális jogok is tartalmaztak a piac, illetőleg a vevők védelmét szolgáló 

szabályokat. Így már Hammurapi törvényei és a római jog is jogkövetkezmények-
kel sújtotta a csalárd kereskedőt. 

A feudális középkorban az egyházi felügyelet alatt álló piacokon a királyi edik-
tumok mint közösség elleni rossztevést tiltották az igazságos és tisztességes ártól 
és a jó minőségtől való eltérést, a mértékkel való csalást. Ugyancsak tilos volt már 
a középkorban is az uzsorakölcsön.

A középkor későbbi szakaszában a helyi vásárok megszerveződésével létrejöt-
tek a piaci bíróságok, melyek gyors és igazságos ítéletet hoztak a vásári ügyletek 
konfliktusaiban. Az igazságszolgáltatás kezdetben a szokásjogon, később a céh- 
vagy ipartestületi szabályokon nyugodott, amelyek jellemzője, hogy a piaci sza-
bálysértéseket közjogi szankciókkal sújtották, úgymint a kereskedői jogok megvo-
nása, közszemlére tétel vagy egyéb olyan nyilvános megaláztatás, ami a kereskedő 
jó hírnevének elvesztésével járt.

A XVIII. század végéig a magánjog lényegesen lassabban fejlődött, mint a köz-
jog. A vevő pozícióját erősítő jogintézmények inkább csak csírájukban voltak je-
len e korszakban. Azok a magánjogi jogintézmények, amelyek a modern jogokban 
az eladói felelősség bázisát képezik, így a szavatosság, a megtévesztésért, szerző-
désszegésért való felelősség, csak a XVIII–XIX. században alakultak ki. A  szer-
ződési jogot jellemző „jogi passzivitás”, amely tiszteletben tartotta a szerződő fe-
lek szabad akaratát, és biztosította a szerződési szabadság feltétlen érvényesülését 
összhangban volt a „laisser faire” elvére épülő szabad versenyes piaci rendszerrel.

A mai értelemben használt fogyasztói érdekvédelemről az 1960–70-es évektől 
beszélhetünk, hiszen ekkor új dimenziókat kapott az addig csak elvétve előforduló 
fogyasztóközpontú jogalkotás.
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A  fogyasztóvédelem fejlődési irányait vizsgálva két fő vonulatot lehet elhatá-
rolni, a konzumerizmus szülőhelyeként emlegetett észak-amerikai és az európai 
modellt. Az európai modellen valójában az Európai Unió (korábban Közösség) 
fogyasztóvédelmi rendszerét értjük, amely a tagországok fogyasztóvédelmi jogá-
nak harmonizációjaként jött létre. 

Bár a két modell kölcsönösen hat egymás fejlődésére (a 80-as évekig Európa 
inkább csak követte az amerikai példákat), számos vonatkozásban el is térnek egy-
mástól. 

Az amerikai fogyasztóvédelem az önszerveződések közreműködésére épül, míg 
az Európai Unión (korábban Közösségen) belül erőteljesebb a centralizált-bürok-
ratikus irányítás. Az Európai Unióban a fogyasztóvédelmi tevékenység legfon-
tosabb eszköze a jogközelítés, az amerikai fogyasztóvédelem fókuszában a jog-
érvényesítés áll. Az amerikai mozgalom erősen ciklikus, míg az Európai Unió 
tevékenységére jellemzőbb a kontinuitás.

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi programjainak célkitűzéseit az utóbbi né-
hány évben inkább a minőségi, mintsem a mennyiségi szemlélet érvényesülése 
jellemzi. Célkitűzéseiben vezető elv a belső piac által összekapcsolt nemzeti jo-
gok olyan mértékű harmonizációja, amely az Unió állampolgárai számára a ha-
tárokon átnyúló ügyletek esetében is magas szintű biztonságot és jogvédelmet 
tesz lehetővé.

1.1. Észak-amerikai modell

Az Amerikai Egyesült Államokban a századforduló időszakára tehetők a fogyasz-
tók védelmében született ún. „úttörő” törvények. 1872-ben született törvény a 
postai csalás ellen, majd ezt követte az 1900-ban elfogadásra került első élelmi-
szertörvény. A  törvényhez kapcsolódóan létrehozták az Élelmiszer- és Gyógy-
szerellenőrző Hivatalt. Fontos állomás volt a fogyasztóvédelem fejlődése terén az 
1914-ben elfogadott, a tisztességtelen kereskedelmi módszerek tilalmáról szóló Fe-
deral Trade Commission Act (FTCA), valamint a Federal Trade Commission (FTC) 
létrehozása. Az FTC olyan független állami szerv, amely feladata a verseny tiszta-
ságának és a versenyszabályok betartásának ellenőrzése. Működése mégis inkább 
a fogyasztóvédelem irányába tolódott el, amit az is bizonyít, hogy a Bizottsághoz 
benyújtott panaszok több mint a fele a félrevezető reklámokkal kapcsolatos. 

1938-tól lendületet vett a szövetségi fogyasztóvédelmi jogalkotás. Ekkor módo-
sították a Szövetségi Kereskedelmi Törvényt többek között azzal a kifejezett céllal, 
hogy ex lege biztosítsák a fogyasztói érdekek érvényesülését. Ugyancsak 1938-ban 
fogadta el a Kongresszus a Food, Drug and Cosmetic Actet, amely pl. a termék-
biztonság növelése és a megfelelő tájékoztatás céljából kötelezővé tette a termékek 
feliratozását. 
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A nagy áttörés a fogyasztói jogalkotás terén a 60-as évek elején néhány veszé-
lyes vagy nem kellően biztonságos ipari tömegtermék által kiváltott botrány hatá-
sára következett be. Az egyik ilyen a nők körében rettegést keltő, borzalmas mel-
lékhatásokkal járó Thalidomid/Contergan gyógyszerkatasztrófa volt, amelynek 
következtében tovább szigorították az élelmiszer, gyógyszer és kozmetikai cikkek 
biztonsági előírásait. 

A másik mérföldkő az volt, amikor Ralph Nader, az Egyesült Államok legelis-
mertebb fogyasztóvédője a General Motors által tervezett Chevrolet Corvair Corsa 
típusú autók veszélyességéről végzett vizsgálatot nyilvánosságra hozta, megnyitva 
az utat a gépjárművek biztonsági követelményeivel kapcsolatos törvénykezés előtt. 

A  két esemény között J. F. Kennedy, az Egyesült Államok elnöke az 1962-es 
kongresszusi üzenetével a fogyasztói érdekvédelmet az állami politika rangjára 
emelte. Kennedy elnök megállapításai megalapozták a fogyasztói jogok rendszerét. 

Az üzenet leszögezte, hogy a fogyasztók a legkevésbé meghallgatott, de legfonto-
sabb gazdasági közösség, akiknek érdekében olyan jogszabályokat kell megalkot-
ni, amelyek biztosítják a jogot: 

– az információra (the right to know),
– a biztonságra (to be safe),
– a választásra (to choose),
– a meghallgattatásra (to be heard).

A fenti alapjogokat tartalmazó, a fogyasztók Bill of Rightsaként ismert dokumen-
tum azóta talán nagyobb hatást váltott ki, mint az Egyesült Királyság századokkal 
korábbi azonos címet viselő dokumentuma.

A fogyasztói jogok deklarációjával felgyorsult a jogalkotási folyamat, és kiépült 
a fogyasztóvédelem rendszere. Kormányzati és társadalmi érdekvédelmi szerve-
zetek ellenőrzik a törvények végrehajtását, segítik a fogyasztók információhoz ju-
tását, és segítséget nyújtanak a jogviták rendezésében. Az amerikai fogyasztóvé-
delmi jogalkotás mintául szolgált számos jogintézmény európai szabályozásakor. 
Így például a később külön tárgyalandó szigorú termékfelelősség, a közérdekű ke-
resetek, valamint csoportos keresetek (class actions) is az amerikai mintát követve 
honosodtak meg Európában. 

1.2. Európai modell

A másik modell az ún. európai modell, amelynek jellegzetessége a fogyasztói po-
litikában is bekövetkező integráció. Ez azt jelenti, hogy az európai fogyasztóvéde-
lem fejlődése szorosan összefügg az Európai Unióban folyó jogharmonizációval. 
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1.2.1. Az uniós fogyasztóvédelmi politika fejlődésének csomópontjai

Az Európai Unió mintegy ötszázmillió fogyasztót (uniós polgárt) magában fog-
laló egységes belső piacán az integrációs politika fontos eleme magas szintű fo-
gyasztóvédelem biztosítása. A fogyasztói jogok, a fogyasztók gazdasági érdekei-
nek, biztonságának védelme és a hatékony jogérvényesítés biztosítása az európai 
fogyasztóvédelmi politika meghatározó célkitűzései közé tartozik. Ezen stratégia 
megvalósítását a szolgálja a fogyasztóvédelmi acquis-t1 alkotó több tucat uniós 
fogyasztóvédelmi jogi norma, továbbá az Európai Unió Bíróságának jogfejlesztő 
ítéletei. 

Az európai fogyasztóvédelem fejlődését vizsgálva megállapítható, hogy meg-
jelenése az integráció elmélyülésének köszönhető. Az 1957-ben létrejött Európai 
Gazdasági Közösség alapvető céljai között ugyanis még nem szerepelt a fogyasz-
tóvédelem. A  gazdasági integráció a közös piac létrehozását szolgálta, melynek 
érdekében az EGK elsődleges feladata a termékek, a szolgáltatások, a tőke és a 
személyek szabad áramlásának biztosítása, a szabad forgalmat gátló akadályok fel-
számolása (vámok, mennyiségi korlátozások) és a szabad versenyen alapuló gaz-
dasági rendszer létrehozása volt.

A fogyasztói jogok biztosításának igénye néhány év késéssel, csak a 70-es évek 
elején került napirendre. 1972-ben a párizsi csúcstalálkozón deklarálták a tagál-
lamok állam- és kormányfői, hogy a Római Szerződés 2. cikkében lefektetett, a 
Közösség egyik alapfeladatát jelentő, az életminőség/életszínvonal emelése a kör-
nyezet- és fogyasztóvédelem útján érhető el. Ez az értelmezés lehetővé tette új 
politikák, köztük a fogyasztóvédelmi politika fokozatos térnyerését. A közösségi 
szintű fogyasztói politika kereteit és prioritásait az EGK Tanácsának 1975. ápri-
lis 14-én elfogadott első fogyasztóvédelmi programja határozta meg. A fogyasztói 
jogok közös piaci „Magna Chartája”-nak nevezett stratégiai program deklarálta a 
fogyasztók öt alapjogát:

– jog az egészség és biztonság védelmére;
– jog a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmére; 
– jog a kárigény érvényesítésére;
– információhoz és oktatáshoz való jog;
– jog a képviseletre (meghallgattatás joga).

A program a nevesített alapjogok biztosítása érdekében meghatározta az elsődle-
gesen szabályozandó területeket, és intézkedési tervet állított fel a fogyasztói jo-
gok harmonizálására. 1975 után számos irányelv született különösen a termékek 

1  Fogyasztóvédelmi acquisnak nevezik összefoglalóan az EU fogyasztóvédelmi vívmányait, 
amely nemcsak a kötelező erejű jogalkotási aktusokat, de a nem kötelező ún. soft law forrásokat 
is magában foglalja.
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(főként élelmiszerek) biztonsági előírásaival, az árfeltüntetéssel és a szabványokkal 
kapcsolatban, valamint a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmére. Nagyszabá-
sú jogharmonizációs előkészítő munka kezdődött a megtévesztő reklámok, a hi-
bás termékek által okozott károk, a tisztességtelen szerződési feltételek, agresszív 
szerződéskötési módszerek tagállami rendelkezéseinek közelítése céljából. A jog-
harmonizációs program megvalósítása azonban viszonylagosan lassan és nehéz-
kesen haladt, melynek okai között a közösségi és a nemzeti szabályozási hatás-
körök határairól, illetőleg az alkalmazandó jogforrási formákról folytatott viták, 
valamint a jogszabály-előkészítési és döntéshozatali mechanizmusok bonyolult 
rendszere említhetők meg.

A  Miniszterek Tanácsa 1981-ben kiadta a második fogyasztói programot, 
amelynek célja a fogyasztóvédelmi politika megerősítése és fellendítése volt. 
A program felsorolta az 1975-ben meghatározott alapjogokat és a jogegységesítési 
prioritásokat. Újra hangsúlyozta az egységes fogyasztói szemlélet szükségességét, 
mely szerint a fogyasztóvédelmi szabályozásnak a fogyasztókra mint sajátos tár-
sadalmi csoportra kell koncentrálnia. A program kiemeli, hogy mind a Közösség, 
mind a tagállamok számára is nélkülözhetetlen a fogyasztói jogok elismerése és 
folyamatos fejlesztése, ugyanis a gazdasági integráció sikerének egyik záloga az 
európai fogyasztó.

Az 1981-es program annyiban elérte célját, hogy újra ráirányította az európai 
országokban a közvélemény és politikusok figyelmét a fogyasztói jogokra, külö-
nös tekintettel a hátrányos fogyasztói csoportok (szegények, gyermekek, öregek) 
támogatásának szükségességére. Elmozdulás történt a fogyasztóvédelmi jogalko-
tásban is. A Tanács 1984-ben elfogadta a megtévesztő reklámra vonatkozó2 irány-
elvet, majd 1985-ben – hosszú vajúdás után – a termékfelelősségről szóló3 irány-
elvet. A fogyasztóvédelem közösségi történetének harmadik korszaka 1985. július 
23. napján kezdődött, amikor az EGK Bizottsága benyújtotta az Új impulzusok a 
fogyasztóvédelmi politikában (Impulsions nouvelles pour une politique de protec-
tion des consommateurs) című jelentést. A Bizottság a 75-ös első program tizedik 
évfordulója kapcsán számvetést készített az eredeti célok megvalósulásáról, össze-
foglalta a fogyasztóvédelmi programok eredményeit és kudarcait. A legfontosabb 
eredményként értékelte a Bizottság a fogyasztói szemlélet felszínen tartását, né-
hány fontos irányelv elfogadását, és számos javaslat elkészítését. A  tízéves peri-
ódus alatt a Tanács négy nagyobb előterjesztést fogadott el: a fentiekben említett 

2  A Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 10.) a megtévesztő reklámra vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

3  A  Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (módosí-
totta: 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv). A továbbiakban: termékfelelősségi 
irányelv.
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84/450/EGK tanácsi irányelvet a megtévesztő reklámozásról, a termékfelelősség-
ről szóló irányelvet, az élelmiszerárak feltüntetéséről szóló irányelvet, valamint a 
78/379/EGK irányelvet az élelmiszerek felirattal (címkével) való forgalomba hozá-
sáról. Ezek mellett számos technikai jellegű döntés született kozmetikai, textil- és 
egyéb termékek vonatkozásában a meglévő irányelvek alkalmazásáról. A joghar-
monizációt nehezítette a Római Szerződés 100. és 235. cikke által előírt egyhangú 
döntésre vonatkozó kötelezettség, amely jó alapot teremtett a tagállamok számára, 
hogy a vétójogukkal visszaélve lassítsák közösségi jogalkotást. 

Az 1985-ben elfogadott harmadik fogyasztóvédelmi program egybeesett a Kö-
zösség „egységes piacra” való áttérés lépéseit és az egységes piac fogyasztói stra-
tégiáját meghatározó ún. Fehér Könyv kibocsátásával, amelyben feltérképezték 
azokat a területeket, ahol jogharmonizációra van szükség (mintegy 300 irányelv 
elfogadására tett javaslatot a Bizottság) az egységes belső piac megteremtése ér-
dekében. A Tanács elfogadta a Bizottság által beterjesztett programot, támogatva 
azt az új megközelítést, hogy a fogyasztóvédelmet figyelembe kell venni minden 
közösségi program kidolgozásánál. Azzal, hogy az Európai Közösség döntéshozó 
szervei számára a fogyasztói érdekek mérlegelése a döntéshozatal során kötelező-
vé vált, a fogyasztóvédelem integrálódott az EK quasi alapelvei közé. 

Új stratégia tükröződött a Tanács 1989. november 9-én hozott első három-
éves fogyasztói programjából, amely az egységes belső piac bevezetése kapcsán 
új erőfeszítéseket sürgetett a fogyasztóvédelmi tevékenység fokozása érdekében. 
A fogyasztói politika aktivizálódását jelzi, hogy 1990-től az ötéves programok he-
lyett rövidebb, hároméves periódusokra tértek át a jogalkotás hatékonyságának 
növelése érdekében. A program sikerességét mutatja az elfogadott irányelvek vi-
szonylag nagy száma, és néhány fontos irányelvjavaslat elkészítése. Az 1990–92 
közötti három évben a Tanács négy alapvető területen kötelezte a tagállamokat 
harmonizációra. Irányelv született a termékek általános biztonságára vonatko-
zóan,4 az élelmiszerek címkével ellátásáról (90/496/EK, a 91/72/EK, a 91/238/EK 
és a 92/11/EK), a fogyasztói hitelekről szóló 87/102/EGK irányelv módosításá-
ra vonatkozóan,5 továbbá a 90/88/EK és a fogyasztói szerződések tisztességtelen 
szerződési feltételeiről.6

Az Európai Közösség ún. második három évre szóló fogyasztói programja egy-
beesett az Európai Unió létrehozását célzó Maastrichti Szerződés hatálybalépé-
sével, amely új korszakot nyitott a fogyasztóvédelem területén is. A Maastrichti 

4  A Tanács 92/59/EGK irányelve (1992. június 29.) általános termékbiztonságról.
5  A Tanács 90/88/EGK irányelve (1990. február 22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv mó-
dosításáról.

6  A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben al-
kalmazott tisztességtelen feltételekről.
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Szerződés a Közösség történetében először foglalta az alapszerződésbe a fogyasz-
tóvédelmet mint önálló közösségi politikát. Az Európai Közösségről szóló szerző-
dés (a továbbiakban EK-Szerződés) 3. cikk (s) bekezdése7 úgy rendelkezett, hogy a 
Közösség feladata – a 2. cikkben rögzített célok megvalósítása érdekében – a „köz-
reműködés a fogyasztóvédelem erősítésében”. A Maastrichti Szerződéssel módosí-
tott EK-Szerződés XI. fejezetének 129/A. cikke8 meghatározta a magas szintű fo-
gyasztóvédelem elérése érdekében kívánatos közösségi közreműködés tartalmát:

(1) A Közösség közreműködik a fogyasztóvédelem magas színvonalának elérésé-
ben az alábbiakon keresztül: 
a) a 100/A. cikk alapján intézkedéseket foganatosít az egységes belső piac meg-
valósításával összefüggésben;
b) különleges intézkedéseket foganatosít, amelyek támogatják és kiegészítik a tag-
államok politikáját a fogyasztók egészségének és biztonságának és gazdasági érde-
keinek védelmére, és a fogyasztók megfelelő tájékoztatására.
(2) A Tanács, a 189/B. cikkben meghatározott eljárás szerint, a Gazdasági és Szo-
ciális Bizottsággal való konzultáció után, meghatározza az 1. (b) pontban leírt 
különleges intézkedéseket. 
(3) A (2) bekezdés értelmében elfogadott intézkedések nem akadályozhatnak meg 
egy tagállamot abban, hogy szigorúbb védelmi intézkedéseket hozzanak vagy 
tartsanak fenn. Ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell lenniük a Szerző-
déssel. A Bizottságot az intézkedésekről értesíteni kell.

A Tanács által elfogadott második három évre szóló fogyasztói program már a 
129/A. cikk alapján határozta meg a fogyasztóvédelmi politika prioritásait. 

Az EK-Szerződés ún. kettős jogalkotási hatáskört adott a döntéshozó szervek 
számára. Egyrészről a 129/A. cikk (1) bekezdés a) pontja a Közösség fogyasztó-
védelmi tevékenységét hozzárendelte a belső piac programhoz. Ebben a körben 
a 100. a) cikk9 alkalmazását írta elő, vagyis azt, hogy a belső piac megvalósításá-
val összefüggő fogyasztóvédelmi jogalkotáskor a korábbi egyhangú döntés helyett 
minősített többség is elegendő a fogyasztóvédelmi intézkedések meghozatalához. 
A minősített többségre való áttérés kedvező hatással volt a fogyasztóvédelmi jog-
alkotásra, mert a tagállamok sokkal nehezebben akadályozhatták meg a döntés 

7  A Maastrichti Szerződés – történeti változata – G. cikk B. pont 3. pontja – amely a Szerző-
dés 3. cikkét módosítja – s) pontban tárgyalja a fogyasztóvédelem megerősítését, mint az EK 
egyik fő célkitűzését. A jelenleg hatályos EK-Szerződés szövegében a számozás 3. cikk t) pont. 

8  A Maastrichti Szerződés – történeti változata – G. cikk D. pont 38. pontja – amely a Szer-
ződés közösségi politikákra vonatkozó rendelkezéseit módosítja – 129/A. cikk alatt iktatja be 
a fogyasztóvédelmi politikára vonatkozó rendelkezéseket. A  jelenleg hatályos EK-Szerződés 
szövegében e cikk száma 153. cikk.

9  Az EK-Szerződésben az újraszámozásnak köszönhetően 95. cikk.
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megszületését. Az (1) bekezdés a) pont szerinti intézkedések meghozatalát ille-
tően a közösségi szervek kizárólagos hatáskört kaptak, tekintettel arra, hogy ezek 
az intézkedések a belső piac megvalósításához kapcsolódnak.

A másik jogkör a 129/A. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott külön-
leges intézkedés, amelynek célja, hogy a Közösség támogassa és kiegészítse a tag-
államoknak az egészség és biztonság védelmét, a fogyasztó gazdasági érdekeinek 
védelmét és a megfelelő tájékoztatás biztosítását célzó fogyasztóvédelmi politiká-
ját. Bár az ún. „specific action” értelmezése körül viták alakultak ki abban a kér-
désben, hogy alkothat-e jogi normát a Közösség speciális intézkedési jogkörével 
élve, vagy csak jogi aktusnak nem minősíthető egyeztetési tevékenységet fejthet 
ki, a Maastrichti Szerződés legitimációs hatásaként Unió fogyasztóvédelmi jog-
körei jelentősen megerősödtek.

A tagállamok és az Unió közötti hatáskörök egyensúlyát hivatott biztosítani a 
Maastrichti Szerződés 3b. cikkében lefektetett szubszidiaritás elve, amely megha-
tározta az uniós fogyasztóvédelmi politika és jogalkotás mozgásterét is. A szubszi-
diaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizá-
rólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben 
a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi 
szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés ter-
jedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. A szubszi-
diaritás lényegében változatlanul maradt a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 
után is.10

A második hároméves program fő célként a fogyasztói igényérvényesítés és a 
pénzügyi szolgáltatások javítását fogalmazta meg. Ennek eredményeként 1993-
ban a Bizottság elkészítette az ún. Zöld Könyvet, amely elemezte az egységes belső 
piac területén a fogyasztói igényérvényesítés és a jogviták rendezésének problé-
máit, és megoldásokat javasolt a hatékonyabb igényérvényesítés érdekében. 

A harmadik hároméves fogyasztóvédelmi program 1996-ban lépett életbe, és 
1998-ig tartott. A  program elsődleges célként a fogyasztási cikkekre vonatkozó 
szavatossági, jótállási rendelkezések közelítését, illetőleg az igényérvényesítési 
rendszerek továbbfejlesztését határozta meg. A program eredményeként számos 
irányelvet fogadtak el, így a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasz-
tók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére 
irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelvet, a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet.

10  Lásd az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkét. 
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A  harmadik hároméves fogyasztóvédelmi program időszakában jelentősen 
módosult az EK-Szerződés fogyasztóvédelmi politikára vonatkozó rendelkezése. 
Az 1997-ben elfogadott Amszterdami Szerződés, mely 1999. május 1-jén lépett 
hatályba, megerősítette és továbbfejlesztette az EK-Szerződés 129/A. cikkében le-
fektetett fogyasztóvédelmi politikát. A Szerződés cikkeinek újraszámozása követ-
keztében a korábbi 129/A. cikkről 153. cikkre változó fogyasztóvédelmi rendelke-
zések alapvető célja továbbra is a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása 
maradt, de az Amszterdami Szerződés kiemelt feladatként határozta meg a Kö-
zösség aktív hozzájárulását a fogyasztók alapvető jogainak biztosításában. A Szer-
ződés 153. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „a fogyasztóvédelem magas szint-
jének biztosítása és a fogyasztók érdekeinek védelmében a Közösség hozzájárul 
a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, 
illetőleg előmozdítja a fogyasztók tájékoztatási, oktatási és az önszerveződési jo-
gainak védelmét”. 

Az Amszterdami Szerződés lényeges változást idézett elő a fogyasztóvédelmi 
politika helyét, elismertségét illetően, új alapokra helyezve a fogyasztóvédelemi 
politika és más közösségi politikák kapcsolatát. A  Szerződés 153. Cikk (2) be-
kezdése kimondja, hogy „a Közösség egyéb politikáinak és tevékenységének meg-
határozása és véghezvitele során tekintetbe veszi a fogyasztóvédelem követelmé-
nyeit”. A fogyasztóvédelmi politika – a környezetvédelmi politikához hasonlóan 
– a fenti rendelkezés értelmében ún. horizontális politika lett. Ez azt jelenti, hogy 
a Közösség intézményei kötelesek a fogyasztói szükségleteket, a fogyasztóvédelmi 
követelményeket az Európai Unió minden más tevékenysége, politikája, stratégiai 
célkitűzése során figyelembe venni. 

A fogyasztóvédelem szabályozására az Amszterdami Szerződés után is ún. osz-
tott hatáskör illette meg a Közösséget és a tagállamokat. A Közösség egyrészről 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket fogadhat el – leggyakrabban irányelvi formában 
– az egységes belső piac megvalósításának keretén belül. A Közösség a fenti nor-
mákat és intézkedéseket – a Szerződés 95. cikkében (régi számozás szerint 100/A. 
cikk) meghatározott szabályok szerint – a Tanács és a Parlament ún. együttdöntési 
eljárásban11, minősített többséggel fogadja el. A nem belső piaccal összefüggő te-
rületeken pedig meghozhatja mindazokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik, 
kiegészítik és ellenőrzik a tagállamok által követett politikát. 

Az amszterdami módosítás továbbra is fenntartotta a minimumharmonizáció 
elvét a fogyasztóvédelem területén. A 153. cikk (5) bekezdése szerint a közösségi 
intézkedések „nem akadályozhatnak meg egy tagállamot abban, hogy szigorúbb 
védelmi intézkedéseket tartson fenn, vagy vezessen be”. A szigorúbb tagállami in-
tézkedéseknek Szerződéssel összeegyeztethetőknek kell lenniük, és a Bizottságot 
értesíteni kell ezekről az intézkedésekről. 

11  Az együttdöntési eljárás az Európai Parlament társjogalkotói jogkörét jelenti.
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A 90-es években a közösségi fogyasztói politika sajátos új irányokkal is bővült. 
A Bizottság igyekezett kiszélesíteni a Közösség fogyasztóvédelmi politikájának ha-
tókörét az ún. csatlakozni kívánó országokra is. A 90-es években megkötött Tár-
sulási Megállapodások, az 1995-ben elfogadott Cannes-i Fehér Könyv, az 1997-
ben kibocsátott Agenda 2000 és – nem utolsósorban – az 1993-ban elfogadott ún. 
Koppenhágai csatlakozási kritériumok pontosították a csatlakozni kívánó orszá-
gok számára a jogharmonizációs kötelezettségeket a fogyasztóvédelmi jog terüle-
tén is. 

2002-ben a Bizottság visszatért az öt évre szóló stratégiai tervezéshez. 2002. 
május 7-én fogadta el az EU következő ötéves periódusra vonatkozó „Fogyasztó-
védelmi politikai stratégiáját”. Ez a fogyasztóvédelmi stratégia három középtávú 
célt határozott meg: egységesen magas színvonalú fogyasztóvédelem kialakítása 
és biztosítása, a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása, a fogyasztó-
védelmi szervezetek bevonása az EU politikájának kialakításába. Ezek körében 
külön hangsúlyt kapott a fogyasztási cikkek és szolgáltatások biztonságosságának 
fokozása, a fogyasztók gazdasági érdekeinek jogi szabályozása – a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok elleni egységes fellépés, a pénzügyi szolgáltatások, az 
elektronikus kereskedelem jogi kereteinek további fejlesztése, a közérdekű szol-
gáltatások (szállítás, energia, távközlés, postai szolgáltatás) színvonalának növelé-
se, valamint a nemzetközi kereskedelem, szabványosítás, címkézési ügyek tekin-
tetében a fogyasztói érdekek megfelelő érvényesítése elsősorban a döntéshozatal, 
vagyis a szabványosítás során.12

A 2007–2013-as fogyasztóvédelmi program három fő célt tűzött ki: az euró-
pai fogyasztók pozíciójának erősítését, a fogyasztók jólétének biztosítását, a fo-
gyasztóvédelem hatékonyságának növelését, védelmét minden olyan helyzetben, 
amikor a fogyasztó egyénként igényét nem tudná érvényesíteni. Kiemelten foglal-
kozott a stratégia a jobb jogalkotás követelményével és a meglévő fogyasztóvédel-
mi irányelvek korszerűsítésével (recast). A  jogszabályi környezet egyszerűsítése 
és jobbítása nagy jelentőségű mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számá-
ra, hiszen nem elhanyagolható, hogy az EU GDP 58%-a fogyasztásból származik. 
A stratégia célul tűzte ki a fogyasztóvédelmi politika valódi horizontális politika-
ként történő működtetését, tehát azt, hogy a többi szakpolitika és a jogalkotás a 
fogyasztóvédelmet valóban helyezze tevékenységének középpontjába. 

Prioritásként tartalmazta program az európai fogyasztók nemzetközi védelmé-
nek növelését az EU által kötött, valamint tervbe vett szabadkereskedelmi meg-
állapodások során. Ennek fontos eleme volt a 2005-ben az USA-val és Kínával 
– illetve ezen államok hatáskörrel rendelkező szerveivel – megkötött, az európai 

12  Ez különösen vonatkozott a WTO-megállapodásra, amely számos pontban is érinti a fo-
gyasztói jogokat, s a tárgyalások során a bizottság célja volt ezen érdekek és jogok magas szintű 
képviselete és érvényesítése.
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fogyasztók biztonságának védelmet szolgáló megállapodások megfelelő működ-
tetése. 

A 2007–2013-as időszakra esett a Lisszaboni Szerződés elfogadása. A 2007. de-
cember 13-án elfogadott, 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerző-
dés a fogyasztóvédelem terén nem eredményezett lényegi változást. A fogyasztó-
védelem továbbra is az Unió és a tagállamok ún. osztott hatáskörbe tartozó terület 
maradt.13 Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájának és hatásköreinek jog-
alapját az EUMSz az osztott hatáskörökről szóló 4. cikk (2) bekezdésének f) pont-
ja, a fogyasztóvédelemi politika horizontális jellegéről szóló 12. cikke, továbbá a 
belső piaci jogharmonizációs jogalapról szóló 114. cikke, illetőleg a fogyasztó-
védelmi politikáról szóló 169. cikke határozza meg. Az EUMSz 12. cikke rögzí-
ti, hogy a fogyasztóvédelmi követelményeket általánosan figyelembe kell venni 
az egyéb uniós politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor. 
A belső piaci jogharmonizáció jogalapját szolgáló 114. cikk a fogyasztóvédelmi 
jogharmonizáció tekintetében is általános jogalapként szolgál. E cikk a fogyasztó-
védelem vonatkozásában is célként határozza meg a magas szintű védelem biztosí-
tását, valamint a tudományos tényeken alapuló új fejlemények nyomon követését. 

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződésnek a fogyasztóvédelmi politi-
kára vonatkozó 169. cikke azokat a fogyasztóvédelmet szolgáló uniós intézkedé-
seket nevesíti, amelyekkel a fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és 
a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében az EU hozzájárul a 
fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, va-
lamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződés-
hez való jogaik megerősítéséhez. Az uniós intézkedések magukban foglalják egy-
részről az EUMSZ 114. cikk alapján a belső piac megvalósításával összefüggésben 
elfogadott intézkedéseket, valamint a tagállami politikákat támogató, kiegészítő 
intézkedéseket. A fogyasztóvédelmi célkitűzéseket célzó intézkedések meghozata-
lára az EUMSZ. 169. cikke – az általános belső piaci jogharmonizációs jogalapok 
mellett – speciális jogalapot is teremt. Az adott uniós intézkedés jogalapját annak 
céljára és tartalmára tekintettel kell meghatározni. Ha a szabályozás célját tekintve 
a belső piaci célok erősebbek, akkor célszerű a belső piaci jogalap választása, de ha 
ez nem elsődleges, akkor a különleges jogalap önmagában is elegendő felhatalma-
zás lehet a jogharmonizációs jogi aktus elfogadásához. Ha a jogalapok a célok és 
az alkalmazandó döntéshozatali rend alapján nem zárják ki, sőt erősítik egymást, 
akkor mindkét jogalap együttesen is alkalmazásra kerül.14

13  EUMSZ. 4. cikk (2) bekezdés f) pont 
14  Példaként említhető az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogokról szóló 2011/83/

EU irányelve, amelynek preambuluma a jogalap meghatározásakor egymást erősítő módon 
mind a különleges, mind az általános jogalapra hivatkozik: „az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) bekezdése és 169. cikke (2) bekezdésének a) pont-
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Az Európai Unió fogyasztóvédelmi intézkedéseit az Európai Parlament és a Ta-
nács rendes jogalkotási eljárás keretében – a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
konzultálva – ún. társ-jogalkotói jogkörben fogadja el. Tagállamok e mellett szi-
gorúbb védintézkedéseket is fenntarthatnak vagy bevezethetnek. Ezeknek az in-
tézkedéseknek azonban összeegyeztethetőnek kell lenniük a Szerződésekkel. Az 
intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot.

Ugyancsak megemlítendő az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke, 
amely kimondja, hogy az Európai Unió politikáiban biztosítani kell a fogyasztók 
védelmének magas szintjét. 

A 2014–2020 közötti időszakra szóló fogyasztóügyi stratégiai program15 alapvető 
célkitűzése, hogy egy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó, átfogó 
stratégia keretében magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítson az EU belső pia-
cán. Kiemelt célkitűzés a biztonság, különösen a termékbiztonság hatékony piac-
felügyelettel történő megszilárdítása és javítása Unió-szerte, a fogyasztókat célzó 
tájékoztatás és szemléletformálás, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek támo-
gatása. Ugyancsak kiemelt cél a jogorvoslatokhoz való hatékony hozzáférés javí-
tása, intelligens szabályozási intézkedések, valamint az egyszerű, hatékony, gyors 
és kis költségű jogorvoslathoz, többek között az alternatív vitarendezéshez való 
hozzáférés javítása. A  határokon átnyúló vitarendezés terén alapvető célkitűzés 
volt az uniós szintű online vitarendezés létrehozása és hatékony működtetése. 

Az EU 2020–2025 közötti, jelenleg hatályos középtávú fogyasztóügyi programja 
öt kiemelt fejlesztési területet határoz meg. Ezek az alábbiak:

– zöld átállás, 
– digitális transzformáció,
– a fogyasztói jogok hatékony érvényesítése,
– a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok fokozott védelme, 
– nemzetközi együttműködés a globális fogyasztóvédelem erősítésére. 

A zöld átállás célja egyrészről a fogyasztók eredményesebb tájékoztatása a termé-
kek környezeti fenntarthatósági jellemzőiről, például a minőségmegőrzési időről 
vagy javíthatóságukról, másrészről a fogyasztók védelme olyan gyakorlatokkal 
szemben, mint például a „zöldre festés” vagy az árukba „betervezett” idő előtti el-
avulás elleni fellépés. Ugyancsak célként fogalmazódik meg a vállalkozások  – jogi 
kötelezettségeken túlmutató – elkötelezettségének előmozdítása, a fenntartható 
fogyasztási intézkedések mellett, valamint termékek javítása és a fenntarthatóbb 
és körforgásos termékek vásárlásának ösztönzése iránt. 

ja akként rendelkezik, hogy az Uniónak az EUMSZ 114. cikke alapján elfogadott intézkedések 
révén hozzá kell járulnia a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.”

15  Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament 254/2014/EU rendelete a 2014–2020 
között időszakra szóló fogyasztóvédelmi programról.
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A digitális transzformáció azt hivatott elérni, hogy a fogyasztók ugyanolyan vé-
delemben részesüljenek a digitális világban, az internetes vásárlások során, mint 
az offline környezetben. A digitális transzformációhoz kapcsolódó konkrét intéz-
kedések között kiemelendő a fogyasztóvédelem megerősítése a lakossági pénz-
ügyi szolgáltatások digitalizációjával összefüggésben, az alapvető jogok védelme 
a mesterséges intelligenciával és a feltörekvő technológiákkal összefüggésben, az 
új technológiákkal kapcsolatos termékbiztonsági kihívások kezelése, illetőleg az 
online térben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés. 

A jogorvoslatok hatékonyságának és az igényérvényesítésnek a növelése elsősor-
ban az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtásának fokozott támogatását 
célozza. 

A sérülékeny fogyasztói csoportok fokozott védelme magában foglalja a sajátos 
tájékoztatási igények miatt kiszolgáltatottabb fogyasztók – például a gyermekek, 
az idősek vagy a fogyatékossággal élők – támogatását.

A  nemzetközi együttműködés célja a globális fogyasztóvédelem szintjének 
emelése, a magas szintű fogyasztóvédelem támogatása az EU-n kívüli térségek-
ben. Így például kiemelt együttműködés Kínával az online értékesített áruk ter-
mékbiztonságának növelése céljából, illetőleg szabályozási támogatás felajánlása 
az EU partnerországai számára.

1.3. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ)  
fogyasztóvédelmi törekvései 

Nemzetközi szinten a fogyasztóvédelem hatályos alapdokumentumát az ENSZ 
Közgyűlés 2015. december 22-én elfogadott Fogyasztóvédelemre vonatkozó 
irányelvei (továbbiakban: UNGCP)16 képezik. Megjegyzendő, hogy az ENSZ ke-
retében nem ez az első fogyasztóvédelmi tárgyú határozat. Az 1985. április 16-án 
elfogadott Fogyasztóvédelmi Irányelvek17 című dokumentum az első olyan hatá-
rozat volt,18 mely összefoglalta a fogyasztók legfontosabb jogait. Az 1985-ös alap-
dokumentumot 1999-ben módosította a Közgyűlés, kibővítve azt egy a fenntart-
ható fogyasztással foglalkozó új résszel.19

Az ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelvek jogi státuszát illetően le kell szögezni 
az ún. soft law (nem kötelező erejű) jelleget, amiből következően az UNGCP az 

16  Resolution II A/70/186. United Nations Guidelines for Consumer Protections. (A/70/470/
Add.1). Elektronikusan elérhető: http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Gu-
idelines-on-Consumer-Protection.aspx (2018. 01. 16.)

17  A/RES/39/248. Adopted 16 April 1985
18  http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm (2018. 01. 16.)
19  United Nations Guidelines for Consumer Protection, E/1999/INF/2/Add.2 of 26. July 

1999; http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_en.pdf (2018. 01. 16.)

http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx (2018
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx (2018
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_en.pdf
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ENSZ-tagállamok számára a nemzeti fogyasztóvédelmi politikára, a fogyasztó-
védelmi szabályozásra és a fogyasztóvédelmi intézményrendszerre vonatkozóan 
ajánlásokat, iránymutatásokat fogalmaz meg. Mindazonáltal elmondható, hogy 
ENSZ részes államainak túlnyomó többsége követi és tiszteletben tartja az Irány-
elvek célkitűzéseit. Az sem hagyható továbbá figyelmen kívül, hogy az ENSZ Köz-
gyűlés 1985-ben, 1999-ben és 2015-ben konszenzussal fogadta el ezeket a hatá-
rozatokat, és jelentős hatással voltak/vannak a nemzeti fogyasztóvédelmi jogi, és 
intézményi keretek fejlődésére, valamint a nemzetközi kereskedelmi szerződések 
és nemzetközi integrációk fogyasztói jogokat érintő szabályaira is.

1.3.1. Az ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelvei 2015

A Fogyasztóvédelmi Irányelvek átfogó felülvizsgálatára került sor a 2015-ben el-
fogadott közgyűlési határozattal. A felülvizsgált Fogyasztóvédelmi Irányelvek fó-
kuszában a fenntartható fejlődési célok és a fejlődő országok állnak. A fogyasz-
tóvédelmi irányelvek betartásának és a fenntartható fejlődési céloknak szoros 
szimbiózisban kell lenniük, tekintettel arra, hogy a fenntartható fejlődési célok – a 
szegénység felszámolása, a közös jólét biztosítása, a Föld megvédése a fejlett és 
a fejlődő világban uralkodó fogyasztói magatartástól függ. Biztosítani kell, hogy 
2030-ra minden ország alkalmazza az ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelveit.

A UNGCP I. része a célokat, II. része az Irányelvek tárgyi hatályát, a III. része a 
fogyasztóvédelem általános elveit, a IV. része a jó kereskedelmi gyakorlatok elveit, az 
V. rész a fogyasztói jogokhoz kapcsolódó konkrét ajánlásokat, iránymutatásokat, a 
VI. rész a nemzetközi együttműködést, a VII. rész a nemzetközi intézményi műkö-
dést tartalmazza. A közgyűlési határozat hangsúlyozza, hogy a kormányok feladata 
egy erős fogyasztóvédelmi politika kifejlesztése és fenntartása, illetőleg a fogyasztó-
védelem biztosításához szükséges intézményrendszer létrehozása és fenntartása. 

a) Az UNGCP céljai
Az UNGCP I. részében megfogalmazott célok fenntartják és megerősítik az 1985 
Irányelvekben lefektetett alapvető célkitűzéseket. Idetartoznak különösen:

• Az államok segítése a megfelelő fogyasztóvédelem biztosításában és fenn-
tartásában.

• A fogyasztói igényekre figyelemmel kialakított termelés és elosztási rendszer 
megvalósulásának támogatása.

• Annak ösztönzése, hogy a fogyasztási javak és szolgáltatások előállításában 
és elosztásában részt vevők magas szintű etikai mérce szerint működjenek.

• Az államok segítése a fogyasztókat hátrányosan érintő, visszaélésszerű keres-
kedelmi gyakorlatok visszaszorításában.

• A független fogyasztói érdekvédelmi csoportok létrejöttének segítése. 
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• További nemzetközi fogyasztóvédelmi célú együttműködések kialakítása.
• A fogyasztók számára alacsonyabb áron, nagyobb választási lehetőséget biz-

tosító piaci feltételek elérésének ösztönzése. 
• A fenntartható fogyasztás támogatása. 

b) A tárgyi hatály 
A 2015-ben felülvizsgált UNGCP II. része szélesebben határozza meg a tárgyi ha-
tályt, mivel az Irányelveket a vállalkozók és fogyasztók közötti szerződések mellett 
kiterjeszti az állami tulajdonban lévő vállalatokra is. Ennek értelmében az ENSZ 
fogyasztóvédelmi iránymutatásai alkalmazandók az állami vállalatok és a fogyasz-
tók közötti szerződési feltételekre is. 

c) A fogyasztók alapjogai és törvényes szükségletei
A  2015-ös Határozatnak a fogyasztók alapjogairól szóló III. része az 1985-ben 
elfogadott Irányelvekhez képest meghatározó módon kibővült. Legfontosabb fo-
gyasztói alapjogok a következők:

• A fogyasztók hozzájutása a legfontosabb fogyasztási javakhoz és szolgálta-
tásokhoz.

• A sebezhető és hátrányos helyzetű fogyasztók védelme.
• A fogyasztók védelme az egészséget és biztonságot veszélyeztető ártalmaktól.
• A fogyasztók gazdasági érdekeinek támogatása és védelme.
• A fogyasztók megfelelő információkhoz való hozzáférésének biztosítása.
• A fogyasztók oktatása a fogyasztói döntés (választás) környezeti szociális és 

gazdasági következményeiről.
• Hatékony fogyasztói jogérvényesítési és vitarendezési eszközök léte.
• Fogyasztói érdekvédelmi csoportok létrehozásának szabadsága, az érdekér-

vényesítés lehetősége a döntéshozatali eljárásokban.
• Fenntartható fogyasztási minták ösztönzése.
• Az elektronikus kereskedelem terén a megfelelő fogyasztóvédelem biztosítása.
• A fogyasztók személyiségi jogainak védelme és az információk szabad áram-

lásának globális biztosítása.

d) A jó kereskedelmi gyakorlatok elvei 
A 2015-ös dokumentum új eleme a jó kereskedelmi/üzleti gyakorlatok elveinek 
meghatározása. AUNGCP IV. része azokat az elveket sorolja fel, amelyek referen-
ciaértékeket, ún. benchmarkokat jelentenek a fogyasztók felé irányuló online és 
offline kereskedelmi tevékenységek tekintetében.

Ezek az elvek a következők: 
• Tisztességes és méltányos elbánás elve. A kereskedő által tanúsított üzleti ma-

gatartás nem irányulhat a fogyasztó, különösen a sebezhető és/vagy hátrá-
nyos helyzetű fogyasztó kihasználására.
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• Korrekt üzleti magatartás elve. A kereskedők nem folytathatnak a fogyasz-
tókkal szemben törvénybe ütköző, az üzleti etikát sértő, megtévesztő vagy 
visszaélésszerű gyakorlatot.

• Tájékoztatási kötelezettség és átláthatóság elve. A kereskedők/vállalkozók kö-
telesek teljes, valós és pontos és érthető tájékoztatást nyújtani a fogyasztó 
számára a fogyasztási javakról és szolgáltatásokról, a szerződési feltételekről, 
a teljes tranzakciós költségről.

• Oktatás és figyelemfelhívás elve. A kereskedő – ha ez szükséges – oktatóprog-
ramok, mechanizmusok és független tanácsadók segítségével támogatja a fo-
gyasztók kockázatfelismerő – beleértve a pénzügyi kockázatokat – képessé-
gének és készségének fejlesztését, melyek elősegítik tájékozott döntést. 

• A személyes adatok védelmének elve. A kereskedő a fogyasztó személyes ada-
tainak (protection of privacy) védelmét szolgáló olyan átlátható adatbizton-
sági és ellenőrzési rendszert köteles működtetni, amely biztosítja, hogy a 
személyes adatok gyűjtése és felhasználása csak a fogyasztó egyértelmű hoz-
zájárulásával történhessen. 

• Fogyasztói jogvita rendezés biztosításának elve. A kereskedők kötelesek olyan 
alternatív vitarendezési mechanizmust elérhetővé tenni, amely tisztességes, 
gyors, elérhető, és hatékony és nem hárít a fogyasztóra szükségtelen költsé-
geket. 

e) A fogyasztói jogok érvényesülését szolgáló irányelvek, ajánlások
Az ENSZ Irányelvek számos területen követelnek meg állami intézkedéseket a fo-
gyasztók jogainak védelme érdekében. A fogyasztóvédelmi politika végrehajtása 
és ellenőrzése állami feladat, melyhez az államoknak hatékony jogi és intézmény-
rendszert kell létrehozni és működtetni. 

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó ajánlások (V/I. 63–65. pont) értelmé-
ben az ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelvek kimondja, hogy az államok transzpa-
rens és hatékony fogyasztóvédelmi politikát kötelesek elfogadni az elektronikus 
kereskedelem tekintetében. Az Irányelv hangsúlyozza, hogy az elektronikus ke-
reskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelem szintje nem lehet alacsonyabb, mint 
amit az állam más (offline) kereskedelmi formák esetében biztosít. Ezek az aján-
lások összhangba kerültek OECD Tanács elektronikus kereskedelemre vonatkozó 
fogyasztóvédelmi ajánlásaival.20

20  Recommendation of the OECD Council concerning guidelines for consumer protection 
in the context of electronic commerce, 9 December 1999; http://www.oecd.org/sti/consu-
mer/43023811.pdf (2018. 01. 16.)

http://www.oecd.org/sti/consumer/43023811.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/43023811.pdf
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A  pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztóvédelem tekintetében az 
ENSZ-határozat felhívja az államokat a fogyasztóvédelmi garanciák kiépítésére, 
megfelelő pénzügy felügyeleti rendszer a pénzügyi szolgáltatók üzleti gyakorlatá-
nak, illetőleg a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésére. 

AJÁNLOTT IRODALOM

Fazekas Judit: Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem. KJK, Budapest, 1995, I. fejezet.
Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007, I. fejezet.



II. FEJEZET

A FOGYASZTÓVÉDELEM 
GAZDASÁGELMÉLETI ALAPJAI

A fogyasztóvédelem meghatározható úgy is, mint a fogyasztói preferenciáknak a 
gazdaság szabályozása útján történő érvényre juttatása. A fogyasztóvédelmi célú 
állami beavatkozás alapvetően függ az uralkodó gazdaságszabályozási modelltől, 
vagyis attól, hogy az állam meddig hagyja a piac hatását érvényesülni, és mikor, 
milyen érdekek és értékek mentén érzi fontosságát a gazdaság állami koordináci-
ójának.21 Erre tekintettel a fogyasztóvédelmi jog alapjainak elemzéséhez elenged-
hetetlen a fogyasztóvédelem gazdaságelméleti alapjainak, nevezetesen a fogyasztó 
gazdasági folyamatokban játszott szerepének, az állami/kormányzati beavatkozás 
és a piac bonyolult kölcsönhatásának vizsgálata. A fogyasztóvédelem iránti igény 
megjelenése összekapcsolódott a modern piacgazdaságok bázisán létrejött fo-
gyasztói társadalmakban annak felismerésével, hogy a gazdaságban nem érvénye-
sülhet a tiszta, szabad verseny, nem jöhet létre a piaci tranzakciók során a vevő és 
eladó között feltételezett tökéletes egyensúly, így a piaci kudarcok csökkentése ér-
dekében szükséges az állam gazdasági koordinációja. Az egyes gazdaságirányítási 
modellek alapvetően a piaci koordináció és/vagy az állam gazdasági szabályozó 
szerepének elfogadásában különböznek. 

1. KLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A FOGYASZTÓVÉDELEM

A  XIX. század uralkodó gazdaságelmélete az Adam Smith-i laissez faire elv ta-
laján a szabad versenyen alapuló piac önszabályozó szerepéből indul ki. Smith 
„láthatatlan kéz” (invisible hand) elmélete – melyet az 1776-ban kiadott Nemzetek 
gazdagsága című alapművében fejtett ki – az állam szerepe a gazdaság zavartalan 
fejlődésének biztosítása azáltal, hogy az állam kedvező környezetet teremt, tehát 
nem gördít akadályokat a gazdasági növekedés elé.

A  szabad verseny gazdaságelmélete a tőkés piacgazdaságot egyensúlyi rend-
szernek tételezi, mely szerint a tiszta verseny körülményei között a termelés és 

21  Bencsik András: A  fogyasztóvédelem közjogi keretei. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 
2016, 19. 
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fogyasztás összhangba kerül, tehát létezik az áraknak egy olyan együttese, amely 
mellett a kereslet és a kínálat pontosan egyensúlyban van. A tökéletes verseny vi-
szonyai között a piaci mechanizmus szabad piaci döntéseket eredményez, tehát a 
fogyasztók oldalán történő állami beavatkozásra nincs szükség. Ez a megközelítés 
feltételezi, hogy az autonóm fogyasztó képes racionálisan választani a különböző 
termékek és áruk között. A szuverén fogyasztót tekinti a kínálat legfontosabb be-
folyásolójának, aki azáltal, hogy választ a különböző termékek és szolgáltatások 
között, befolyásolja a termelést. A termelők közötti szabad verseny pedig megaka-
dályozza, hogy a vállalkozások határozzák meg a termékek árait, tehát az árakat 
végső soron a fogyasztás, a fogyasztói döntés befolyásolja. 

2. AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁS KEYNESIÁNUS  
GAZDASÁGELMÉLETE

A klasszikus közgazdaságtan ellentételezéseként, a nem egyensúlyi vagy más né-
ven állami beavatkozás elmélete John Maynard Keynes munkásságának köszön-
hető. A  keynesiánus gazdaságelmélet kiindulópontja, hogy az állam gazdasági 
szerepvállalását a piacgazdaság működésének inherens zavarai teszik szükségessé, 
amelyek korrekciója a fejlődés érdekében szükséges. A XIX. század végére ugyan-
is a tőkekoncentráció eredményeként létrejött mono- és oligopóliumok elegendő 
hatalommal rendelkeztek ahhoz, hogy a kartell és egyéb megállapodásokkal, erő-
fölényes helyzetükkel a klasszikus kapitalizmus alapját képező szabad versenyt, a 
fogyasztó szabad döntését korlátozzák vagy kizárják. A fogyasztást és az árat egyre 
inkább a gazdasági törvényszerűségeken kívül ható külső körülmények határoz-
ták meg. A monopóliumok szabad versenyt eltérítő hatalma a piac torzulásához 
vezet, és a piac egyre kevésbé igazodik a fogyasztók kívánságához. Ellenkezőleg, 
magát a fogyasztók kívánságát igyekszik a hatékony marketingmódszerek, külö-
nösen a kiterjedt reklámozás révén a termeléshez igazítani. Ebben a helyzetben a 
racionális fogyasztói döntések is torzulnak, ún. korlátozott racionalitás vezérli a 
fogyasztói döntéseket. A növekedés előtérbe állítása magasabb szükségletkielégí-
tést kényszerít ki. Ez a helyzet könnyen a gazdasági egyensúly felbomlásához és 
így túlkínálathoz vezet, amit a gazdaság önszabályozó mechanizmusai nem képe-
sek kezelni, tehát szükségessé válik az állami beavatkozás. A gazdaság egyensúlya 
az aggregált kereslet növelését célzó költségvetési vagy monetáris politikával állít-
ható helyre, a piaci kudarcokhoz a kormányzat szabályozó és allokációs funkciója 
társul, a piacgazdasági tökéletlenségek jelenségéhez a redisztribúciós és a stabili-
zációs funkció tartozik.22 

22  Dr. Pulay Gyula (szerk.): Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század ele-
jének globális gazdaságában. ASZ Kutatóintézeti Tanulmány, Budapest, 2009. szeptember 2. 
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3. A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA ÉS  
A FOGYASZTÓVÉDELEM

A két világháború közötti állami beavatkozás nyomán fejlődött ki a jóléti állam és 
az ún. jóléti közgazdaságtan, amely az alapvető szociális jogokat (társadalombiz-
tosítás, a munkanélkülieknek nyújtott állami támogatás, az oktatás és az egészség-
ügyi ellátás minimális szintje) az állami újraelosztás útján minden polgár számára 
biztosítani kívánta. Gunnar Myrdal svéd közgazdász és szociológus, a szabályozott 
kapitalizmus svéd modelljének megalkotója a jóléti államot olyan demokratikus 
államként határozza meg, amely átvállalja a gazdaságfejlesztés kötelezettségeit an-
nak érdekében, hogy nagyobb gazdasági biztonságot teremtsen, illetőleg garantál-
ja a polgárok számára az esélyek egyenlőségét, a szociális biztonság alapjául szol-
gáló minimális jövedelmeket és foglalkoztatást, függetlenül a polgárok társadalmi 
hierarchiában elfoglalt helyétől.23

A jóléti állam koncepciója, amely a Harold Wilensky által adott definíció szerint 
nem más, mint „a jövedelem, a táplálkozás, az egészség, a lakás és az oktatás mini-
mális mértékének szavatolása”, segített a fogyasztóvédelem elfogadtatásában azzal, 
hogy a társadalom figyelmét ráirányította a gazdasági, szociális jogokra és a jóléti 
funkciók megvalósítására, aktív állami gazdaságpolitikát és jogvédelmet hirdetett 
meg. A jóléti államokban az állami gazdaságirányítás immanens része a fogyasztói 
jogok szabályozása és a hatékony fogyasztóvédelmet biztosító intézményrendszer 
megteremtése. 

4. NEOKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN ÉS  
A FOGYASZTÓVÉDELEM

A jóléti állam túlzó gazdasági beavatkozását komoly bírálatok érték, érik, külö-
nösen a neoklasszikus közgazdaságtant képviselő Milton Friedman nevével fém-
jelzett chicagói iskola tudósai és más „non-statist” közgazdászok, politikusok ré-
széről. A neoliberális közgazdaságtan axiómája az, hogy az újraelosztási politika 
aláássa a gazdaság termelőerejét és a gazdasági növekedést. Friedman szerint az 
állami beavatkozás megfosztja az egyént szabadságától, míg a piaci szabadság köz-
ponti szerepet játszik mind a gazdasági növekedés, mind az egyéni szabadság ki-
teljesedésében. Vallják, hogy a jóléti állam hajlamos arra, hogy többet osszon el, 
mint az adó és egyéb állami bevételek ezt megengedik, ezért a jóléti gazdaság-
politika állandó kísérőjelensége a költségvetési hiány, az infláció és végső soron a 

https://asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Archiv_tanulmanyok/t310.pdf?download=true 
(2020. 05. 17.)

23  Myrdal, Gunnar: Jenseits des Wohlfahrtsstaates. Gustav Fischer, Stuttgart, 1961, 48.

https://asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Archiv_tanulmanyok/t310.pdf?download=true
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gazdasági növekedés lelassulása. A fogyasztóvédelmet mint a jóléti állam mindent 
szabályozó, így az embereket „kiskorúsító” paternalizmusát elvetik, vagy csak az 
alapvető biztonság nyújtása érdekében tekintik elfogadhatónak. A paternalista in-
tézkedések hatálytalanítják az egyéni preferenciákat azáltal, hogy kormányzati in-
tézkedésekkel helyettesítik az egyéni értékítéleteket.

Carl Thurow szerint a fogyasztói jogalkotás feltételezi, hogy a fogyasztók tudat-
lanok. Az intervenciók azon alapulnak, hogy a fogyasztó nem képes az informáci-
ók értékelésére, vagy még pontos információk birtokában is félreértelmezi azokat, 
és így irracionálisan, a termékek kockázati faktorát tévesen megítélve cselekszik.24

A neoklasszikus közgazdaságtan racionálisan konzisztens és tökéletesen szu-
verén fogyasztói elmélete azon az előfeltevésen alapul, hogy a „fogyasztók ízlése 
és potenciális kereslete eleve adott, és így nem manipulált”. A fogyasztói maga-
tartás vizsgálata során a fogyasztó piaci viselkedésének megfeleléséből indul ki, 
amely a piaci mechanizmus hatékony működését feltételezve szabályozza a szük-
ségletek kiegyenlítését. Garry S. Becker, a chicagói közgazdasági iskola 1991-ben 
Nobel-díjjal kitüntetett professzora a legkisebb gazdasági egységek, a termelő–fo-
gyasztó piaci viselkedését úgy írja le, mint adott számú cselekvési lehetőség közöt-
ti folyamatos, racionális választást.25 Ez a szemlélet figyelmen kívül hagyja azt a 
tényt, hogy a fogyasztást nagymértékben befolyásolja az ember környezete, a rek-
lám, a divat és nem utolsósorban a technikai haladás által kiváltott gyors avulás is.

Nem felelhet meg a fogyasztó ennek a neoklasszikus eszményképnek – mint 
ahogy azt Thomas Balogh magyar származású közgazdász kifejti26 – azért sem, 
mert egyre nagyobb ellentmondás van az anyagi javak előállításának képessége, 
valamint azoknak az általános oktatási szolgáltatásoknak az ínséges kínálata kö-
zött, amelyek a javak észszerű megválasztását és használatát hivatottak szolgálni. 
A fogyasztó nem tudja követni az információs robbanást, nem lehetnek a válasz-
táshoz szükséges naprakész piaci információi és technikai ismeretei.

Az autonóm fogyasztói magatartás kínálatalakító hatását tovább gyengíti az a 
nehezen cáfolható tény, hogy a keresletet a javak és szolgáltatások egyre nagyobb 
körében a termelő hozza létre, vagy ő manipulálja. 

24  Thurow, Lester Carl: The Zero-Sum Society. Penguin Books, New York, 1981, 19–20.
25  Becker, Gary S.:The Economic Approach to Human Behaviour. University of Chicago 

Press, Illinois, 1976, 3–5. 
26  Balogh, Thomas: Mit ér a hagyományos közgazdaságtan? KJK–KERSZÖV, Budapest, 

1994.
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5. A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM ISMÉRVEI

A fogyasztói társadalom – amelyet Rostow a „tömegfogyasztás korának”27, Galb-
raith a „bőség társadalmának”28 nevez – ismérveit Kopátsy Sándor az alábbiakban 
foglalja össze:29 

a) A piac és a termelés viszonyában a piac szerepe válik meghatározóvá, a meg-
rendelések irányítják a termelést, 

b) a tartós fogyasztási cikkek birtoklása tömegessé válik,
c) felértékelődik a szellemi tőke és a minőségi munkaerő, a vállalati vagyonban 

az innováció és az ipari tulajdon meghatározó értéket képvisel, 
d) a gazdasági globalizáció, a világkereskedelem meghatározói a gazdasági in-

tegrációk, 
e) az állami beavatkozás jelenléte. 

Ugyan az állam újraelosztó és szabályozó funkciójáról eltérő nézeteket vallanak 
a neoklasszikus-pozitivista, illetőleg a poszt-keynesiánus-normativista közgazda-
sági gondolkodás képviselői, de még a legkövetkezetesebb liberalisták sem tagad-
ják az állami feladatvállalás szükségességét. Amíg azonban a Myrdal és Galbraith 
nevével fémjelezhető normativista közgazdászok az állam széles körű újraelosztó 
szerepét elsődlegesnek minősítik a jóléti funkciók gyakorlása, közművek és bizo-
nyos közintézmények működtetése érdekében, addig Friedman, és egyáltalán, a 
chicagói iskola követői szerint az állami beavatkozást erősen korlátozni kell az ál-
lam smithi alapfunkcióinak gyakorlására. Az állami beavatkozás intenzitását ille-
tően elmondható, hogy a jóléti államok gazdaságpolitikájában, illetőleg a szociális 
piacgazdasági modellben kap nagyobb teret a piacgazdaság inherens zavarainak 
kiigazításában a keynesiánus alapokon nyugvó állami koordináció. Mindazonáltal 
főként az időről időre bekövetkező olyan globális válságok kezelésére, mint pél-
dául a 2008-as világméretű pénzügyi válság volt, a neoliberális gazdaságpolitikát 
követő országok is erőteljesen alkalmazták a „fiskális stimulusra” épülő korábbi-
nál erőteljesebb és aktívabb gazdasági koordinációt.30 

27  Rostow, Walt Whitman: The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1960, 4–16. 

28  Galbraith, John Kenneth: Az új ipari állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1970.

29  Kopátsy Sándor: A fogyasztói társadalom közgazdaságtana. Privatizációs Kutatóintézet, 
Budapest, 1993.

30  Lásd erről Bod Péter Ákos: A versenypolitika és a fogyasztóvédelem távlatai. Fogyasztó-
védelmi Szemle, 2009. 11–18.
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6. MAGYAR SAJÁTOSSÁGOK

Magyarország II. világháborút lezáró 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszer-
ződés eredményként szovjet felügyelet alá került, az ún. keleti blokkhoz tartozó 
kelet-közép-európai országokkal együtt. A szovjet megszállást követően a szocia-
lista országokban a gazdaság is a szovjet modellt vette át, ami azt jelentette, hogy 
nem piacgazdasági elvek mentén szerveződött a gazdaság, hanem tervutasításon 
alapuló kommunista tervgazdálkodás szerint működött a gazdaság. A tervuta-
sításos gazdaság másik meghatározó eleme központi elosztás volt. A hivatalos 
politika elutasította a fogyasztásközpontú szemléletet, a fogyasztói társadalmat 
jellemző konzumerizmust nem tartotta összeegyeztethetőnek a szocializmus 
filozófiájával. A  gazdaságpolitika nem a „bőség társadalmának” kiépítését cé-
lozta meg, hanem az iparosítást, a társadalmi tulajdon elsőbbségét az egyéni 
tulajdon helyett, a társadalmi szükségletek kielégítését az egyéni igények helyett. 
A tervutasításos szovjet gazdasági modellben az árakat nem a befektetett munka 
és költségek alakították, hanem az árhivatal által meghatározott hatósági ár. A hi-
ánygazdálkodásból következő központi elosztás azt jelentette, hogy korlátozták 
a személyi javakhoz való hozzájutást, pl. egy személy (család) egy lakással és egy 
üdülővel rendelkezhetett, és ugyancsak központi elosztás útján lehetett – többéves 
várakozási időt követően – személyautót vásárolni. A hiánygazdálkodásra épülő 
gazdasági modellről a nemzetközi hírű magyar tudós közgazdász Kornai János 
Hiány címmel írt monográfiát.

A szigorú tervutasításos rendszer – a politikai konszolidáció utáni időszakban – 
az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmussal enyhült. A „szocialista piac” 
létrehozását célzó gazdaságirányítási modell csökkentette a tervutasítás rendsze-
rét, a hatósági árak egyeduralkodó szerepét, a túlhajtott iparosítás mellett más 
gazdasági szektorok, így pl. a mezőgazdaság fejlesztése is a gazdaságpolitika céljai 
közé került. A vállalatok nagyobb önállóságot kaptak, és a fogyasztásra vonatkozó 
korlátozásokat is enyhítették. Az új gazdasági mechanizmus által bevezetett in-
tézkedések az életszínvonal fokozatos javulását eredményezték. Ekkortól kezdték 
úgy nevezni a Kádár János nevével fémjelzett rendszert, hogy a „legvidámabb ba-
rakk” a szocialista országok között. 

Az 1989–90-ben végbement rendszerváltás fő gazdasági célja a piacgazdaságra 
való áttérés volt. Az Antall-kormány a retorikájában még ennél is tovább ment, 
azzal hogy az Adenauer-féle német piacgazdaság megteremtését, a szociális piac-
gazdaság létrehozását tűzte ki célul. Antall József 1990. májusi miniszterelnöki 
programbeszédében úgy fogalmazott, hogy „Célunk a szociális piacgazdaság meg-
valósítása, vagyis olyan gazdaság, amelyben a piac nyitottságát szociális és – tegyük 
hozzá – környezetvédelmi szempontok, a gondoskodó és hosszú távlatokban gon-



38 II. A FOGYASZTÓVÉDELEM GAZDASÁGELMÉLETI ALAPJAI

dolkodó társadalom elvárásai egészítik ki”31. Sajnálatosan ennek megvalósulása a 
mai napig várat magára. A rendszerváltást követő gazdasági válságokkal terhelt 
időszakok: az 1990-es évekre jellemző kétszámjegyű infláció; a 2008-as globális 
pénzügyi válság, amely magyar fogyasztókat súlyosan érintő devizaalapú hitelvál-
ságba torkollott; a 2022-es orosz–ukrán háború és energiaválság nem kedveztek, 
kedveznek a jóléti gazdaságpolitikai célok megvalósításának. 

A 2008-as pénzügyi válság hatásaként 2010-től a magyar gazdaságirányításban 
is az ún. unortodox, vagy Bod Péter Ákos terminológiájában nem-szokványos gaz-
daságpolitikai intézkedések kerültek bevezetésre. Ezek lényege, hogy nem követik 
a fő gazdaságpolitikai irányzatokat (neoliberális vagy [neo]keynesianus), hanem 
koherens elméleti modell kidolgozása nélkül hoznak ideiglenesnek tekintett in-
tézkedéseket, illetőleg eklektikusan kombinálják a különböző gazdaságelméleti 
kereteket. A Matolcsy György nevéhez fűződő „növekedés és egyensúly” gazdaság-
filozófián alapuló unortodox magyar gazdasági modell nem szokványos annyiban, 
hogy unortodox módon és eszközökkel kombinálja a gazdasági növekedést ser-
kentő és a költségvetési egyensúly fenntartására irányuló intézkedéseket.32 

Az unortodox gazdaságpolitikai intézkedések a fogyasztóvédelmi politikára is 
jelentős hatással vannak. A fogyasztóvédelmi intézkedésekben nyomon követhe-
tőek a nem-szokványos megoldások, a neoliberális és a jóléti eszközök kombi-
nációja. A fogyasztóvédelmi politika – az EU fogyasztói stratégiájából eredő kö-
telezettségeken túl – alapvetően a piacfelügyeleti intézkedésekre koncentrál. Az 
átlagfogyasztóra szabott védelmi hálón rendszerint kívül rekednek a szociálisan 
rászoruló vagy egyéb okból kiszolgáltatott fogyasztók. Ugyancsak ez tapasztalható 
az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz való hozzáférés és legújabban az 
energiaszolgáltatások területén. Az elmúlt évtizedben hektikus döntések szület-
tek a fogyasztóvédelmi igazgatás terén, a 2016 végén hozott deregulációs intézke-
dések áldozatául esett például a fogyasztóvédelem központi hatósága, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ugyanakkor hatékony intézkedések születtek a tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés tekintetében. Ezekről részle-
tesebben az egyes fejezetekben térünk ki.

31  Bod Péter Ákos: A szociális piacgazdaság Antall József programjában. https://antalljozsef.
igytortent.hu/szolgalatban/kormanyfokent/gazdasagpolitika/107-a-szocialis piacgazdasagan-
tall-jozsef-programjaban.html (2022. 08. 07.)

32  Ilyen volt többek között az egykulcsos személyi jövedelmadó bevezetése, az államadósság 
átstrukturálása az új lakossági állampapírokkal, az adórendszer átalakítása, külön- és extra-
adók bevezetése, a devizahitelek forintosítása törvényi beavatkozással, de ilyennek tekinthető a 
segély helyett közmunka program is.

https://antalljozsef.igytortent.hu/szolgalatban/kormanyfokent/gazdasagpolitika/107-a-szocialis
https://antalljozsef.igytortent.hu/szolgalatban/kormanyfokent/gazdasagpolitika/107-a-szocialis
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III. FEJEZET 

A MAGYAR FOGYASZTÓVÉDELMI JOG 
FEJLŐDÉSE

1. A FOGYASZTÓVÉDELEM HELYZETE  
A RENDSZERVÁLTÁS ELŐTT

Magyarországon nyugati értelemben vett fogyasztóvédelmi jogi szabályozás egé-
szen a 90-es évekig nem létezett. A fejlődésbeli elmaradás egyaránt visszavezethe-
tő gazdasági, ideológiai és jogi akadályokra. A fogyasztóvédelem fejlődésének leg-
fontosabb gazdasági akadálya a szocialista tervgazdálkodást általánosan jellemző 
hiánygazdaság volt, amelynek következtében a gazdaságpolitika alapvető célja 
nem a minőségi, hanem a mennyiségi igények kielégítése, az árukhoz, szolgál-
tatásokhoz való hozzájutás biztosítása volt. A szocialista gazdasági és társadalmi 
berendezkedés egyik legfontosabb elve a tervszerű gazdálkodás és elosztás volt, 
és a hivatalos politika a fogyasztásközpontú szemléletet, a fogyasztói társadal-
mat jellemző konzumerizmust nem tartotta összeegyeztethetőnek a szocializmus 
alapvető elveivel. Bár a magyar gazdaságpolitikában az 1968-as új gazdasági me-
chanizmus bevezetését követően pozitív elmozdulás következett be, de a gazdaság 
állandó kísérőjelenségeként megmaradt a hiány, és a hiány által létrehozott ke-
resleti piac inkább a kereskedőknek, semmint a fogyasztóknak kedvezett. A jogi 
szabályozás sem segítette a hatékony fogyasztóvédelem létrejöttét, mivel de lege 
lata a szerződési jog a szerződési szabadságra, a vevő–eladó mellérendeltségére 
és autonómiájára épült egy olyan gazdaságban, ahol a felek viszonya rendszer-
szerűen aszimmetrikus és egyenlőtlen volt, a gazdaságnak pedig egy nagyon sa-
játos formája, a tervutasításon alapuló rendszer működött. A hiány miatt inkább 
egy olyan jogi szabályozásra lett volna szükség, amely a megrendelő védelmével 
ellensúlyozza az eladói piac negatív hatásait. Ez a fajta jogi megközelítés annak el-
lenére, hogy a hazai jogi szakirodalomban már a hetvenes évek elején találhatók 
fogyasztóvédelmi témájú írások – különösen Kemenes Béla, Weiss Emília, Lábady 
Tamás, Lontai Endre, Vékás Lajos, Harmathy Attila, Zoltán Ödön tanulmányait 
kell kiemelnünk –, nem nyert teret a jogalkotásban. A jogi szabályozás terén nem 
beszélhettünk kifejezett fogyasztóvédelmi szabályozásról, hanem elsősorban a 
tradicionális polgári jogi intézmények szolgáltak a vevők, illetőleg a gyengébb fél 
jogainak védelmére. Ez időben a jogi szabályozás középpontjában a minőségvéde-
lem és az ellátási biztonság garantálása volt.
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A  fogyasztókat is érintő legfontosabb garanciális szabályokat a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény33 tartalmazta. Ezek közül is a szavatos-
sági, jótállási, kártérítési normák szolgáltak a vevő szerződési pozíciójának meg-
erősítésére. 

A későbbiekben fokozatosan bővült azoknak a jogszabályoknak a köre, amelyek 
a fogyasztók, illetőleg a gyengébb fél védelmét szolgálták. Ezek közül kiemelen-
dő a Ptk. 1977-es módosítása34, amely lehetővé tette a jogi személyek által alkal-
mazott, indokolatlan egyoldalú előnyt tartalmazó általános szerződési feltételek 
közérdekű keresettel történő bírósági megtámadását. Ugyancsak nagy jelentőség-
gel bírt az 1978-ban elfogadott, a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény, 
mely először nevesítette a fogyasztókat, és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 
előírásoknak külön fejezetet szentelt. Szintén tartalmazott fogyasztóvédelmi célú 
rendelkezéseket a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló 1984. évi 
IV. törvény, amely tiltotta a fogyasztók megtévesztését. A  fenti törvény helyébe 
lépő, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. tör-
vény pedig a fogyasztók megtévesztésének tilalmát már átfogóbban szabályozta. 
A polgári jogi szabályok mellett más jogágak, például büntetőjogi, államigazgatási 
jogi normák is tartalmaztak olyan rendelkezéseket, amelyek célja főként a minő-
ség védelme volt.

2. A FOGYASZTÓVÉDELEM FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁSTÓL AZ 
EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSIG (1990–2004)

Az 1989–90-ben bekövetkező rendszerváltással a fogyasztóvédelem iránti igény 
már intenzívebben jelentkezett. E jelenség okai között megemlíthetjük a gazdaság 
és társadalom nyugati tőkével és áruval szembeni nyitását, melynek következtében 
nemcsak a fizikai javak, de a nyugati piacokon érvényesülő kereskedelmi módsze-
rek, hirdetési szokások is begyűrűztek az országba. A piacnyitás a pozitív hatások 
mellett – a fogyasztóvédelmi szabályok hiánya miatt – felerősítette a fogyasztók 
kiszolgáltatottságát is. A  80-as évektől a társadalom szerkezetében is fokozatos 
változások következtek be, hasonló rétegződés jött létre, mint a közepes fejlettségű 
ipari társadalmakban, tehát megnövekedett a diplomások, továbbá a szakképzett-
séggel rendelkező munkavállalók száma. A jövedelemkülönbségekben a piaci vi-
szonyok fejlődésével egyre erőteljesebb differenciálódás volt tapasztalható, mely a 
rendszerváltással még inkább felerősödött.

33  A továbbiakban: 1959-es Ptk.
34  1977. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 

IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről.
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Az átalakulás periódusát a rendszerváltáshoz és a piac követelményeihez ke-
vésbé alkalmazkodni képes rétegek, mint a nyugdíjasok, szakképzetlen ipari és 
mezőgazdasági rétegek leszakadása, és egy számottevő szegény réteg kialakulá-
sa jellemezte. Ebben a gazdasági-társadalmi szituációban a gazdaságirányítással 
szemben jogos elvárásként került megfogalmazásra az ún. szociális piacgazdaság 
iránti igény, egy olyan gazdaságpolitika, amely képes a piaci rendszer működését 
összehangolni a fogyasztók érdekeinek és biztonságának védelmével. A fogyasztó-
védelem szükségességének első elismerése volt az, hogy piacgazdaságra való át-
téréssel szinte egy időben, 1991-ben létrehozták a fogyasztóvédelem állami fel-
adatainak ellátására a Fogyasztóvédelemi Főfelügyelőséget.35 Ezzel párhuzamosan 
megélénkült a fogyasztóvédelmi jogalkotás is. Az elfogadott jogszabályok között 
kiemelést érdemel az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötele-
zettségéről szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet, a termékfelelősségről szóló 
1993. évi X. törvény, a házaló kereskedésről szóló, 17/1994. (VI. 30.) IKM rende-
let36, az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény.

2.1. Az integrációs törekvések és a jogharmonizáció hatása  
a fogyasztóvédelem fejlődésére

Az Európai Unióhoz való integrációs törekvések kedvező hatása egyértelműen ki-
mutatható a fogyasztóvédelmi jogszabályok korszerűsítése és a fogyasztóvédelmi 
törvény szükségességének elfogadása terén, tekintve hogy a csatlakozás előfeltéte-
leként határozták meg a csatlakozni szándékozó országok jogrendszerének köze-
lítését a Közösség jogához.

Az Európai Közösség és Magyarország között 1991. december 16-án megkö-
tött Európai Megállapodásban (közismert néven Társulási Megállapodásban)37 

Magyarország jogharmonizációs kötelezettséget vállalt. Az Európai Megállapodás 
67. cikke rögzíti, hogy „Magyarországnak a Közösségbe történő integrációja egyik 
alapvető előfeltétele az, hogy az ország jelenlegi és jövőbeni szabályait közelítsék a 
Közösség jogszabályaihoz. Magyarország biztosítja, hogy amennyire lehetséges, jö-
vőbeni jogszabályai a Közösség jogszabályaival összeegyeztethetőek lesznek”.

Az Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-a szabályoz-
ta az Európai Megállapodásból folyó jogharmonizációs kötelezettség és a hazai 

35  95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről.
36  A házaló kereskedésről szóló 17/1994. (VI. 30.) IKM rendeletet a 44/1998. (III. 11.) Korm. 

rendelet helyezte hatályon kívül, és vezette be a korszak igényeinek megfelelő új szabályozást.
37  Kihirdette: 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok 

tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás kihirdetéséről.



III. A MAGYAR FOGYASZTÓVÉDELMI JOG FEJLŐDÉSE 43

jogalkotás kapcsolatát. A  hivatkozott törvényszakasz kimondja, hogy a Magyar 
Köztársaság nemzetközi szerződéseinek előkészítése és megkötése, valamint jog-
szabályainak előkészítése és megalkotása során érvényesíteni kell az Európai Meg-
állapodás 67. cikkében meghatározott követelményeket. Törvényi előfeltétellé vált 
tehát, hogy az 1994 után alkotott jogszabályok megfeleljenek a jogharmonizációs 
követelményeknek. A fenti kötelezettségek teljesítésére a magyar Kormány 1995. 
június 1-jén elfogadott egy öt évre szóló jogharmonizációs programot,38 amely 
tartalmazta a fogyasztóvédelmi joganyag korszerűsítését is. 

A  jogharmonizációs kötelezettség teljesítésének legfontosabb „segédkönyve” 
a közép- és kelet-európai országok csatlakozásra való felkészülését segítő Fehér 
Könyv,39 melyet az Európai Tanács 1995 júniusában megtartott cannes-i ülésén 
tárgyalt meg, és fogadott el. Bár a jogharmonizációs kötelezettség jogi alapját to-
vábbra is az Európai Megállapodás 67–69. cikke képezte, a jogközelítés végrehaj-
tásához szükséges útmutató szerepét a Fehér Könyv töltötte be. A Fehér Könyv 
23. fejezete foglalta össze a fogyasztóvédelmi jogharmonizáció követelményeit, 
felsorolva azokat a közösségi irányelveket – összesen 13 irányelvet  –, amelyek-
hez feltétlenül közelíteni kell a magyar szabályozást. Ezeket a fogyasztóvédelem-
re vonatkozó kulcsfontosságú irányelveket két csoportba sorolta a Fehér Könyv. 
Az egyik csoport a termékek minőségi és biztonsági követelményeit szabályozó 
alapvető fontosságú irányelveket, míg a másik csoport a fogyasztók gazdasági ér-
dekeinek védelmével kapcsolatos irányelveket tartalmazta. Az első csoportba tar-
tozók – nevezetesen az általános termékbiztonságról,40 a játékok biztonságáról, a 
textilelnevezésekről és a kozmetikumokról szóló irányelvek – harmonizálását első 
lépcsőben javasolta. A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmét szolgáló irány-
elvek közül prioritást élveztek a fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési 
feltételeiről,41 az élelmiszerek árának feltüntetéséről, a fogyasztói hitelekről42 és a 
félrevezető reklámozásról szóló irányelvek43, míg a második lépcsőben harmoni-

38  2174/1995. (VI. 15.) Korm. határozat az ötéves jogharmonizációs programról.
39  Council Cannes White Paper COM(95) 163 final/2.
40  A Tanács 92/59/EGK irányelve (1992. június 29.) az általános termékbiztonságról.
41  A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben 

alkalmazott tisztességtelen feltételekről.
42  A Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a tagállamok fogyasztói hitelre vo-

natkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről.
43  A Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 10.) a megtévesztő reklámra vonatko-

zó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.
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zálandók az utazási szerződésekről,44 az ingatlanok időben megosztott használati 
jogának vételéről45 és a házaló kereskedelemről46 szóló irányelvek. 

A Fehér Könyv a kulcsfontosságú irányelvek felsorolása mellett meghatározta 
a fogyasztóvédelmi kodifikáció alapkövetelményeit is. Első alapkövetelményként 
kiemelte, hogy a kodifikáció során a fogyasztók számára biztosítani kell a fogyasz-
tói alapjogokat, ahogyan azt az Európai Közösség az 1975-ös első fogyasztóvédel-
mi programban is meghatározta. Az említett alapjogok a fogyasztó egészségének 
és biztonságának védelme, a fogyasztók gazdasági (vagyoni) érdekeinek védelme, 
a jogorvoslathoz való jog, a fogyasztók joga a tájékoztatáshoz és a fogyasztók ér-
dekképviselethez való joga.

A  Fehér Könyv által előírt második kodifikációs alapkövetelmény egy, a fo-
gyasztóvédelemért felelős, megfelelő intézményi, szervezeti struktúra kialakítása. 
Ez a követelmény egy olyan általános, horizontális jogkörrel felruházott fogyasz-
tóvédelemért felelős, állami szerv felállítását igényelte, amely általános felügyeleti, 
ellenőrzési jogkörrel felruházva felel a fogyasztóvédelemért, és koordinálja más 
szakhatóságoknak a fogyasztóvédelmet érintő tevékenységeit.

A Fehér Könyv harmadik kodifikációs alapkövetelményként határozta meg ta-
nácsadó, konzultatív testületek felállítását központi vagy szektorális szinten. Az 
intézkedés célja a fogyasztói érdekek képviselete és a fogyasztóvédelmi politika 
alakításában való részvétel.

Negyedik alapkövetelményként a Fehér Könyv a fogyasztók tájékoztatását és 
nevelését szolgáló programok kifejlesztését javasolta a fogyasztók előrelátásának, 
megfontolt, tudatos piaci döntések meghozatalára való alkalmasságának elérése 
érdekében.

Az ötödik kodifikációs alapfeladat egy hatékony jogérvényesítési rendszer 
biztosítása, különös tekintettel az EU Bizottság által 1993-ban elfogadott Zöld 
Könyvben lefektetett javaslatokra. 

Végezetül a Fehér Könyv kodifikációs elvárásként rögzítette a fogyasztóvédelmi 
társadalmi szerveződések fejlődésének támogatását és segítését.

A Társulási Megállapodások megkötését követően a Közösség madridi csúcsér-
tekezletén felkérték a Bizottságot, hogy a csatlakozni kívánó országok helyzetéről 
készítsen átfogó elemzést, és értékelje az EU fejlődési távlatait. Az AGENDA 2000 
című dokumentum – melyet hivatalosan 1997. július 16-án adtak át – tartalmazta 
az EU bővítési stratégiáját, valamint az Európai Bizottság országértékelése nyo-

44  A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról.
45  Az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok 

időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai 
vonatkozásában a fogyasztók védelméről.

46  A Tanács 85/577/EGK irányelve (1985. december 20.) az üzlethelyiségen kívül kötött szer-
ződések esetén a fogyasztók védelméről.
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mán kialakított ún. Országvéleményt. Az Országvéleményben külön is helyet ka-
pott a fogyasztóvédelem helyzetének értékelése. A  dokumentum megállapításai 
között szerepelt az átfogó fogyasztóvédelmi törvény és átlátható hatásköri szabá-
lyok hiánya. Az AGENDA 2000 tehát egyértelmű elvárásként fogalmazta meg a 
fogyasztóvédelmi törvény, egy egységes fogyasztóvédelmi politika és egy haté-
kony intézményi struktúra szükségességét. 

A Kormány a jogharmonizációs „kényszer” ösztönzésére fogadta el a fogyasz-
tóvédelmi modernizáció szükségességét, és összekapcsolta azt jogharmonizációs 
feladatok teljesítésével. A  fogyasztóvédelmi szabályozás korszerűsítésének kon-
cepciójáról, valamint az azzal kapcsolatos további feladatokról szóló 2145/1996. 
(VI. 13.) Korm. határozat lefektette – lényegében a Fehér Könyv és az Országvé-
lemény követelményeivel egybehangzóan – a fogyasztóvédelmi szabályozás kor-
szerűsítésének legfontosabb elveit és feladatait, valamint előírta, hogy az illetékes 
tárcáknak elő kell készíteni a fogyasztóvédelmi törvény tervezetét. Ennek nyomán 
a Parlament 1997. december 15-én elfogadta a fogyasztóvédelemről szóló 1997. 
évi CLV. törvényt47. 

Az Fgytv. hatálybalépését követően a fogyasztóvédelmi jogalkotás motorja to-
vábbra is a jogharmonizációs kötelezettség teljesítése maradt. 1996 és 2004 között 
több lépcsőben történt meg a közösségi fogyasztóvédelmi acquis communautaire 
átvétele. Ha korszakolni akarjuk ezt az időszakot, azt mondhatjuk, hogy az 1990-
es évek második fele és a 2000-es évek eleje a fogyasztóvédelmi jogszabályok te-
kintetében a „tömegtermelés” időszaka volt, hiszen dömpingszerűen gyártotta a 
jogalkotás az acquis átvételét célzó jogszabályokat, az Európai Unióhoz való csat-
lakozást közvetlenül megelőző időszak pedig az ún. „finomrahangolás” stádiu-
ma volt, amely azoknak a jogharmonizációs feladatoknak a teljesítését jelentette, 
amelyek a fogyasztóvédelemi acquis communautaire-nek való teljes megfelelést 
biztosították. 

1996-ban új törvényt fogadott el a Parlament a tisztességtelen piaci magatartás 
és versenykorlátozás tilalmáról48, 1997-ben megszületett a gazdasági reklámról 
szóló törvény.49 Az 1998-ban hatályba lépett fogyasztóvédelmi törvény felhatalma-
zása alapján több közösségi fogyasztóvédelmi irányelv átültetésre került. Ebben a 
csomagban fogadta el a Kormány többek között a házaló kereskedelemről szóló 
44/1998 (III. 1.) Korm. rendeletet, az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és 
az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren-
deletet, a távollevők közötti szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendele-
tet, az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló 
szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet, valamint módosította a 

47  A továbbiakban: Fgytv.
48  1996. évi LVII. törvény
49  1997. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.)
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Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek hatásköréről szóló 
kormányrendeletet is. A fogyasztói szerződések közösségi irányelveinek átülteté-
sével – a házaló kereskedésre,50 a távollévők közötti eladásokra,51 az ingatlanok 
időben osztott használati jogára irányuló szerződésekre,52 fogyasztási hitelszerző-
désekre53 vonatkozóan – olyan új szerződési szabályok kerültek a magyar polgári 
jogba, amelyek addig ismeretlenek voltak a hazai jogi szabályozásban, és amelyek 
közös sajátossága volt, hogy a szokatlan kereskedelmi módszerekkel szemben ha-
tékonyabb fogyasztóvédelmi szabályokat54 vezetett be. 

A jogharmonizációs jogalkotási folyamat részeként a Polgári Törvénykönyv is 
jelentős módosításokon esett át. 1997-ben55 változtak a tisztességtelen általános 
szerződési feltételek szabályai, 2002-ben56 pedig a jótállási és szavatossági szabá-
lyok. Külön törvényt fogadtak el az elektronikus aláírásról, illetve az elektronikus 
kereskedelemről, melynek fogyasztóvédelmi rendelkezései szintén tovább erősítet-
ték a fogyasztóvédelem hazai rendszerét.57

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjáig, 2004. május 
1-ig teljes mértékben teljesítette a közösségi fogyasztóvédelmi acquis transzpo-
zícióját. Ez jelentette egyrészről a cannes-i Fehér Könyv 23. fejezetében felsorolt, 
továbbá az EU által 1995–2004 között elfogadott irányelvek átültetését, valamint 
illeszkedési, végrehajtási szabályok elfogadását. 

50  Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. 
december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelv.

51  A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 
20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

52  Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések 
egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv.

53  A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
sek közelítéséről szóló, 1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi irányelv.

54  A házaló kereskedelem és a távollevők között kötött szerződések esetében a szerződés lét-
rejöttének módszere szokatlan, mivel nem üzlethelyiségben vagy irodában kötik meg ezeket 
a szerződéseket, hanem vagy a fogyasztó otthonában (a házaló kereskedelem esetében), vagy 
a szerződő felek közötti fizikai kontaktus nélkül (a távollevők közötti szerződések esetében). 
Mindkét helyzetben fennáll a veszélye a fogyasztó választási szabadsága nagymértékű korlá-
tozásának, hiszen a fogyasztónak vagy nincs ideje átgondolni az üzleti ajánlatot, vagy nem áll 
módjában más ajánlattal összevetve megfontolt nyilatkozatot tenni. Ugyanakkor az ingatla-
nok időben megosztott használati jogára irányuló szerződés mind a szerződés létrejöttében, 
mind annak tartalmában magában hordozza a fogyasztó megtévesztésének veszélyét. Ezekre 
a sajátosságokra tekintettel az irányelvek szigorú előírásokat tartalmaznak a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatási kötelezettség és a szerződéstől való elállási jog, illetőleg a felelősségi 
szabályok tekintetében.

55  A Ptk. módosítását tartalmazó 1997. évi CXLIX. törvény.
56  2002. évi XXXVI. törvény az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú törvények módosításáról.
57  1995. évi V. törvény az élelmiszerekről.
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3. A FOGYASZTÓVÉDELEM FEJLŐDÉSE AZ EU-CSATLAKOZÁS  
UTÁNI IDŐSZAKBAN (2004–2022)

Az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően a fogyasztóvédelmi jog-
alkotás alapvetően két pilléren nyugodott. Egyrészről a jogharmonizációs kö-
telezettségből eredő jogalkotás, másrészről pedig a nemzeti fogyasztóvédelmi 
politikai célkitűzésekben meghatározott feladatok megvalósítására irányuló jog-
szabályok. Megjegyzendő, hogy ez utóbbiak sem ütközhetnek az uniós joggal, de 
kiegészíthetik azokat a sajátos nemzetgazdasági, társadalmi és politikai célkitűzé-
sekre figyelemmel.

EU-tagállamként jelentősen megváltozott a jogharmonizációs kötelezettség 
jellege is. Amíg csatlakozásra való felkészülés időszakában az éves, majd féléves 
jogharmonizációs jogalkotási tervekbe foglalt központi programozás jellemezte a 
jogharmonizációt, a csatlakozást követően jogharmonizációs jogalkotás az egye-
di programozás alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a jogharmonizációs jogal-
kotásnak igazodnia kell az uniós jogalkotáshoz, illetőleg az Unió által elfogadott 
irányelvekben meghatározott transzpozíciós határidőhöz. Továbbra is érvénye-
sülni kell azonban a szerves jogharmonizáció elvének, amely azt a célt szolgálja, 
hogy a jogharmonizáció alapját képező uniós jogforrásokat oly módon kell a ma-
gyar jogrendszerbe implementálni, hogy koherens módos illeszkedjen a magyar 
jogrendszerbe. Megemlítendő, hogy a „tételes” uniós jog mellett a harmonizálási 
kötelezettség az Európai Bíróság irányadó eseteiben elvi éllel megfogalmazott jog-
értelmezésre is kiterjed.58 A fogyasztóvédelem területén, a devizaalapú hitelszer-
ződések kapcsán, több mint 20 olyan EUB-döntés született, melyet a magyar bíró-
ságok kezdeményeztek ún. előzetes döntéshozatali eljárás keretében, a fogyasztói 
szerződések tisztességtelen szerződési kikötéseiről szóló 93/13/EK irányelv egyes 
rendelkezéseinek értelmezése tárgyában. 

Az EU-csatlakozás utáni évek fogyasztóvédelmi jogalkotása a csatlakozást kö-
vetően elfogadott új EU-irányelvek átültetésére, másrészről pedig a fogyasztó-
védelmi jogszabályok finomrahangolására fókuszált. A  finomrahangolás köré-
be sorolható, a Ptk., valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő 
jogharmonizációs célú módosításáról szól 2006. évi III. törvény, amely átfogóan 

58  Az Európai Bíróság állandó joggyakorlata megköveteli, hogy a tagállamok ezekben az íté-
letekben megfogalmazottakat a lehető legrövidebb időn belül vegyék figyelembe, és amennyi-
ben szükséges, nemzeti jogszabályaikat annak megfelelően módosítsák. Az Európai Bíróságnak 
az EK-Szerződés 234. cikkében biztosított hatáskör gyakorlása keretében adott jogértelmezése 
a közösségi jog adott szabálya tekintetében „visszamenőleges” hatályú, amennyiben „meghatá-
rozza és tisztázza e szabály jelentését és hatókörét, amint azt érteni és alkalmazni kell és kellett 
volna a hatálybalépésétől kezdve”. (Lásd az Amministrazione delle Finanze kontra Srl Meridio-
nale Industria Salumi, Fratelli Vasanelli and Fratelli Ultrocchi, 66, 127 és 128/79. sz. egyesített 
ügyekben hozott ítéletet.)
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módosította általános szerződési feltételekre és a tisztességtelen szerződési kiköté-
sekre vonatkozó korábbi szabályozást. A módosítás lényegében a fogyasztói szer-
ződések tisztességtelen szerződési feltételeiről szóló 93/13/EK irányelv korábbi 
átültetésével kapcsolatos korrekciókat végezte el, figyelemmel az Európai Bíróság 
döntéseire1, különösen az Ynos Kft. kontra Varga János-ügyben59 hozott EUB-dön-
tésre, amely megállapította, hogy tisztességtelen kikötés megtámadhatóságára vo-
natkozó magyar szabályozás nem felel meg az Irányelv 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott azon feltételnek, amely előírja, hogy a nemzeti szabályozásnak biz-
tosítani kell, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel ne kötelezze a fogyasztót.60

2008-tól az évtized végéig egy „jogalkotási boom” figyelhető meg fogyasztóvé-
delmi jogalkotást illetően, elsődlegesen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló közösségi irányelv (UCP-irányelv)61 átülteté-
sének köszönhetően. Az irányelv transzpozíciója ugyanis szükségessé tette a fo-
gyasztóvédelmet érintő szinte valamennyi jogszabály átvilágítását. A jogrendszert 
horizontálisan érintő jogharmonizációs kötelezettségnek a jogalkotó a fogyasz-
tókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény (továbbiakban Fttv.) elfogadásával tett eleget. A  törvény 2008. 
szeptember 1-én lépett hatályba. Az Fttv.-vel egyidejűleg – több más jogszabály 
mellett – jelentősen módosítani kellett a fogyasztóvédelmi törvényt62, a gazdasági 
reklámtevékenységről szóló törvényt63, valamint a tisztességtelen piaci magatartás 
és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt64 is.

Ugyancsak erre az időszakra esik a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. 
évi CLXII. törvény elfogadása. A  jogharmonizációs célú törvény a fogyasztói 

59  C-302/04Ynos Kft. kontra Varga János-ügy, ECLI:EU:C:2006:9.
60  A Szombathelyi Városi Bíróságon a csatlakozás után indult Ynos Kft. felperes és V. J. al-

peres közötti ügyben merült fel az a kérdés, hogy vajon a tisztességtelen szerződési kikötések 
megtámadására vonatkozó szabályok megfelelnek-e az irányelvben foglalt követelményeknek. 
A Szombathelyi Városi Bíróság 2004. június 10-én hozott végzésével előzetes döntéshozatali 
kérelemmel fordult az Európai Bírósághoz, és kérte az irányelv 6. cikk (1) bekezdésének értel-
mezését. A jogvita során a Szombathelyi Városi Bíróság – többek között – abban a kérdésben 
kérte az Európai Bíróság jogértelmező döntését, hogy a Ptk. 209. § (1) bekezdése megfelel-e a 
93/13/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak, vagyis hogy a tisztességtelen ki-
kötés megtámadhatósága megfelel-e az irányelv azon kikötésének, hogy a tisztességtelen szer-
ződési feltétel a fogyasztóra nézve nem lehet kötelező erejű. Bár az Európai Bíróság elfogadta 
a Magyar Államnak azt az érvelését, hogy 2002-ben a jogvita keletkezésekor Magyarország 
nem volt még tagja az Európai Uniónak, ezért a Bíróság nem rendelkezett hatáskörrel a feltett 
kérdések megválaszolására, mindazonáltal nyilvánvalóvá vált, hogy a hatályos szabályok mó-
dosításra szorulnak.

61  2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakor-
latok tilalmáról

62  1997. évi CLV. tv.
63  2008. évi XLVII. tv.
64  1996. évi LVII. tv. 
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hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelvet ültette át a magyar jogba. 
A  törvény hatálya a fogyasztóknak nyújtott hitel- és kölcsönszerződésekre, va-
lamint a fogyasztóknak nyújtott pénzügyi lízingre terjed ki. A  törvény nagyon 
jelentős garanciális szabályokat léptetett hatályba, különösen a szerződéskötés 
megelőző tájékoztatási kötelezettség és a fogyasztót megillető elállási jog tekin-
tetében. Mindazonáltal abban az értelemben későn született, hogy a devizaalapú 
kölcsönszerződésekre kihatással legyen, tekintettel arra, hogy a szerződések túl-
nyomó részét 2003 és 2008 között kötötték.

A  2000-es évek második évtizede fogyasztóvédelem vonatkozásában is un-
ortodox intézkedéseket hozott, ellentmondásos heterodox standardok mentén. 
Egyrészről, 2010-től több, a jogalkotási tervekben szereplő fogyasztóvédelmi jog-
szabály elfogadása elmaradt. Ezek közül említhető például a Fogyasztóvédelmi 
törvény tervezett, átfogó felülvizsgálatának elmaradása, az uniós jog65 alkalmazá-
sa miatt szükséges piacfelügyeleti törvény késedelme vagy a középtávú fogyasztó-
védelmi stratégia megalkotásának elmaradása. 

Ezzel ellentétben a 2011-ben elfogadott Alaptörvény66 fogyasztóvédelem tekin-
tetében is valamiféle paradigmaváltást jelentett, először jelenítve meg alaptörvé-
nyi szinten a fogyasztók jogainak védelmét, ezzel is hangsúlyozva az állam intéz-
ményvédelmi kötelezettségét a fogyasztóvédelem területén. 

2011-től a fogyasztóvédelmi jogorvoslati fórumrendszer új extrajudiciális jog-
vitarendezési és panaszintézési fórummal gazdagodott. A Fogyasztóvédelmi tör-
vény alapján 1997 óta működő fogyasztói békéltető testületek mellett, a pénzügyi 
szolgáltatásokra specializált fórumként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele-
téről szóló törvény67 rendelkezett a pénzügyi békéltető testület felállításáról, amely 
2011. július 1-én kezdte meg működését.68 A Pénzügyi Békéltető Testület (továb-
biakban PBT) hatáskörébe a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti fogyasz-
tói jogviták tartoznak, nevezetesen a bank, biztosító, pénzügyi vállalkozás, pénz-
tár, befektetési szolgáltató stb. és a fogyasztó olyan jogvitái, amelyek – a nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben – létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatosak. Ugyancsak a PBT került kijelölésre a FIN-NET–EGT-térség vo-
natkozásában a határokon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvitákban a békéltetés 
lefolytatására.

A 2000-es évek legnagyobb magánjogi „vállalkozása”, a Polgári Törvénykönyv 
rekodifikációja a fogyasztóvédelmi magánjog területén jelentős változásokat 

65  765/2008/EK rendelet illeszkedési szabályainak megalkotása.
66  Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.
67  2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 83–111. §§. 

A Psztv. helyébe a Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX. törvény lépett.
68  A Pénzügyi Békéltető Testület Budapest Krisztina krt. 39. székhelyen kezdte meg műkö-

dését, jelenlegi székhelye: Budapest, Váci út 76.
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eredményezett. A rekodifikációt megalapozó Koncepció egyik célkitűzése69 a fo-
gyasztóvédelmi magánjog integrálása volt. A 2013. évi V. törvénnyel elfogadott új 
Polgári Törvénykönyv70 ennek a célkitűzésnek részben tett eleget.71 A fogyasztó-
védelmi magánjogra vonatkozó speciális szabályok a Ptk. Kötelmi jog címet viselő 
VI. könyvében találhatók. A Törvénykönyv a fogyasztó védelme érdekében lehe-
tővé teszi a szerződési szabadságnak, illetőleg a felek magánautonómiájának kor-
látozását, ha a szerződő felek közötti equilibrium hiányzik, és beavatkozás nélkül a 
szerződő felek mellérendeltsége, illetőleg egyenjogúsága csorbát szenvedne. A fo-
gyasztó és a vállalkozás közötti szerződések esetében a fogyasztók jogait – eltérve 
a kötelmi jogra jellemző diszpozitív szabályozástól – kógens szabályokkal védi a 
törvény, amelyektől tilos a fogyasztó hátrányára eltérni. A Polgári Törvénykönyv a 
fogyasztóvédelmi magánjog integrálása tekintetében szelektív módszert követ. El-
fogadja ugyan az Európai Unió fogyasztóvédelmi magánjogának való megfelelés 
imperatívuszát, de az integrálás során kifejezetten kerülni kívánja a kazuisztikus 
megoldásokat. A törvényjavaslat indokolása a választott kiindulópontot illetően 
úgy fogalmaz, hogy „a fogyasztóvédelmi szerződési jogból csak az irányelvek ma-
radandó magját építi be tematikusan a kódexbe”,72 míg a kimaradó irányelvi sza-
bályokat külön jogszabályokban, elsősorban a fogyasztóvédelmi törvényben java-
solja elhelyezni. Ennek alapján az uniós fogyasztóvédelmi irányelvek „magánjogi 
magjának” inkorporációja történt meg, így a fogyasztói szerződések tisztesség-
telen szerződési feltételeire vonatkozó 93/13/EGK tanácsi irányelv73, a fogyasz-
tói adásvételek kellékszavatossági és a jótállási szabályaira vonatkozó 1999/44/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv74, a termékfelelősségről szóló 85/374/ EGK 

69  A Koncepció a Kötelmi jogra vonatkozó célkitűzések 5. pontjában rögzítette, hogy „A fo-
gyasztói szerződések kódex-szintű speciális magánjogi szabályait (amelyek zömükben európai 
közösségi jog átvételét jelentik) az új Ptk.-ba kell integrálni: egyrészük a szerződések általános 
szabályai közé helyezhető, másokat az adott szerződéstípus normái közé kell beépíteni”. Kon-
cepció 16. oldal.

70  2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, Magyar Közlöny 2013. 31. szám, 2013. feb-
ruár 26.

71  A  fogyasztóvédelmi magánjog integrációját teljesebben valósította volna meg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény, amely a szerződési jog közös szabályai között 
tartalmazta volna a fogyasztói szerződésekre vonatkozó speciális szabályokat, a termékszava-
tosság és a hozzá kapcsolódó csoportos kereset (class action) szabályait, valamint a fogyasztói 
hitelt is. Az új kódex azonban az Alkotmánybíróság döntése és a jogalkotói akarat változása 
folytán nem léphetett hatályba.

72  Lásd a T/7971. sz. törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről Indokolás, VI. könyv Kötel-
mi jog, Második rész: A szerződés általános szabályai

73  A  fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv

74  A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szó-
ló 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
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tanácsi irányelv75, a szervezett utazásokról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelv76 a 
belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen 
az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv77, valamint a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelv78 magánjogi elemeinek átültetése. Ez 
utóbbi irányelv tekintetében az inkorporáció még a magánjogi mag tekintetében 
is csak részlegesnek mondható, tekintettel arra, hogy csak az irányelv 18., 20. és 
22. cikkeit implementálta a Ptk. szabályai közé a jogalkotó oly módon, hogy az 
adásvételi szerződés általános szabályai közé beiktatta a fogyasztói adásvételre vo-
natkozó speciális kárveszély átszállási szabályokat, valamint a késedelem jogkö-
vetkezményeire vonatkozó különös rendelkezéseket.79 A fogyasztói jogokról szóló 
irányelv átfogó transzpozíciója végül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződé-
sek részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben történt meg, 
ami által a fogyasztói szerződések speciális szabályait egy „fogyasztói kis-Ptk.-ba” 
foglalta a jogalkotó.

Az új Ptk. fogyasztóvédelmi szabályainak egyik csoportja valódi integrációt je-
lent, mivel korábban külön törvényben vagy kormányrendeletben lévő jogintéz-
ményeket, fogyasztói szerződésfajtákat illesztett be a jogalkotó a kódexbe. Ilyennek 
minősül a termékfelelősség Kódexbe történő inkorporációja. A fogyasztóvédelmi 
normák másik csoportját azok a szabályok alkotják, amelyek már korábban is a 
Polgári Törvénykönyv részét képezték, és az új törvényben is megtalálhatók töb-
bé-kevésbé átdolgozott formában. Ilyenek pl. a fogyasztó fogalma, a szavatossági 
és a jótállási szabályok, valamint a fogyasztói szerződések tisztességtelen szerző-
dési feltételeire vonatkozó rendelkezések. A fogyasztóvédelmi magánjogi normák 
harmadik csoportjába a korábban a magyar jog által nem szabályozott új jogintéz-
mények tartoznak. E körbe tartozik pl. a termékszavatosság, a fogyasztói kezesség, 
továbbá a fogyasztói zálogszerződés.

A törvényjavaslat indokolása a választott kiindulópontot illetően úgy fogalmaz, 
hogy „a fogyasztóvédelmi szerződési jogból csak az irányelvek „maradandó mag-

75  A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezések közelítéséről szóló 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv, valamint 
az azt módosító 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

76  A szervezett utazási formákról szóló 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv
77  A  belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 8-i 2000/31/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 

78  A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

79  Lásd a Kódex 6:219–220. §-ait
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ját” építi be tematikusan a kódexbe”,80 míg a kimaradó irányelvi szabályokat külön 
jogszabályokban, elsősorban a megújítandó fogyasztóvédelmi törvényben java-
solja elhelyezni. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény elfogadása és 2014. már-
cius 15-i hatálybalépése között át kellett világítani a teljes jogrendszert. Jelentős 
jogalkotási feladat jelentett a teljes fogyasztóvédelmi magánjogi rendszer hozzá-
igazítása a Ptk. új szabályaihoz.

A 2020–22 között újra nagyobb hangsúlyt kapott a fogyasztóvédelmi jogalko-
tásban a harmonizációs célú jogalkotás. Az Európai Unió Bizottsága 2018-ban 
elfogadott Új megállapodás a fogyasztói érdekekért81 közleménye új korszakot nyi-
tott az EU fogyasztóvédelmi jogának fejlődésében, a fogyasztóvédelmi vívmányok 
digitális transzformációjának időszakát. 2019-ben a digitális gazdaság és digitális 
átalakulás követelményeihez igazodóan a Tanács és az Európai Parlament három 
fogyasztóvédelmi szempontból nagy jelentőségű irányelvet fogadott el: az ún. Mo-
dernizációs irányelvet82 (továbbiakban: Modernizációs vagy Omnibus-irányelv), 
amely fogyasztóvédelmi joganyag modernizálását, a jogi szabályozási hiátusok ki-
töltését, illetőleg tárgyi hatálya körébe tartozó irányelveknek az online viszonyok-
hoz való igazítását célozta. Ugyancsak 2019-ben megszülettek az ún. iker-irány-
elvek,83 az áruk adásvételéről szóló (EU) 2019/771 irányelv84, továbbá a digitális 
tartalomról és digitális szolgáltatásokról szóló (EU) 2019/770 irányelv85. Az első 
a fogyasztói adásvételek tárgyát képező áruk, beleértve a digitális elemeket is tar-
talmazó áruk, a másik pedig a digitális tartalmak és digitális szolgáltatások hibás 
teljesítése miatti felelősség jogi kereteit szabályozza. A Modernizációs irányelv át-

80  Lásd a T/7971. sz. törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről Indokolás, VI. könyv Kötel-
mi jog, Második rész: A szerződés általános szabályai

81  COM/2018/183 final, CELEX:52018DC0183.
82  Az Európai Parlament és a Tanács 2019/2161 irányelve (2019. november 27.) a 93/13/

EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása 
és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) PE/83/2019/
REV/1, OJ L 328, 18.12.2019, p. 7–28., http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj (2021. 07. 
21.): Letöltés: 2022. március 27.

83  Vékás Lajos: Európai iker-irányelvek az áruk, a digitális tartalmak és a digitális szolgálta-
tások hibás teljesítése. In In memoriam Novotni Zoltán. Emlékkönyv Novotni Zoltán halálának 
25. évfordulója alkalmából. Tanulmánykötet. Miskolc, Novotni Alapítvány, 2021, 219–226.

84  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk 
adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezé-
séről (EGT-vonatkozású szöveg), OJ L 136, 22.5.2019, p. 28–50.

85  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális 
tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vo-
natkozásairól (EGT-vonatkozású szöveg), OJ L 136, 22.5.2019, p. 1–27.

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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ültetését a 2020. évi CXXXVI. törvény és a 712/2020. (XII. 30.) kormányrende-
let tartalmazza, a hibás teljesítési irányelvek transzpozíciója a 373/2021. (VI. 30.) 
kormányrendeletben történt meg. 

4. FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA 

A  fogyasztóvédelem fejlődése szempontjából nagy jelentőséggel bírt, hogy fo-
gyasztóvédelmi politika önálló szakpolitikaként nyert elismerést kormányzati 
politikában és így a közpolitika része lett. A  fogyasztóvédelem stratégiai célki-
tűzéseinek és cselekvési terveinek kormányszinten történő elfogadása azt üzente 
a tízmillió magyar fogyasztó számára, hogy kormányzati stratégia egyik megha-
tározó célkitűzése a fogyasztók életminőségének, a fogyasztói jogoknak a biztosí-
tása. Ennek alapját az 1997-ben elfogadott fogyasztóvédelmi törvény teremtette 
meg, amelynek 40. §-a kötelezte a fogyasztóvédelem irányításáért felelős minisz-
tert, hogy „kidolgozza és jóváhagyásra a kormány elé terjeszti a fogyasztóvédelmi 
politika koncepcióját, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi felté-
teleire. A koncepciónak tartalmazni kell az elérni kívánt fogyasztóvédelmi célokat, 
a célok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, azok megvalósításának sor-
rendjét és határidejét, továbbá a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve 
a pénzügyi igények megjelölést is.” A törvényi előírás alapján a Kormány első íz-
ben 1999-ban fogadott el fogyasztóvédelmi stratégiát. A fogyasztóvédelmi poli-
tika középtávú koncepcióról szóló 1036/1999. (IV. 21.) számú kormányhatározat 
a 1999–2002 közötti időre határozta meg a fogyasztóvédelmi politika céljait és 
prioritásait. A prioritások között egy hatékony piacfelügyeleti monitoring rend-
szer kiépítése, a veszélyes termékek és szolgáltatások kiszűrése céljából a Központi 
Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) létrehozása, erős és hatékony állami 
fogyasztóvédelmi rendszer működtetése, a jogorvoslati rendszer továbbfejlesztése 
és hatékonyságának fokozása, valamint a fogyasztóvédelmi oktatásnak és a civil 
szerveződések szerepének fejlesztése szerepelt. 

Az első fogyasztóvédelmi politikát még négy középtávú szakpolitikai program 
követte: a 2003–2006 közötti időszakra szóló 1012/2003. (II. 25.) Korm. határo-
zat, a 2007–2010 közötti időszakra szóló 1033/2007. (V. 24.) Korm. határozat, a 
2014-ig szóló 1011/2012. (I. 23.) Korm. határozat86 és utolsóként az V. fogyasztó-
védelmi stratégia, melyet a kormány a 2018-ig szóló időszakra a 2011/2015. (XII. 
29.) Korm. határozatban fogadott el. 

Mindegyik fogyasztóvédelmi szakpolitikai stratégiai tervdokumentum igazo-
dott, illetőleg leképezte az EU fogyasztói politikai stratégia célkitűzéseit, és mind-

86  A kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben egyes kormányhatározatok deregu-
lációjáról szóló 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozattal hatályon kívül helyezte. 
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egyik további lendületet adott a fogyasztóvédelem fejlődésének. A II. középtávú 
fogyasztóvédelmi politika három fő célt határozott meg: az egységes magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítását, a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatékony végre-
hajtását és a fogyasztóvédelmi szervezetek döntéshozatalba történő bevonását, va-
lamint a fogyasztói igényérvényesítés erősítését.

A III. középtávú fogyasztóvédelmi stratégia az „Új Magyarország” Kormány-
programmal összhangban abból a tételezésből indult ki, hogy az erős fogyasztó-
védelem a jól működő gazdaság elengedhetetlen feltétele. Alapvető cél a fogyasz-
tók biztonságérzetének erősítése, az életminőség védelme, erős és hatékony állami 
szerepvállalás a fogyasztóvédelemben, integrált fogyasztóvédelmi hatóság létre-
hozása, illetőleg a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok közötti valódi 
együttműködés megerősítése. 

A IV. középtávú fogyasztóvédelmi stratégia alapvető célkitűzése a piacfelügye-
leti ellenőrzések erősítése, a veszélyes termékek kiszűrése volt, valamint nagy 
hangsúlyt kapott a jogérvényesítés hatékonyságának növelése, illetőleg a hatósági 
jogalkalmazás eszköztárának kibővítése. A fogyasztóvédelmi politika újdonsága-
ként hangsúlyt kapott a vállalkozóbarát szemlélet, ami a hatóság ellenőrzési és 
intézkedési lehetőségeinek bővítése mellett a vállalkozások adminisztratív terhei-
nek csökkentését, az arányos, fokozatos és méltányos intézkedések, szankciók al-
kalmazását jelentette. 

A 2018-ig szóló V. középtávú fogyasztóvédelmi szakpolitika középpontjában a 
fogyasztói tudatosság növelése a „Közösen, Közérdekből, Közérthetően” elneve-
zésű célkitűzés állt.

Kiemelt feladatként jelölte meg a fogyasztók felkészítését a digitális kor kihí-
vásaira, továbbá az alternatív vitarendezés hatékonyságának javítása érdekében 
a békéltető testületek működésének áttekintésére. Meg kell jegyezni, hogy az V. 
fogyasztóvédelmi politika végrehajtását célzó kormányhatározat semmilyen uta-
lást nem tartalmazott a fogyasztóvédelmi igazgatás átalakítására, így a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) megszüntetésére sem. Ennek ellenére egy hir-
telen jött, átfogó deregulációs döntéssel a 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelettel 
a 2016. december 31. napjával, osztott jogutódlással megszüntették az NFH-t, és 
2017. január 1-i hatállyal jelentősen átalakult a fogyasztóvédelmi közigazgatási 
hatósági rendszer.87 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódja a fogyasztó-
védelemért felelős minisztérium (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, majd 2018-
tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium), másodfokú hatósági ügyekben 

87  378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formá-
ban működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, 
valamint egyes közfeladatok átvételéről.
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pedig országos illetékességgel a Pestvármegyei Kormányhivatal lett.88 Az ugyan-
ekkor elfogadott 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi közigaz-
gatási hatósági feladatokat a Vármegyei, Fővárosi Kormányhivatal, az Országos 
Katasztrófavédelmi Hatóság, a Pest Vármegyei Kormányhivatal és a fogyasztóvé-
delemért felelős miniszter hatáskörébe utalta.89 A 2017-ben hatályba lépett válto-
zások közül a másodfokú közigazgatási hatóságra vonatkozó szabályok nem áll-
ták ki az idő próbáját, 2019-ben egy újabb fordulattal megszüntették a fellebbezés 
lehetőségét a fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági eljárásban azzal, hogy ha-
tályon kívül helyezték a Pestvármegyei Kormányhivatal másodfokú hatóságként 
történt kijelölését.90

Az V. Fogyasztóvédelmi stratégia 2018-as lejárta után a kormány nem fogadott 
el újabb fogyasztóvédelmi tervdokumentumot. Többéves kihagyás után 2021-ben 
új irányt vett a fogyasztóvédelmi stratégiaalkotás. 2021. március 15-én a fogyasz-
tóvédelemért felelős miniszter az Innovációs és Technológiai Minisztérium hon-
lapján közzétette az első ún. fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programját, amely 
terminusát, elfogadását és kötőerejét illetően is jelentősen eltér az 1999-től kiala-
kult gyakorlattól, és nem illeszkedik a fentebb hivatkozott kormányzati irányí-
tásról szóló kormányrendeletben felsorolt stratégiai tervdokumentumok sorába 
sem. A kétségtelenül előremutató, nagyívű, új fogyasztóvédelmi program a szak-
mapolitikai program nevet viseli. Ez a terminus nem szerepel sem a kötelezően 
előkészítendő stratégiai, sem pedig az ún. opcionális tervdokumentumok között. 
A nem kötelező tervdokumentumok körébe tartozó szakpolitikai stratégiának és 
szakpolitikai programnak sem feleltethető meg, tekintve hogy a kormányrendelet 
35.§. (1) bekezdése szerint a szakpolitikai stratégia egy adott szakpolitikai terület-
re vonatkozó jövőkép elérésének középtávú stratégiai tervdokumentuma, amelynek 
elfogadásáról a kormány dönt, míg a szakpolitikai program olyan rövid távú, a vo-
natkozó stratégiák megvalósítására fókuszáló stratégiai tervdokumentum, amelynek 
előkészítéséről és elfogadásáról a miniszter dönt. A fogyasztóvédelmi szakmapoliti-
kai program tartalmát tekintve leginkább a szakpolitikai stratégia és szakpolitikai 
program kombinációja. Feltételezhetően ez a magyarázata, hogy a dokumentum 
a szakmapolitikai program címet viseli. Az időbeliség tekintetében is unortodox 
a dokumentum annyiban, hogy tartalmaz rövid, közép- és hosszú távú célkitűzé-
seket is: a fogyasztóvédelem irányait, feladatait rögzítő szakmapolitikai program 
irányai, alapelvei hosszú távra 5-10 évre, a végrehajtást célzó feladatok rövid és kö-

88  387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről. 1. § d. pont 
1. § (4) bekezdés.

89  Uo. 27. § (2) bekezdés. 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság ki-
jelöléséről. 1. § d. pont.

90  387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdését 2020. március 1-i hatállyal hatályon 
kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) 163. § (2) bekezdése.
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zéptávra, 1-3 évre szólnak.91 Ami dokumentum tartalmát illeti, egyaránt tartalmaz 
stratégiai elveket, célkitűzéseket, víziókat a végrehajtásra vonatkozó cselekvési 
eszközöket, viszont nem tartalmazza az ezek megvalósításának pénzügyi igényeit 
és forrásait. Ugyancsak aggályokat vethet fel – különösen a kormányhatározatban 
elfogadott előző középtávú fogyasztóvédelmi szakpolitikai stratégiákhoz képest 
– a szakmapolitikai program kötőereje. A szakmapolitikai programot a minisz-
ter az ITM honlapján tette közzé, tehát nem jelent meg semmilyen jogforrásban. 
A program számos kérdést vetett fel. Nem volt egyértelmű, hogy kinek és kihez 
szól a szakmapolitikai dokumentum, ki a felelős a célkitűzések végrehajtásáért és 
ki biztosítja pénzügyi források rendelkezésre állását? 

2021-es szakmapolitikai program kérészéletűnek bizonyult. 2022-ben a fo-
gyasztóvédelmi irányítás átkerült az igazságügyi miniszter feladatkörébe, aki visz-
szatért az 1999. óta követett gyakorlathoz és 2022. július 21-én a Kormány elé 
terjesztette a fogyasztóvédelmi politika célkitűzéseit. A fogyasztóvédelmi politikai 
programot a Kormány a 1353/2022. (VII. 21.) határozatával fogadta el. Az új szak-
politikai program deklarálja a Kormány elkötelezettségét a „magyar emberek és a 
magyar családok jogainak védelme, a fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szembeni fel-
lépés, valamint az önkéntes jogkövetés előmozdítása mellett.” A Kormány fogyasz-
tóvédelmi politikájának célkitűzések az alábbiak: 

• a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni hatékony szabályozási és 
intézményrendszer biztosítása,

• a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetin-
dítási joggal rendelkezők körének bővítése,

• az Alaptörvény XVI. cikkével összhangban a gyermekek megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jog biztosítása a fogyasztóvédelem te-
rületén is, 

• az online térben elkövetett jogsértések elleni hatékony jogi környezet kiala-
kítása,

• a fogyasztóvédelmi intézményrendszer hozzáférhetőségének növelése, a fo-
gyasztói jogok érvényesítésének egyszerűsítése digitális megoldások és szol-
gáltatások fejlesztésével,

• a fogyasztóvédelmi anyagi- és eljárásjogok felülvizsgálata, a fogyasztóvédel-
mi intézményekbe vetett közbizalom erősítése és az igényérvényesítés haté-
konyabbá tétele érdekében, 

• a fenntarthatóság, zöld átállás támogatása a fogyasztóvédelem területén is,
• a fogyasztók életének és testi épségének védelme érdekében a veszélyes ter-

mékek kiszűrése, a termékek piacfelügyeletének megerősítése,
• fogyasztói tudatosság növelése.

91  Fogyasztóvédelmi szakmapolitikai program ITM 2021, https://www.fogyasztovedelem.
kormany.hu/#/nyitolap (2022. 03. 17. p. 4.)

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap
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A  fogyasztóvédelmi politika hangsúlyozza a fogyasztóvédelmi intézmények 
együttműködésének fontosságát. A fogyasztóvédelem területén működő intézmé-
nyek együttműködési fórumaként javasolja a Fogyasztóvédelmi Kerekasztal létre-
hozását. A Kerekasztal kiemelt célja továbbá, hogy előterjesztésekkel, javaslatok-
kal segítse a Fogyasztóvédelmi Tanács munkáját.
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Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007.
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IV. FEJEZET

A FOGYASZTÓVÉDELMI JOG ALAPJAI

1. A FOGYASZTÓVÉDELMI JOG CÉLJA

A fogyasztóvédelem arra a paradigmára épül, hogy a vállalkozás és a fogyasztó 
közötti jogviszonyokban az információs aszimmetriára, a gazdasági erőben meg-
mutatkozó egyensúlyhiányra és a tudatos döntéseket torzító kognitív tényezők-
re visszavezethetően a fogyasztó a gyengébb fél pozíciójában van. A  fogyasztó-
védelmi jog célja egyensúlyi helyzet létrehozása a piaci viszonyok két szereplője, a 
fogyasztó és vállalkozás között annak érdekében, hogy a fogyasztónak optimális 
döntési lehetősége legyen, vagyis olyan tudatos piaci döntés meghozatalára legyen 
képes, amely biztosítja a fogyasztó érdekeinek hatékony érvényesülését. 

A szakirodalomban a fogyasztóvédelmi jog céljára vonatkozóan többféle nézet 
alakult ki. A jogirodalmat vizsgálva alapvetően két irányzat létezéséről beszélhe-
tünk. Az egyik irányzat az erőteljes jogi protekcionizmus talaján áll. A protekcio-
nista elmélet azon a hipotézisen alapul, hogy a fogyasztók áldozatai a szabadpiac 
visszaéléseinek, ezért a jog feladata a visszaélések megelőzése vagy szankcionálá-
sa. Ebből következően a fogyasztóvédelmi jog célja a fogyasztó védelme egy pro-
tektív jogi szabályozás segítségével. 

A másik irányzat, amely Thierry Bourgoignie92 nevével fémjelezhető, a fogyasz-
tói jog céljának a fogyasztói érdekek védelmének jogi segítését tekinti. A „véde-
lem” helyett, amely passzivitásra készteti a fogyasztót, a „támogatást” tekinti a 
fogyasztóvédelmi jog alapvető funkciójának. A  támogatás és segítés elsődleges 
területei: az oktatás, a tájékoztatáshoz való jog, a jogi védelemhez való jog, a jog-
orvoslathoz, igényérvényesítéshez való jog.

1.1. Az oktatás

A fogyasztók érdekérvényesítését szolgáló eszközök között az oktatás kiemelkedő 
helyét aligha lehet vitatni. A fogyasztó–gyártó/eladó viszonyban a protektív jelleg 
mellett fontosabb a fogyasztói magatartás alakítása, mintsem a jogi túlszabályo-

92  Bourgoignie, Thierry: Éléments pour une théorie du droit de la consommation. Story 
Scientia, Bruxelles, (Coll. «Droit et consommation», XVI) 1988, pp. 293–315.
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zottság. Az oktatás során a fogyasztó elsajátítja az információ hatékony felhaszná-
lásának módszereit. Az információ birtokában képes arra, hogy igényeit megfelelő 
módon fejezze ki. A piaci tárgyalási módszerek, taktikák megismerése erősíti a fo-
gyasztó alkupozícióját. A fogyasztók kollektív gazdasági érdekeinek tudatosítása, 
a kollektív fellépés előnyeiről való tájékoztatás, a jogok megismerése képessé teszi 
a fogyasztót egy aktívabb jogérvényesítő attitűd elsajátítására.

Különösen fontos az oktatás a fiatalok, az öregek és az anyagilag kevésbé tehe-
tős fogyasztói rétegek vonatkozásában, mert ezek a rétegek fokozottabban sebez-
hetők, és kiszolgáltatottak a kereskedő, szolgáltató hatalmának. A fiatalok sokkal 
kiszolgáltatottabbak a megtévesztő és félrevezető televíziós reklámokkal szemben, 
így számos országban tiltják sugárzásukat a gyermekműsorok közötti adásidőben. 
A szegények kénytelenek hitelre vásárolni, és leginkább sebezhetők a magas ka-
matkikötések és egyoldalú, tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazása során. 

1.2. A tájékoztatáshoz való jog 

Nem lehet véletlen annak a szlogennek az elterjedése, hogy az információ hata-
lom. Informálni a fogyasztót annyit jelent, hogy felhatalmazzuk az igényeinek ön-
álló érvényesítésére. Az információval szembeni két alapkövetelmény: a komple-
xitás és a pluralitás.

Az információ akkor komplex, ha a fogyasztót képes döntési helyzetbe hoz-
ni, tehát tekintettel van a fogyasztást vagy ezt realizáló tranzakció összes körül-
ményére. A teljes információ tájékoztatja a fogyasztót a termék vagy szolgáltatás 
áráról, minőségéről, tulajdonságairól, összetételéről és a kísérőkötelezettségről. Az 
információnak ki kell terjednie a negatív hatásokra, például a használat során elő-
forduló veszélyekre, kockázatokra is. Ezt a célt szolgálják a terméken kötelezően 
elhelyezett tájékoztató feliratok, használati utasítások. A  fogyasztót tájékoztatni 
kell a szerződéses feltételekről, a hibás teljesítés esetén érvényesíthető igényekről, 
és különösen azokról a jogait korlátozó kikötésekről, amelyek a szokásos szerző-
dési gyakorlattól vagy a diszpozitív jogtól eltérnek. Az információs és tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése kiemelt jelentőségű az ún. prekontraktuális vagy szerző-
dés-előkészítő szakaszban azért, hogy a fogyasztó optimális és racionális döntést 
hozhasson.

Az információ másik kritériuma a pluralitás követelménye, ami azt jelenti, 
hogy nem elegendő, ha a fogyasztó csak egy csatornán, a szerződéskötés során 
szerzett egyoldalú tájékoztatás révén jut bizonyos információkhoz. Állami vagy 
társadalmi szerveződések hatékony tájékoztatást nyújthatnak a fogyasztóknak 
tesztek, összehasonlító vizsgálatok, minőségvizsgálatok nyilvános közzétételével. 
Számos országban a fogyasztók érdekvédelmi szervezetei hoztak létre informáci-
ós és oktatási centrumokat, hogy a fogyasztó többszintű tájékoztatását biztosítsák. 
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1.3. A jogi védelemhez való jog

A fogyasztó jogi védelmének igénye abból származik, hogy a fogyasztóval szembe-
ni visszaéléseket a jog eszközeivel lehet szankcionálni és reparálni. A minimumcél 
olyan jogvédelmi rendszer kiépítése, amely képes garantálni a fogyasztói alapjo-
gok érvényre jutását. Ezek közül is a legfontosabbak: a megtévesztő, félrevezető és 
zavartkeltő információk, hirdetések, reklámok elleni védelem, a közös megegye-
zésen alapuló ügyletkötést veszélyeztető kereskedelmi és marketingmódszerek 
szankcionálása, a termékek és szolgáltatások biztonságának védelme, az adhéziós 
szerződések tisztességtelen feltételei elleni védelem, a versenykorlátozások útján 
elért jogellenes ár, vagy az uzsorakamatok elleni védelem.

A védelem szükségessége a felsorolt területeken nem tagadható, mert a legjob-
ban működő piaci mechanizmusok sem képesek a fenti visszaélések ellen meg-
védeni a fogyasztót. A protekcionista fogyasztópolitika egyetlen kényes kérdése a 
beavatkozás mértéke, vagyis hogy a fogyasztóvédelemi normák ne legyenek túl-
zóan paternalisták, és ne legyenek túlságosan restriktívek.

1.4. A jogorvoslathoz, igényérvényesítéshez való jog

A fogyasztó tájékoztatása, felvilágosítása és a kifejezetten jogvédelmet szolgáló 
rendelkezések mellett a fogyasztói érdekek érvényesítésére olyan jogi környe-
zetet kell biztosítani, amely elősegíti a fogyasztó „joghoz jutását”, a fogyasztói 
sérelmek igazságos orvoslását. A jogállam kritériumához a jogok és kötelezett-
ségek deklarációja mellett legalább olyan szorosan hozzátartozik a jogrendbe 
ütköző magatartások szankcionálására szolgáló igazságszolgáltatási rend létre-
hozása is. A  francia terminológiában „accès á la justice”-nek, az angol jogban 
„access to law”-nak nevezett alapvető jog jelentéstartalma összetettebb, mint az 
igényérvényesítés jogi garanciáinak biztosítása. A  hatékony jogorvoslathoz és 
a tisztességes eljáráshoz való jogot mint az emberi és polgári alapjogok részét 
képező igazságszolgáltatáshoz való jogot az Európai Unióról szóló szerződéshez 
csatolt Alapjogi Charta 47. cikke, a Rómában 1950. november 4-én aláírt Eu-
rópai Emberi Jogi Konvenció 6. cikke, illetőleg a nemzeti alkotmányok is dek-
larálják. A magyar Alaptörvény a tisztességes eljáráshoz való jogot a hatóságok 
eljárása tekintetében a XXIV. cikkben, a bírósági eljárásokkal összefüggésben a 
XXVIII. cikkben szabályozza. A XXIV. cikk (1) bekezdése értelmében minden-
kinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes 
módon és észszerű határidőn belül intézzék. A  hatóságok törvényben meghatá-
rozottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. A  XXVIII. cikk (1) bekezdése 
pedig akként rendelkezik, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 
emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény ál-
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tal felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, 
észszerű határidőn belül bírálja el”.

Az igazságszolgáltatáshoz való jog fogyasztói jogok érvényesítését elősegítő el-
járásjogi normák megalkotását, de a létező jogvédelmi eszközök elérhetőségét és 
nem utolsósorban az igazságszolgáltatás hatékonyságát is magában foglalja. Az 
igazságszolgáltatás hatékonyságának fokozása egyre nagyobb figyelmet kap a jólé-
ti államok fogyasztóvédelmi politikájában. A statisztikai adatok bizonyítják, hogy 
a jogsértések igen alacsony százalékában fordulnak a fogyasztók bírósághoz az 
igényeik érvényesítése érdekében annak ellenére, hogy az anyagi és eljárásjogi ga-
ranciák erre elvben lehetőséget nyújtanak.

Az igényérvényesítés terén mutatkozó fogyasztói „passzivitás” több okra ve-
zethető vissza. Egyik oka, hogy a jogpolitika sokáig a fogyasztói jogok deklaratív 
kinyilvánítására helyezte a hangsúlyt, és kevesebb figyelmet szentelt a deklarált jo-
gok érvényesítését szolgáló garanciák kiépítésére. A másik ok az igényérvényesítés 
költségességében keresendő. A fogyasztó, ha összeveti az ügyvédi és peres eljárás 
költségeit a per megnyerése folytán várható előnyökkel, nem is beszélve a bírósági 
eljárás időigényességéről, gyakran elriad a proklamált jogok érvényesítésétől.

2. A FOGYASZTÓVÉDELMI JOG DOGMATIKAI KÉRDÉSEI

A  fogyasztóvédelmi jog dogmatikáján belül három kérdést szükséges megvizs-
gálni. Először a fogyasztóvédelmi jog lényegét, fogalmi jegyeit, tartalmát elem-
zem. Ezt követően a fogyasztóvédelmi jog sajátos szabályozását indokoló alanyi 
kérdések, mégpedig a fogyasztó fogalmával kapcsolatos megközelítések, jogi sza-
bályok kerülnek bemutatásra. A dogmatikai elemzés harmadik kérdésköreként a 
fogyasztói jog és a jogágak komplex kapcsolatrendszeréről, a fogyasztóvédelmi jog 
jogrendszerben elfoglalt helyéről lesz szó. 

2.1. A fogyasztóvédelmi jog helye a jogrendszerben

A  fogyasztóvédelmi jog komplex, interdiszciplináris jogterület. Az előzőekben 
rámutattunk, hogy a XX. század társadalomtudományi gondolkodását szinte 
minden tudományágban megérintette a konzumerizmus eszméje. A fogyasztóvé-
delem a szociológiában, a közgazdasági és a jogtudományban egy olyan gondo-
latrendszert honosított meg, amelynek lényege a fogyasztói magatartás integratív 
szemléletű vizsgálata a jog és a gazdaság mikroökonómiai egységeinek, a fogyasz-
tó-termelő viszonyának interdiszciplináris megközelítése. 

A  fogyasztói jog interdiszciplináris megközelítést feltételez a különböző jog-
tudományi ágakkal való viszonyban is, mert a fogyasztói vagy fogyasztóvédelmi 
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jog a hagyományos jogágak „kereszteződésében” helyezkedik el, a horizontálisan 
tagozódó klasszikus jogágak vertikális metszete.

A fogyasztói jog jogágakhoz fűződő viszonyának vizsgálata kapcsán óhatatla-
nul felvetődik a fogyasztóvédelmi jog jogági hovatartozásának a kérdése. A  fo-
gyasztói jog helyét illetően eltérő jogtudományi megközelítésekkel találkozunk. 
A  hagyományos jogdogmatikai iskola képviselői a jogszabályok természetének 
vizsgálatát tekintették alapvetőnek a jogágak osztályozása szempontjából. A kon-
tinentális jogrendszerekre jellemző tradicionális jogági struktúrába nehezen il-
leszthetők be az újonnan önállósodó jogterületek.

A hagyományos jogági osztályozást az életviszonyok számos területén egy má-
sik osztályozás kezdi felváltani, amelynek alapja a jogi normák funkciója. A funk-
cionalista megközelítés segíti az egyes a magánjogban növekvő jelentőséggel bíró 
új jogterületek autonómiájának elismerését. E körébe sorolható pl. a munkajog, 
versenyjog, környezetvédelmi jog, agrárjog és nem utolsósorban a fogyasztóvé-
delmi jog is. Az említett jogterületek a hagyományos jogági kritériumokhoz ké-
pest eltérnek egyrészt a komplexitásuk miatt, vagyis hogy a jogterületet szabályo-
zó normák több jogág jellegzetességeit hordozzák, egyaránt tartalmaznak közjogi 
és magánjogi, anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket. Eörsi Gyula ezt a jelenséget 
azzal magyarázza, hogy a modern állam a magántulajdon védelmének és egyen-
súlyának biztosítása érdekében egyre erőteljesebben kénytelen a magántulajdon 
viszonyaiba beavatkozni, ami a közjog-magánjog dichotómiájának hanyatlásához, 
majd pedig az ún. „vegyes szakjogágazatok” megjelenéséhez vezet, amelyek a di-
chotómia szempontjából komplex jellegűek. A  másik sajátosságuk, hogy a jogi 
szabályozás tárgya és funkciója kerül középpontba, és a jogági szempontok hát-
térbe szorulnak.

A vegyes szakjogok körébe tartozó jogterületek a klasszikus jogágak vertiká-
lis felosztását jelentik, vagyis azt, hogy funkcionális jogterületek behatolnak és 
lefedik a hagyományos jogágak egy-egy területét. A  fent bemutatott funkcioná-
lis elkülönülés jellemzi a fogyasztói jogot is, amely mint a hagyományos jogágak 
funkcionális/vertikális szelete, több jogágat átfog. A fogyasztóvédelmi jog a közjog 
és magánjog határán helyezkedik el, egyaránt tartalmaz közigazgatási, polgári jogi, 
büntetőjogi, anyagi és eljárásjogi normákat. A fogyasztóvédelmi jog kiterjed ugyan 
a hagyományos jogi kategóriákra, de nem azonosul azokkal, nem olvasztható be 
egyik jogágba sem, hanem egyszerre több jogág jellegzetességeit viseli magán. 

2.2. A fogyasztóvédelem alkotmányos alapjai

A fogyasztói jogok alkotmányjogi klasszifikációja nem tekinthető egységesnek a 
szakirodalomban. Egy felfogás szerint leginkább a gazdasági és szociális jogok kö-
rében helyezhetők el, de találhatunk olyan osztályozást is, amely a fogyasztóvé-
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delemhez való jogot a szolidaritási jogokat tartalmazó, ún. harmadik generációs 
jogok közé sorolja.93 Vannak, akik jogállamisági kritériumfeltételként határozzák 
meg a fogyasztóvédelem alkotmányi szintű szabályozását. Bencsik András szerint 
egy magát jogállamnak deklaráló állam nem nélkülözheti a fogyasztóvédelem al-
kotmányi szintű szabályozását, amely egyrészt a fogyasztói alapjogok rögzítésé-
ben, másrészt a fogyasztóvédelem mint a fogyasztók számára nyújtott jogvédelmi 
jellegű tevékenység állami feladatként történő meghatározásában kristályosodhat 
ki.94 Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az egyes alkotmányok alapjogi fejeze-
tében feltétlenül megtalálhatók a fogyasztói jogok, illetőleg a fogyasztóvédelem 
valamelyik aspektusa. Mindazonáltal fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendel-
kezések számos európai ország alkotmányában megtalálhatók, így többek között 
a Svájci Államszövetség Alkotmánya a Szövetség feladataként határozza meg a 
fogyasztók védelmét szolgáló intézkedések foganatosítását, valamint a fogyasztói 
jogviták rendezésére szolgáló egyszerű és hatékony jogorvoslati eljárások kialakí-
tását (31/F. §). Az Európai Unió országainak is több mint egynegyedében (Por-
tugália, Spanyolország, Lengyelország, Litvánia, Ciprus, Bulgária, Magyarország) 
szerepel az alkotmányban fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendelkezés. A  hi-
vatkozott alkotmányok többségében a fogyasztóvédelem állami feladatként való 
megjelenítése szerepel, míg néhány uniós tagállam alkotmánya (Portugália, Spa-
nyolország, Lengyelország) emellett nevesíti az alkotmányos védelemben része-
sülő alapvető fogyasztói jogokat is. Az alkotmányi szintű szabályozás módja lehet 
a fogyasztói jogok alapjogi vagy quasi alapjogi rangra emelése, illetőleg az állam 
intézményvédelmi kötelezettségének rögzítése. 

2.2.1. Fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok Magyarország Alaptörvényében és az 
Alkotmánybíróság értelmezésében

Ugyan a jogtudományi szakirodalomban már 1995-ben felvetődött a fogyasztó-
védelem alkotmányos kötelezettségként való meghatározása95, ez először Magyar-
ország 2012. január 1-jén hatályba lépett Alapörvényében (a továbbiakban: Alap-

93  Lásd pl. Chronowski Nóra: Szolidaritás az Alkotmányban és azon túl? Közjogi Szemle, 
2010/1. 17.

94  Bencsik András: A  fogyasztóvédelem közjogi keretei. In Multidiszciplináris változások. 
Sokszínű válaszok. A BGF KVIK KÖT online tanulmánykötete. 5. kötet 3. rész: Hamar Farkas – 
Hámori Antal (szerk.): A fogyasztók etikai és jogi védelme. 2015. október, 135. http://epa.oszk.
hu/03400/03448/00007/pdf/EPA03448_multidiszciplinaris_2015_3.pdf (2020. 06. 01.).

95  Fazekas Judit: A  fogyasztóvédelem alkotmányos alapjai. In Publicationes Universitatis 
Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica Jubileumi kötet a Miskolci Egyetem fennállásának 260. 
évfordulója alkalmából. Miskolc, 1995, 153–159.

http://epa.oszk.hu/03400/03448/00007/pdf/EPA03448_multidiszciplinaris_2015_3.pdf
http://epa.oszk.hu/03400/03448/00007/pdf/EPA03448_multidiszciplinaris_2015_3.pdf
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törvény) valósult meg, annak az „Alapvetés” című részében szereplő M) cikk (2) 
bekezdése állami feladatként határozza meg a fogyasztók jogainak védelmét.

A hivatkozott rendelkezés szerint „Magyarország biztosítja a tisztességes gaz-
dasági verseny feltételeit, Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel 
szemben, és védi a fogyasztók jogait”.

Az Alaptörvény – M) cikk (2) bekezdésével összefüggő – indokolása szerint a 
rendelkezés „kifejezi, hogy Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági ver-
seny feltételeit, fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasz-
tók jogait, ezzel a versenynek a közjó általi észszerű korlátozását rögzíti”. Az állam 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei és a fogyasztói jogok korlátoz-
hatósága szempontjából jelentősége van annak, hogy a „védi a fogyasztók jogait” 
kitétel nem az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” című részében, azaz nem 
az alapjogokat tartalmazó szerkezeti egységben, hanem a már említett „Alapve-
tés”-ben van. Erről a kérdéskörről az Alkotmánybíróság a 8/2014. (III. 20.) AB ha-
tározatban (ABH 2014, 300–319) fejtette ki az álláspontját. A határozat rendelkező 
részének 1. pontjában – a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban – az Alkotmánybí-
róság a következő követelményt állapította meg: 

„Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdése 
második mondatából az államnak az a kötelezettsége következik, amely – az Alap-
törvényben szereplő alkotmányos értékek figyelembevételével – a fogyasztók ér-
dekeit védő, az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben fellépő intézményrendszer 
létrehozására és fenntartására, továbbá a fogyasztók jogait biztosító jogszabályok 
megalkotására vonatkozik” (ABH 2014. 300, 300).

2.3. A fogyasztóvédelmi jog fogalma 

A fogyasztói jog plurális, interdiszciplináris jellege, a fogyasztóvédelem céljára vo-
natkozó megközelítések sokfélesége és a törvényi definíció hiánya nehézzé teszi a 
fogyasztóvédelmi jog egységes fogalmának meghatározását. A fogyasztóvédelmi 
jog fogalmát a jogtudományi szakirodalom is többféleképpen definiálja, jellem-
zően annak függvényében, hogy a fogyasztóvédelmi szabályozás célja, a fogyasz-
tóvédelmi jog tartalmi sajátosságai vagy a fogyasztóvédelmi jog funkciója áll a 
fogalomalkotás középpontjában. A fogyasztóvédelmi jog céljából kiinduló teleolo-
gikus megközelítés értelmében a fogyasztóvédelmi jog célja a fogyasztók védelme, 
amely csak erőteljes állami beavatkozással, dinamikus jog- és gazdaságpolitikával, 
valamint protektív jogalkotással érhető el. A fogyasztóvédelmi jog azon jogszabá-
lyok összessége, melyek ezen célok megvalósítását szolgálják. 

A protekcionista megközelítés fókuszában a kiszolgáltatott, „gyenge” fogyasztó 
áll, a fogyasztóvédelmi beavatkozás és a jog feladata a visszaélések megelőzése és 
orvoslása, a fogyasztói érdekek érvénysülésének biztosítása. A protekcionista jog-
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felfogás szerint a fogyasztóvédelmi jog azoknak a jogszabályoknak az összessége, 
amelyek a fogyasztók védelmének és a fogyasztói érdekek érvényesülésének biz-
tosítását szolgálják.96 

Funkcionalista megközelítésben a fogyasztóvédelem funkciója a fogyasztói ér-
dekérvényesítés támogatása, segítése, a jogi segítségnyújtás biztosítása.97 Norma-
tivista megközelítés szerint fogyasztóvédelmi jog azoknak a közjogi és magánjogi 
jogszabályoknak az összessége, amelyeknek a célja a fogyasztással összefüggő jog-
viszonyok jogi szabályozása.98 A normatív és funkcionális elemeket ötvözi a Haj-
nal által adott meghatározás. E szerint a fogyasztóvédelmi jog funkciója a fogyasz-
tók és gazdálkodók között kialakult egyensúlyhiányos helyzet kiegyenlítése a jog 
eszközrendszerével, a fogyasztóvédelem intézményrendszerének életre hívásával 
és a rá vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályok megalkotásával.99

Fekete megkülönbözteti továbbá a fogyasztóvédelmi jog ún. korrekciós fogal-
mát, amely a fogyasztóvédelem céljának a fogyasztói magatartás racionalizálását, 
a tudatos döntés segítését tekinti, nagy hangsúlyt helyezve a fogyasztók oktatására 
és tájékoztatására.100 

A fenti fogalmak szintetizálása révén juthatunk el a fogyasztóvédelmi jog tar-
talmi jegyeit komplex módon egyesítő fogalommeghatározáshoz. Ennek alapján 
a fogyasztóvédelmi jog egy vegyes, interdiszciplináris szakjog, amely áttöri a köz-
jog–magánjog hagyományos dichotómiáját és a jogági kereteket. Vegyes jogte-
rület abban az értelemben, hogy egyaránt magában foglal közjogi és magánjogi 
szabályokat, anyagi jogi és eljárási normákat. Interdiszciplináris jogterület, mert 
áttöri a meglévő jogági határokat, a horizontálisan tagolódó jogágak vertikális 
metszeteként jogágakon átívelő, komplex, autonóm jogterület, amely egyaránt 
tartalmaz közigazgatási, polgári jogi, büntetőjogi, anyagi és eljárásjogi normákat. 
A  fogyasztóvédelmi jog kiterjed ugyan a hagyományos jogi kategóriákra, de nem 
azonosul azokkal, nem olvasztható be egyik jogágba sem, hanem egyszerre több jog-
ág jellegzetességeit viseli magán.101 A fogyasztóvédelmi jog szabályozza a fogyasztó 

96  Calais-auloy, Jean: Droit de la consommation. Dalloz, Paris, 1986, 20–21.
97  Calais-auloy, Jean: uo. 21., Bourgoignie, Thierry: Elements pour une theorie du droit 

de la consommation. Story Scientia, Bruxelles, 1988,. 41.
98  Fazekas Judit: Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1995, 75.
99  Hajnal Zsolt: A  fogyasztóvédelem alapjai. In Szikora Veronika (szerk.): Magyar fo-

gyasztóvédelmi magánjog – európai kitekintéssel. Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete – 
Center Print Nyomda, Debrecen, 2010, 15–19. 

100  Fekete Orsolya: A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem 
egyes területein – kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire. PhD-disszer-
táció kézirat, Szeged, 2011, 62–63. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/ÉRTEKEZÉS_Fekete_Orso-
lya.pdf (2020. 05. 18.)

101  Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. CompLex Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 
Budapest, 2007, 74.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/ÉRTEKEZÉS_Fekete_Orsolya.pdf
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/ÉRTEKEZÉS_Fekete_Orsolya.pdf
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és a vállalkozás közötti magánjogi, kötelmi viszonyokat, a fogyasztóvédelemmel 
összefüggő hatósági tevékenységet, különösen a tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlatok elleni fellépést, a termékek piacfelügyeletével kapcsolatos tevékenységet, 
a fogyasztói jogviták rendezését és a fogyasztói jogérvényesítés eszközeit.102 

A  fogyasztóvédelmi jog interdiszciplináris jellege mellett fontos rámutatni a 
fogyasztóvédelem transzdiszciplináris, több tudományterületet érintő karakteré-
re is. A jogtudomány mellett ugyanis számos más tudományterület foglalkozik a 
fogyasztóvédelem közgazdasági, pszichológiai, szociológiai vetületeivel.

A fogyasztóvédelmi jog autonómiája nem elsősorban abban rejlik, hogy új jogi 
kategóriákat fejleszt ki és alkalmaz, hanem sokkal inkább abban, hogy új meg-
világításba helyezi a piaci kapcsolatokat, és a hagyományos jogágak keretei között 
létező jogi kategóriák újraértékelésére készteti az elméleti és gyakorlati szakembe-
reket egyaránt. 

2.3.1. A fogyasztóvédelmi jog alanya – a fogyasztó

A fogyasztói jog központi szereplője a jogviszony alanya, a fogyasztó. Ahhoz, hogy 
meghatározhassuk a fogyasztói jog hatálya alá tartozó viszonyokat, a legfontosabb 
feladat a fogyasztói jogviszony alanyainak, különösen a jogviszonyt determináló 
fogyasztói minőségnek a világos meghatározása. 

A fogyasztó köznyelvi értelemben az egyén, aki megvásárol egy terméket, vagy 
szolgáltatást vesz igénybe. Ebben az értelemben mindenki fogyasztó, aki más ál-
tal szolgáltatott dolgot vagy szolgáltatást vesz igénybe, függetlenül a „fogyasztás” 
céljától. Egy másik megközelítés szerint a fogyasztó az a személy, aki a piacon a 
kereskedő céggel köt üzletet. Egy harmadik meghatározás szerint fogyasztó az, aki 
fogyaszt. Olyan személy, aki vásárol, használ, fenntart és rendelkezik valamely do-
loggal vagy szolgáltatással. A fogyasztó tagja annak a széles társadalmi osztálynak, 
amelyre közvetlenül hat az árszabályozás, a finanszírozási gyakorlat, a termékek és 
a szolgáltatások minősége, a hitelpolitika, a kölcsön-visszafizetés és más kereske-
delmi gyakorlat, és akikért a fogyasztóvédelmi törvényeket megalkották. Ez a né-
hány példa is mutatja, hogy szinte nincs két olyan megközelítés, amelyik teljesen 
azonos vagy egységes fogalmi ismérveket használna. 

A fogyasztói minőség meghatározása szempontjából két törvényt kell kiemelni, 
melyekhez alapvetően igazodnak fogyasztóvédelmi jog körébe tartozó közjogi és 

102  Az önálló fogyasztóvédelmi jog létjogosultságát támasztja alá az a tény is, hogy az utóbbi 
évtizedben a jogrendszerben dinamikusan növekszik a polgári jogi, a közigazgatási jogi, a bün-
tetőjogi, illetőleg a pénzügyi fogyasztóvédelem körébe tartozó joganyag mennyisége. Ugyan-
csak erre utal a fogyasztóvédelmi jogra vonatkozó kiterjedt jogtudományi kutatások növekvő 
száma.
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magánjogi jogszabályok fogyasztódefiníciói. Az egyik a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a másik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tör-
vény. A Ptk. által adott fogyasztó értelmezésre hivatkozik például a fogyasztó és 
a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
kormányrendelet 4.§ 2) pontja, mely úgy rendelkezik, hogy a kormányrendelet al-
kalmazásában „fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasz-
tó minősül”. A másik példa a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról 
szóló 2008. évi LXVII. törvény (Fttv.) 2.§ a) pontja, amely az Fgytv.-vel szó szerint 
egyező módon határozza meg a fogyasztó fogalmát.103 A továbbiakban a Ptk. és a 
Fogyasztóvédelmi törvény fogyasztóértelmezését tekintjük át. 

2.3.2. A fogyasztó fogalma a Ptk. értelmezése szerint

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban Ptk.) a 8:1. § 
(1) bekezdés 3. pontjában, az értelmező rendelkezések között definiálja a fogyasz-
tó fogalmát. Eszerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztó fogalmát a Kódex a korábbi Ptk.-hoz képest bizonyos tekintetben 
szűkebben, bizonyos aspektusból pedig tágabban határozza meg. Szűkebben, 
mert csak a természetes személy minősülhet fogyasztónak, míg a korábbi Ptk. 
685. §-a értelmében nemcsak a természetes személyek, hanem a jogi személyek is 
fogyasztónak minősültek, amennyiben gazdasági vagy szakmai tevékenységükön 
kívül kötöttek szerződést.104 Más oldalról nézve a hatályos Ptk. a fogyasztófogalma 
szélesebb, minthogy nem korlátozódik a szerződéskötői minőséghez. A törvényi 
indoklás szerint a változás a fogyasztóvédelmi irányelvekben használt fogyasztó 
fogalommal való összhang megteremtését szolgálja. Ez alól kivételt képeznek uta-
zási csomagról szóló irányelv105 alapján az utazási szerződésekre vonatkozó sza-
bályok, ahol nem a fogyasztó, hanem a megrendelő fogalmát használja a törvény 
(Ptk. 6:254. §). Ez azt jelenti, hogy az utazási irányelvben biztosított védelem a 
vállalkozóval szerződő felet attól függetlenül megilleti, hogy a megrendelő tényle-
gesen fogyasztónak minősül-e. 

103  Lásd 2008. évi LXVII. tv. 2.§ a) pontja: fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

104  Lásd 1959. évi IV. tv. 685.§, mely szerint „fogyasztó olyan személy, aki gazdasági vagy szak-
mai tevékenységi körén kívül köt szerződést”.

105  (EU) 2015/2302 irányelv (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szol-
gáltatásegyüttesekről szóló irányelv 3. § 6. pont alapján utazónak minősül minden olyan sze-
mély, akinek szándékában áll egy, ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződés megkötése vagy 
egy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult.
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Megjegyzendő, hogy mivel a Ptk. lex generalisként érvényesül, a törvény által 
használt fogyasztófogalomhoz képest más jogszabály  – a saját alkalmazási terüle-
tén – speciális (többlet) követelményeket is megállapíthat, ezek a követelmények 
azonban nem ütközhetnek a magasabb jogforrási hierarchiájú törvényi szabá-
lyokkal. 

A Ptk. nem definiálja a fogyasztói szerződést, helyette a fogyasztó és vállalkozás 
közti szerződés megnevezés található meg a törvényben. Vállalkozás106 a szakmá-
ja, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

2.3.3. A Fogyasztóvédelmi törvény (továbbiakban Fgytv.) fogyasztó fogalma 

Az Fgytv. a Ptk. értelmező szabályával összhangban, az önálló foglalkozásán és 
gazdasági tevékenység körén kívül eljáró természetes személyként határozza meg 
a fogyasztót, de ugyanakkor speciális a definíció annyiban, hogy részletezi azokat 
a jogcímeket, jogi kapcsolatokat, amelyek relevánsak a fogyasztói minőség szem-
pontjából. Az Fgytv. alkalmazásában fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazda-
sági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut 
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedel-
mi kommunikáció, ajánlat címzettje [Fgytv. 2. § a) pont]. A fogyasztói minőség 
meghatározó eleme tehát a természetes személy státusz, illetőleg a tevékenység 
nem üzleti jellege. Egy üzleti vállalkozás nem lehet fogyasztó még akkor sem, ha 
gazdasági tevékenységén kívül jár el. A fogalom másik meghatározó része a szak-
mán, foglalkozáson, üzleti tevékenységen kívüli jelleg. Egy egyéni vállalkozó, aki 
a vállalkozásához vesz alapanyagokat, nem minősül fogyasztónak, mivel foglalko-
zása, gazdasági tevékenysége körében jár el. Ezzel ellentétben, amikor a vállalkozó 
családja és saját személyes fogyasztása érdekében vesz, rendel használ egy árut 
vagy szolgáltatást, fogyasztónak tekintendő. Így például, ha egy bútorkereskedő 
vállalkozó vásárol egy komódot a saját maga vagy családja részére, fogyasztói mi-
nőségben köt ügyletet, de ha ugyanez a kereskedő viszonteladóként jár el, nem 
tekinthető fogyasztónak.

Az Fgytv. által adott definícióból következően a fogyasztói minőség tehát a kö-
vetkező kritériumok együttes meglétét feltételezi:

a) természetes személy;
b) aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenység körén kívül (nem üzleti 

célból);
c) vesz, rendel, kap, használ;
d) valamely árut vagy szolgáltatást;
e) vagy ezekkel kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.

106  8:1. § (1) bekezdés 4. pont
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A Fgytv a fogyasztó fogalma alá tartozónak – a korábbi szabályozáshoz képest 
szűkebb módon – kifejezetten csak természetes személy fogyasztókat tekinti. 

A fogyasztói státus egyik legfontosabb kritériuma, hogy az áru vagy szolgáltatás 
megszerzése, birtoklása, használata fogyasztási célból, a javak végső felhasználá-
sa érdekében történjék, tehát a természetes személy a dolgot, szolgáltatást ma-
gánfogyasztás céljából szerzi meg, birtokolja, vagy használja. Ebből következik, 
hogy egyébként üzletszerű gazdasági tevékenység folytatója is lehet fogyasztó, 
ha a dolgot maga vagy családtagjai magánszükségleteinek kielégítésére vásárolja, 
használja. 

Az Fgytv. a fogyasztói minőség tekintetében részletezi a releváns jogcímeket 
(vesz, rendel, kap, használ). A fogyasztói jog sztereotip megközelítése a fogyasztást 
szolgáló ügyletet azonosítja az adásvétellel, a fogyasztót pedig a vásárlóval. A fo-
gyasztói pozíció azonban tágabb, mint a vevői minőség, mert az adásvételi szer-
ződés mellett számos más jogcím is beletartozik a dolog megszerzése, birtoklása 
és használata körébe. Így fogyasztó a vevőn kívül a bérlő, haszonbérlő, a lízingbe 
vevő, az adós, sőt az is, aki ingyenesen juthatott dolgok, szolgáltatások birtokához 
vagy tulajdonába, például a megajándékozott is.

A  fogyasztó gyakran nem egy személy, hanem meghatározott csoport annak 
ellenére, hogy a szerződést csak egy személy kötötte meg a kereskedővel. Ebben 
az összefüggésben fogyasztók a javak megszerzőjének családtagjai, vagy akik a 
dolog vagy szolgáltatás felhasználásában közreműködnek. Fogyasztónak minősül 
például az iskola vagy óvoda az írószerek, játékok beszerzése során, de fogyasztók 
a gyerekek is, bár ők tényleges szerződési kapcsolatban a kereskedővel nincsenek.

Bár az Fgytv. definíciója kifejezetten nem szabályozza, kötelmek relatív szerke-
zetének bomlása lehetővé teszi más esetekben is a fogyasztói minőség szerződéses 
viszony nélküli megállapítását. Ennek tipikus esete a termékfelelősségi jogviszony, 
ahol fogyasztónak minősül az a személy is, aki nincs szerződéses viszonyban a 
használt vagy birtokolt dolog eladójával, de a hibás dolog használata vagy birtok-
lása jogalapot teremt az okozott kár megtéríttetésére.

A törvény az értelmező rendelkezések között meghatározza mind az áru, mind 
a szolgáltatás fogalmát. A törvény értelmezésében árunak minősül bármely bir-
tokba vehető, forgalomképes dolog, ideértve a dolog módjára hasznosítható java-
kat is.107 A javak jellegzetességei magát a fogyasztói minőséget nem befolyásolják. 
A fogyasztó gyakorolhatja a hatalmi jogosítványokat bármely ingó vagy ingatlan 
dolgon, amely birtokba vehető és nem forgalomképtelen. Idesorolhatók azok a 
dolog módjára hasznosítható javak is, amelyekre a Ptk. kiterjeszti a dolog fogal-
mát, így a pénz, az értékpapírok, valamint az energiák is idetartoznak. 

A szolgáltatásnak minősül a törvény értelmében minden olyan – ellenszolgál-
tatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényé-

107  Fgytv. 2. § l) pont



70 IV. A FOGYASZTÓVÉDELMI JOG ALAPJAI

nek kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más 
magatartás tanúsítását foglalja magában. Nem tartozik a szolgáltatás körében a 
termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítése.108 A  szolgáltatások, mint 
a fogyasztási javak másik csoportja, a fogyasztói ügyletek egyre növekvő arányát 
képviseli, és széles diverzifikációt mutat. A  szolgáltatás lényegét tekintve más 
személyek részére végzett tevékenység, amelyben a szolgáltató és a szolgáltatást 
igénybe vevő egymással egyenrangú és mellérendelt pozícióban van. A fogyasz-
tók számára nyújtott szolgáltatások lehetnek materiális, immateriális vagy kombi-
nált szolgáltatások. Materiálisak a fizikai természetű szolgáltatások, mint például a 
szerviz- és javítószolgáltatások, a tisztítószolgáltatások, a bérleti és kölcsönző, fu-
varozási, vendéglátási szolgáltatások. Immateriálisak a contrario azok a szolgálta-
tások, amelyek nem fizikai természetűek. A lényegüket adó tevékenység szerint az 
immateriális szolgáltatások lehetnek pénzügyi, banki, illetve egyéb szellemi vagy 
szervezési jellegűek, így például az oktatási, az ügyvédi, pénzügyi tanácsadó szol-
gáltatások ugyanúgy, mint az üdülés és utazásszervezés vagy banki és biztosítási 
szolgáltatások. Sajátosak a vegyes jellegű szolgáltatások, amelyekben ötvöződnek 
a fizikai és szellemi természetűek. 

Az Fgytv. a fogyasztói minőséget kiterjeszti áruval vagy szolgáltatással kapcso-
latos tájékoztatás vagy ajánlat címzettjeire is. Ennek értelmében a fogyasztó akkor 
is a fogyasztóvédelmi törvény védelmét élvezi, ha fogyasztói szerződés megkötése 
nem valósul meg, de a fogyasztó részére nyújtott az ajánlat vagy egyéb tájékoztatás 
miatt éri kár a fogyasztót, vagy sérülnek a jogai.

Az Fgytv. a természetes személyek körénél tágabban határozza meg a fogyasz-
tói minőséget a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában. Az el-
térést az indokolja, hogy az alternatív jogvitarendezés előnyeitől ne zárják el azo-
kat a nonprofit szervezeteket, mikro-, kis- és középvállalkozásokat, amelyeknek 
fogyasztási célú jogügyleteikkel kapcsolatban jogvitájuk keletkezik a vállalkozás-
sal. A békéltető testülethez fordulás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló 
foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, 
külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszö-
vetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, hasz-
nál, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 
címzettje [Fgytv. 2. § a) pont].

Ugyancsak fogyasztónak minősül az EU belső piacon belül a vevő állampolgár-
sága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépés-
ről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/
EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai par-

108  Fgytv. 2. § g) pont
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lamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazá-
sában az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is ]Fgytv. 
2. § a) pont].

2.3.4. A fogyasztó az Európai Unió fogyasztóvédelmi vívmányaiban

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi joganyaga (fogyasztóvédelmi acquis) nem 
tartalmaz a fogyasztó fogalmára vonatkozóan általánosan alkalmazandó norma-
tív rendelkezést. Az uniós szabályozás jellegzetessége, hogy a fogyasztói minő-
ség normatív kereteit az uniós fogyasztóvédelmi acquishoz tartozó másodlagos 
jogforrások, irányelvek, rendeletek a saját alkalmazási körükben, egyedileg ha-
tározzák meg. Az erősen fragmentált uniós fogyasztóvédelmi jog fogalmi alapjai 
az egységesítési törekvések ellenére jelentős különbségeket mutatnak, ugyanak-
kor a fogyasztói minőség szabályozása alapvetően egységes abban az értelemben, 
hogy a fogyasztóként azt a természetes személyt, aki gazdasági, üzleti, szakmai 
tevékenységi körén kívül jár el, tehát nem gazdasági haszonszerzés céljából szerez 
meg valamilyen árut vagy szolgáltatást. Fontos előrelépést jelentett ugyanakkor 
a fogyasztófogalom terminológiai egységesítése terén a 2011. október 25-én el-
fogadott fogyasztói jogokról szóló 2011/83 irányelv, mely a hatálya alá tartozó fo-
gyasztói szerződések (távollévők közötti szerződések, üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések) tekintetében egy generálisan alkalmazható fogyasztófogalmat hatá-
rozott meg. E szerint „fogyasztó bármely természetes személy, aki az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül esik keres-
kedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén”.109 Tartalmilag hason-
ló fogalommeghatározást találunk a nemzetközi magánjog területén 2008. június 
17. elfogadott 593/2008/EK Róma I. rendeletben, amely szerint a fogyasztói szer-
ződésekben a „fogyasztó természetes személy, aki üzleti vagy szakmai tevékenységén 
kívüli célra köt szerződést” a vállalkozással.110

Ugyancsak értelmezi a fogyasztó fogalmát a tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlatokról szóló 2005/29/EK (UCP) irányelv. A 2. cikk a) pontja értelmében „fo-
gyasztó: az a természetes személy, aki az ezen irányelv szabályozási körébe tartozó 
kereskedelmi gyakorlatok során kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevé-
kenységén kívül eső célok érdekében jár el”.

109  A Tanács és az Európai Parlament 2011/83 irányelve (2011. október 25.) 2. cikk 1) pont. 
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj

110  593/2008/EK rendelet 6. cikk 1) pont. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/2008-
07-24

http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/2008-07-24
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/2008-07-24
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A fogyasztó normatív fogalmától különböztetendő az ún. mintafogyasztó vagy 
más néven védendő fogyasztó modellje. A védendő fogyasztó egy olyan fogyasz-
tói modell, ami a normatív szabályozás igazodási pontja, illetőleg akinek maga-
tartása a jogsérelem megállapítása szempontjából releváns. Alapvető kérdés, hogy 
ki a mintafogyasztó, illetve mi az a fogyasztói magatartás, ami védelmet érdemel. 
A fogyasztóvédelmi beavatkozás a mintafogyasztó által tanúsított észszerűen el-
várható magatartási mércéhez igazodik, leképezve a gyengébb fél pozíciójában 
lévő fogyasztónak az egyes szerződéskötési szituációkba tanúsított elvárható ma-
gatartását. A  fogyasztóvédelmi beavatkozás mértéke és mélysége a védendő fo-
gyasztói minőséghez igazodik.

Az európai uniós fogyasztóvédelmi beavatkozás mércéje az átlagfogyasztó mo-
dellje. Az átlagfogyasztó attribútumai az Európai Bíróság jogfejlesztő ítélkezési 
gyakorlatában kristályosodtak ki. Az átlagfogyasztó mércéje az észszerűen visel-
kedő fogyasztó, aki a számára nyújtott információk alapján képes racionálisan, 
körültekintően és tudatosan dönteni.111 

Az Európai Bíróság a 90-es években fokozatosan alakította ki a védendő át-
lagfogyasztó modelljét, tehát azt a fogyasztói magatartási mércét, amelyhez a fo-
gyasztóvédelmi beavatkozás kötődik. A védendő fogyasztó modelljének alapvető 
kritériumait az Európai Bíróság a Mars-ügyben112 és a Gut Springenheide-ügy-
ben113 hozott döntéseiben határozta meg. Az EUB kiemelte, hogy a nemzeti bíró-
ságoknak joggyakorlatukat az átlagfogyasztó magatartására kell alapozniuk, aki 
észszerűen tájékozott, észszerűen figyelmes és kellően körültekintő. A C-220/98. 
Clinique-ügyben114 a Bíróság leszögezte, hogy a tekintetben, hogy a márkajel-
zés, hirdetés vagy leírás félrevezető-e, figyelembe kell venni az átlagfogyasztót, 
aki észszerű mértékben tájékozott, figyelmes és körültekintő. Az európai bíróság 
ítélkezési gyakorlatában kialakított átlagfogyasztó modell vált az uniós fogyasz-
tóvédelmi jogalkotás és tagállami fogyasztóvédelmi beavatkozás mércéjévé. Az 
átlagfogyasztó fogalma normatív módon megjelenik az uniós fogyasztóvédelmi 
irányelvekben – pl. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv – 
és a tagállamok fogyasztóvédelmi jogszabályaiban. 

Az Európai Bíróság ugyanakkor több döntésében leszögezte, hogy védendő 
átlagfogyasztó mércéjének meghatározásakor más tényezőket is figyelembe kell 

111  Az átlagfogyasztó modell mércéje alapján vizsgálta az Európai Bíróság a fogyasztói de-
vizahitel-szerződések tisztességtelenségét, nevezetesen az árfolyamkockázat viselésére vonat-
kozó szerződési kikötések transzparenciáját, a kikötések érthető és világos megfogalmazását. 
A C-26/13. Kásler kontra OTP Jelzálogbank Zrt.-ügyben az EUB kiemelte, hogy a fogyasztón 
nem a konkrét fogyasztó értendő, hanem az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 
körültekintő átlagos fogyasztó.

112  C-470/93. számú Mars-ügy ECLI:EU:C:1995:224.
113  C-210/96. sz. Gut Springenheide-ügy, ECLI:EU:1998:369.
114  C-220/98. Clinique-ügy ECLI:EU:C:2000:8.
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venni, így többek között a tagállami állampolgárok szociális, kulturális és nyelvi 
sajátosságait. A nemzeti bíróságok és hatóságok – az Európai Bíróság esetjogának 
figyelembevételével – saját mérlegelési jogkörükben határozzák meg az átlagfo-
gyasztó adott esetben tanúsított jellegzetes viselkedését. Mind az EUB gyakorla-
tában, mind normatív szinten is megjelenik a kiszolgáltatott fogyasztó fogalma, 
aki akár életkoránál, akár egészségi és/vagy mentális állapotánál fogva vagy nem 
képes a gyártótól, kereskedőtől kapott információt feldolgozni, és észszerű piaci 
döntést hozni. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv külön 
is rendelkezik arról, hogy a sérülékeny-kiszolgáltatott fogyasztók esetében miként 
kell az átlagfogyasztó mércét értelmezni: „azon kereskedelmi gyakorlatokat, ame-
lyek valószínűsíthetően csak a fogyasztóknak egy, e kereskedelmi gyakorlattal vagy 
az annak alapjául szolgáló termékkel szemben szellemi vagy fizikai fogyatékossá-
guk, koruk vagy hiszékenységük miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azo-
nosítható csoportjának gazdasági magatartását torzítják jelentősen – és oly módon, 
hogy azt a kereskedőnek észszerűen előre kellene látnia –, az adott csoport átlag-
tagja szempontjából kell értékelni.115 Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában 
kidolgozott átlagfogyasztó modell – ahogy ez a UCP irányelv esetében is látható 
– fogyasztóvédelmi joganyag részévé vált. 

Az utóbbi években a fogyasztói kép változásának ellenkező irányból is tanúi 
lehetünk. Megjelent a fogyasztói modellek között az ún. prosumer modell. Az új 
fogyasztói kép a fogyasztó (consumer) és termelő (producer) szavak összeolvadá-
sából keletkezett. A prosumer olyan fogyasztó, aki nem mások által előállított ter-
mékeket vásárol, vagy mások által nyújtott szolgáltatásokat vesz igénybe, hanem 
a saját szükségleteit saját termeléssel elégíti ki. Ennek vagyunk tanúi a villamos 
energia területén, ahol a fogyasztó a napenergia hasznosítására épülő új techno-
lógiák révén képes a saját energiaszükségletét megtermelni, a többlet tekintetében 
pedig szolgáltatóként fellépni. A prosumer modell megjelenése hosszú távon min-
denképpen árnyalhatja a jelenlegi átlagfogyasztói mércét. 

2.4. A fogyasztóvédelmi jog és az egyes jogágak (jogterületek) kapcsolata 

2.4.1. Fogyasztóvédelmi jog – polgári jog

A polgári jog és a fogyasztói jog összefüggéseit első helyen kell kiemelni, mert a 
fogyasztási funkció realizálásának jogi eszközei elsősorban a magánjogi szerződé-
sek. A polgári jog az a jogág, amelynek nevesített és atipikus szerződései biztosít-
ják a megfelelő jogcímet a fogyasztás mint gazdasági cél megvalósulásához. A tí-
pusszerződések között jelentős szerepet játszik fogyasztóvédelmi szempontból az 

115  2005/29/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése
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adásvétel116, a vállalkozási szerződés117, a közszolgáltatási szerződés118, az utazási 
szerződés119, a bérleti szerződés120, a fogyasztói kölcsön hitel- és lízingügyletek121, a 
fogyasztói biztosítási szerződések122, a fogyasztói zálogszerződés123 és a fogyasztói 
kezesség124. A jogfejlődés hatásaként és különösen az európai uniós jogharmoni-
záció eredményeként új fogyasztói szerződések kerültek be a magyar polgári jog-
ba, nevezetesen az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló szerző-
dések (timeshare)125, illetőleg a távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések126. 

Nemcsak a nevesített szerződések szabályai, hanem az általános kötelmi jogi 
normák között is találunk tipikusan fogyasztóvédelmi célú rendelkezéseket. Ezek 
között kiemelést érdemelnek a szerződéses egyensúly fenntartását célzó szabá-
lyok, amelyek a szerződéses kapcsolat minden létszakában,127 így a szerződés-
kötést megelőző előkészítő fázisban, a szerződéskötés során,128 majd a teljesítés 
fázisában129 kötelezik a feleket az együttműködésre, tájékoztatásra és információ-
nyújtásra. Különösen fontos szerepet játszanak a fogyasztóvédelemben a Ptk. 
hibás teljesítésre, szavatosságra130, jótállásra,131 termékszavatosságra132 vonatko-
zó rendelkezései, mint a termékek és szolgáltatások megfelelőségének, minősé-
gének, a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló legfonto-
sabb eszközök. A szerződésekre vonatkozó általános szabályok közül kiemelést 
érdemelnek fogyasztói jogok csorbítását, illetőleg a jogszabályban biztosított 
fogyasztói jogokról való lemondás semmisségét kimondó fogyasztóvédelmi ge-

116  Ptk. 6:215–233. §§.
117  Ptk. 6: 238–250. §§.
118  Ptk. 6:256. §.
119  Ptk. 6:254. §.
120  Ptk. 6:331–348. §§.
121  2009. évi CLXII. tv. 
122  Ptk. 6:455–456. §§.
123  Ptk. 5:90. §.
124  Ptk. 6:430. §.
125  141/2011. (VII. 21.) kormányrendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a 

hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasz-
nálati szolgáltatási tevékenységről.

126  45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések rész-
letes szabályairól.

127  Ptk. 6: 62. §.
128  Ptk. 6:79. §; Ptk. 6:82. §.
129  Ptk. 6:124; 126., 127. §§.
130  Ptk. 6:157–167. §§.
131  Ptk. 6:171–173. §§.
132  Ptk. 6:168–170. §§.
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nerálklauzulák,133 valamint a fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési fel-
tételeire vonatkozó rendelkezések.134

A polgári jog fogyasztói jogokkal, fogyasztóvédelemmel összefüggő jogi eszkö-
zei között megkülönböztethetők azok a területek, amelyik speciálisan fogyasztó-
védelmi célzatúak, tehát amelyek megalkotásakor a jogalkotói szándék a fogyasz-
tói érdekek speciális védelme volt. Ilyenek például a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések tisztességtelen szerződési kikötéseire, a fogyasztói szerződé-
sek kellék- és termékszavatosságára, valamint jótállásra vonatkozó speciális sza-
bályok. Ugyancsak idesorolandók a speciális fogyasztói szerződések, mint például 
a fogyasztói adásvétel, a timeshare szerződések, az üzlethelyiségen kívül kötött, a 
távollévők között kötött szerződések, továbbá a fogyasztói hitelszerződések.

A polgári jogi eszközök között számos olyat találunk, melyek elsődleges funk-
ciója ugyan nem a fogyasztók védelme, mindazonáltal a jogsérelmek orvoslását 
elősegítő reparációs vagy szankciós funkció a fogyasztók védelmében is érvénye-
síthető. Kiemelt szerepet játszanak e területen a kártérítési és az érvénytelenségi 
jogkövetkezmények. A  polgári anyagi jogi szabályok mellett a fogyasztói jogok 
érvényesítését, a jogorvoslati és igazságszolgáltatási lehetőségek igénybevételét 
biztosító polgári eljárásjogi intézmények csaknem egyenrangúan fontos szerepet 
játszanak a fogyasztóvédelemben. A hatékony jogorvoslathoz való jog (access to 
justice) garantálása nélkül ugyanis az anyagi jogi eszközök hatékonysága jelentő-
sen korlátozott lenne. A  fogyasztói magánjog legfontosabb anyagi és eljárásjogi 
eszközei a következő fejezetekben kerülnek részletes elemzésre.

2.4.2. Fogyasztóvédelmi jog – kereskedelmi jog

A kereskedelmi jog számos helyen közvetlenül szabályozza a fogyasztói jogviszo-
nyokat, mégpedig az ún. vegyes jellegű, a kereskedő és a fogyasztó közötti ügyle-
tek esetében. A kereskedelmi jog a kereskedő és viszonteladók, a kereskedő és a 
gyártó-termelő közötti kapcsolatok, versenyhelyzetek, a kereskedelmi társaságok 
jogviszonyai, a konszernek pedig közvetett módon, de szintén érintik a fogyasztói 
jogok védelmét.

A  fogyasztók és kereskedők (gyártók) jogait és kötelezettségeit szabályozza a 
fogyasztóvédelmi jogforrási rendben kiemelt szerepet játszó Fogyasztóvédelmi 
törvény. A törvény keretjellegű szabályait ún. „szatellit”, a törvény végrehajtását 
szolgáló jogszabályok egészítik ki. Ezek között továbbra is fontos szerepet tölt be 
a kereskedelemről szóló törvény, a reklámtörvény, továbbá a tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlatokról szóló törvény. A kereskedelmi jog egyéb jogforrásai, így 

133  Ptk. 6:100–101. §§.
134  Ptk. 6:102–105. §§.
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például a minőségtanúsításról, a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről, az 
üzletek működési rendjéről, termékek piacfelügyeletéről szóló jogi normák szin-
tén fontos fogyasztóvédelmi funkciót töltenek be. 

2.4.3. Fogyasztóvédelmi jog – büntetőjog

Az elmúlt néhány évben a büntetőjog hagyományos bűncselekmény-kategóriái 
mellett a piaci viszonyok erősödésének hatására, a gazdasági büntetőjog számot-
tevő fejlődésének lehetünk tanúi. A gazdasági büntetőjog együtt fejlődött az állam 
gazdaságpolitikájával és a gazdaságpolitikai koncepciót kifejező gazdaságigaz-
gatási szabályokkal. Ennek megfelelően a Büntető Törvénykönyvről rendelkező, 
többször módosított 2012. évi C. törvény gazdasági bűncselekményekről szó-
ló szabályai hűen tükrözik a gazdaságpolitikai koncepciót és annak változásait. 
Amíg a 80-as évekig a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény135 ál-
tal szabályozott gazdasági bűncselekménytípusok többnyire a minőség védelmét 
szolgálták, a piacgazdaságra való áttérést követő időkben a legsúlyosabb fogyasz-
tói jogsértéseket és a gazdálkodás rendjébe ütköző cselekményeket – a polgári jogi 
és közigazgatási jogkövetkezmények mellett – büntetőjogi szankciókkal is körül-
bástyázta a jogalkotó.

A hatályos Büntetőkódexben a fogyasztóvédelmi büntetőjog tényállásait a fo-
gyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények című 
XLII. fejezet tartalmazza. A  törvény büntetni rendeli a rossz minőségű termék 
forgalomba hozatalát136, a termékmegfelelőség hamis tanúsítását137 és a fogyasztók 
megtévesztését138.

A  fogyasztói jogok súlyos megsértésével kapcsolatos büntetőjogi tényállások 
jelentős szaporodása azt jelzi, hogy a fogyasztóvédelem hatósági és magánjogi esz-
közei nem nyújtanak minden esetben hatékony védelmet. A piaci rendszer meg-
növeli azoknak a gazdasági bűncselekményeknek és jogsértéseknek a lehetőségét, 
amelyekben az érintettek érdekvédelmét a büntetőjogi szankcionálás szolgálja, 
mivel a reparatív eszközökkel operáló jogágak nem „rettentenek el” a további jog-
sértéstől. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fogyasztóvédelem terén a pönali-
zálás csak kisegítő jogi eszköz, csak akkor kerülhet alkalmazásra, ha a gazdasági 
vagy más jogágak jogi eszközei nem elég hatékonyak.

135  A továbbiakban: Btk.
136  Btk. 415. §.
137  Btk. 416. §.
138  Btk. 417. §.
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2.4.4. Fogyasztóvédelmi jog – szabálysértési jog

A büntetőjogi rendelkezések mellett annak rokon területe, a szabálysértési jog is 
szankcionál fogyasztói érdekeket sértő magatartásokat. A  szabálysértési tényál-
lások többnyire a büntetőjogi bűncselekménytípusok tükörképei, ami azt jelenti, 
hogy a szabálysértési jog szankcionálja azokat a jogsértéseket, amelyek társada-
lomra veszélyessége, különösen az elkövetési érték, nem indokolja a bűncselek-
ménnyé nyilvánítást. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény az élelmiszer-
lánc-biztonsági és fogyasztóvédelmi szabálysértések címet viselő XXIX. fejezete 
tartalmazza a fogyasztóvédelmi szabálysértések tényállásait. Ezek közé tartozik a 
versenytárs utánzása (Sztv. 231. §), az árdrágítás (Sztv. 232. §), az árak megállapí-
tásának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása (Sztv. 233. §), a minőség ta-
núsítási kötelezettség megszegése (Sztv. 234. §), a megfelelőségi jelölés jogosulat-
lan használata (Sztv. 235. §), a rossz minőségű termék forgalomba hozatala (Sztv. 
236. §), a vásárlók megkárosítása (Sztv. 237. §) és az élelmiszer engedély nélküli 
előállítása, forgalomba hozatala (Sztv. 238. §). A szabálysértési ügyekben a kijelölt 
fogyasztóvédelmi hatóságok jogosultak eljárni.

2.4.5. Fogyasztóvédelmi jog – közigazgatási jog

A közigazgatási jog és a fogyasztói jog összefüggéseit vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a közszolgáltatási szféra az a terület, amely által nyújtott szolgáltatások vala-
melyikét szinte társadalmi réteghez tartozástól függetlenül veszik igénybe a pol-
gárok. Ilyen közszolgáltatási szféra az egészségügyi és társadalombiztosítási ellá-
tások területei, az oktatás, a közbiztonság, a személyszállítás és az ún. kommunális 
szolgáltatások. A közszolgáltatásokat igénybe vevők igazi fogyasztói kapcsolatban 
vannak a szolgáltatást nyújtó állami szervezettel, intézménnyel vagy közszolgál-
tató vállalkozással, kapcsolatukat azonban a szolgáltatást nyújtó uralmi pozíció-
ja, a fogyasztó alávetett helyzete határozza meg. A fogyasztó (beteg, tanuló, utas, 
állampolgár) jogainak védelmét a közszolgáltató fölérendelt helyzetével szemben 
közigazgatási jogszabályok biztosíthatják. Más megközelítésben a közigazgatási 
jog feladata garanciák nyújtása igazgatási normák segítségével.

A  közigazgatás és a fogyasztóvédelem másik kapcsolódási pontja a közigaz-
gatási hatósági felügyelethez kapcsolódik. A  szakhatóságok felügyelik a jogsza-
bályok betartását a gazdaság valamennyi ágazatában, így a fogyasztóvédelem 
szempontjából kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban, pénzügyi szektorban is. 
A miniszter hatáskörébe utalja az ágazatba tartozó gazdasági tevékenység ellen-
őrzését, valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos központi ellenőrzési és irányítási 
feladatokat. A miniszter piacfelügyelettel kapcsolatos hatáskörébe a szakhatósá-
gi jogkör gyakorlása tartozik, amelynek körében a fogyasztói érdeket sértő ipari, 
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kereskedelmi tevékenységet folytató működési engedélyét visszavonhatja, eljárást 
kezdeményezhet a bíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi ható-
ság előtt. 2022-től a fogyasztóvédelmi irányítási jogokat az igazságügyi miniszter 
gyakorolja. 

Az ágazati minisztériumok szakhatósági jogkörükben eljárva szintén rendel-
keznek fogyasztóvédelmi hatáskörrel. A miniszteri szintű felügyeleti jogkörökön 
túl a Kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak a fogyasztóvédelemmel kapcsola-
tos hatósági feladatok.

3. A FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE

A  fogyasztóvédelmi jog interdiszciplináris jellegéből következik a többszin-
tű szabályozás. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelmi jogi rendelkezések szá-
mos törvényben, illetőleg alacsonyabb szintű jogforrásokban találhatók meg. 
A  fogyasztóvédelem területén 1997-ig leginkább sporadikus jellegű volt a sza-
bályozás. Ebben jelentős változást hozott 1997-től a fogyasztóvédelmi törvény 
(továbbiakban Fgytv.) megalkotása, továbbá a fogyasztóvédelmi magánjog terü-
letén új Polgári Törvénykönyv (jelen fejezet 2.5.1. pont), továbbá a fogyasztó és 
a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
kormányrendelet.

3.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Az Fgytv. 1998. január 1-én lépett hatályba azzal a céllal, hogy a preambulu-
mában felsorolt legfontosabb fogyasztói jogok védelmét biztosítsa. A hatályba-
lépése óta többször módosított, az elfogadásakor 3 részből, 10 fejezetből és 57 
szakaszból álló, magánjogi és közjogi normákat magában foglaló kerettörvény 
elsősorban azokat a területeket érintette, amelyeket a magyar jog korábban nem 
szabályozott, vagy a meglévő rendelkezések nem feleltek meg a jogharmonizáci-
ós kritériumoknak. 

Az Fgytv. Első részében az általános és a fogyasztói érdekvédelmet szolgáló ren-
delkezések kaptak helyet az alábbi bontásban:

– az I. fejezet törvény hatálya és az értelmező rendelkezések;
– a II. fejezet a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme;
– a III. fejezet a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme;
– a IV. fejezet a fogyasztók tájékoztatása;
– az V. fejezet a fogyasztók oktatása;
– a VI. fejezet a fogyasztói jogok érvényesítését szolgáló speciális jogorvoslatok.
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A törvény Második része a fogyasztóvédelem állami, önkormányzati és érdekkép-
viseleti intézményrendszerére, valamint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek eljá-
rási szabályaira vonatkozó szabályokat tartalmazta az alábbi fejezeti bontásban:

 – a VII. fejezet az állami fogyasztóvédelem intézményei;
 – a VIII. fejezet a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi feladat- és hatás-

körei;
 – a IX. fejezet az érdekképviseleti szervek jogkörei;
 – a X. fejezet pedig a fogyasztóvédelmi hatóság eljárás.

Az utolsó, Harmadik rész a záró rendelkezéseket tartalmazta.
Az eltelt több mint húsz év alatt az Fgytv. jelentős módosításokat élt át. Az eredeti-
leg az Fgytv.-ben szabályozott fogyasztói kölcsönre és a termékbiztonságra vonat-
kozó szabályok különálló törvényekbe kerültek. 2012-ben és 2019-ben is jelentő-
sen módosult a törvény jogérvényesítésre vonatkozó VI. fejezete, mind a békéltető 
testület, mind a közérdekű kereset vonatkozásában. 2014. május 15-től – új Ptk. 
következtében – változtak az Fgytv. értelmező rendelkezései, 2020-ban pedig a 
Modernizációs (Omnibus-) irányelv átültetése nyomán jelentősen megváltozott a 
fogyasztóvédelmi bírságokra vonatkozó szabályozás. 

A hatályos Fgytv. az alábbi területeket szabályozza:
• Az Első rész tartalmazza a törvény hatályára vonatkozó és az értelmező ren-

delkezéseket (I. fejezet), továbbá a forgalmazással és szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatos különös követelményeket (IV. fejezet), a gyermek- és fiatalko-
rúak védelmét szolgáló különös rendelkezéseket (IV/A. fejezet), a fogyasztók 
szervezésének tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (4/B. fejezet), a fogyasz-
tók oktatására vonatkozó rendelkezéseket (V. fejezet), továbbá a fogyasztói 
jogok érvényesítését célzó jogi normákat (VI. fejezet).

• A  törvény Második része fogyasztóvédelem állami, önkormányzati és ér-
dekképviseleti intézményrendszerét szabályozza: a VII. fejezet rendelkezik 
a fogyasztóvédelem állami intézményrendszeréről, VIII. fejezet az önkor-
mányzatok szerepéről, a IX. fejezet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
egyesületekről rendelkezik. A X. fejezet a fogyasztóvédelemi hatósági eljárást 
szabályozza. 

• A törvény Harmadik része (55–58. §) tartalmazza a zárórendelkezéseket. 

3.2. Egyéb törvényi szabályok 

A  fogyasztóvédelmi szabályozás második szintjén helyezkednek el különböző 
jogágak azon törvényei, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a fogyasz-
tói jogviszonyokat szabályozzák, vagy a fogyasztók jogait érintő rendelkezéseket 
tartalmaznak. Idetartoznak többek között a Ptk., a Btk., a kereskedelmi törvény, a 
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Tpvt., a Grtv., a szabálysértési törvény, a villamos energiáról, a földgázellátásról, az 
elektronikus hírközlésről szóló törvény, az élelmiszertörvény, a közigazgatási ha-
tósági eljárásról szóló törvény fogyasztóvédelmet érintő rendelkezései. 

3.3. Kormányrendeletek – miniszteri rendeletek

A fogyasztóvédelmi szabályozás harmadik szintjén azok az ún. szatellit jogszabá-
lyok helyezkednek el, amelyek a törvényekben foglalt keret jellegű rendelkezéseket 
egészítik ki, illetőleg a végrehajtásuk részletes szabályait tartalmazzák. Ezeknek 
az alacsonyabb szintű jogforrásoknak a száma a rendszerváltás óta bekövetkezett 
dereguláció ellenére nagyon magas, ami megnehezíti az eligazodást a fogyasztó-
védelmi normák között. 

Kormányrendelet rendelkezik pl. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerző-
dések részletes szabályairól139, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kö-
telező jótállásról,140 a javító-karbantartó szolgáltatások kötelező jótállásáról141, az 
utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomag-
ra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről, a szállás időben 
megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó 
szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről142 
az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásáról,143 a mű-
szaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelö-
léséről.144

A  kormányrendeleti szint alatt miniszteri rendelet is szabályozhat fogyasztói 
jogviszonyokat. Leggyakrabban a fogyasztóvédelem állami irányításáért felelős 
miniszter ad ki fogyasztóvédelmi rendeleteket, de megtalálhatók ilyenek szin-
te mindegyik ágazati, illetőleg funkcionális minisztérium jogszabályai között is. 
A  miniszteri rendeletek taxatív felsorolására terjedelmi korlátok miatt nem le-
hetséges, ezért e helyütt ízelítőül néhány meghatározó jelentőségű jogszabályt 
említünk meg. Miniszteri rendelet szabályozza többek között a fogyasztó és vál-
lalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 

139  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
140  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról.

181/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról.
141  249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet.
142  141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet.
143  4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység 

folytatásának feltételeiről.
144  182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző 

és tanúsító szervezetek kijelöléséről.
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jótállási igények intézését,145 a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának 
egyes követelményeit,146 továbbá a távközlési előfizetői szerződések fogyasztók vé-
delmével és a szolgáltatás minőségével összefüggő feltételeiről, illetőleg a hatósági 
minőségfelügyelet kérdéseit.147
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V. FEJEZET

A FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA,  
OKTATÁSA

A fogyasztó és a kereskedő közötti kapcsolat egyensúlyhiányának egyik alapvető 
oka az információ birtoklásának egyenlőtlenségéből, az ún. információs aszim-
metriából fakad. A  kereskedő/eladó ismeri a forgalomba hozott terméket vagy 
szolgáltatást, de a fogyasztó csak korlátozott információkkal rendelkezik ahhoz, 
hogy a kínált árut összehasonlíthassa a piacon lévő hasonló termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal. A fogyasztó tájékoztatása két irányból történhet. A fogyasztói 
szervezetek egyik legfontosabb feladata, hogy tájékoztassa, oktassa a fogyasztókat, 
mit, hol, mennyiért és milyen minőségben tudnak beszerezni. Az információk 
közvetlen forrása a kereskedő, aki azonban nem mindig érdekelt abban, hogy a fo-
gyasztót teljeskörűen tájékoztassa, illetőleg bizonyos esetekben nem rendelkezik 
elegendő szakmai hozzáértéssel ahhoz, hogy a fogyasztónak széles körű tájékoz-
tatással tudjon szolgálni. A kézenfekvő megoldás a fenti ellentmondás feloldására 
az lehet, ha az eladót piaci vagy jogi eszközök segítségével érdekeltté tesszük az in-
formáció átadására. A jogalkotásnak ebben a helyzetben az a feladata, hogy az in-
formációhiányból származó egyenlőtlenségekre megtalálja a helyes jogi „gyógy-
módot”.

Az információ biztosításának lehetséges eszköze a kereskedő/eladó/gyártó jogi 
kötelezése a fogyasztó megfelelő tájékoztatására. A  magyar jogban a fogyasz-
tók tájékoztatására vonatkozó általános rendelkezéseket az Fgytv. tartalmazza. 
Ugyancsak rendelkezik a tájékoztatási kötelezettségről a Ptk., továbbá találhatunk 
tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat más jogi normákban, így tör-
vényekben, a fogyasztói szerződésekre vonatkozó kormányrendeletekben, illető-
leg miniszteri rendeletekben is. Ebben a fejezetben az Fgytv. és a Ptk. legfontosabb 
rendelkezéseit tekintjük át, míg fogyasztói szerződésekre vonatkozó kormányren-
deletek speciális tájékoztatási szabályait részletesen a fogyasztói szerződéseket tár-
gyaló IX. fejezetben ismertetjük. 
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1. A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI  
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN

1.1. Az együttműködés és tájékoztatás alapelve a szerződések jogában

A Ptk. Első Könyve – a korábbi 1959-es Ptk.-val ellentétben – Bevezető rendel-
kezések között nem nevesíti az együttműködési (tájékoztatási) alapelvet, viszont 
a polgári jog egészét átfogó maximák kiegészítésére a Ptk. egyes könyvei külön 
is meghatároznak ún. jogterület-specifikus alapelveket. A kötelmekről szóló VI. 
Könyv szabályozza a kötelmi jogra, illetőleg ezen belül szerződési jogra vonatkozó 
alapelveket. 

A Ptk. 6:62. § az egész szerződési jogra kihatóan, generálisan előírja az együtt-
működési és tájékoztatási kötelezettség követelményét. Ennek értelmében a szer-
ződés valamennyi létszakában – a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés 
megkötésekor, a szerződés fennállása alatt, valamint a megszűnés során – kötele-
sek együttműködni és egymást tájékoztatni a szerződő felek a szerződést érintő lé-
nyeges körülményekről. A fél azonban nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezett-
ség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket 
ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.

Attól függően, hogy a szerződés melyik létszakában történt a tájékoztatási köte-
lezettség megsértése, eltérő jogkövetkezményeket állapít meg a törvény:

• Ha a szerződés – a tájékoztatási kötelezettség megsértése ellenére mégis lét-
rejön, a mulasztó fél magatartása szerződésszegésnek minősül, és köteles a 
másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való fele-
lősség általános szabályai szerint megtéríteni.

• Ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki a tájékoztatási kötelezettségét a 
szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből szár-
mazó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános 
szabályai szerint megtéríteni.

• Ha a felek az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tet-
tek, de a szerződés létrejötte ennek ellenére elmarad, a feleket kártérítési kö-
telezettség nem terheli.

Az alapelv által megkívánt követelménynek minden szerződéses jogviszonyban és 
a szerződése valamennyi létszakában érvényesülnie kell. Mindazonáltal az általá-
nos tájékoztatási követelményeken kívül egyes szerződéstípusok szabályai több-
lettájékoztatási kötelezettséget is előírhatnak. Kiemelt jelentősége van a szerződés 
teljesítésének elősegítése érdekében a felek együttműködésének, egymás kölcsö-
nös tájékoztatásának. A szerződés teljesítésére vonatkozó általános szabályok kö-
zött kifejezetten előírja a Ptk. a teljesítés akadályára vonatkozó tájékoztatási köte-
lezettséget és az ennek elmaradásához fűzött jogkövetkezményt. „A felek kötelesek 
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egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre 
láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is 
ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mu-
lasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős” (Ptk. 6.126. §).

Speciális tájékoztatási kötelezettséget ír elő a termékek piacfelügyeletéről szóló 
2012. LXXXVIII. törvény a használati utasítások tekintetében. A 2021. július 16-
tól hatályos rendelkezés értelmében „A gyártó a termékhez magyar nyelven köteles 
mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési út-
mutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket. A használati és kezelési 
útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie.”148

A tájékoztatási kötelezettségre – a generális szabályok mellett – egyes szerző-
déstípusoknál speciális követelményeket is meghatározhat a törvény. A tájékozta-
tási kötelezettséget külön is nevesítő szerződéstípusok között – a teljesség igénye 
nélkül – a megbízási (bizalmi) típusú szerződések említhetők, ahol a gondossági 
kötelem sajátosságai okán a megbízottat széles körű tájékoztatási, értesítési köte-
lezettség terheli. A Ptk. 6.275. § értelmében „a megbízott köteles a megbízót tevé-
kenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztat-
ni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált 
szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá.”

A vállalkozási szerződés esetében a vállalkozó figyelmeztetni köteles a megren-
delőt a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításra.149 A fuvarozási szerződés külön 
is nevesíti az akadályközlés kötelezettséget.150 A  472/2017 (XII.28.) Korm. ren-
delet az utas tájékoztatási kötelezettségét írja elő, ha az utazás megkezdése előtt 
az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.151 A biztosítási 
szerződések esetében pedig a közlési és változásbejelentési kötelezettség kiemelt 
jelentőséggel bír.152 

A  fogyasztói szerződések jellemzője a tájékoztatási követelmények megemelt 
mércéje, mind a szerződéskötés megelőző ún. prekontraktuális szakaszban, mind 
a szerződéskötés, mind a teljesítés létszakában. Ezeket a sajátos szabályokat a „Fo-
gyasztói szerződések” című fejezetben tárgyaljuk részletesen. A  továbbiakban a 
fogyasztóvédelmi törvény tájékoztatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó szabályait vizs-
gáljuk meg.

148  2012. évi LXXXVIII: tv.8. § (5) bekezdés
149  Ptk. 6:240. §. 
150  Ptk. 6:259. §.
151  Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és 

az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet, 7. §.

152  Ptk. 6:452. §. 
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2. AZ FGYTV. ÁRFELTÜNTETÉSSEL KAPCSOLATOS  
TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYAI 

A Ptk.-val ellentétben az Fgytv. kifejezetten a fogyasztói jogviszonyokban követen-
dő tájékoztatási követelményeket szabályozza. Az Fgytv. Forgalmazással, illetve a 
szolgáltatásnyújtással összefüggő különös követelmények címet viselő IV. fejezete 
tartalmazza az árfeltüntetéssel kapcsolatos rendelkezéseket. Az ár ismerete, illető-
leg összehasonlíthatósága a fogyasztó számára a legdöntőbb információk egyike, 
amikor arról dönt, hogy megveszi-e az adott árut. Ezért nagyon fontos, hogy a 
jogszabályok meghatározzák az árról való tájékoztatás minimumkövetelményeit.

Az árfeltüntetés hatályos szabályait az Fgytv. 14. §-a, valamint a termékek el-
adási ára, egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 
szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet tartalmazza. Az Fgytv. és a 
rendelet szabályai az Európai Unió a fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló (a Modernizációs irányelv 
által 2019-ben módosított) 1998/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv153 
rendelkezéseinek megfelelő szabályozást tartalmaznak.

Az Fgytv. előírja, hogy az áru fogyasztói forgalomba hozatalakor a forgalmazó 
köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az egységárról, illet-
ve a szolgáltatás díjáról. Eladási árként vagy a szolgáltatás díjaként a fizetendő 
árat – fogyasztói ár – kell feltüntetni. Nem szabályos tehát, ha a kereskedő nem a 
forgalmi adóval (áfa) növelt fogyasztói árat, hanem az ún. nettó árat tünteti fel, és 
hozzáírja, hogy „+ áfa”. Az egységár feltüntetése akkor kötelező, ha az áru külön-
böző mennyiségi kiszerelésben árusítható, vagy azt az üzletben a fogyasztó által 
meghatározott mennyiség szerint csomagolják. Az egységárat az adott termék-
re jellemző mértékegységre utalással (kilogramm, dekagramm, liter, méter) kell 
megadni. Az egységár mellett ilyenkor is kötelező feltüntetni az eladási árat.

Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
kivételével – a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kife-
jezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell 
feltüntetni. 

Az árfeltüntetéssel kapcsolatos további követelmény, hogy egyértelműen, köny-
nyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell megjelölni.154 Nem tekinthető egy-

153  Lásd a Bizottság Közleményét a 1998/6/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos megálla-
pításokról [COM(2006) 325 végleges].

154  Fontos megjegyezni, hogy több tagállamban az irányelv szövegéhez képest – egyértel-
műen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan – további előírásokat is bevezettek az 
árazásra és az árak feltüntetésére vonatkozóan. Dánia, Finnország, Svédország és Franciaország 
úgy rendelkezett, hogy mindig egyértelműnek kell lennie, hogy a feltüntetett ár mire vonat-
kozik. A spanyol jog előírja, hogy az eladási árnak és az egységárnak egy látómezőbe kell es-
nie, míg Görögországban azonos méretűeknek kell lenniük. Luxemburgban az éttermekben, 
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értelműnek az árfeltüntetés, ha a forgalmazó több eladási árat vagy szolgáltatási 
díjat tüntet fel. Több ár feltüntetése esetén az áru eladási árán vagy a szolgáltatás 
díján a feltüntetett legalacsonyabb eladási árat vagy szolgáltatási díjat kell érteni, 
a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj 
felszámítására.

Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció (reklám stb.) megjelöli 
a termék eladási árát – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik  –, az 
egységárat is meg kell adni.

Az árcímke nem takarhatja el az egyedi csomagoláson jogszabály kötelező elő-
írása szerint elhelyezett fogyasztói tájékoztatót, tehát nem akadályozhatja az árfel-
irat az árucímke tartalmáról való tájékozódást. 

Az árfeltüntetésre vonatkozó törvényi szabályokat egészíti ki a 4/2009. (I. 30.) 
NFGM–SZMM együttes rendelet, amely 2009. február 8. napjától hatályos. A ren-
delet hatálya – mint az annak címéből is kiderül – a fogyasztónak megvételre 
ajánlott termékek eladási árának és egységárának, továbbá a szolgáltatások díjának155 
feltüntetésére terjed ki. Ugyancsak kiterjed rendelet hatálya a vendéglátás és köz-
étkeztetés keretében előállított élelmiszer helyben történő fogyasztással, vásárlás-
sal és házhoz szállítással történő értékesítésére. 

A termék eladási árát főszabályként a terméken, annak csomagolásán vagy a 
termékhez egyéb módon rögzítve, illetőleg a közvetlenül a termék mellett elhelye-
zett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kivá-
lasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot 
is) kell feltüntetni.

További, a fogyasztó döntését megkönnyítő kötelezettség alapján a szolgáltató 
köteles az eladási ár mellett az egységárat is megjelölni. A csomagolatlanul értéke-
sített termékek esetén az egységárat a tárolóedényen kell feltüntetni. Ez alól kivétel 
az üzemanyag, amely esetében 2005-től a 95-ös benzin, valamint a dízelolaj vonat-
kozásában az üzemanyagtöltő állomások kötelesek az egységárat az üzemanyag-
töltő kút területén vagy más alkalmas helyen (oszlop, tábla) oly módon feltüntet-
ni, hogy az a fogyasztó számára a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen.

Bizonyos árucikkek vonatkozásában nem kell az egységárat feltüntetni. Ebbe a 
körbe tartoznak a kisméretű árucikkek, az automatákból árusított árucikk, a kész-
letben árusított cikkek, a különleges díszcsomagolású cikkek, illetve az élelmiszer-
törvényben meghatározott ételek elkészítéséhez összeállított csomagok.

az italboltokban, valamint az élelmiszert és italokat felszolgáló valamennyi vendéglátóipari 
egységben a feltüntetett eladási árnak tartalmaznia kell a kiszolgálás díját is. Magyarországon, 
amennyiben az üzlet felszolgálási díjat alkalmaz, ezt is fel kell tüntetni.

155  Az irányelv előírásai a szolgáltatásokra is alkalmazandók Belgiumban, Németországban, 
Luxemburgban, Portugáliában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Litváni-
ában, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában és Magyarországon is.
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Szolgáltatások esetén – az árukra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban – a 
szolgáltatás eladási árát pontosan és jól láthatóan fel kell tüntetni, amennyiben ez 
nem lehetséges, a fogyasztót a szolgáltatás igénybevétele előtt arról tájékoztatni 
kell. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt a tájékoztatást természetesen nem a fogyasz-
tónak kell külön kérnie, hanem azt minden külön felszólítás nélkül a szolgáltató-
nak kell teljesítenie.

2020-ban a rendelet az árcsökkentés során alkalmazandó szabályokkal egészült 
ki. Az új szabályok értelmében az árcsökkentés bejelentésekor meg kell jelölni a 
korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően alkalmazott árat.

A  korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacso-
nyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását 
megelőző 30 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a 
korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, árcsökkentés nélküli ár. Nem 
vonatkozik a 30 napos szabály a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőr-
ző termékekre. Ugyancsak eltérés lehetséges a főszabálytól, ha a termék harminc 
napnál rövidebb ideje van forgalomban. Ez esetben a korábbi ár a vállalkozás által 
egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rö-
videbb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.

3. A CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az Fgytv. 15.§-a az áruk csomagolására vonatkozó minimumkövetelményeket ha-
tározza meg. Generális minimumként rögzíti, hogy a csomagolásnak olyannak 
kell lennie, hogy megóvja az áru minőségét, illetőleg mennyiségét, megkönnyítse 
az áru szállítását és a kiszolgálást. A csomagolástól elvárható, hogy védje az áru-
val kapcsolatba kerülő személyek (forgalmazók, fuvarozó, fogyasztó) biztonságát, 
tehát se a csomagban lévő áru (pl. vegyi anyag), se maga a csomagolás ne veszé-
lyeztesse a személyek biztonságát vagy egészségét. Tekintettel arra, hogy a törvény 
csak a csomagolással szembeni legfontosabb elvárásokat határozza meg, felhatal-
mazást ad az egyes termékek részletes csomagolási kritériumainak szabályozásá-
ra.156 Sajátos csomagolási követelményeket állapítanak meg a vonatkozó jogszabá-
lyok pl. a veszélyes anyagok, a dohányáruk, vetőmagok és más szaporítóanyagok, 
élelmiszerek, sugárzó anyagok, gyógyszerek csomagolására.

A  csomagolás ugyanakkor a fogyasztói tájékoztatást szolgáló adathordozó 
funkcióval is rendelkezik. Számos esetben a tájékoztató címkét és/vagy a haszná-
lati, kezelési útmutatót a csomagoláson helyezik el. 

156  94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól.
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3.1. Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért157 

Az Fgytv. 16. §-a rendelkezik az árfeltüntetési és csomagolási szabályok megsze-
gése esetén alkalmazható felelősségi, igényérvényesítési szabályokról és a jogkö-
vetkezményekről. 

A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltün-
tetésére vonatkozó rendelkezések megtartására kizárólag a forgalmazó, illetve a 
szolgáltatást értékesítő vállalkozás köteles. Ez utóbbinak az az oka, hogy az eladási 
árat a jogszabályok keretei között a forgalmazó határozza meg, továbbá az, hogy 
az árat nem feltétlenül magán a terméken kell feltüntetni, hanem minden olyan 
mód elfogadható (az áru tárolására használt pult, polc, ártáblázat), amelyből egy-
értelműen, könnyen azonosítható módon megállapítható a termék vagy szolgál-
tatás ára.

Ha a gyártó nem tesz eleget a csomagolással kapcsolatos kötelezettségeinek, a 
forgalmazó köteles azt pótolni. A forgalmazó a gyártóval szemben érvényesítheti 
az ebből eredő igényeit.

Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolás-
ra, illetve az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett. 2021. március 
1-től hatályosak a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében hozott ren-
delkezések, melyek szerint a termék gyártója, forgalmazója – a terméktervezéstől 
a gyártáson, a kereskedelmen át a termékből képződő hulladék kezeléséig – mind-
végig törekszik a hulladékképződés megelőzésére. A hulladékképződés megelőzé-
sére törekednie kell a fogyasztónak is. 

Az Fgytv. végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint a termék gyártójá-
nak, forgalmazójának a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében töre-
kednie kell a termék tervezett avulásának kizárására, a termék részegységei és 
alkatrészei élettartam-azonosságának, valamint a termék fejleszthetőségének, 
kiegészíthetőségének, illetve részegységei moduláris jellegének biztosítására. 
Ugyancsak köteles a gyártó és a forgalmazó a termék élettartama alatt a pótal-
katrészek és a javítóhálózat, az újrahasznosított anyagok használatának, illetve a 
termék újrahasznosíthatóságának biztosítására, a digitális és csatlakoztatott esz-
közök élettartamával és a szoftverek avulásával kapcsolatos kötelezettségek vise-
lésére, továbbá az áru megvásárlásával egyidejűleg szállított operációs rendszer 
és a szoftver frissítéseihez kapcsolódó szoftverek avulása miatti kockázatok csök-
kentésére. A gyártónak és a forgalmazónak az ezek elérését célzó intézkedésekről 
tájékoztatnia kell a fogyasztót. 

157  Fgytv. 16. §.
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4. A FOGYASZTÓK OKTATÁSA

A fogyasztók jogainak védelméhez, a fogyasztók tájékoztatásához nem elegendőek 
pusztán a jogi védelmet biztosító jogszabályok. A hatékony fogyasztói érdekvéde-
lemhez a fogyasztók aktivitására is szükség van. Fontos tehát, hogy a fogyasztókat 
megtanítsák a fogyasztói magatartás, a piaci viselkedés legfontosabb szabályaira, 
illetőleg tájékozódhassanak a jogérvényesítéshez szükséges jogszabályokról. Külö-
nösen fontos az oktatás szerepe az életkoruk okán (kiskorú és idős) kiszolgáltatott 
fogyasztók tekintetében. A fogyasztói ismeretek és információk elsajátíthatók az 
iskolai oktatás keretében és iskolán kívüli formában. A fogyasztóval meg kell is-
mertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. Az Fgytv. 17. §-a 
szerint a fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat, az iskolai fogyasztó-
védelmi oktatás a Nemzeti alaptanterv részét képezi. 

A  Nemzeti alaptanterv fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követelményeiről 
szóló tervezet társadalmi egyeztetése céljából, az ilyen tervezetek Kormányhoz 
történő benyújtása előtt be kell szerezni a fogyasztói érdekek országos képviseletét 
ellátó egyesületek véleményét is. A  Nemzeti alaptanterv elvei és követelményei 
szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter közreműködik a közoktatás intéz-
ményei számára készülő fogyasztóvédelmi tantervi követelmények meghatározá-
sában. Az állam a fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási 
intézményekkel, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a fogyasztói érdekek képvisele-
tét ellátó egyesületekkel együttműködve látja el.

AJÁNLOTT IRODALOM

Fazekas Judit: Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem. KJK, Budapest, 1995.
Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007, III. fejezet.

JOGSZABÁLYOK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről IV. fejezet
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről VI. könyv 6:62. §
2012. évi LXXXVIII: tv. a termékek piacfelügyeletéről 8.§ (5)



VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS 
TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI KIKÖTÉSEK

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – TISZTESSÉGTELEN 
SZERZŐDÉSI KIKÖTÉSEK

Az általános szerződési feltételek alkalmazása a XX. században a tömegszerző-
dések kötésének általánossá vált módszerévé vált. A  gazdasági vállalkozások, 
pénzintézetek, szolgáltatók, biztosítók a szerződéskötés egyszerűsítése érdekében 
kidolgozzák az azonos ügyletekre vonatkozó szerződési feltételeiket, és az ügy-
felekkel kötött konkrét blankettaszerződésben már csak utalnak arra, hogy egye-
bekben a felek közötti viszonyra a szerződés részét képező általános szerződési fel-
tétel rendelkezései az irányadók. Mivel a másik félnek – fogyasztónak – általában 
kevés idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy ezeket a többoldalas feltételeket alaposan 
tanulmányozza, fontos, hogy jogi garanciákkal teremtse meg a jogalkotó a felek 
közötti egyensúlyt. 

Az általános szerződési feltételek158 készítői, alkalmazói, de gyakran ÁSZF al-
kalmazása nélkül is az egyedi szerződési feltételeket megfogalmazó vállalkozások 
a másik fél számára hátrányos, tisztességtelen szerződési kikötéseket foglal a szer-
ződésbe, és gazdasági fölényénél fogva azok elfogadására „kényszeríti” a gyengébb 
felet. A modern magánjogi rendszerek szinte mindegyikében kialakult a tisztes-
ségtelen szerződési kikötésekkel szembeni fellépés lehetősége.

2. AZ ÁSZF SZABÁLYOZÁSA A PTK.-BAN

Az általános szerződési feltételekre és az indokolatlanul egyoldalú előnyt biztosító 
általános szerződési feltétel felhasználásával kötött szerződések megtámadhatósá-
gára vonatkozó rendelkezéseket az 1977. évi IV. törvény iktatta a Ptk. rendelkezé-
sei közé. Az akkori szabályozás mindössze egy szakaszból álló (Ptk. 209. §), gene-
rálklauzula formáját öltötte, melynek tartalmát a GK 37. számú állásfoglalásával a 
Legfelsőbb Bíróság értelmezte. 

158  A továbbiakban: ÁSZF.
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Az 1977-es eredeti szabályozás a jelenleg hatályos szabályok kijegecesedéséig 
több jelentős módosításon ment keresztül. Első alkalommal 1997-ben,159 a fo-
gyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szó-
ló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv – a 93/13-as irányelv – átültetése 
kapcsán. Másodszor pedig 2006-ban, a Ptk. és a fogyasztóvédelemmel összefüggő 
jogharmonizációs célú módosításokról szóló törvénnyel.160

A Ptk.-t módosító, 1997. december 15-én elfogadott, 1997. évi CXLIX. törvény 
jelentős változásokat eredményezett az általános szerződési feltételek, illetőleg a 
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására vonatkozó szabályok körében. 
A módosítás célja az általános szerződési feltételek szabályainak modernizálása, 
illetőleg a közösségi joggal való összhang megteremtése volt, tekintettel arra, hogy 
az indokolatlan egyoldalú előnyt tartalmazó általános szerződési feltételek meg-
támadhatóságát szabályozó – 1977-ben beiktatott – rendelkezések lényegesen kü-
lönböztek a 93/13/EGK tanácsi irányelvtől.

Az 1977-es szabályokhoz képest a módosítás több jelentős változást hozott. 
Meghatározta a fogyasztó fogalmát, definiálta az ÁSZF fogalmát, továbbá rendel-
kezett arról is, hogy miként válik az ÁSZF a szerződés részévé. Bevezette a tá-
jékoztatási kötelezettségre vonatkozó speciális előírásokat, rendezte az ÁSZF és 
az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel viszonyát. A  módosítás új alapokra 
helyezte a tisztességtelen szerződési feltételek megtámadását, továbbá a fogyasztói 
szerződések tisztességtelen feltételei tekintetében eltérő megtámadási feltételeket 
állapított meg. 

Az 1997-es módosítással bevezetett szabályozás ugyanakkor nem tett különb-
séget a jogalanyok között, így a szabályozás hatálya fogyasztói és nem fogyasztói 
szerződésekre is kiterjedt. Maga a jogalkotó is utalt arra a miniszteri indokolás-
ban, hogy a szabályozás egységességének fenntartása tudatos jogalkotói munka 
eredménye, és a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak általános szerző-
dési feltételek alkalmazását magában foglaló gyakorlatára tekintettel a közösségi 
szabályozás által le nem fedett területekre is indokoltnak ítélte az irányelvi rendel-
kezések kiterjesztő átültetését. Ugyanakkor a miniszteri indokolás azt is megálla-
pította, hogy „a tisztességtelen szerződési feltétel fogalmára vonatkozó szabályozás 
egységessége nem jelenti azt, hogy a bíróságok ne alkalmazhatnának differenciált 
megközelítést a tekintetben, hogy milyen típusú (fogyasztói vagy kereskedői) szerző-
désekről van szó”.

159  1997. évi CXLIX. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 
évi IV. törvény módosításáról.

160  2006. évi III. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az 
egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról. Ha-
tályos: 2006. március 1.
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A  hazai jogirodalom számos esetben rámutatott arra, hogy a 13-as irányelv 
1997-es átültetése nem tartozott a legsikerültebb transzpozíciók körébe.161 Ek-
kor került szembe a jogalkotó leginkább azzal a dilemmával, hogy miként lehet 
szerves módon átültetni egy közösségi jogi aktust a tradicionális jogági keretekbe. 
A tradícióknak történő megfelelés igényéből a magyar szabályozás két sajátossága 
következett. Egyrészről – mint azt az előző bekezdésben elemeztük – az, hogy a 
szabályozás hatálya nemcsak a fogyasztói szerződésekre terjedt ki, hanem alanyi 
korlátozás nélkül minden olyan szerződésre, amelyet általános szerződési feltétel 
alkalmazásával kötöttek, és az tisztességtelen kikötést tartalmazott. 

A másik sajátosság a tisztességtelen kikötés jogkövetkezményeire vonatkozott. 
A jogalkotó ugyanis a tisztességtelen kikötés jogkövetkezményeként megtámadási 
jogot engedett a szerződéskötő fél, illetőleg a közérdekű kereset indítására feljogo-
sított szervek számára. A 93/13-as irányelv átültetése során a jogalkotó tehát – fi-
gyelmen kívül hagyva az irányelv 6. cikkében meghatározott követelményeket162 
– meghagyta az általános szerződési feltételek tekintetében a magyar polgári jogi 
szabályozásban 1978 óta alkalmazott megtámadhatósági jogkövetkezményt.163 
A fogyasztói szerződések esetében többletjogként akkor is lehetővé tette a meg-
támadást,164 ha azt nem általános szerződési feltételben, hanem ún. egyedi szerző-
désben kötötték ki. 

A  törvény felhatalmazást adott arra, hogy a fogyasztói szerződések tisztes-
ségtelennek minősülő feltételeit kormányrendelet határozza meg. Az erről szóló 
18/1998. (II. 5.) Korm. rendelet a tisztességtelen feltételeket kategorizálva, külön 
rezsim alá vonta a feltétlenül tisztességtelen, más néven tilos kikötéseket, valamint 
a vélelmezetten tisztességtelen kikötéseket. A tilos kikötések esetében nem enged-
te meg az ellenbizonyítást, míg a vélelmezetten tisztességtelen kikötések vonatko-
zásában érvényesült a megdönthetőség elve. Ez a megoldás konfúzus volt, mivel 
a kormányrendelet 1. §-ában meghatározott tilos kikötések a magyar polgári jog 
érvénytelenségi rendszerében semmis kikötésnek tekintendők, ugyanakkor a ren-
delet mégis a megtámadhatóság körében rendezte azokat. Így a kormányrende-
let a jogforrási hierarchia alkotmányos szabályait is megsértve ellentétbe került a 

161  Kritikai elemzésekről lásd Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. 
HVG–ORAC, Budapest, 2001; Vékás Lajos: Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és 
kereskedelmi jogban. KJK–KERSZÖV, 2001; Vékás Lajos: A Ptk. 209. §-nak megmérettetése az 
Európai Közösség Bírósága előtt. Európai Jog, 2004/11; Kovács László: A polgári jogi szabá-
lyok harmonizálásának buktatói. Magyar Jog, 2005/7. 425–434; Fazekas Judit: Fogyasztóvédel-
mi jog. Novotni Kiadó, 2003, 141–150.

162  A 6. cikk (1) bekezdése értelmében a „tagállamok előírják, hogy a fogyasztóval kötött szer-
ződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek a saját nemzeti jogszabályok rendelkezései sze-
rint nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve”.

163  rPtk. 209. § (1)–(2) bek.
164  rPtk. 209/A. §.
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Ptk. rendelkezéseivel. Az ellentmondásos szabályok is hozzájárultak ahhoz, hogy 
a tisztességtelen szerződési feltételek megtámadásának a bírósági gyakorlata sze-
gényesnek mondható.

Mindazonáltal mégis egy bírósági ügy indította a jogalkotót az 1997-es transz-
pozíció finomítására, a jogharmonizációs hiányosságok pótlására. A  Szombat-
helyi Városi Bíróságon indult Ynos Kft. felperes és Varga János alperes közötti 
ügyben merült fel az a kérdés, hogy vajon a tisztességtelen szerződési kikötések 
megtámadására vonatkozó szabályok megfelelnek-e az irányelvben foglalt köve-
telményeknek. A Szombathelyi Városi Bíróság 2004. június 10-én hozott végzésé-
vel előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az Európai Bírósághoz, és kérte az 
irányelv 6. cikk (1) bekezdésének értelmezését. Bár az Európai Bíróság elfogadta 
a Magyar Államnak azt az érvelését, hogy 2002-ben a jogvita keletkezésekor Ma-
gyarország még nem volt tagja az Európai Uniónak, ezért a Bíróság nem rendel-
kezik hatáskörrel a feltett kérdések megválaszolására,165 de nyilvánvalóvá vált a 
hatályos szabályok pontosításának szükségessége.166

Ezen igényeknek eleget téve 2006-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény, valamint az egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jog-
harmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény megalkotásával167 
ismét módosultak az általános szerződési feltételekre vonatkozó szabályok.168

A Ptk.-módosítás – jogdogmatikai szempontból pontosította a normaszöveg-
ben – a jóhiszeműség és tisztesség alapelvi követelményre való hivatkozást.169 
A módosítással a jogalkotó mind tartalmilag, mind szerkezetileg rekodifikálta az 
általános szerződési feltételekre, illetve a tisztességtelen általános szerződési fel-
tételekre, továbbá a fogyasztói szerződések esetén az egyedileg meg nem tárgyalt 
tisztességtelen szerződési kikötésekre vonatkozó rendelkezéseket. Az új szabályok 
ily módon összhangba kerültek a Ptk.-kodifikációért felelős szerkesztőbizottság 
célkitűzéseivel és javaslatával.170 A  módosítás újradefiniálta az ÁSZF fogalmát, 
egyértelművé tette, hogy az ÁSZF használóját terheli annak bizonyítása, hogy a 

165  Lásd az Európai Bíróság C-302/04. számú, Ynos-ügyben hozott ítéletét.
166  Lásd Szabó Péter: Az Ynos Kft. ügyben hozott luxemburgi bírósági ítélet előzményei és 

utóélete – az előterjesztő bíró szemével. Európai Jog, 2006/9.
167  Jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: Ptk.-módosítás.
168  A módosítást egyrészről az irányelv átültetése óta az Európai Bíróság által hozott ítéle-

tekben kikristályosodó joggyakorlat indokolta, másrészt a magyar jogirodalomban megjelent, 
széles körben elfogadott és támogatott, az átültetéssel kapcsolatosan megfogalmazott kritikák 
tették szükségessé. Az új Ptk. kodifikációs munkálataira tekintettel a módosítás a jogbiztonság-
ra figyelemmel egyeztetésre került a szerkesztőbizottsággal, így az összhangban van az új Ptk. 
e témában várható szabályaival.

169  A „jóhiszeműség és a tisztesség” megfogalmazás helyébe a jóhiszeműség és tisztesség szö-
vegezés került. 

170  Az általános szerződési feltételekre vonatkozó szabályokat a Ptk. javaslata az V. fejezet 
46–49. §-ai tartalmazzák. A  javaslat szerinti szabályozás – néhány eltéréstől eltekintve – lé-
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feltétel megfogalmazásában a másik fél közreműködött. A jogharmonizációs kö-
telezettségből eredően, az Európai Bíróság joggyakorlatára figyelemmel171 ponto-
sította a fogyasztóra kedvezőbb értelmezés, az in dubio contra proferentem szabá-
lyát azáltal, hogy a preventív célú (közérdekű) keresetek esetében kizárta annak 
alkalmazhatóságát, valamint kiterjesztette az elv alkalmazhatóságát a nem fo-
gyasztói szerződésekre is. 

A módosítás által pontosításra került még a tisztességtelenség fogalma és an-
nak kritériumai, valamint legfontosabb lépésként a 13-as irányelvnek megfelelően 
került újraszabályozásra a jogkövetkezmények rendszere. Ennek köszönhetően a 
fogyasztói szerződésekben alkalmazott egyedileg meg nem tárgyalt szerződési ki-
kötés, ha a tisztességtelenség feltételei megállnak, – a korábbi megtámadhatóság 
helyett – 2006 óta semmisséget von maga után. A fogyasztói szerződések részbeni 
érvénytelenségére vonatkozó rendelkezést is kiigazította a módosítás, és jelentős 
mértékben érintette a közérdekű keresetindítás szabályait is kiegészítve azt a pre-
ventív célú keresetindítás lehetőségével.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény lényegében változatlanul 
átvette a régi Ptk. szabályait. A továbbiakban az általános szerződési feltétel és a 
tisztességtelen szerződési kikötések érvénytelenségére vonatkozó hatályos szabá-
lyokat tekintjük át.

2.1. Az ÁSZF fogalma, szerződésbe foglalása

A mindennapi szerződéskötés során tömegesen előforduló szerződések létrehozá-
sa során bevett gyakorlat, hogy a vállalkozás a szerződéskötéshez előre elkészített 
ún. általános szerződési feltételeket (továbbiakban ÁSZF) dolgoz ki, meggyorsí-
tandó a szerződés előkészítésének és megkötésének folyamatát. Az ÁSZF haszná-
lata szinte kizárólagossá vált a pénzintézetek által kötött hitel, kölcsön- és számla-
szerződések, a biztosítási szerződések esetében, az elektronikus kereskedelemben, 
továbbá a személyfuvarozási és utazási szerződések megkötése során. 

nyegében egybecseng a Ptk.-módosítással bevezetett, jelenleg is hatályos rendelkezéseivel. Vö. 
Ptk.-javaslat, V. fejezet, 46–49. §.

Ugyanakkor az ÁSZF és a tisztességtelen szerződési kikötésekre vonatkozó szabályozás je-
lenlegi szerkezeti felépítését az új Ptk. nem követi. A hatályos Ptk. a tisztességtelen szerződési 
kikötésekre vonatkozó szabályokat a szerződés megkötésére vonatkozó szabályok között helye-
zi el. Az új Ptk. ugyanakkor az érvénytelenség keretében rendezi a tisztességtelen szerződési ki-
kötés fogalmát, érvénytelenségét és az ahhoz kapcsolható közérdekű keresetet. Vö. Ptk.-javaslat 
V. fejezet, 76–79. §.

171  C-70/03. számú, EK Bizottság kontra Spanyol Királyság-ügy.
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Az ÁSZF alkalmazásának nagy előnye, hogy az előre kidolgozott standard fel-
tételek jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a szerződés létrehozását a felek 
között, ugyanakkor magában hordozza annak veszélyét, hogy a másik fél, külö-
nösen a fogyasztó elveszti annak esélyét, hogy egyedi alkufolyamatban alakítólag 
hasson a szerződés tartalmára. Az ÁSZF-et a felek egyedileg nem tárgyalják meg. 
A másik fél rendszerint csak a közül választhat, hogy megköti vagy nem a szer-
ződést. Az angolszáz jogban take it or leave it172 helyzetben a fogyasztóra gyakran 
kényszerítenek rá tisztességtelen feltételeket.

Ptk. 6:77. §. (1) bekezdése az ÁSZF fogalmát UNIDROIT-alapelvekkel és az 
Európai Szerződési Jog Alapelveivel173 összhangban az alábbiak szerint határozza 
meg:

„ Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az al-
kalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműkö-
dése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.” 

Fogyasztói szerződések esetében különösen jelentős az a szabály, hogy „Az álta-
lános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési 
feltételt a felek egyedileg megtárgyalták” [Ptk. 6:77. § (2) bekezdés].

Bár az új Ptk. külön nem tartalmazza, a bírósági gyakorlatba beépült az a régi 
Ptk. által előírt rendelkezés, hogy az ÁSZF-nek minősítés szempontjából közöm-
bös a szerződési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a kö-
rülmény, hogy a feltételek a szerződési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva 
jelennek meg. 

Annak megítélésénél, hogy általános szerződési feltételnek minősül-e egy ki-
kötés, kizárólag annak a körülménynek van relevanciája, hogy annak tartalmát 
az alperes alkufolyamat eredményeként, a fogyasztóval közösen vagy maga az 
alperes, előre, több szerződés megkötése céljából a fogyasztó kizárásával hatá-
rozza meg (Fővárosi Ítélőtábla 4. Pf. 21.272/2011/10.).

A Ptk. rendelkezése szerint az ÁSZF a szerződés részévé csak abban az esetben vá-
lik, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és 
ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.

Külön hangsúlyt helyez a szabályozás a tájékoztatási kötelezettségre abban az 
esetben, ha az alkalmazó az ÁSZF-ben eltér a szokásos kereskedelmi gyakorlattól, 
a jogszabályoktól vagy a felek között korábban alkalmazott szerződési kikötéstől. 
Külön tájékoztatni kell a másik felet annak tényéről, hogy az ÁSZF eltér a felek 

172  Vigye vagy hagyja!
173  Európai Szerződési Jog Alapelvei [2:209. cikk (3) bek.] és az UNIDROIT Alapelvek 

(2.1.19. cikk).
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között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltétel csak akkor válik a szerző-
dés részévé, ha azt a másik fél a figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten 
elfogadta.174 

A BDT 2013.2875 számú döntése értelmében nem tekinthető a szokásos ke-
reskedelmi gyakorlatnak az elévülési idő lerövídítése. Ugyancsak ilyen jellegű 
a választottbírósági kikötés, ami szintén nem sorolható a szokásos szerződési 
gyakorlat körébe tartozónak (BH 2012.296.).

Erőteljes védelmet állapít meg a törvény a fogyasztói szerződésekre, kimondva, 
hogy a fogyasztóval szembeni többletkövetelésre vonatkozó kikötés, tehát „az a 
feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó el-
lenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés 
részévé, ha azt a fogyasztó – külön tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta” 
(Ptk. 6:79. §). 

Ugyancsak a fogyasztók fokozott védelmét célozza az a fogyasztói szerződé-
sekre vonatkozó értelmezési elv, mely szerint, ha a fogyasztóval szerződő fél és a 
fogyasztó közötti szerződés tartalma a felek akaratán alapuló értelmezéssel sem 
állapítható meg egyértelműen, akkor mindig a fogyasztó számára kedvezőbb ér-
telmezést kell elfogadni. Az in dubio contra proferentem elv kiterjed arra az esetre 
is, amikor az általános szerződési feltétel tartalma kétséges. Az Európai Bíróság 
gyakorlatával összhangban azonban kizárja az elv preventív célú alkalmazását, 
ami de facto azt jelenti, hogy közérdekű kereset során nem alkalmazható a contra 
proferentem értelmezés (Ptk. 6:86. §).

3. A TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

3.1. A tisztességtelen kikötés kritériumai és vizsgálata

Mint említettük, az ÁSZF alkalmazásának egyik legnagyobb veszélye, hogy az azt 
alkalmazó fél kihasználja helyzeti előnyét, és tisztességtelen, egyenlőtlen feltétele-
ket kényszerít a másik félre. A Ptk. hatályos szabályai – átvéve a 93/13/EK irányelv 
rendelkezéseit – egyértelműen meghatározzák a tisztességtelen feltétel kritériu-
mait. A 6:102. § értelmében akkor tisztességtelen az ÁSZF, illetőleg fogyasztói szer-
ződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a felek szerződésből eredő 
jogosultságait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének meg-
sértésével egyoldalúan és indokolatlanul, a szerződési feltétel támasztójával szerző-
dést kötő fél hátrányára állapítja meg.

174  Ptk. 6:78. §.
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EBH2005. 1333. II. Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, mely sze-
rint a jutalék akkor is megilleti a megbízottat, ha az ingatlant nem a megbízott 
által közvetített vevő vásárolja meg.
BH2006. 19. II. Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, mely szerint 
a jutalék akkor is megilleti a megbízottat, ha az ingatlant nem a megbízott által 
közvetített vevő vásárolja meg
BDT2005. 1257. I. A bíróság megállapítja, hogy az Allianz Hungária által alkal-
mazott 252-es casco biztosítás általános feltételei I/A/5. e) pontjának azon ren-
delkezése, hogy a casco biztosítás nem terjed ki arra az esetre, ha a (gép)jármű 
forgalmi engedélye a lopáskor a járműben volt, valamennyi, alperessel szerződő 
félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
BDT2002. 605. A  kulcsnyilatkozatnak azon mondata, hogy „Amennyiben a 
bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve az itt vállalt kötelezett-
ségeimet megszegem, úgy lopáskár bekövetkezése esetén a biztosítási védelem 
nem áll fenn”, a Providencia Rt. részére indokolatlan egyoldalú előnyt biztosít, 
mivel a közlési kötelezettség megsértése lopáskár esetén feltétel nélkül a bizto-
sító mentesüléséhez vezetne.
BDT2002. 604. A Pannonlízing Rt. által a HUF alapon kamatozó pénzügyi lí-
zingszerződésekhez használt általános szerződési feltételek IV. fejezetének 2. c) 
pontjának utolsó mondata, mely szerint a lízingbeadó az engedély megadását 
jogosult további feltételekhez kötni, vagy további indokolás nélkül megtagadni, 
és a IV. 8. pontja, mely úgy rendelkezik, hogy a lízingszerződés megszűnésével 
megkötött biztosítás is automatikusan megszűnik, 1999. december első napjá-
tól kezdődően érvénytelen. A szerződés IV. 6. a) pontjának 2. mondata, mely 
szerint „ebben az esetben a kártérítés teljes összegének biztosító általi megfize-
tése napján felek a lízingszerződést megszüntetik, mely időpontig a lízingbe-
vevő fizetési kötelezettsége fennáll”, érvénytelen. Az érvénytelenség hatálya a 
Pannonlízing Rt.-vel szerződő valamennyi szerződő félre kiterjed, az érvényte-
lenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket 2000. április 
20. napjáig már teljesítettek.

A tisztességtelenség két alapvető kritériuma, hogy az általános szerződési feltétel 
a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket egyrészről a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményét megsértő módon, másrészről pedig egyoldalúan és in-
dokolatlanul a másik szerződő fél hátrányára állapítsa meg. 

A  jóhiszeműség és tisztesség elve a polgári jogi jogviszonyokban általánosan 
követendő, a Polgári Törvénykönyv által alapelvi175 rangra emelt, objektív tartal-
mú morális magatartási mérce, amely magánjogi jogviszonyok generális maga-
tartási minimumaként érvényesül. Az erkölcsi tartalmat hordozó jóhiszeműség és 

175  Lásd Ptk. Első Könyv Bevezető rendelkezések 1:3. §.
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tisztesség követelménye és szerződési jogot vezérlő magánautonómia széles körű 
elismerése szorosan összetartozó és egymást feltételező fundamentumok, amelyet 
tartalommal a bírói gyakorlat tölt meg, alkalmazásához pedig a jogalanyok közötti 
üzleti gyakorlatok és a forgalmi szokások adnak támpontot. A Kúria 2/2011. PK. 
véleményében kiemeli, hogy a jóhiszeműség és tisztesség objektív kötelmi jogi kate-
gória is, amely az általánosan elfogadott etikai követelményrendszert juttatja kife-
jezésre a szerződési feltételek értékelésekor. A bíróságnak tisztességtelenségi „teszt” 
során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének mércéjén keresztül vizsgálnia 
kell a szerződés megkötésére vezető valamennyi okot és körülményt, a kikötött 
szolgáltatás természetét, rendeltetését, a sérelmes feltételnek a szerződés más fel-
tételeivel vagy a felek közötti más szerződésekkel való kapcsolatát. Ezen körülmé-
nyek mérlegelésével kell megállapítani, hogy az adott esetben a szerződési feltétel 
alkalmazója a másik fél hátrányára egyoldalúan és indokolatlanul nem idézett-e 
elő egyenlőtlenséget a szerződéses jogokban és kötelezettségekben.176 

Egyoldalúnak és indokolatlanul hátrányosnak kell tekinteni a feltételt külö-
nösen akkor, ha az a szerződésre irányadó rendelkezéstől lényegesen eltér, vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződés tárgyával, illetőleg rendeltetésével. Nem tekint-
hető viszont tisztességtelennek az a feltétel, melyet jogszabály állapít meg, vagy 
jogszabály előírásainak megfelel. Ugyancsak nem minősülhet tisztességtelennek 
a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát 
meghatározó szerződési kikötés.

3.1.2. A tisztességtelenség vizsgálata alóli kivételek

A Ptk. 6:102. § (3) és (4) bekezdései rendelkeznek azokról a kikötésekről, amelyek 
esetében nem vizsgálható a feltétel tisztességtelensége. E körbe tartoznak a szerző-
dés elsődleges tárgyára, a főszolgáltatásra irányuló kikötések, továbbá a jogszabály 
által megállapított vagy jogszabály előírásainak megfelelő kikötések.

A szerződés főszolgáltatására irányuló kikötések
A 93/13/EGK irányelv 4. cikkével összhangban Ptk. kizárja a tisztességtelenségi 
teszt lefolytatásnak lehetőségét a főszolgáltatást megállapító, vagy a szolgáltatás és 
az ellenszolgáltatás arányát meghatározó kikötésekre, ha azok világosak és érthe-
tőek.177 Az irányelv 4. cikk (2) bekezdését átültető, szűkszavú törvényi rendelke-
zés értelmezése a bevezetőben említett devizahiteles perek egyik kulcsfontosságú 
problémája lett. A devizaalapú hitelszerződésekhez kapcsolt általános szerződési 
feltételek szokásos kikötése volt, hogy az árfolyamemelkedés kockázatát, illetőleg 

176  Kúria 2/2011. PK Vélemény 3. pont
177  Ptk. 6:102. § (3).
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kölcsönszerződés megkötésekor és a törlesztéskor alkalmazott különnemű árfo-
lyamok miatt keletkező árfolyamrés terheinek viselését – mint a szerződés elsőd-
leges tárgya körébe tartozó kikötést – teljes mértékben az adósra hárítottak.178 Az 
előzetes döntéshozatali kérelem útján az Európai Bíróság elé került C-26/13. szá-
mú Kásler-ügy179 kulcskérdése is az volt, hogy az árfolyamkockázat és árfolyamrés 
viselésére vonatkozó kikötés a főszolgáltatás körébe tartozik-e. Az EUB de fac-
to nem válaszolta meg a kérdést, arra hivatkozva, hogy annak eldöntése az uta-
ló (nemzeti) bíróság feladata. A Caja de Ahorros-ügyben180 kifejtett elvek mentén 
mindazonáltal meghatározta a döntés során mérlegelendő szempontokat.

A  másik követelmény, a „világos és érthető megfogalmazás” tekintetében az 
EUB megerősítette, hogy a transzparencia követelményét nem lehet megszorítóan, 
kizárólag a nyelvtani és alaki érthetőségre korlátozni, hanem ténybeli, releváns ele-
mek összességére figyelemmel, azt kell megvizsgálnia a bíróságnak, hogy az általá-
nosan tájékozott, az észszerűen figyelmes, körültekintő, átlagos fogyasztó nemcsak 
felismerni képes a külföldi pénznem eladási és vételi árfolyama között a pénzpiacon 
általánosságban megfigyelt különbség fennállását, hanem képes-e értékelni is a vég-
ső soron általa megfizetendő törlesztőrészletek kiszámítására alkalmazott eladási 
árfolyam alkalmazásának rá nézve esetlegesen jelentős, gazdasági következményeit 
is, és ennélfogva az általa felvett kölcsön teljes költségét.181 

A devizaalapú hitelezés sajátosságára reflektáló értelmezés fontos támpontokat 
adott a folyamatban lévő perekben. A Kásler-ügyben hozott EUB-döntést követően 
a Kúria 2/2014. jogegységi döntése kimondta, hogy a devizaalapú fogyasztói köl-
csönszerződésnek az árfolyamkockázatot kizárólag a fogyasztóra hárító kikötése a 
szerződés elsődleges tárgyának minősül, így annak tisztességtelensége főszabály-
ként nem vizsgálható. Önmagában azonban az, hogy az árfolyamkockázat viselé-
se az alapvető szolgáltatás (főszolgáltatás) körébe tartozik, nem zárja ki a feltétel 
tisztességtelenségének vizsgálatát, ha a szerződési feltétel a releváns ténybeli ele-
mek összességére tekintettel – így a szerződés szövegére és pénzügyi intézménytől 
kapott tájékoztatásra, a reklámra és közzétett egyéb tájékoztatásra is figyelemmel 
– nem felel meg a transzparencia követelményeinek. Nem tekinthető transzpa-
rensnek a kikötés, ha az észszerűen figyelmes, általánosan tájékozott, körültekintő 
átlagos fogyasztó számára a feltétel nem világos és nem érthető, illetőleg az ösz-
szes rendelkezésre álló információ alapján a fogyasztó alappal gondolhatta, hogy 
az árfolyamkockázat nem valós, illetőleg őt csak korlátozottan terheli. Az ilyen 

178  Devizahiteles perek döntő többsége az érvénytelelenség megállapításának jogalapjaként 
az árfolyamkockázat, illetőleg az árfolyamrésre vonatkozó kikötés tisztességtelenségét jelölte 
meg. 

179  C-26/13 Kásler-ügy, ECLI:EU:C:2014:282.
180  C-484/08 Caja de Ahorros-ügy, ECLI:EU:C:2010:309.
181  C-26/13. Kásler-ügy 74. 
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kikötések egészben vagy részben érvénytelenek.182 A jogegységi döntés szintén ki-
mondta, hogy a folyósításkor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, a 
törlesztésekkor pedig az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása 
tisztességtelen, mert nem áll ezekkel szemben a fogyasztónak közvetlenül nyújtott 
szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent. A devizaalapú fogyasztói 
kölcsönszerződésekben kikötött különnemű átszámítási árfolyamok helyett a Ma-
gyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama válik a szerződés részévé.183 

A jogszabály által megállapított kikötések 
A tisztességtelenség kontrollja alól ugyancsak ki vannak zárva a jogszabály által 
megállapított standard feltételek. Ptk. 6:102. § (4) bekezdése értelmében nem mi-
nősül tisztességtelennek az általános szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja 
meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg.184 A Kúria 2/2012. 
sz. véleménye, amely a fogyasztói kölcsönszerződésben kikötött egyoldalú szerző-
désmódosítási jog tisztességtelensége tárgyában született, kiemeli, hogy az olyan 
feltétel tisztességtelensége, amelynek tartalmát jogszabály kimerítően (taxatíve) 
határozza meg, bíróság által nem vizsgálható. Ha viszont a kógens keretszabályt a 
felek rendelkezési joga tölti meg tartalommal, vagy ha a felek a diszpozitív jogsza-
bályi rendelkezésektől eltérnek, az ilyen feltétel tisztességtelensége vizsgálható.185

3.2. A tisztességtelennek minősülő feltételek felleltározása

A Ptk. Egyes tisztességtelen szerződési feltételek címszó alatt a 6:104. §-ába inkor-
porálta a korábban külön kormányrendeletben186 lévő ún. fekete és szürke listát, 
tehát azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerződésben ipso iure tisztesség-
telennek minősülnek, vagy ellenkező bizonyítás erejéig azokat tisztességtelennek 
kell tekinteni.

A  93/13/EGK irányelv mellékletével megegyező, példálózó felsorolást tartal-
mazó listák célja a jogkövetés segítése, illetőleg a jogviták rendezésének gyorsítása 
volt. A fogyasztó könnyebben tud a lista ismeretében arról dönteni, hogy vajon 
tisztességtelen-e a szerződést kötő fél által ráerőltetett, számára hátrányos kikötés. 

182  Kúria 2/2014. számú Jogegységi határozat 1. pont.
183  A jogalapot a Kúria a szerződéskötéskor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv 231. § (2) 

bekezdésében meghatározott diszpozitív szabályra alapozta, aminek értelmében a más pénz-
nemben meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam alapvéte-
lével kell átszámítani.

184  Ptk. 6:102. § (4).
185  Kúria 2/2012. (XII. 10.) PK Vélemény 3. pont.
186  A  fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 

18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.
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A bíró feladatát is leegyszerűsíti a példálózó lista, mert ha egy feltételt a törvény 
fekete listában ex lege tisztességtelennek minősít, nincs más teendő, mint meg-
állapítani az érvénytelenséget. 

a) Feltétlenül tisztességtelen (tilos) kikötések
A 6:104. § (1) bekezdése példálózó jelleggel felsorolja a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződésben ex lege tisztességtelennek minősülő kikötéseket. Ennek ér-
telmében tisztességtelen különösen az a kikötés, amely 

• a szerződés bármely feltételének értelmezésére a vállalkozást egyoldalúan jo-
gosítja;

• kizárólagosan a vállalkozást jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesí-
tése szerződésszerű-e;

• a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a vállalkozás nem 
teljesíti a szerződést;

• lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt 
felmondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult;

• kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már 
teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve azt az esetet, 
amikor a szerződés megszűnésére szerződésszegés következtében kerül sor;

• kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses köte-
lezettségeit beszámítással szüntesse meg;

• lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tartozását más személy a fogyasztó hozzá-
járulása nélkül átvállalja;

• kizárja vagy korlátozza a vállalkozásnak az általa igénybe vett közreműködő-
ért való felelősségét;

• kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő igény-
érvényesítési lehetőségeit, különösen, ha – anélkül, hogy azt jogszabály elő-
írná – kizárólag választottbírósági útra kényszeríti a fogyasztót, jogellenesen 
leszűkíti bizonyítási lehetőségeit, vagy olyan bizonyítási terhet ró rá, amelyet 
az irányadó jogi rendelkezések szerint a másik félnek kell viselnie;

• a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg.

b) Vélelmezetten tisztességtelen kikötések
A 6:104. § (2) sorolja fel a vélelmezetten tisztességtelen feltételeket. Ellenkező bi-
zonyításig tisztességtelennek kell tekinteni különösen az olyan kikötést, amely: 

• a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata megtételé-
nek vagy elmulasztásának minősíti, ha a magatartás tanúsítására nyitva álló 
határidő indokolatlanul rövid;

• a fogyasztó nyilatkozatának megtételére indokolatlan alaki követelményeket 
támaszt;
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• meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként 
nem nyilatkozik, feltéve hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 
indokolatlanul rövid;

• lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben 
meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben 
megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé 
teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatá-
rozott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a 
szerződéstől elállni vagy azt felmondani;

• lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyoldalúan, alapos ok nélkül a szerződés-
ben meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen;

• a vállalkozás teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkez-
te kizárólag a vállalkozás akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó jogosult a 
szerződéstől elállni, vagy azt felmondani;

• a vállalkozásnak pénztartozás teljesítésére negyvenöt napnál hosszabb határ-
időt biztosít, vagy egyébként nem megfelelően meghatározott határidőt ír 
elő szolgáltatása teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési nyilatkozatai-
nak elfogadására;

• kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a vállalkozás 
szerződésszegése esetén;

• kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a szerződés szerint általa kifizetett 
összeg, ha a fogyasztó nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít, ha 
hasonló kikötés a vállalkozást nem terheli;

• a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a fogyasztó 
nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít.

Amennyiben a bizonyítás sikertelen – tehát tisztességtelen a feltétel –, ez a kikötés 
relatív semmisségét vonja maga után.

3.3. A tisztességtelen feltételek alkalmazásának jogkövetkezményei

A tisztességtelenség jogkövetkezményeiről a Ptk. 6:102. § (5) és 6:103. § (3) bekez-
dési rendelkeznek. Eltérnek a jogkövetkezmények aszerint, hogy a tisztességtelen 
kikötést fogyasztói vagy nem fogyasztói szerződésben alkalmazzák. A vállalkozá-
sok egymás közötti szerződései esetében az általános szerződési feltételben alkal-
mazott tisztességtelen kikötés akkor válik érvénytelenné, ha azt a sérelmet szen-
vedő fél megtámadja.187 Ezzel szemben az egyedileg nem megtárgyalt fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződésben lévő tisztességtelen szerződési feltétel ipso iure 

187  Ptk. 6:102. § (5). 
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semmis. A semmisség relatív hatályú, arra csak egyirányúan, a fogyasztó érdeké-
ben lehet hivatkozni.188 A  tisztességtelenség jogkövetkezményén felül a Ptk. ge-
nerális garanciaként a fogyasztói jogokat csorbító szerződési feltétel semmisségét 
mondja ki, ha fogyasztói szerződés kikötése a Ptk.-nak a fogyasztók jogait megálla-
pító rendelkezéseitől a fogyasztók hátrányára eltér.189 Fontos kiemelni, hogy a Ptk. 
6:100. §-ban meghatározott semmisség csak a Kódexben megállapított fogyasztói 
jogok megsértését szankcionálja, tehát a generálklauzula nem alkalmazható más, 
lex specialis fogyasztóvédelmi jogszabályokban biztosított jogok csorbítása esetén. 
A kógens szabály egyébiránt köti magát a fogyasztót is, semmis ugyanis a törvény 
6:101. §-a szerint a fogyasztónak a jogszabályban megállapított jogáról lemondó 
jognyilatkozata is.190 A Ptk. 6:99. §-a értelmében semmisek továbbá a fogyasztói 
szerződésekben vállalt fiduciárius hitelbiztosítékok is. Ezen azok a kikötések ér-
tendők, amelyekben fogyasztó követelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog 
vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására vállal kötelezettséget.
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A fogyasztóvédelmi panaszok túlnyomó többsége a nem megfelelő minőségű áruk 
és szolgáltatások miatt keletkezik. Magyarországon az utóbbi öt évben a fogyasz-
tóvédelmi hatóság által jótállási és szavatossági ügyben lefolytatott ellenőrzések 
alapján az üzletek 45%-a jogsértő gyakorlatot folytatott, a hatósághoz benyújtott 
mintegy 33 ezer panasz 40%-a szavatossági, jótállási ügy volt, míg a békéltető tes-
tületekhez beérkező évi 10-12 ezer ügyből ezen ügyek aránya 37% volt. Szavatos-
sági, jótállási igénnyel akkor élhet a vevő/megrendelő, ha a szolgáltatott dolog ún. 
megfelelőségi hibában szenved (minőségileg hibás, selejtes, vagy nem felel meg 
a szerződésben meghatározott elvárásoknak). A hibás teljesítés a szerződésszegés 
egyik fajtája, amelynek jogkövetkezményeként a fogyasztó szavatossági vagy jót-
állási igényt érvényesíthet. A szavatosság és a jótállás azonos jogi alapú minőség-
védelmi eszközök. Mindkettő a kötelezett helytállását jelenti arra vonatkozóan, 
hogy a termék vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel 
a jogszabályban meghatározott (minőségi) követelményeknek és a szerződésben 
rögzített leírásnak (elvárásoknak). 

Az együttesen megfelelőségi kritériumoknak nevezett három kritérium közül a 
minőségi követelményeknek való megfelelés a leginkább objektív. Célja az, hogy 
minden szolgáltatás megfeleljen egy elfogadható minőségi szintnek. A minősé-
gi követelményeket általában jogszabályok, szabványok határozzák meg, így azok 
törvényes kelléknek minősülnek.191

A termék rendeltetésszerűsége azt jelenti, hogy rendelkeznie kell mindazokkal 
a tulajdonságokkal, amelyek a termék leírásában, mintájában vagy egyáltalán, az 
adott termék rendeltetésére figyelemmel elvárhatók.

A harmadik csoport a jogosult kifejezett elvárásainak való megfelelés akkor re-
leváns, ha ezeket a felek a szerződésben meghatározták. 

A hibás teljesítés szabályai a Ptk. Hatodik könyve XXIV. fejezetének a 6:157–
178. §-aiban találhatók. A hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések strukturáli-

191  EBH2002. 629. A  törvényes kellék fogalomkörébe tartozik, hogy a szolgáltatás a szab-
ványban előírt követelményeknek megfeleljen. 
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san két részből állnak: a fejezet első része a hibás teljesítés – valamennyi szerző-
désre egységesen érvényesülő – általános szabályait, a második része pedig a hibás 
teljesítés jogkövetkezményeit foglalja magában. 

1. A HIBÁS TELJESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A hibás teljesítés általános szabályai tartalmazzák a hibás teljesítés egységes törvé-
nyi fogalmát. E szerint hibás a teljesítés, ha a kötelezett szolgáltatása a teljesítés idő-
pontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi 
követelményeknek [Ptk. 6:157. § (1) bekezdés].

A  szolgáltatás fogalmába nemcsak a dare jellegű dolog-szolgáltatások (adás-
vétel, ajándékozás) tartoznak, hanem dologszolgáltatás mellett kiterjed a facere 
és praestare jellegű szolgáltatásokra, illetőleg vagyoni értékű jogokra (szellemi al-
kotásokhoz fűződő vagyoni jogok, know-how, praxis jog) és a társasági részese-
dések átruházására irányuló szerződésekre is. A visszterhes szerződések mellett a 
hibás teljesítés szabályai az ingyenes szerződésekre is alkalmazandók. Az általá-
nos szabályok ugyancsak alkalmazandók – a természetükből eredő sajátosságok 
figyelembevételével – a használati, a tevékenységi típusú vállalkozási és a vagyoni 
értékű jogok átruházására irányuló szerződésekre is. 

A törvény – a korábbi Ptk.-val ellentétben – nem nevesíti külön fogalmi elem-
ként az összeszerelési hibát. A miniszteri indokolás szerint ennek kimondása kü-
lön nem szükséges, mivel az általános bírósági gyakorlat értelmében a szerződés-
szerű teljesítés magában foglalja az összeszerelést is. Megjegyezzük, hogy a Ptk. 
szabályaitól eltérően, az e fejezet 1.2. pontjában tárgyalt – a fogyasztó és a vállal-
kozás közötti az áruk adásvételére irányuló, továbbá a digitális tartalomra és di-
gitális szolgáltatásra irányuló szerződések szerződésszerűségéről szóló 373/2021. 
(VI. 30.) – kormányrendelet a szerződésszerű teljesítés kritériumaként határozza 
meg az összeszerelést.

A  hibás teljesítéshez kapcsolódó egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 
1/2012. (VI. 21.) PK vélemény kiemeli, hogy a hibás teljesítés jogi kategória: le-
hetséges, hogy a dolog köznapi értelemben hibás, a szerződés keretei között még 
sincs hibás teljesítésről szó, mert például a felek éppen a hibás (használt) dolog 
vételében állapodtak meg (értékcsökkent áron), másfelől ugyanígy előfordul-
hat, hogy az egyébként kifogástalan minőségű dolog a szerződésben külön ki-
kötött többlettulajdonságoknak nem felel meg, ezért jogi értelemben a teljesítés  
hibás lesz.

EBD 2015. P. 5. Jogi értelemben nem történik hibás teljesítés, ha az eladó meg-
felelő tájékoztatása alapján a vevőnek a vásárolt lakás hiányosságára, fogyaté-
kosságára számítania kellett. Ilyen esetben a kötelezett mentesül nem csupán a 



VII. MINŐSÉGVÉDELEM – KELLÉKSZAVATOSSÁG –TERMÉKSZAVATOSSÁG – JÓTÁLLÁS 107

szavatossági felelősség alól, hanem a hibás teljesítés valamennyi jogkövetkez-
ménye, így a kárfelelősség alól is.
BH 2013. 65. Megvalósul a hibás teljesítés akkor is, ha a teljesített szolgáltatás 
alkalmas ugyan a rendeltetésszerű használatra, és megfelel a szokásos minőségi 
követelményeknek, de nem elégíti ki az eladó által az adásvételi szerződésben 
vállalt magasabb minőségi követelményeket. 

A főszolgáltatással együtt járó ún. járulékos kötelezettségek teljesítésének (hasz-
nálati útmutatók, kezelési utasítások, árujelzők, minőségi tanúsítványok, meg-
felelőségi nyilatkozatok, megfelelő címkézés, csomagolás, kísérő okmányok stb. 
átadásának, illetve feltüntetésének) elmulasztása szintén a szolgáltatás hibáját 
eredményezi, még akkor is, ha maga a főszolgáltatás egyébként nem minőség-
hibás.

A hibás teljesítés szempontjából a szerződés teljesítésének időpontja releváns, 
ebből következően a törvény nem kötelezi arra a jogosultat, hogy a szolgáltatás 
megfelelőségét már a szerződés megkötésekor vizsgálja. Ugyanakkor előfordulhat, 
hogy a jogosult már a szerződés megkötésekor ismerte vagy ismerhette a szolgál-
tatás hibáját, és így kötötte meg a szerződést. Ilyenkor a kötelezett hibás teljesítése 
nem állapítható meg annak ellenére, hogy de facto a kötelezett hibás szolgáltatás-
sal teljesít. A törvény szerint ugyanis nem tartozik a hibás teljesítés fogalmába az 
az eset, amikor a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a 
hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ha tehát a jogosult szerző-
dési akarata eleve egy nem hibátlan szolgáltatásra irányult, utóbb nem hivatkoz-
hat a kötelezett hibás teljesítésére.

Kérdéses, hogy hibás teljesítésnek minősül-e a szerződésben kikötöttől különbö-
ző, más szolgáltatással, az ún. aliud-szolgáltatással való teljesítés? Például az esküvő-
jére bort megrendelő vevőnek az eladó szerződésben kikötött 100 palack vörösbor 
helyett 100 kg szőlővel teljesít. Vékás Lajos szerint ilyenkor nem lehet teljesítésről 
beszélni, ezért a jogosult nem hibás teljesítési igényt érvényesíthet, hanem a szerző-
désszerű teljesítést követelheti (Vékás: Szerződési jog, 270). Bíró György álláspontja 
szerint a konkrét tényállás ismeretében dönthető el, hogy mennyiben felel meg a 
mással való teljesítés a jogosulti igényeknek. Ha teljesítésnek elfogadja a jogosult 
az aliud-szolgáltatást, a hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Ha azonban a jogosulti érdeket nem tudja az eltérő szolgáltatás kielégíteni, nem tör-
ténik teljesítés, hanem a késedelem jogkövetkezményei állnak be (Bíró György: Kö-
telmi jog, 430). Álláspontunk szerint az aliud-szolgáltatás annak ellenére, hogy fizi-
kai hibában nem szenved ugyan, mégis alkalmatlan a szerződési érdek kielégítésére, 
így nem a hibás teljesítési, hanem a konkrét tényállásra figyelemmel más szerződés-
szegési jogkövetkezmény (késedelem, lehetetlenülés, szerződésszegéssel okozott kár 
megtérítése) alkalmazható. Megjegyezzük, hogy a korábbi szakirodalom az aliud 
szolgáltatást a hibás teljesítés körébe sorolta.
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Megvalósulhat ugyanakkor a hibás teljesítés az árengedménnyel értékesített 
termék vagy használt dolog adásvétele esetén is, ha pl. a dolog rendeltetésének 
megfelelő használat nem alkalmas.

BH 2012. 72. A kötelezett hibásan teljesíti a használt dolog szolgáltatására irá-
nyuló szerződést, ha a teljesítéskor meglévő hiba független a dolog használt jel-
legétől, vagy az elhasználódás a szerződéskötéskor számításba vehető mértéket 
jelentősen túllépte.

A hibás teljesítésre vonatkozó szabályok főszabályként diszpozitív jellegű normák, 
de a Ptk. a fogyasztói szerződések tekintetében eltér a főszabálytól. A Ptk.-nak a 
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre alkalmazandó kellékszavatossági és 
jótállási szabályai kógens jellegűek, azoktól a fogyasztó hátrányára nem lehet eltér-
ni. A fogyasztói szerződésekre alkalmazandó kógens szabályok jogharmonizációs 
hátterűek, alapvetően az áruk adásvételére vonatkozó (EU) 2019/771 irányelvnek 
való megfelelést szolgálják.192

Az egyoldalúan kógens szabályok alapján a kellékszavatossági és a jótállási jo-
gok a fogyasztói szerződésekben törvényi minimumként érvényesülnek, ame-
lyektől csak akkor lehet eltérni, ha a kikötés a fogyasztóra kedvezőbb feltételeket 
állapít meg. Az olyan szerződési kikötés pedig, amely a fogyasztó hátrányára tér 
el a kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó törvényi rendelkezésektől, sem-
mis [Ptk. 6:157. § (2) bekezdés]. Az egyoldalú kógenciával azt biztosítja a törvény, 
hogy a vállalkozás a fogyasztó hátrányára ne korlátozhassa a kellékszavatossági és 
jótállási jogokat. 

Ugyancsak jogharmonizációs megfelelést szolgál a fogyasztói szerződések te-
kintetében érvényesülő hibás teljesítési vélelem. A  megdönthető vélelem értel-
mében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekben a teljesítéstől számított 
hat hónapon belül,193 az árukra adásvételére vonatkozó (EU) 2019/771 irányel-
vet átültető 373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet szerint egy éven belül felismert 
hiba esetében azt kell vélelmezni, hogy a hiba a teljesítés időpontjában már meg-
volt.194 E szabály nem alkalmazható, ha a vélelem a dolog természetével vagy a 
hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A hibás teljesítési vélelem következtében a 
hat hónapon, illetőleg egy éven belül felmerült hibák esetében a bizonyítási teher 
megfordításával a kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a szolgáltatás a teljesítés 
időpontjában nem volt hibás. 

192  Az áruk adásvételéről szóló (EU) 2019/771 irányelvet megelőzően a 44/1999/EK irányelv 
rendelkezett a fogyasztási cikkek adásvételére vonatkozó szavatossági, jótállási szabályainak 
közelítéséről. 

193  Ptk. 6:158. §.
194  373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet 11. § (1).
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2. A HIBÁS TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYI ESZKÖZTÁRA

A Ptk. Hatodik könyve XXIV. fejezetének második része nevesíti a hibás teljesí-
tés esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket (Ptk. 6:159–178. §), nevezetesen a 
kellékszavatossági, a termékszavatossági, a jótállási, a jogszavatossági jogokat, va-
lamint a hibás teljesítési kártérítést. A továbbiakban a kellékszavatosság, termék-
szavatosság és jótállás szabályait tekintjük át, figyelemmel arra, hogy ezek azok a 
hibás teljesítési igények, amelyekre a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések-
re eltérő szabályozási rezsim érvényesül. 

2.1. A fogyasztói szerződések kellékszavatossági szabályai

a) A kellékszavatosság fogalma
A kellékszavatossági rendelkezéseket a Ptk. 6:159–6:167. §-ai tartalmazzák. A kel-
lékszavatosság a visszterhes szerződések hibás teljesítésének objektív jogkövet-
kezménye, amelynek célja, hogy a jogosultnak – a szolgáltatás kellékhibás teljesí-
tése miatt bekövetkező – értékcsökkenést eredményező teljesítési érdeksérelmét, 
az ún. tapadó kárt orvosolja. Amíg tehát a hibás teljesítés általános szabályai ki-
terjednek az ingyenes szerződésekre is, a kellékszavatossági kötelezettség ennél 
szűkebb. A kötelezettnek csak akkor van kellékszavatossági kötelezettsége, ha a 
szerződés visszterhes, tehát a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymás 
felé. A törvényen alapuló kellékszavatossági igények objektív jellegűek, tehát füg-
getlenek attól, hogy a szolgáltatás kellékhibája a kötelezett felróható magatartására 
vezethető-e vissza vagy sem. A kellékszavatosság az adott szerződés kötelezettjét 
terheli, így a jogosult kellékszavatossági igénnyel csak a szerződési jogviszony kö-
telezettjével szemben léphet fel. 

b) Kellékszavatossági igények rendszere
Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezik a kellékszavatossági jogokról. E szerint a 
jogosultat – a fogyasztói adásvételről szóló (EU) 2019/771 irányelvvel összhang-
ban – az alábbi kellékszavatossági igények illetik meg: 

• a kijavítás,
• a kicserélés,
• az arányos árleszállítás,
• a hiba kijavításának vagy kijavíttatásának joga a kötelezett költségére, 
• az elállás joga. 

A kellékszavatossági igények esetében kötelező igényérvényesítési sorrend érvé-
nyesül. Ez azt jelenti, hogy a jogosultat kellékszavatossági igénye alapján a törvény 
által meghatározott sorrend (hierarchia) és feltételek keretei között illeti meg a 
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szavatossági jogok közötti választás joga. A kellékszavatossági jogok közül a jo-
gosult választása szerint elsősorban a hibás teljesítés természetbeni orvoslását je-
lentő kijavításra vagy kicserélésre tarthat igényt (ún. első lépcsőbe tartozó jogok), 
kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötele-
zettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan több-
letköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapot-
ban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a 
jogosultnak okozott érdeksérelmet. 

Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibának a kötelezett költségére való 
kijavítását vagy kijavíttatását, illetve az elállás jogát a jogosult akkor gyakorol-
hatja, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, vagy ha a kötelezett a 
kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulaj-
donságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő ha-
táridőn belül, a jogosultnak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget 
tenni. A kijavítási költség megfizetését a jogosult akkor kérheti, ha a kötelezett a 
dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el.

A 2022. január 1-től a Ptk. szabályai kiegészültek azzal a speciális szabállyal, 
hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, 
digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – 
szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát 
a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki 
azt [Ptk. 6:159.§ (2a)].

A jogosult elállhat a szerződéstől, ha a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke 
megszűnt. Fontos kivétel az elállási jog esetében, hogy jelentéktelen hiba esetén a 
jogosultat nem illeti meg az elállás joga. 

A PK 1/2012. számú vélemény rámutat, hogy az ún. második lépcsőbe tartozó 
szavatossági jogok érvényesítésének nem szükségképpeni előfeltétele az, hogy a jo-
gosult előzetesen eredménytelenül felhívja a kötelezettet a dolog kijavítására vagy 
kicserélésére. A jogosult ugyanis ilyen előzetes felhívás hiányában is bizonyíthatja, 
hogy a kötelezett a kijavítási vagy kicserélési kötelezettségének a törvényben meg-
határozott feltételekkel nem tudna eleget tenni, tehát hogy a kötelezett által elvég-
zendő kijavítás vagy kicserélés az eset összes körülményeire figyelemmel nem áll 
érdekében, és erre figyelemmel megalapozottan tarthat igényt a kijavítási költség 
megfizetésére vagy az árleszállításra, illetve elállhat a szerződéstől.

A  jogosult akkor nem követelhet kijavítást vagy kicserélést, ha a választott 
szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezett számára a másik 
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget ered-
ményezne. Az arányossági feltétel vizsgálata során nem csupán az első lépcső-
be tartozó másik, hanem valamennyi, még választható szavatossági jogot figye-
lembe kell venni, a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékének, a 
szerződésszegés súlyának és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott 
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kényelmetlenségnek az együttes mérlegelésével. Ennek megfelelően nem kérhet 
például kijavítást a jogosult akkor, ha ez a kötelezettnek az árleszállításhoz képest 
aránytalan többletköltséget eredményezne.

A  rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére figyelemmel az arányosság 
szempontjának a második lépcsőbe tartozó szavatossági jogok közötti választás 
során is érvényesülnie kell. Ezért például kijavítási költség címén nem követelhető 
aránytalanul nagyobb összeg annál, ami árleszállítás címén megállapítható len-
ne, és fordítva. Az elállás esetében pedig az arányosság elvének figyelembevételét 
szolgálja annak kimondása, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

BDT 2005. 1262. Arányos jogkövetkezménynek tekintendő az elállás, ha a szol-
gáltatás sorozatos meghibásodása és az eredménytelen kijavítási kísérletek mi-
att a vevő nem tudja azt rendeltetésszerűen használni, és elveszti a bizalmát a 
szerződéses szolgáltatással szemben.

Mint azt a fentiekben említettük, a kellékszavatosság szabályai a fogyasztó és vál-
lalkozás közötti szerződésben egyoldalúan kógensek. Ennek alapján semmis az 
olyan kikötés, amely a fogyasztó hátrányára tér el a kellékszavatossági igények sor-
rendjétől vagy a szavatossági igények érvényesítésének szabályaitól.

c) Kellékszavatossági igényérvényesítési határidők
A kellékszavatossági igények érvényesítésére a törvény kizárólag elévülési jellegű 
határidőket állapít meg. A törvény az elévülési határidők differenciált rendszerét 
alkalmazza. Az igényérvényesítés határideje különbözik aszerint, hogy fogyasz-
tó és vállalkozás közötti szerződésről (B2C) vagy egyéb szerződésről van szó. Az 
egyéb szerződéseken a fogyasztói szerződéstől eltérő alanyok között kötött min-
den más szerződést kell érteni, pl. vállalkozás és vállalkozás (B2B) vagy fogyasztó 
és fogyasztó (C2C) közötti szerződést. Ugyancsak eltérnek a határidők attól füg-
gően, hogy a szolgáltatás ingó vagy ingatlan dolog. Az elévülés a hibás teljesítés 
időpontjában kezdődik.

A fogyasztói szerződések esetében kellékszavatossági igények érvényesítésének 
általános elévülési ideje – az EU-irányelvvel összhangban – két év. Kivételesen, ha 
a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek ennél rövidebb, de legalább 
egyéves kellékszavatossági határidőben is megállapodhatnak. (A nem fogyasztói 
szerződések esetében a kellékszavatossági határidő egy év, az ingatlanok eseté-
ben pedig szavatossági igény ötéves elévülési határidő alatt érvényesíthető [Ptk. 
6:163. § (3) bekezdés]

A szavatossági elévülési határidők számítására az elévülés általános szabályai az 
irányadók. Ennek következtében a kellékszavatossági igények elévülése tekinteté-
ben is irányadóak az elévülés nyugvására és megszakadására vonatkozó általános 
szabályok. 
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Nem számít be az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jo-
gosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni [Ptk. 163. § (4) bekezdés].

Nyugszik az elévülés akkor, ha a jogosult a követelést menthető okból nem tud-
ja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegéből adódóan vagy a dolog ter-
mészeténél fogva az elévülési határidőn belül nem volt felismerhető. Az elévülés 
nyugvása ez esetben akkor ér véget, amikor a jogosult tudomást szerez a hibáról, 
vagy szakértői vizsgálat szükségessége esetén a szakértői vizsgálat megállapításai-
ról [1/2012. (VI. 21.) PK vélemény].

EBH 2012. P. 8. A hiba felismerése akkor következik be, amikor a jogosult tudo-
mást szerez mindazokról a tényekről, amelyek ismerete szükséges a hiba miatti 
szavatossági igény érvényesítéséhez. E tények megismeréséhez számos esetben 
arra is szükség van, hogy a jogosult szakember bevonásával megvizsgálja azt, 
hogy az adott hibajelenséget mi idézte elő (a hiba a szerződéskötést megelőző 
vagy azt követő időszakban felmerült ok miatt jelentkezett), és így megállapítsa 
a hiba terjedelmét, jelentőségét és következményeit. 
BH 2004. 237. Az elévülési jellegű szavatossági határidő a hiba felismeréséig 
nyugszik, és attól számítva három hónap áll rendelkezésre az igény bíróság előt-
ti érvényesítésére. A három hónapos határidő nem elévülési jellegű, nem sza-
kítható meg, tehát nem kezdődik újra.

Az elévülés megszakításának általános szabályain felül a Ptk. 6:163. § (5) bekez-
dése úgy rendelkezik, hogy a dolognak a kicseréléssel vagy kijavítással érintett ré-
szére, valamint a kijavítás következményeként előálló új hiba esetén a szavatossági 
igény elévülése újból kezdődik. 

d) Az érvényesített szavatossági igény terjedelme
A kellékszavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határ-
időben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempont-
jából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog 
egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek (Ptk. 165. §).

e) A kellékszavatossági jogok kifogásként való érvényesítése
Az igényérvényesítési határidők elévülési jellegéből következik, hogy az elévült 
kellékszavatossági igényt nem lehet bíróság előtt érvényesíteni. A jogosult azon-
ban kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel 
szemben beszámítási kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági 
igény már elévült (Ptk. 6:164. §). A perben előterjesztett beszámítási kifogás csak 
a keresettel szembeni védekezést szolgálhatja, a felperes elmarasztalásához nem 
vezethet. A kifogás útján érvényesített szavatossági igényről ezért a bíróság csak a 
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kereseti kérelem korlátai között dönthet. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a sza-
vatossági jogok érvényesítési sorrendjére vonatkozó szabályokat akkor is alkal-
mazni kell, ha a jogosult szavatossági jogait kifogás útján érvényesíti (1/2012. PK 
vélemény).

f) A hiba közlése
A hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igények rendezése érdekében a felek 
szintén kötelesek együttműködni. Az együttműködés része a hiba haladéktalan 
közlése. A  hiba közlése a jogosult kötelezettsége, amelyet bármilyen formában, 
szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is megtehet.

A törvény szerint a jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a 
hibát a kötelezettel közölni. A közlés késedelme közvetlenül nem jár jogvesztéssel, 
de a késedelemből eredő kárért (pl. a közlés késedelméből eredő állapotromlás, 
többletköltségek) a jogosult felelősséggel tartozik (Ptk. 6:162. §).

Azt, hogy a hibát a jogosult késedelem nélkül közölte-e a másik féllel, vita ese-
tén az eset körülményeinek mérlegelésével bíróság dönti el. Kisebb mozgástere 
van a bírói mérlegelésnek a fogyasztói szerződések esetében, mivel a törvény úgy 
rendelkezik, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát 
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni (Ptk. 6:162. § (2) bekezdés).

g) A választott szavatossági jogról másikra való áttérés joga 
A jogosultat a kellékszavatossági igények hierarchiájának betartása mellett meg-
illeti a ius variandi joga, vagyis az a jog, hogy egyik szavatossági igényről másikra 
térjen át. Az áttérésből eredő költséget főszabályként jogosultnak kell viselni, ki-
véve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt (Ptk. 6:160. §).

h) A bíróság eltérése a kereseti kérelemben választott szavatossági igénytől
A kellékszavatossági perekben a törvény felhatalmazza a bírót a kereseti kérelem-
től való eltérésre (Ptk. 6:161. §). A bíróságnak a jogosult érdekeire is figyelemmel 
kell lenni, amikor a kereseti kérelemben választott kellékszavatossági jog helyett 
más jogot állapít meg. 

Így helye lehet az eltérésnek, ha a jogosult által kért szavatossági jog valamilyen 
a törvényben foglalt feltétel hiányában nem érvényesíthető, de egy másik kellék-
szavatossági jog feltételei viszont fennállnak, vagy ha a kijavítás költségei elérnék 
vagy közelítenének a dolog vételárához. 

A kereseti kérelemtől való eltérés korlátja, hogy nem kötelezhet a bíróság olyan 
kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik (Ptk. 
6:161. §).
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i) A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésének költségei 
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek főszabályként a kö-
telezettet terhelik. Ez a szabály akkor is érvényesül, ha a költség – pl. a hibás dolog 
fuvarozásának költsége – a jogosultnál merül fel. Ez következik abból, hogy a nem 
szerződésszerű, kellékhibás teljesítésért a kötelezett viseli a felelősséget. A kelléksza-
vatossági szabályok a törvény 6:157. § (2) bekezdése értelmében egyoldalúan kógen-
sek, így a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződésben a fogyasztó hátrányára 
a kellékszavatossági kötelezettség teljesítésének költségét nem lehet a fogyasztóra 
hárítani. Ha azonban dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási 
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével 
felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog 
karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekin-
tetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett (Ptk. 6:166. §).

j) A kellékszavatosságra kötelezett gazdagodási igénye 
A kellékszavatossági jogok gyakorlása nem vezethet a jogosult alaptalan gazdago-
dásához. Ebből következően a kötelezett igényt tarthat a gazdagodás megtérítésé-
re, ha a dolog kicserélésére – az elévülési idő nyugvása miatt – a kellékszavatossági 
határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a helyzet a jogosult számára 
számottevő értéknövekedést eredményez [Ptk. 6:157. § (1) bekezdés]. A gazda-
godási igény érvényesítéséhez mindhárom konjunktív feltétel együttes megléte 
szükséges. 

A hibás dolog kicserélése vagy elállás esetén a dolog rendeltetésszerű haszná-
latából eredő értékcsökkenése nem tekinthető alaptalan gazdagodásnak, ezért a 
jogosult nem köteles azt megtéríteni [Ptk. 6:157. § (2) bekezdés]. Egyáltalán nem 
követelheti a kötelezett a gazdagodás megtérítését, ha a kellékszavatossági jog jo-
gosultja fogyasztó.

2.2 Az áru adásvételére irányuló, továbbá a digitális tartalomra  
és a digitális szolgáltatásokra irányuló fogyasztói szerződések hibás  
teljesítésének különös szabályai

2019-ben a digitális gazdaság és digitális piac követelményeihez igazodóan a 
Tanács és az Európai Parlament fogyasztóvédelmi szempontból nagy jelentősé-
gű irányelveket fogadott el. Az irányelvek az uniós fogyasztóvédelmi joganyag 
digitális transzformációja, az online viszonyokhoz való igazodást szolgálják. 
Ezek közül az egyik az áruk adásvételéről szóló (EU) 2019/771 irányelv195 (to-

195  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk 
adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 
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vábbiakban: SGD), a másik a digitális tartalomról és digitális szolgáltatásokról 
szóló (EU) 2019/770 irányelv196 (továbbiakban: DCS-irányelv). Az ikerirányelv-
ként aposztrofált197 két irányelv egyike a fogyasztói adásvételek tárgyát képező 
áruk, beleértve a digitális elemeket is tartalmazó áruk, a másik pedig a digitális 
tartalmak és digitális szolgáltatások hibás teljesítése miatti helytállás jogi kere-
teit szabályozza. A fogyasztói adásvételi szerződések egyes szerződési jogi vo-
natkozásairól szóló irányelv 2022. január 1-től lépett a 99/44/EK irányelv198 he-
lyébe. A fogyasztói adásvétel egyes szerződési jogi elemeinek harmonizációjára 
irányuló uniós irányelv ún. célzott maximumharmonizációs követelményt ír elő, 
tehát nem harmonizálja a fogyasztói adásvételi szerződés valamennyi elemét, 
hanem csak a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megfelelőségére vonatkozó 
és a hibás teljesítésért való felelősség szabályainak közelítését írja elő. A célzott 
maximumharmonizációs kötelezettség azt jelenti, hogy „az irányelv által sza-
bályozott kérdésekben, ha maga az irányelv másként nem rendelkezik, a tagálla-
mok nem tarthatnak fenn és nem vezethetnek be nemzeti jogukba az irányelvben 
megállapított rendelkezésektől eltérő – ideértve az eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú – rendelkezéseket”.199 Ebből következően 
az irányelv szabályozási körébe a fogyasztói adásvétel tárgyát képező áruk szer-
ződésszerűségét meghatározó objektív és szubjektív követelmények, a hibás tel-
jesítés esetén érvényesíthető szavatossági, jótállási igények, a hibás teljesítés ese-
tén a fogyasztó rendelkezésére álló jogorvoslatok, továbbá az igényérvényesítés 
módozatai tartoznak.200 

Jelentős változás a „jogelőd” 99/44/EK irányelvhez képest a fogyasztói adás-
vétel tárgyát képező „áru” fogalmi körének kiterjesztése az irányelv a „digitális 
elemeket tartalmazó árukra”, nevezetesen az olyan fogyasztási cikkekre, amelyek-
ben a digitális tartalmak vagy digitális szolgáltatások oly módon vannak beépítve 
vagy összekapcsolva, hogy az említett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás 
nélkül az áruk nem töltenék be funkciójukat. „Funkcionalitáson” az áru azon ké-

2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezé-
séről (EGT-vonatkozású szöveg), OJ L 136, 22.5.2019, p. 28–50.

196  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális 
tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vo-
natkozásairól (EGT-vonatkozású szöveg), OJ L 136, 22.5.2019, p. 1–27.

197  Vékás Lajos: Európai iker-irányelvek az áruk, a digitális tartalmak és a digitális szolgálta-
tások hibás teljesítése. In In memoriam Novotni Zoltán. Emlékkönyv Novotni Zoltán halálának 
25. évfordulója alkalmából. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2021, 219–226.

198  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási 
cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, OJ L 171, 7.7.1999, p. 
12–16.

199  SGD irányelv 4. cikk. 
200  SGD irányelv Preambulum (10).
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pessége értendő, hogy az áru be tudja tölteni a rendeltetési céljának megfelelő 
funkciókat.201 

Az áruba beépített vagy azzal összekapcsolt digitális tartalom lehet bármilyen 
adat, amelyet digitális formában állítottak elő, illetőleg digitális formában szolgál-
tatnak. Ilyenek különösen az operációs rendszerek, a különféle digitális applikáci-
ók és bármely egyéb szoftver. Előfordulhat, hogy a digitális tartalom az adásvételi 
szerződés megkötésekor már telepítve van, vagy amennyiben a szerződés ekként 
rendelkezik, az is lehetséges, hogy a digitális tartalmat később telepítik. 

Az áruhoz kapcsolt digitális szolgáltatások olyan szolgáltatásokat foglalhatnak 
magukban, amelyek lehetővé teszik a digitális adatok létrehozását, kezelését vagy 
tárolását, illetve az ezen adatokhoz való hozzáférést, mint például a felhőalapú 
szolgáltatás keretében szolgáltatásként nyújtott szoftverek, a folyamatos forgalmi 
adatok biztosítása egy navigációs rendszerben, illetve egyénileg kialakított edzés-
tervek folyamatos biztosítása okosórák esetében.202 Ilyenek többek között a mo-
sógépekbe telepített szoftveralkalmazás, az okostévé, a robotporszívó és más au-
tomatizált alkalmazással rendelkező fogyasztási cikkek, és nem utolsósorban az 
autonóm mobilitási funkciókkal rendelkező autók, járművek. 

Az új irányelv a 99/44-es irányelvhez203 képest a védelem magasabb szintjét biz-
tosítja az alábbi területeken:

• egyértelmű és részletes meghatározást ad a teljesítés megfelelőségének objek-
tív és szubjektív követelményeiről (SGD 6–7. cikk),

• a hibás teljesítés fogalmát kiterjeszti az üzembehelyezési hibára (SGD 8. 
cikk), 

• a jogorvoslati igények hierarchiáját (kijavítás/kicserélés, árcsökkentés / a 
szerződés megszüntetése) kötött, eltérést nem engedő módon határozza meg 
(SGD 13. cikk), 

• a hibás teljesítés vélelmének legkisebb időtartamát 6 hónapról 1 évre emeli 
(SGD 14. cikk), azzal, hogy a nemzeti szabályok akár a kellékszavatosság tel-
jes idejére is alkalmazhatják a bizonyítási teher átfordítását. 

Joghézagpótló jellegű az egységes digitális piacra vonatkozó szerződési jogi jog-
harmonizáció másik meghatározó irányelve, a digitális tartalomra és digitális szol-
gáltatásokra vonatkozó (EU) 2019/770 irányelv. A teljesen új – korábbi szabályo-
zási előzmény nélküli – DCS-irányelv „minden olyan szerződésre alkalmazandó, 
amelynek keretében a kereskedő a fogyasztónak digitális tartalmat szolgáltat vagy 

201  SGD irányelv 2. cikk 9. pont.
202  SGD irányelv Preambulum (14)
203  A 99/44/EU irányelvről szóló elemzést lásd Durovic, M.: Consumer Sales In The Euro-

pean Union. In Howells, G. –Twigg-Flesner, C. – Micklitz, H.-W. – Chen, L.: Compara-
tive Consumer Sales Law. Routledge, London & New York, 2019, 188.
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digitális szolgáltatást nyújt vagy erre kötelezettséget vállal, és a fogyasztó ezért vé-
telárat fizet vagy erre kötelezettséget vállal”204. Bár a két irányelv egymást kölcsö-
nösen kiegészíti, ugyanakkor a jogalkalmazás során a fogyasztónak el kell tudni 
dönteni, a hibásan teljesített szerződés tárgyára figyelemmel, melyik jogi rezsim 
alkalmazandó. Ha tehát a fogyasztói adásvétel tárgya hagyományos fogyasztási 
cikk vagy olyan digitális elemeket tartalmazó áru, amelynek rendeltetésszerű mű-
ködése (funkcionalitás) a digitális szolgáltatás (pl. szoftver) nélkül nem lehetséges, 
akkor a 2019/771-es irányelv szabályai az irányadóak. Amennyiben a szerződés 
tárgya digitális tartalom (pl. számítógépes programok; alkalmazások; videofájlok; 
audiofájlok; zenei fájlok; játékok; e-könyvek – és/vagy digitális szolgáltatás), vagy 
az adatok digitális formában történő létrehozását, feldolgozását, elérését vagy tá-
rolását lehetővé tevő szolgáltatás, a szerződésre a 2019/770 irányelvet kell alkal-
mazni. A szerződés tárgyában megmutatkozó különbségen kívül két irányelv sza-
bályozási köre és fogalmi rendszere alapvetően egységes, mindkettő a szerződések 
hibás teljesítéséért való felelősség alapelemeit, a szerződésszerűség kritériumait, a 
szerződésszegés miatti jogorvoslatokat, továbbá az igényérvényesítés módozatait 
szabályozza. A jogharmonizáció szintje tekintetében a DCS-irányelv is ún. célzott 
maximumharmonizációs követelményt határoz meg a tagállamok számára.205 

A DCS-irányelv 7. és 8 cikke rendelkezik a digitális tartalmak és digitális szol-
gáltatás megfelelőségi követelményeiről. Az objektív megfelelőségi kritériumok ipso 
iure kötelezik a kereskedőt, míg a szubjektív kritériumokban a felek a szerződés-
ben állapodnak meg a szerződés megkötésekor. Ugyanakkor az objektív és szub-
jektív megfelelőségi követelmények együttesen érvényesülnek, tehát bármelyikük 
hiánya hibás teljesítést von maga után, kivéve, ha a fogyasztót a szerződés meg-
kötésekor tájékoztatták az eltérésről, és a fogyasztó ehhez kifejezetten hozzájárult. 
A szerződésszerűség szubjektív követelménye, hogy digitális tartalmakat és szol-
gáltatásokat a szerződésben előírtak szerint valamennyi tartozékokkal, utasítás-
sal, köztük a telepítési utasításokkal, valamint ügyfélszolgálati támogatással együtt 
kell szolgáltatni; illetőleg frissíteni a szerződés előírásai szerint (7. cikk). A frissítés 
a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerű és biztonságos ál-
lapotának fenntartásához szükséges, amelyet a kereskedő észszerű ideig köteles 
biztosítani. A digitális tartalmak és szolgáltatás hibás teljesítése vagy nem teljesí-
tése esetén is, az áruk adásvételéről szóló irányelv jogorvoslati igényeihez hasonló, 
de a digitális tartalom és digitális szolgáltatási szerződés sajátos tárgyához iga-
zodó kötött jogorvoslatiigény-hierarchia érvényesül. A fogyasztó kérheti a meg-
felelőség helyreállítását, árcsökkentést vagy a szerződés megszüntetését. Ez utóbbi 

204  DCS irányelv 3. (1). 
205  DCS irányelv 4. cikk. 
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jogorvoslat visszterhes szerződés esetén nem illeti meg a fogyasztót, ha a hiba 
jelentéktelen.206 

A megfelelő digitálistartalom-szolgáltatásért, illetve digitálisszolgáltatás-nyúj-
tás bármely elmulasztásáért a felelősség a kereskedőt terheli. A megfelelőségért 
való helytállási idő nem lehet kevesebb, mint a szolgáltatás időpontjától számított 
két év (DCS 11. cikk). 

A bizonyítási teher a teljesítéstől számított egy évig a kereskedőt terheli, tehát 
azt köteles bizonyítani, hogy a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szol-
gáltatás nyújtása a teljesítés idején szerződésszerű volt (DCS 12. cikk).

Az ikerirányelveket a magyar jogba a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk 
adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatá-
sok nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 
30.) Korm. rendelet ültette át. Az új szabályok 2022. január 1-én léptek hatályba. 
Ezzel a fogyasztói adásvételi szerződések hibás teljesítésére vonatkozó szabályok 
tekintetében kétszintű szabályozási struktúra jött létre. 

A  kormányrendelet hatálya alá tartoznak a fogyasztó és vállalkozás közötti 
visszterhes szerződések, ha a vállalkozás áru (hagyományos és digitális eleme-
ket tartalmazó áru) adásvételére irányuló szerződést köt, vagy erre kötelezettsé-
get vállal. Ugyancsak a rendelet hatálya alá tartozik, ha a vállalkozás visszterhes 
digitálistartalom-szolgáltatási szerződést köt a fogyasztóval, vagy ilyen kötelezett-
séget vállal, továbbá digitális szolgáltatásra irányuló visszterhes szerződést köt, 
vagy ilyen kötelezettség vállal (Korm. rend. 1. §). A digitális tartalomra és digitális 
szolgáltatásra irányuló szerződés akkor is visszterhesnek minősül, ha a fogyasztó 
személyes adatait bocsájtja ellenszolgáltatásként a vállalkozó rendelkezésére.

Megjegyzendő, hogy a kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fogyasztói 
szerződésekre továbbra is a Ptk. hibás teljesítési szabályai alkalmazandók. A jog-
alkalmazási bizonytalanságot elkerülendő a kormányrendelet 6. §-a úgy rendelke-
zik, hogy a rendeletet a vállalkozás hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv-
nek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni. Az 
együttes alkalmazásra irányuló homályos „felhatalmazás” azonban nem oldja fel a 
kétszintű szabályozás által kialakult koherenciazavarokat, így például a fogyasztói 
szerződések esetében érvényesülő hibás teljesítési vélelem időtartamára vonatko-
zó eltérő szabályokat. A Ptk. 158. §-a szerint a „fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést köve-
tő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 
megvolt”, ugyanakkor a kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a hibás teljesítést 
vélelmezni kell az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert 
hiba esetén.207 A kormányrendelet és a Ptk. „együttes alkalmazására” való utalás 

206  DCS-irányelv 14. cikk. 
207  372/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és 21. § (3) bekezdés.
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nem biztosít a lex specialis derogat legi generali elven alapuló alkalmazási elsőbbsé-
get a kormányrendelet szabályainak, ha azok ellentétesek a Polgári Törvénykönyv 
szabályaival, illetőleg érvényesül a lex superiori derogat legi inferiori elv, amelynek 
értelmében a törvénynek ellentmondó alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet el-
lentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Ezeket a koherenciazavarokat el lehetett 
volna kerülni az irányelvnek Ptk.-ban történő koherens átültetésével, vagy a Ptk. a 
fogyasztói szerződésekre vonatkozó hibás teljesítési szabályainak módosításával. 
A továbbiakban a kormányrendelet legfontosabb elemeit mutatjuk be.

2.2.1. A szerződésszerűségre vonatkozó közös szabályok (Korm. rend. I. fejezet)

A kormányrendelet hatálya alá tartozó fogyasztói adásvételre, digitális tartalom-
ra, továbbá digitális szolgálatatásokra irányuló szerződések szerződésszerűségére 
a kormányrendelet közös szabályokat állapít meg. Generális követelmény, hogy a 
szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a kormányrendeletben 
foglalt szubjektív (a szerződésben kikötött fogyasztói elvárások) és objektív (jog-
szabály, szabvány, rendeltetésre való alkalmasság) követelményeknek egyaránt 
(Korm. rend. 5. §). 

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés tárgyát ké-
pező szolgáltatásnak

• meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőség-
nek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott 
funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerző-
dés szerinti jellemzőkkel,

• alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, ame-
lyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomá-
sára hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott,

• rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, 
használati útmutatóval, ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a 
telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást és

• biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

A fenti szubjektív követelmények mellett a szerződésszerű teljesítés objektív krité-
riumainak is meg kell felelnie szolgáltatásnak, így 

• alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgál-
tatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában 
az irányadó magatartási kódex előír,

• rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, 
minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionali-
tás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság 
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tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe 
véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő 
más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – 
különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését,

• rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és út-
mutatókkal, ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó 
utasítást, és

• meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, 
modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tu-
lajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett 
bizonyítja, hogy a más által tett (a vállalkozás képviselője vagy az értékesítési lánc-
ban részt vevő más személy) nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kel-
lett ismernie, illetőleg a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már 
megfelelő módon helyesbítették, vagy a nyilvános kijelentés a jogosult szerződés-
kötési elhatározását nem befolyásolhatta.

2.2.2. Az áruk adásvételére irányuló fogyasztói szerződések kellékszavatosságra 
vonatkozó különös szabályai (Korm. rend. II. fejezet)

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmáról vagy az azzal kapcsolatos 
digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is –, 
amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biz-
tosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat (Korm. rend. 8. §).

a) Hibás teljesítés
A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezésből 
fakad, feltéve hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és 
azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték 
el. Ugyancsak hibás a teljesítés, ha az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett el-
végeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által (digitális elemeket 
tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgálta-
tója által) rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak 
következménye (Korm. rend. 9. §).

b) Kellékszavatossági idő
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő 
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folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tarta-
lommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két 
évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésé-
től számított két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szol-
gáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy 
válik felismerhetővé (Korm. rend. 10. §).

c) Bizonyítási teher
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától szá-
mított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fenn-
állt, kivéve, ha a vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyez-
tethetetlen. A folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt felismert hiba esetén 
a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szolgáltatás a szerződés szerinti 
teljesítés időszakában szerződésszerű volt (Korm. rend. 11. §). 

2.2.3. A digitális tartalom és digitális szolgáltatások kellékszavatosságára 
vonatkozó különös szabályok (Korm. rend. III. fejezet) 

a) Szolgáltatás és ellenszolgáltatás
A  digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásra irányuló szerződés esetén a 
szerződés tárgyát jelentő főkötelezettség abban áll, hogy a vállalkozás a legfrissebb 
verzióban a fogyasztónak digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást nyújt 
vagy szolgáltat (Korm. rend. 17. §). 

Akkor is visszterhesnek minősül szerződés, ha a vállalkozás által nyújtott di-
gitális tartalom vagy digitális szolgáltatás fejében a fogyasztó személyes adatokat 
szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás részére [Korm. 
rend. 1. § (3) bekezdés a) pont].

Amennyiben a fogyasztó személyes adataival fizet a szolgáltatásért, a vállalko-
zás köteles megfelelően kezelni a fogyasztó adatait.

b) Hibás teljesítés
A vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitális tartalmat vagy szolgáltatást szaksze-
rűtlenül integrálta. Ugyanakkor nem minősül szakszerűtlennek a teljesítés, ha a 
fogyasztó digitális környezete nem alkalmas az integrálásra. Nem felel tehát a vál-
lalkozás, ha fogyasztó digitális hálózata vagy eszközei miatt hiúsul meg a szak-
szerű integrálás. Ugyancsak nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha bizonyítja, hogy 
a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digi-
tális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését meg-
előzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.
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Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén a vál-
lalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket 
is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének 
fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat (Korm. rend. 19–20. §§).

a) Bizonyítási teher
A vállalkozást direkt bizonyítási kötelezettség terheli. A hibás teljesítés alóli men-
tesüléshez azt köteles bizonyítani, hogy a digitális tartalmat vagy digitális szolgál-
tatást szakszerűen integrálta. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja 
megszüntetni a szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba 
jelentéktelen (Korm. rend. 21. §).

b) Kellékszavatossági igények 
• A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása 

esetén a vállalkozás – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség 
nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára fi-
gyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított 
észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.

• A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása 
esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől 
függően a vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális 
szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

• Ha a kijavítás, kicserélés lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséggel járna, a 
hiba súlyossága azonnal árleszállítást vagy azonnali szerződésmegszüntetést 
tesz indokolttá, továbbá ha a vállalkozás nem vállalta a javítást a fogyasztó az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy szerződés megszüntetését kérheti.

• Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik 
a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó ré-
szére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

• Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos 
szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra 
az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem 
volt szerződésszerű.

• Ha a vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást 
nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a fogyasztó pedig kizárólag személyes 
adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás ré-
szére, a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést 
megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényel-
heti (Korm. rend. 22–23. §§).
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c) A szerződés megszüntetése
A szerződés megszüntetése esetén a vállalkozás köteles 14 napon belül visszafizet-
ni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban 
a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű 
volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi 
esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerző-
désszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre meg-
fizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén 
a szerződés hátralévő időtartamára járt volna. A visszatérítéssel kapcsolatos költ-
ségek a vállalkozást terhelik.

A szerződés megszűnését követően a vállalkozás nem jogosult a fogyasztó sze-
mélyes adatainak további felhasználására, ugyanakkor a fogyasztó sem használ-
hatja a szolgáltatást a megszűnést követően (Korm. rend. 24. §).

d)  A szerződés módosítása
Ha a szerződés úgy rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a 
digitális szolgáltatás nyújtására vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meg-
határozott időtartam alatt kerül sor, a vállalkozás akkor módosíthatja a digitális 
tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés jogszabályi követelményeit 
meghaladóan, 

• ha ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul,
• a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem ter-

heli, 
• a fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról,
• vállalkozás a módosítást megelőzően észszerű időben, tartós adathordozón 

tájékoztatja a fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, továbbá a szer-
ződésmegszüntetés vagy a módosítás mellőzésének lehetőségéről. 

A fogyasztó jogosult a tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától 
számított harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szer-
ződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális 
tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak hasz-
nálatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű (Korm. rend. 
27. §).

2.3. Termékszavatosság

A Ptk. 6:168–6:170. §-ai új szavatossági jogintézménnyel színesítik a hibás telje-
sítés jogkövetkezményi palettáját. A termékszavatosság alapján a fogyasztó köz-
vetlenül a gyártóval szemben érvényesíthet a termék hibája miatt szavatossági 
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igényt. Ez alapvetően a modern kereskedelmet általánosan jellemző láncszerző-
dések elterjedésével indokolható, amelyek jellemzője, hogy egy hosszabb szerző-
dési láncolat végén kerül a termék a végső fogyasztóhoz. Gyakori ilyenkor, hogy 
a hibás teljesítés nem a közvetlen szerződő fél szerződésszegésének következmé-
nye, hanem a láncban szereplő valamely korábbi forgalmazó vagy láncolat ele-
jén lévő gyártó felelős azért, hogy a termék nem felel meg a szerződésben vagy 
jogszabályban előírt kellékeknek. 1993-ban, amikor a fogyasztási cikkek adás-
vételéről szóló szerződések szavatossági, jótállási szabályainak közelítéséről szó-
ló 99/44/EK irányelv előkészítő munkálatai zajlottak, az Európai Bizottság által 
kibocsátott Zöld Könyv felvetette és támogatta a termékszavatosság bevezetését. 
A Zöld Könyvben a Bizottság arra hivatkozott, hogy a XX. században, a modern 
fogyasztói társadalmakra jellemző tömegtermelés és -forgalmazás közepette, a fo-
gyasztónak nagyobb bizalma van a gyártóban, mint a kiskereskedőben, illetőleg 
a gyártóval szembeni közvetlen szavatossági igény növelné a fogyasztók bizalmát 
a belső piacon belüli, ún. határokon átnyúló (cross-border) vásárlás terén. Ugyan-
csak fontos érv volt, hogy a nagy gyártóknak szinte minden tagállamban vannak 
érdekeltségei, képviseletei, ami az igényérvényesítést is könnyebbé teheti. Bár az 
Európai Unióban nem született meg a termékszavatosságról szóló uniós irány-
elv, az EU-tagállamok közül néhányan, pl. Portugália és Spanyolország bevezet-
te a gyártó termékszavatossági helytállási kötelezettségét, más tagállamok pedig 
– például belga és a francia jog – biztosítják a gyártó perlését lehetővé tevő ún. 
közvetlen keresetet (action directe). A termékszavatosság lehetővé teszi, hogy a fo-
gyasztó a termék hibája esetén a gyártótól követelhesse a termék kijavítását vagy 
kicserélését. Ez különösen akkor bír nagy jelentőséggel, ha az eladóval szemben a 
fogyasztó nem tudná érvényesíteni az igényt, pl. ha az eladó időközben megszűnt, 
vagy fizetésképtelenné vált. 

a)  A termékszavatosság fogalma, jellegzetességei
A termékszavatosság a gyártónak a fogyasztóval szembeni közvetlen helytállási 
kötelezettsége a kereskedő (vállalkozás) által a fogyasztónak eladott termék kel-
lékhibája miatt. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó általi forgalomba 
hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó 
által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termék gyártója a terméknek csak azokért a hibáiért tartozik termékszavatos-
sági helytállással, amelyek a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontjában 
már fennálltak, tehát nem vonatkozik a termékszavatossági kötelezettség azokra a 
hibákra, amelyek az eladónál keletkeztek. Ez utóbbi hibákért – beleértve az eladó 
által kifejezetten vállalt minőségi paraméterek vagy tulajdonságok elmaradása 
miatti hibákat is – a kereskedő (eladó) tartozik helytállni.

A termékszavatossági helytállás kellékszavatossággal összevetve lényegesen szű-
kebb: gyártó csak a fogyasztóval szemben tartozik termékszavatossági kötelezett-
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séggel, és csak akkor, ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya ingó 
dolog. A gyártó hibásan teljesít, ha a termék nem felel meg a forgalomba hozata-
lakor a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által 
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó csak azokért a hibákért tar-
tozik helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék még az ellenőrzése 
alatt állt [Ptk. 6:168. § (1) bekezdés]. A termékszavatossági helytállás tekintetében 
egyaránt gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

A gyártó termékszavatossági kötelezettsége alapján a jogosult kérheti a hibás 
termék kijavítását, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélését. A jogosult nem kérhet 
árleszállítást, és nem illeti meg az elállás joga sem. 

A termékszavatossági kötelezettség objektív, ugyanakkor nem feltétlen. A gyár-
tó mentesül a helytállási kötelezettség alól, ha a terméket nem üzleti tevékenysége 
körében gyártotta vagy forgalmazta, ha a forgalomba hozatal időpontjában a hiba 
a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hi-
báját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta [Ptk. 6:168. § 
(3) bekezdés]. Megjegyezzük, hogy a termékszavatosság alóli mentesülés szabá-
lyai hasonlóak a termékfelelősség alóli mentesülés szabályaihoz. 

b)  Közlési és igényérvényesítési határidők termékszavatosságnál
Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval kö-
zölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem 
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó 
felelős [Ptk. 6:169. § (1) bekezdés].

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hoza-
talától számított két évig terheli. A kétéves határidő eltelte jogvesztéssel jár (Ptk. 
6:169. §).

A  törvényi indokolás szerint a jogvesztő határidő alkalmazását az indokolja, 
hogy a gyártó nem áll jogviszonyban a fogyasztóval, vagyis termékszavatosság 
előírása a szerződési jogviszony relatív szerkezetének áttörését jelenti. Emiatt in-
dokolt a helytállást szigorúbb időhatárok közé szorítani, és meghatározott idő el-
teltével a bizonytalan jogi helyzetet végleg lezárni. 

c) A termékszavatossági igény átszállása tulajdonosváltozás esetén
A törvény – a jótálláshoz hasonlóan – kimondja, hogy a termékszavatossági jogo-
kat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a 
gyártóval szemben (Ptk. 6:170. §).

A  termékszavatossági jogok átszállásának feltétele, hogy a tulajdonátszállás a 
termékszavatossági helytállásra rendelt kétéves jogvesztő határidőn belül követ-
kezzen be. A határidő ez esetben is az adott terméknek a gyártó általi forgalomba 
hozatalától kezdődik.
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2.4.  A jótállás

A Ptk. a jótállást a hibás teljesítés objektív jogkövetkezményeként nevesíti. A tör-
vény ezzel megszüntette a jogtudomány által joggal bírált indokolatlan dogmati-
kai különbségtételt a kellékszavatosság és a jótállás között. Az előző Ptk. ugyanis 
a szerződésbiztosító mellékkötelezettségek között szabályozta a jótállást. Mind-
azonáltal a jótállás szabályai tartalmilag lényegében nem változtak. 

a)  A jótállás fogalma, keletkezése
A jótállás szerződésben vállalt vagy külön jogszabály által előírt helytállási köte-
lezettség a szolgáltatás hibás teljesítésének esetére. A kellékszavatosság és jótállás 
között alapvető különbség, hogy a kellékszavatosság a törvény alapján, a jótállás 
pedig főszabályként szerződés alapján keletkező objektív helytállás. A jognyilat-
kozattal vállalt jótállási többletkötelezettség a szolgáltatás piaci értékét növeli, 
eladhatóságát fokozza. Jótállási kötelezettség alapulhat azonban jogszabályon is. 
A  jogszabály által előírt ún. kötelező jótállás esetén a termék nem hozható for-
galomba jótállás nélkül. Jogszabály a fogyasztói szerződésekben teszi kötelezővé 
a jótállás vállalását. Így jogszabály alapján kötelező a jótállás a tartós fogyasztá-
si cikkek és a javító-karbantartó szolgáltatások tekintetében. Ugyancsak kötele-
ző jótállás érvényesül – függetlenül a jogosult személyétől – az újonnan épített 
lakások esetében. A szerződésben vállalt helytállásnak többet kell nyújtani, mint 
amit a törvényes szavatossági jogok vagy a jogszabályon alapuló, kötelező jótál-
lás biztosít, tehát a jótállás nem érinti a jogosult jogszabályból eredő jogait [Ptk. 
6:171. § (2) bekezdés]. Ugyanakkor a jótállási helytállás nem vonatkozik azokra a 
szavatossági kötelezettségekre és kártérítési igényekre, amelyekre a jótállás tartal-
ma nem terjed ki.

b)  A jótállás kötelezettje 
A törvény szerint a jótállás kötelezettje az, aki a szerződés teljesítéséért jótállást 
(garanciát) vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles. Jótállási kötelezettsé-
get leggyakrabban a termék gyártója, előállítója vállal, de a szerződés rendelkezhet 
úgy is, hogy a jótállási igény a szerződésben megnevezett harmadik személlyel 
szemben érvényesíthető. Rendszerint ez a harmadik személy a kereskedő, illetőleg 
forgalmazó, vagy a jótállásra kötelezett által megbízott javító szolgáltatást végző 
szakszerviz. A kötelezett a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyi-
latkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás 
teljesítésért (Ptk. 6:171. §). A jótállási nyilatkozatra a törvény nem ír elő sem tar-
talmi, sem alaki kötöttséget, megtehető írásban, szóban, sőt a kialakult joggya-
korlat alapján jótállási kötelezettséget keletkeztet a reklámban vállalt helytállás is. 
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c)  A jótállási kötelezettség tartalma
A jótállás kötelezettje a teljesítés időpontjában meglévő (tipikusan rejtett) hibá-
kért tartozik helytállással. A  kötelezett szigorú szabályok szerint mentesülhet a 
jótállási kötelezettség alól. A jótállásnál ugyanis a szolgáltatás hibája esetén az a 
vélelem, hogy a teljesítés nem volt szerződésszerű, és a mentesüléshez a kötele-
zettnek kell bizonyítania, hogy a teljesítés hibátlanul sikerült, illetve hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §). A jótállás esetében tehát a kötele-
zettet terheli a bizonyítás. 

A törvény külön nem nevesíti a jótállási jogokat, de a törvényi indokolás szerint 
tipikus esetben a jótállás alapján a kötelezett szavatossági jellegű kötelezettséget 
vállal, a hibás szolgáltatás kijavítását, kicserélését, esetleg árleszállítást. A jótállási 
igény érvényesítése tekintetében a törvény mögöttes szabályként a kellékszavatos-
sági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli azzal, hogy a 
jótállási igény csak a jótállási határidőben érvényesíthető. 

A jótállási igény a jótállási határidő alatt érvényesíthető. Ha azonban a jótállás-
ra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – 
nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kitűzött határidő elteltétől számított 
három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már 
eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár (Ptk. 6:172. §).

A törvény lehetővé teszi a jótállási jogok átszállását. Ennek értelmében a dolog 
tulajdonának átruházása esetén a jótállásból eredő jogokat az új tulajdonos érvé-
nyesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben (Ptk. 6:172. §).

2.4.1. A fogyasztói szerződésekre vonatkozó kötelező jótállás 

Mint ahogy azt az előző pontban elemeztük, a magyar jótállási szabályozás sajá-
tossága, hogy az erre irányuló jognyilatkozattal keletkező kereskedelmi jótállás 
mellett jogszabály is keletkeztethet ún. kötelező jótállást. A jogszabályon alapuló 
jótállás dogmatikai szempontból tulajdonképpen a kellékszavatossági felelősség 
párdarabja. A  törvényi felhatalmazás alapján ún. jogszabályon alapuló kötelező 
jótállás vonatkozik a tartós fogyasztási cikkekre, a javító-karbantartó szolgáltatá-
sokra és az új lakásokra. A Ptk. jótállásra vonatkozó keretszabályai mellett a köte-
lező jótállás részletes szabályairól az alábbi jogszabályok rendelkeznek:

• A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vo-
natkozó kötelező jótállásról [módosította a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rend.], 

• 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatá-
sokra vonatkozó kötelező jótállásról, 

• 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jót-
állásról.
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2.4.1.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  
jótállás különös szabályai

a) Jogforrás
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonat-
kozó kötelező jótállásról.

b) A szabályozás kógens jellege
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e ren-
delet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás 
helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

c) A kötelező jótállás hatálya 
A kötelező jótállás csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében el-
adott, a kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási 
cikkekre terjed ki (Korm. rend. 1. §). Idetartoznak  – a teljesség igénye nélkül – pl. 
a 10 ezer forintot meghaladó háztartási-műszaki tartós fogyasztási cikkek (hűtő-, 
fagyasztó-, mosógép, vasaló, forraló, porszívó), a közlekedési fogyasztási eszközök 
(pl. kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, motoros vízi jármű), a gyermekhinták, 
csúszdák, sporteszközök, a gázkészülékek, híradástechnikai készülékek, IT-készü-
lékek, órák, ékszerek, hangszerek, bútorok, az 50 ezer forint feletti szőrmeáruk. 
2021. január 1-től kötelező jótállás érvényesül 10 000 Ft eladási ár felett a nyílás-
zárókra (ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó); az árnyékolástechnikai eszközökre 
(különösen kézi vagy motoros meghajtási redőny, reluxa, napellenző, szalagfüg-
göny), a kaputelefonokra, riasztóberendezésekre, kamerás megfigyelőrendszerre, 
a garázskapura és egyéb kapumeghajtásra, a zuhanykabinra, kádra, csaptelepre, 
a napkollektorra, napelemrendszerekre, játék légdeszkára, játék e-rollerre, játék 
drónra, továbbá külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónokra (Korm. 
rend. 1. sz. melléklet).

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasz-
tóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve 
hogy fogyasztónak minősül.

Megjegyezzük, hogy ez nem zárja ki azt, hogy a fogyasztó a kijavítás iránti igé-
nyét közvetlenül a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál 
érvényesítse.

d) A kötelező jótállás időtartama
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás időtartamaként a 2021-
ben hatályba lépett módosítást megelőzően egy év jogvesztő határidőt állapított 
meg a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet. Az egyéves határidő, különösen a 
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magasabb értékű tartós fogyasztási cikkek esetében, aránytalanul és indokolat-
lanul rövid volt, ezért a korábbi szabályokat 2021. január 1-től egy sávos jellegű, 
a fogyasztási cikkek eladási árához igazodó, differenciált szabályozás váltotta fel. 
A kötelező jótállás időtartama a kormányrendelet 2. §-a szerint

– 10 000 Ft–100 000 Ft közötti eladási ár között 1 év, 
– 100 001 Ft–250 000 Ft közötti eladási ár között 2 év, 
– 250 000 Ft-ot meghaladó eladási ár esetén pedig 3 év.

A jótállási határidők jogvesztő jellegűek, ami azt jelenti, hogy a határidő elteltével 
a fogyasztó jótállási jogcímen nem érvényesíthet hibás teljesítési igényt. A jótál-
lási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásakor, vagy ha az 
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés 
napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat 
hónapon túl helyezi vagy helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő idő-
pontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

e) Jótállási igények
A jótállási igények egy kivétellel a kellékszavatossági igényekhez és az ott meg-
határozott hierarchiához igazodnak. Kérheti a fogyasztó az áru kijavítását, kicse-
rélését, árcsökkentést és a szerződés megszüntetését (elállás). Többletjogosítványt 
jelent, hogy ha fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül kicserélést kér, a vál-
lalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem 
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve hogy a meghibásodás a rendeltetés-
szerű használatot akadályozza (Korm. rend. 7. §).

f) Az igényérvényesítésre vonatkozó rendelkezések
A rendelet 5. §-a tartalmazza a jótállási igények érvényesítésére vonatkozó speci-
ális szabályokat. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállal-
kozásnál, annak székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a vállalkozás 
által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti. 
A javítószolgálat ennek tényéről haladéktalanul értesíteni köteles a vállalkozást. 

Első meghibásodás esetén, ha a termék nem javítható, a vállalkozás nyolc na-
pon belül köteles kicserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a 
vállalkozás köteles a számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon be-
lül visszatéríteni a vásárló részére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a gép- és vízi 
járművekre.208 

208  Elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; 
személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.



130 VII. MINŐSÉGVÉDELEM – KELLÉKSZAVATOSSÁG –TERMÉKSZAVATOSSÁG – JÓTÁLLÁS

Ha a termék javítható, a vállalkozásnak törekednie kell a termék 15 napon be-
lüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fo-
gyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamá-
ról. Mindazonáltal ha a terméket 30 napon belül nem javítják ki, a vállalkozás 
köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ugyancsak kötelező nyolc napon 
belül a kicserélés, ha a harmadik javítást követően – bármilyen okból – újból meg-
hibásodik a termék. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles 
a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 
nyolc napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Megjegyzendő, hogy a jót-
állásból eredő jogok érvényesíthetőségét a vállalkozás nem kötheti ahhoz, hogy 
fogyasztó visszaszolgáltassa az áru csomagolását. 

g) Jótállási jegy
A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó ren-
delkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja 
a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és 
egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A  vállalkozás az e rendelet 
előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó 
részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként ak-
kor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó elő-
írásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legké-
sőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. A jótállási 
jegy szabálytalan kiállítása vagy átadásának elmaradása a jótállás érvényességét 
nem érinti. A  jótállási jegy elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyí-
tottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, számlát 
vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

e) Szakvélemény
A jótállási igény érvényesítéséhez főszabályként nem kötelező szakvélemény. Ha 
azonban a vállalkozás nem ismeri el a hibás teljesítést, és azt állítja, hogy a hibát a 
rendeltetésellenes használat okozta, a hiba okának feltárására szakvéleményt kér-
het. A bizonyítás kötelezettsége a jótállás teljes tartama alatt a vállalkozást terheli. 
A szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a szavatossági és jótállási igények in-
tézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1. számú 
mellékelte határozza meg. 
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2.4.2. Az áruk adásvételére irányuló fogyasztói szerződések  
speciális jótállási rendelkezései

Az áruk adásvételére irányuló egyes szerződési szabályokról szóló (EU) 2019/771 
irányelvet átültető 373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet új jótállási formaként be-
vezeti az ún. tartóssági jótállást. A kormányrendelet 8. pontjának 16.  §-a értel-
mében, ha a gyártó egy áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra 
vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartós-
ságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy 
az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok 
szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban a 
törvényi, jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biz-
tosíthat.

Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé ked-
vezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötele-
zett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a 
hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat 
a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal he-
lyesbítették.

A  jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot 
egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozat-
ban fel kell tüntetni:

• az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése ese-
tén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása té-
rítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti,

• a jótállásra kötelezett nevét és címét,
• a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást,
• azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
• a jótállás feltételeit.

A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsá-
tani.

A jótállási kötelezettség akkor is fennáll, ha a gyártó nem vagy nem megfele-
lően bocsátja a fogyasztó rendelkezésére a jótállási nyilatkozatot, vagy nem ad 
magyar nyelvű jótállási nyilatkozatot.
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2.4.3. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás kapcsolata

A termékszavatossági helytállás, a kellékszavatosság és a jótállás összevetése alap-
ján megállapítható, hogy mindhárom a hibás teljesítés objektív jogkövetkezmé-
nye. Mindhárom igény alapja a szolgáltatás kellékhibája. A három igény alapján 
érvényesíthető jogok tekintetében a termékszavatosság a legszűkebb, mivel fo-
gyasztó csak a termék kijavítását, vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a 
fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a termék kicserélését köve-
telheti a gyártótól. Ezek a jogok azonosak az elsődleges kellékszavatossági jogok-
kal. A három polgári jogi igény tekintetében a jogosultat választási jog illeti meg 
a tekintetben, hogy a kellékhiba miatt melyik igény érvényesítése mellett dönt, 
sőt egyik polgári jogi igényéről áttérhet másikra is, főszabályként azonban az eb-
ből származó költségeket viselni tartozik. Az objektív igények közötti választásnál 
alapvetően a jogosultat a szerződési érdeke, a bizonyítási teher és nem utolsó-
sorban az eltérő igényérvényesítési határidők motiválhatják. Termékszavatossági 
kötelezettség teljesítése esetén a termék kijavított részére vagy a kicserélt termékre 
a szerződő partner kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik, ez a kötelezettség 
a továbbiakban a gyártót vagy a forgalmazót fogja terhelni, de csak azokért a hibá-
kért, amelyekért a termékszavatossági kötelezettsége eredetileg is fennállt.
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JOGSZABÁLYOK

Magyar jogszabályok
Ptk. VI. könyv 6:157–173.§§
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról, módosította a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2021. 
I. 1-től. 

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

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról.
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, 

digitális tartalom és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések fogyasztói 
szerződések részletes szabályairól.

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésm keretében 
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabá-
lyairól. Módosította a 18/2020. (VI. 12.) rendelet 2. §. Hatályos: 2021. I. 1-től. 

EU-források 
EU 1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek adásvételére vonatkozó szavatossági – jót-

állási szabályok közelítéséről – hatályban volt 2022. január 1-ig
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adás-

vételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól – Tagállami Transzpozíció: 2021. 
július 1., Alkalmazás: 2022. január 1. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitá-
lis tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések 
egyes vonatkozásairól. Tagállami Transzpozíció: 2021. július 1., Alkalmazás: 2022. ja-
nuár 1. 
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TERMÉKFELELŐSSÉG

1. A TERMÉKFELELŐSSÉG TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE

A termékfelelősség a szerződésen kívüli károkozásért való felelősség önálló alak-
zata, lényegét tekintve a gyártó szigorú felelőssége a hibás termék által okozott ká-
rokért. A termékfelelősségi doktrína értelmében a gyártó felelős azokért a káro-
kért, melyek a forgalomba hozott termék biztonsági deficitjéből (veszélyes vagy 
kockázatos jellegéből) következnek. A termékfelelősség a szigorú felelősség sajá-
tos formája, amely áttörve a „privity of contract” elvet209 jogalapot teremt a gyártó 
közvetlen felelősségének megállapítására, tehát arra, hogy a károsult közvetlenül 
a gyártóval szemben érvényesíthessen kártérítési igényt a hibás termék által oko-
zott személyi és dologi károk miatt. Az önálló termékfelelősségi alakzat az 1900-as 
évek eleji common law ítélkezési gyakorlatban jegecesedett ki. Az 1916-os MacP-
herson kontra Buick Motor Co.-ügyben210 – az autókerék tervezési hibája miatt 
bekövetkező kárral kapcsolatosan – Cardozo bíró megalkotta a gyártó közvetlen 
felelősségének doktrínáját. A szigorú termékfelelősségi alakzat az amerikai com-
mon law ítélkezési gyakorlatban az 1900-as évek közepére általánosan elfogadottá 
vált,211 illetőleg az angol common law212 gyakorlatában is gyökeret eresztett. Az 
angol common law ítélkezési gyakorlatban az 1932-es Donoghue (McElister) kont-
ra Stevenson-ügyben hozott ítélet jelenti a termékfelelősség kezdeteit. 1928 au-
gusztusában May Donoghue barátjával betért a skóciai Paisley-ben egy kávézóba, 
ahol fagyit és gyömbérsört rendeltek. A pincér kivitte a rendelést, és ahogy azt 
kérték, a gyömbérsör felét fagyihoz öntötte, amiből Donoghue asszony azonnal  

209  A  privity of contract elvet Lord Abinger bíró fejtette ki a Winterbottom v. Wright 10 
M&W. 109, 152 Eng. Rep. 402 (Ex. 1842) ügyben, és lett a szerződési jog általános alapelve, 
melynek értelmében szerződésből csak szerződő felekre hárulhatnak jogok és kötelezettségek, 
ebből következően csak olyan kötelezettel szemben érvényesíthetők a szerződésszegésből ere-
dő igények, akikkel jogviszonyban áll a jogosult. Ezt törte át a XX. század elejének amerikai és 
angol bírósági jogfejlesztése, amely megalapozta gyártó közvetlen, szigorú felelősségét.

210  Lásd a McPherson v. Buick Motor Co. 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (1916).
211  Lásd különösen Kalash v. Los Angeles Ladder Co., 1 Cal. 2d 229, 34 P.2d 481 (1934); 

a Conway v. O’Brian (1940) Escola v. Cocoa Cola co. of Fresno. 24 Cal.2d 453, 150 P.2d 436 
(1944) és a Greenman v. Yuba Power Products Inc. 59 Cal. 2d 57, 377 P.2d 897, 27 Cal. Rptr. 
697 (1963) ügyeket.

212  Donoghue (McElister) kontra Stevenson (1932) UKHL 100.
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ivott néhány kortyot, majd amikor barátja a sör másik felét is beletöltötte a poha-
rába egy oszlófélben lévő csigát fedezett fel a sörben. May Donoghue súlyos gyo-
morfertőzést és idegösszeomlást szenvedett a traumától. A kártérítés iránti perben 
– amely végül a skót bíróságtól felkerült a Lordok Házához – a gyömbérsör gyár-
tóját 500 font kártérítésre kötelezték. Lord Atkin bíró a döntést azzal indokolta, 
hogy a termék gyártójának kötelessége, hogy elvárható gondosságot (duty of care) 
tanúsítva megóvja a fogyasztót az életét-testi egészségét veszélyeztető károkozás 
bekövetkeztétől. Az ítéletnek a konkrét ügyön túlmutató kvintesszenciája annak 
kimondása volt, hogy az elvárható gondossági kötelezettség elmulasztása miatt a 
gyártó akkor is felelősséggel tartozik a termékkárért, ha a károsult és a károkozó 
között nincs szerződéses jogviszony.213 

A szigorú termékfelelősség megjelenése indította el a szerződések relatív szer-
kezetének bomlását, nevezetesen azt, hogy a „szerződés nem csak a szerződő felek-
re hat ki, keletkeztet jogokat és kötelezettségeket, hanem a szerződési jogviszonyon 
kívülállókat is bevonja hatókörébe”214. A  termékfelelősség ugyanis – ahogy ez a 
Donoghue-ítéletben is látható – megteremtette annak lehetőségét, hogy a szer-
ződő félen kívül más károsultak egészségében, életében vagy dolgaiban okozott 
károkért felelősségre vonhassák a gyártókat, forgalmazókat, importőröket vagy 
bármely más személyt, akitől a termék származik, annak ellenére, hogy nem volt 
a felek között szerződéses jogviszony.

A  termékfelelősség objektív jellegű felelősség, azaz a gyártó felróhatóságától 
függetlenül felel az általa gyártott hibás termék által okozott kárért. Önálló ter-
mékfelelősségi szabályozás először az Egyesült Államokban született. Az 1965-
ben kiadott Restatement of Torts 402. §-a a common law bírósági gyakorlat egy-
ségesítésének céljából önálló, írásba foglalt felelősségi tényállást alkotott meg a 
szigorú termékfelelősségre vonatkozóan.215 Az Európai Közösség az amerikai mo-
dellt követve már 1972-ben felállított egy bizottságot a termékfelelősségi irány-
elv kidolgozása érdekében. Bár az első változat 1976-ra elkészült, hosszas vajúdás 
után csak 1985-ben fogadta el a Tanács a hibás termékekért való felelősségre vo-
natkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelvet, röviden a termékfelelősségi 
irányelvet.

A magyar jogban a termékfelelősség mint sui generis felelősségi alakzat beveze-
tése csak 1993-ban történt meg a termékfelelősségről szóló 1993. évi V. törvény el-

213  A fagyit és a gyömbérsört nem Donoghue asszony, hanem a barátja fizette. 
214  Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007, 113.
215  Az American Institute of Law (Amerikai Jogi Intézet) joggyűjteményei, amelyek a com-

mon law joggyakorlat felülvizsgálatát és egységesítését célozzák, nem minősülnek ugyan kö-
telező erejű jogszabálynak, de jelentős hatást gyakorolnak a jogalkalmazásra és az USA egyes 
államainak magánjogi jogalkotására is. 
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fogadásával. A termékfelelősségi törvény előtti időben a magyar jogirodalomban 
hosszan tartó viták folytak arról, hogy a hibás termék által más dolgokban vagy 
élet- és testi épségben okozott károkért való felelősség – a szerződésszegésért való 
felelősség határainak kiterjesztésével – a Ptk. 310. §-a alapján, vagy a Ptk. 339. §- 
án alapuló deliktuális felelősségi jogalapon érvényesíthető-e. A bírósági gyakorlat 
nem volt teljesen konzekvens a termékfelelősségi esetek megítélése kapcsán. Ezt 
a bizonytalanságot elsősorban az önálló felelősségi alakzat hiánya okozta. A 70-es 
években inkább a hibás teljesítés alapján vizsgálták a termékfelelősségi károkat, a 
hibás teljesítésre alapozott ítéletek pedig a szerződéses jogviszony hiánya miatt a 
gyártóval szembeni igényt akkor is elutasították, ha a hiba egyértelműen a gyártó 
magatartására volt visszavezethető, ugyanakkor azonban nem látták alkalmazha-
tónak a kereskedő elmarasztalását sem a gyártó hibája miatt, mivel nem volt bizo-
nyítható a kereskedő felróhatósága a gyártó hibájáért. 

A későbbiekben azonban a joggyakorlat kezdte elfogadni a szerződésen kívüli 
károkozás alkalmazásának lehetőségét. A 80-as években több esetben hozott íté-
letet a bíróság a színes televíziók felrobbanásából származó károkra vonatkozóan, 
amelyek esetében a Legfelsőbb Bíróság elismerte a szerződésen kívüli károkozás 
szabályainak alkalmazhatóságát is.216 Egyértelmű fordulatot jelentett az ítélkezési 
gyakorlatban 1986, amikor a Legfelsőbb Bíróság két különböző kollégiuma – a 
Polgári és a Gazdasági Kollégium is – a Ptk. 339. §-ának alkalmazását fogadta el.

A híressé vált „csúszós papucs” ügyben a LB Polgári Kollégiuma elvi éllel meg-
állapította, hogy a „jogellenesen okozott kárért fennálló felelősség a polgári jog ál-
talános felelősségi szabályai szerint alakul akkor is, ha a károkozó valamely termék 
előállítója, és az általa gyártott termék okoz kárt a vásárlónak. Ezen nem változtat 
az sem, ha a termék előállítója és a károsult között nincs szoros (szerződéses) jogvi-
szony, illetve az sem, ha a károsult egyébként harmadik személyekkel szemben szer-
ződéses jogviszony alapján kártérítési igénnyel vagy egyéb (pl. szavatossági) igénnyel 
felléphetne. A peres felek közötti jogviszony hiányára utalás téves, mert maga a kár-
okozás létesít kártérítési kötelmet, tehát jogviszonyt a károsult és a termék előállítója 
között.”217

Az LB Gazdasági Kollégiuma ugyanekkor az ún. „földgázégő” ügyben kimond-
ta, hogy „a kereskedelmi forgalomban vásárolt termék hibája miatt keletkezett kár 
megtérítése iránt a károsult-vevő nem csak a vele szerződéses jogviszonyban álló el-
adótól, hanem – a szerződésen kívüli károkozás jogcímén – a közvetlenül a gyártótól 
is követelheti kárának megtérítését”.218

Az 1986-os „vízválasztó ítéletektől” a termékfelelősséget objektív alapokra he-
lyező 1993-as termékfelelősségi törvény elfogadásáig a bírósági gyakorlat a Ptk. 

216  BH208. 1984.
217  BH1986. 501.
218  BH1986. 512.
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339. §-át – az általános felróhatósági felelősséget – alkalmazta a gyártó felelőssé-
gének megállapítására.

A termékfelelősségről szóló törvény új korszakot nyitott, nemcsak azért, mert 
a magyar magánjog jogba implementálta a szigorú termékfelelősségről szóló 
85/374/EGK tanácsi irányelvet, de azért is, mert a rendszerváltás utáni évek egyik 
első fogyasztóvédelmi jogszabályaként megnyitotta az utat a fogyasztóvédelmi 
szabályozás gyors fejlődése előtt.

2. A TERMÉKFELELŐSSÉG HATÁLYOS MAGYAR SZABÁLYAI

A  hatályos termékfelelősségi szabályok a Polgári Törvénykönyv Kötelmi jogi 
Könyvének LXXII. fejezetében a 6:550–6:559. §§ között találhatók, annak ered-
ményeként, hogy az új Ptk. megalkotásakor szerződésen kívül károkozásért való 
felelősség speciális alakzatai közé integrálták a termékfelelősségi szabályokat.219 

2.1. A termékfelelősség fogalmi rendszere

A Ptk. 6:550. §-a termékfelelősség fogalmát – a maximumharmonizációt előíró, 
azaz eltérést nem engedő irányelvvel összhangban – határozza meg. A szűkszavú 
meghatározás szerint a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. 
A termékfelelősség a gyártó közvetlen felelősségét teremti meg, amikor a hibás 
termék gyártóját kötelezi a kár megtérítésére. Ez a felelősség objektivizált (szi-
gorú) felelősség, mert a gyártó csak a törvényben felsorolt okokra hivatkozással 
mentesülhet a felelősség alól. Nem mentesülhet tehát pusztán annak bizonyítá-
sával, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A káro-
sult fogyasztóval szemben a gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása semmis 
(Ptk. 6.557. §).

2.1.1. A termékkár fogalma

A termékkár körébe a hibás termék által okozott ún. következményi károk tartoz-
nak, a termékhiba által magában a dologban bekövetkező ún. tapadó károk meg-
térítése termékfelelősségi jogcímen nem lehetséges. A termékkár a Ptk. 6:552. §-a 
értelmében 

219  A termékfelelősségi törvény megalkotásakor is felmerült, hogy az önálló termékfelelős-
ségi alakzatot a Ptk.-ban kellene elhelyezni, de akkor a törvény-előkészítés során a külön tör-
vényben való szabályozás mellett döntött a jogalkotó. 
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• valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészség-
károsodása miatt bekövetkezett kár; és

• a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz 
eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forint-
összegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendelteté-
se szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is 
rendszerint ilyen célra használta.

Az első kategóriában tartozó személyi károk tekintetében a teljes kártérítés elve 
érvényesül, meg kell téríteni a teljes vagyoni kárt és a sérelemdíjat is. 

A dologi károk esetében nem érvényesül a Ptk. szerinti teljes kártérítés (tény-
leges kár, elmaradt haszon, költségek és kiadások) elve, ellenkezőleg a gyártó kár-
térítési kötelezettsége csak a hibás termék által más dolgokban okozott, tényleges 
károkra terjed ki, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetés szerint magánhasz-
nálat vagy magánfogyasztás tárgya, feltéve hogy a károsult ilyen célra is használta. 
A  károsult fogalmába nemcsak a hibás termék tulajdonosa, hanem bárki bele-
tartozik, akinek magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgyát képező dolgában 
a hibás termék kárt okozott. A dologi károk esetében termékfelelősségi jogcímen 
csak a kártérítési minimumküszöböt meghaladó kár – a kár bekövetkeztekor 500 
eurónak az MNB hivatalos deviza-középárfolyama szerinti forint összege – ér-
vényesíthető. A minimumküszöböt el nem érő károk esetében a károsult más fe-
lelősségi jogcímen követelheti a dologi kár megtérítését. Megjegyezzük, hogy az 
EUB több döntésében, többek között C-285/08. számú Moteurs Leroy Somer-ügy-
ben is kifejtette, hogy az irányelv 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 
ellentétes a nemzeti jog vagy a belső állandó ítélkezési gyakorlat olyan értelmezé-
se, amely lehetővé teszi a károsult számára, hogy kártérítést igényeljen a szakmai 
használatra szánt és e körben használt dologban bekövetkezett kár után, ameny-
nyiben a károsult a kárt, a termék hibáját, valamint e hiba és a kár közötti okozati 
összefüggést bizonyítja. 

2.1.2. A termék fogalma

Ptk. 6:551. §-a határozza meg a termékfelelősség tárgyi hatálya alá tartozó ter-
mékek körét. E szerint termék minden ingó dolog, akkor is, ha utóbb más dolog 
alkotórészévé vált. Az ingó dolgok körét tekintve nagyon kevés korlátozást tartal-
maz a törvény, minden ingó dologra (ipari, mezőgazdasági, új és használt termék, 
feldolgozott és feldolgozatlan termék) kiterjed, akkor is, ha ezek utóbb más ingó 
vagy ingatlan alkotórészéve váltak. Az új Ptk. hatálybalépése után is irányadó az a 
bírósági döntés, hogy 
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BDT.2013.2927. A gépkocsiba beépített elektromos panel és maga a gépjármű 
nem minősül „más”, elkülönült dolognak, ha a hibás panel már az értékesítés előtt 
a gépkocsi alkotórésze volt. 

Kiterjeszti a törvény a termék fogalmát az elektromos áramra is. Nem tartoznak 
a termékfelelősség alá az ingatlannak minősülő dolgok, és nem terjed ki a termék-
felelősség a szolgáltatások hibája által okozott kárra, bár termékfelelősségi irány-
elv elfogadása idején és az 1999-es módosítása220 során is felvetődött ennek igé-
nye.221 A termék fogalmával kapcsolatos viták kiterjednek arra a kérdésre is, hogy 
vonatkozik-e a felelősség a szellemi termékekre. Ha például egy szakácskönyv hi-
bás ételreceptje, egy természetgyógyászati könyvben ajánlott eljárás vagy egy hi-
bás szoftver kárt okoz, kiterjed-e rájuk a termékfelelősség. Az uralkodó értelmezés 
szerint itt nem az ingó dolog, hanem a benne meghúzódó szolgáltatás hibája okoz 
ilyen esetbe kárt, ezért a termékfelelősség nem alkalmazható. Ugyancsak nem al-
kalmazhatók a termékfelelősségi szabályok az atomenergiáról szóló törvényben 
meghatározott károkra, továbbá az olyan nukleáris balesetek által okozott károk-
ra, amelyeket a Magyar Köztársaság által ratifikált nemzetközi egyezmények ren-
deznek [Ptk. 6:559. § (2) bekezdés].

Egyes, a termékfelelősség körébe vonható esetekben222 az állam terhére ír elő 
jogszabály speciális kártalanítási kötelezettséget. Ezek az esetek a következők:

• Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben súlyos 
egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa eltartott 
hozzátartozóit az állam kártalanítja [Eütv. 58. § (10) bekezdés]. 

• Amennyiben a vérkészítmény szakmai szabályok szerinti felhasználásával ösz-
szefüggésben a beteg kárt szenved vagy meghal, őt, illetve az általa eltartott 
hozzátartozóját az állam kártalanítja [Eütv. 227. § (4) bekezdés].

• Ha gyógyszer alkalmazására törvényben meghatározott közegészségügyi ok-
ból (kórokozók, toxinok, kémiai anyagok vagy nukleáris sugárzás terjedésé-
nek megakadályozása érdekében) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv en-
gedélye alapján került sor, az állam a sérelmet, illetve vagyoni kárt szenvedett 
személyt, illetve halála esetén eltartott hozzátartozóját kártalanítja [2005. évi 
XCV. törvény 21. § (4) bekezdés].

220  A termékfelelősségi irányelv módosításról szóló 99/34/EK irányelv. 
221  A  feltörekvő digitális technológiák és a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt ez 

minden bizonnyal változni fog, jelenleg folyik az irányelv átfogó felülvizsgálata. 
222  Kőhidi Ákos: Termékfelelősség. In Fazekas J. – Menyhárt Á. – Kőhidi Á.: Kötelmi jog. 

Általános rész. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018, 296, 279.
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2.1.3. A gyártó fogalma

A gyártó fogalmáról – az irányelv 3. cikkével összhangban – a Ptk. 6:553. §-a 
rendelkezik. A  törvény szerint a termékfelelősség alkalmazásában gyártónak 
minősül:

• A végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken 
elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalma-
zásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel.

• Importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Euró-
pai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni. 
Ez a szabály nem érinti az importálónak a gyártóval szemben érvényesíthető 
visszkereseti igényét.

• Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját 
gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt 
a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem neve-
zi. A forgalmazó ezt a nyilatkozatát a károsult írásbeli felhívásától számított 
harminc napon belül teheti meg. Ezt a szabályt importtermék esetén akkor 
is megfelelően alkalmazni kell, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de 
az importálója nem állapítható meg.

A termékfelelősségi jogcímen érvényesített kárigény elsődleges címzettje a hibás 
termék gyártója, illetőleg importtermék esetén a gyártónak minősülő importőr. 
Az importőr visszkereseti joggal élhet ez esetben is a tényleges gyártó felé.

A kár megtérítésének esélyét erősítik a forgalmazóra mint a felelősség másod-
lagos címzettjére vonatkozó szabályok. Ezek értelmében a forgalmazó felelőssége 
másodlagos, addig terjed, amíg a gyártót vagy az importálót megnevezi. 

BH.2000.350. A hibás termék forgalmazója a gyártó, illetve a forgalmazói lán-
colatban előtte álló forgalmazó megnevezésével mentesül a termékfelelősség alól.

A törvény által biztosított 30 napos határidő eredménytelen elteltével a forgal-
mazó válik a termékfelelősség elsődleges kötelezettjévé. Nem jelent a fogyasztó 
számára a kisegítő szabály a jogérvényesítés szempontjából tényleges megoldást 
arra a helyzetre, ha a gyártó vagy az importőr ’fantomcégnek’ bizonyult, vagy egy-
szerűen csak jogutód nélkül megszűnt, mert a forgalmazó ugyan mentesül a meg-
nevezésükkel, de fogyasztó nem tud a gyártóval szemben igényt érvényesíteni.223 

Ha a hibás terméknek több forgalmazója van, a felelősségük a károsulttal szem-
ben egyetemleges, azaz mindegyiküktől követelhető a teljes kár.

223  Lásd Kőhidi i. m. 281–282. 
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2.1.4. A termékhiba fogalma

A termékfelelősség egyik Achilles-sarka a termékhiba, hiszen ez alapján dől el, 
hogy van-e jogalap a gyártó termékfelelősségének megállapítására. 

A Ptk. 6:554. §-a értelmében a termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a bizton-
ságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, 
észszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék 
forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és technika állására.

A termékhiba tehát nem a minőségi paramétereknek való megfelelés hiányát 
vagy a használatra való alkalmasság hibáját jelenti, hanem a terméktől elvárható 
biztonsági deficitet. Azt, hogy termék nem felel meg az általában elvárható biz-
tonsági szintnek, a törvényben felsorolt összes körülményre tekintettel kell meg-
állapítani. A termékhiba előállhat a tervezés (konstrukciós hiba), a gyártás vagy 
gyártói utasítás (tájékoztatás) hibája folytán. A terméket nem teszi hibássá önma-
gában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül forgalom-
ba. A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.

2.1.5. A termékfelelősség alóli mentesülés

Az objektív jellegű, szigorú termékfelelősség alól a gyártó csak szűk körben men-
tesülhet. A  kártérítési igény érvényesítésekor a polgári jog általános kártérítési 
szabályai szerint oszlik meg a bizonyítási kötelezettség a károsult és a károkozó 
között. A károsult köteles bizonyítani felmerült kárt / sérelemdíj esetén a szemé-
lyiségsérelmet, a termék hibáját224, továbbá a kár és termékhiba közötti okozati 
összefüggést, a károkozó pedig a taxatív mentesülési okok valamelyikének fenn-
álltát. A gyártó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja: 

a) a terméket nem hozta forgalomba;
b) nem üzletszerű forgalmazás céljából, vagy nem üzletszerű gazdasági tevé-

kenysége körében gyártotta, vagy forgalmazta a terméket;
c) a hiba a forgalomba hozatal után keletkezett;
d) ha a hiba a forgalomba hozatalkor a tudomány és technika állása szerint nem 

volt felismerhető;
e) a termék hibáját jogszabálynak vagy kötelező hatósági előírásnak való meg-

felelés okozta;

224  A feltörekvő digitális technológiák, a mesterséges intelligencia elterjedésével a termékhi-
ba bizonyítása a fogyasztó számára a termék összetettsége miatt szinte lehetetlen, a termékfele-
lősségi irányelv felülvizsgálatának ezért a bizonyítási rendszer módosulására is ki kell terjednie.
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f) az alapanyag vagy résztermék gyártója mentesül akkor is, ha a hiba a termék 
szerkezete, összetétele vagy a végtermék gyártója által adott utasítás követ-
kezménye.

A kimentési okok közül a legproblematikusabb a tudomány és technika állása sze-
rint nem felismerhető hibák (state of the art) miatti kimentés. Ennek értelmében 
a gyártó mentesül az olyan hibákért való felelősség alól, amelyek a termék forga-
lomba hozatalának időpontjában a tudomány és a technika adott állása szerint 
nem voltak felismerhetők. Ezzel a tulajdonképpen a fogyasztó viseli a tudomá-
nyos és technikai fejlődés kockázatát. A  gyártó annak bizonyításával mentesül, 
hogy a kutatási-gyártási protokoll betartásával, a termékbiztonsági standardokra 
vonatkozó ellenőrzések szabályszerű elvégzésével a hiba felfedezhetetlen volt. Ez-
zel szemben a károsult, ha nem fogadja el a bizonyítást, kénytelen azt bizonyítani, 
hogy a gyártónak lehetősége lett volna a hiba felfedezésére abban az időben, ami-
kor a terméket forgalomba hozta. 

A  legismertebb termékfelelősségi ügy, amely felhívta a figyelmet a megfelelő 
gyógyszerbiztonsági és jogi szabályozás megalkotására, az 1957-ben piacra került 
Thalidomid/Contergan225-katasztrófához kötődik. A Németországban vény nélkül 
kapható gyógyszert a német gyártó úgy reklámozta, mint a leghatásosabb ellen-
szert álmatlanság, köhögés, fejfájás és émelygés esetére. A gyógyszer gyors nép-
szerűségre tett szert a kismamák körében a hányinger kivédésére, és hamarosan 
46 országban226 kezdték meg a forgalmazását. Az 1960-as évek elejére ezekben 
az országokban jelentősen megnövekedett a magzati fejlődési rendellenességgel 
– végtaghiánnyal vagy csonka végtagokkal – született csecsemők száma, akiknek 
50%-a a szülést követően elhalálozott. A vizsgálatok elvezettek a Conterganhoz, 
amelyet be is tiltottak. Az érintett országokban nagy számban indultak kártérítési 
perek, és bár a károsultak egyértelműen bizonyították a gyógyszerhiba és a mag-
zati károsodások közötti okozati összefüggést, tehát hogy az említett gyógyszer 
váltotta ki a végtaghiányban jelentkező születési rendellenességeket, a szigorú fe-
lelősségre vonatkozó jogi szabályozás hiányában a felelősség jogalapját nehéz volt 
bizonyítani. A német polgári jogászok jó része a fejlesztési hiba klasszikus eseté-
nek tekintette az ügyet, ahol a hiba a tudomány és technika adott fejlettségi fokán 
nem volt felismerhető. A gyógyszergyár ennek ellenére peren kívül, illetőleg az 
Egyesült Királyságban létrehozott Thalidomid Truston keresztül nyújtott bizo-
nyos kompenzációt az áldozatok egy részének. A Contergan-katasztrófa – habár 
ez az áldozatok számára nem jelentett vigaszt – stimulálta a szigorúbb gyógyszer-
törvények megalkotását és a szigorú termékfelelősségi szabályozás elterjedését. 

225  A gyógyszert Európában Contergan, az USA-ban Thalidomid névvel hozták forgalomba.
226  Magyarországon nem volt engedélyezve a forgalmazás.
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A feltörekvő digitális technológiák és a mesterséges intelligencia gyors terjedé-
sével még inkább méltánytalan, hogy a fejlesztési „tudáshiány” következményeit a 
fogyasztók viseljék. A követendő példát a luxemburgi szabályozás jelentheti, ahol 
a termékfelelősségi törvény nem engedi meg a kimentést a „state of the art”-ra hi-
vatkozással.227 Ugyancsak előremutató a Ptk. 6:555. § (3) bekezdésének rendelke-
zése is, mely szerint a gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott kár esetén 
a gyártó nem mentesülhet arra hivatkozással, hogy a hiba a forgalomba hozatalkor 
a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető.

A gyártó nem mentesül továbbá a felelősség alól a károsulttal szemben, ha a kár 
bekövetkeztében harmadik személy magatartása is közrehatott. Ez a szabály nem 
érinti a gyártónak a harmadik személlyel szemben érvényesíthető igényét.

A termékfelelősség esetében is alkalmazandó az az általános szabály, amelynek 
értelmében nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a károsult felróható 
közrehatásából származott.

2.1.6. Igényérvényesítés

A Ptk. kétféle határidőt állapít meg a termékfelelősségi igények érvényesítésére. 
A Lábady Tamás által szemléletesen „kétfedelű” határidős konstrukciónak neve-
zett megoldás hároméves elévülési jellegű határidőt biztosít a kárigény érvénye-
sítésére. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a károsult tudomást szerzett vagy 
szerezhetett volna a kár bekövetkezéséről, a termék hibájáról vagy a hiba okáról, 
valamint a gyártó vagy importáló személyéről. 

A  másik határidő jogvesztő jellegű, amelynek elteltével a gyártóval szemben 
termékfelelősségi jogcímen kártérítési igényt a továbbiakban nem lehet érvénye-
síteni. A jogvesztő határidő 10 év, és a termék forgalomba hozatalával kezdődik. 

A forgalomba hozatal időpontja tekintetében a C-127/04. számú Sanofi-ügyben 
az EUB-ítélet 1. pontjában kifejtette, hogy a termékfelelősségi irányelv 11. cikkét 
úgy kell értelmezni, miszerint egy terméket akkor hoznak forgalomba, amikor ki-
kerül a gyártó által végzett gyártási folyamatból, és forgalmazási folyamatba kerül, 
amelynek során a vásárlóközönség számára felhasználás vagy fogyasztás céljára 
kínálják.228

227  A „state of art” fenntarthatóságát 2004-ben vizsgálta az ún. Fondazione Rosselli jelentés, 
amely arra a megállapításra jutott, hogy annak eltörlése visszaszorítaná az innovációt, továbbá 
növelné az innovációs költségeket, amely végeredményben a fogyasztói árba kerülne beépítés-
re, így hosszú távon a fogyasztók helyzetét lényegesen nehezítené. (A vizsgálat alapját az ún. 
fertőzöttvér-esetek adták, amely jogesetekben az egyes tagállamok bíróságai eltérő megállapí-
tásokra jutottak.)

228  C-127/04. Declan O’Byrne kontra Sanofi Pasteur SA, ECLI:EU:C:2006:93.
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Az igényérvényesítés tekintetében a 2014 előtti ítélkezési gyakorlat egyértelmű-
vé tette, hogy a termékfelelősség nem érinti az egyéb szerződésszegéssel történt 
vagy szerződésen kívül okozott egyéb károkért való felelősség szabályain alapuló 
igényérvényesítés lehetőségeit.

BDT 2004. 1044. A termékfelelősség a szerződésszegéssel, illetve a szerződésen 
kívül okozott károkért való felelősség szabályai, valamint más jogszabályok mellé 
lép. A károsult választása szerint továbbra is élhet a szerződésszegéssel, illetve a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályain alapuló vagy külön 
jogszabályokban meghatározott igényérvényesítési lehetőségével. 

A  Ptk. 6:145. §-ában lefektetett párhuzamos kártérítési igények kizárására 
irányuló (non-cumul) szabály ugyanakkor azt eredményezi, hogy a károsult a 
kártérítési igényét a kötelezettel szemben akkor is a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint érvényesítheti, ha a kár a kötelezett szer-
ződésen kívül okozott károkért való felelősségét is megalapozza. A Ptk. hatály-
balépését követő szabályozás kizárja a párhuzamos igényérvényesítés lehetőségét, 
jelentősen korlátozva ezzel a kártérítési jogcímek közötti választási szabadságot. 
A non-cumul elv következtében amennyiben a károsult szerződéses jogviszony-
ban áll a gyártóval vagy az importőrrel (tőlük szerzi be közvetlenül a terméket), 
velük szemben kártérítési igényt – termékfelelősségi jogalapon nem – csak a szer-
ződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) ér-
vényesíthet. A  non-cumul szabály a forgalmazó esetében is elzárja a károsultat 
a termékfelelősségi alapú kártérítési igény érvényesítésétől, amennyiben a káro-
sult a forgalmazóval szerződéses jogviszonyban áll (a hibás termék a vevőnek/
megrendelőnek okoz kárt). A szabályozás következtében termékfelelősségi alapon 
csak akkor érvényesíthető igény, ha a károkozó és a károsult között nincs szerző-
déses jogviszony. 
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IX. FEJEZET

FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK

1. A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ  
MAGYAR SZABÁLYOZÁS ALAKULÁSA

A  fogyasztóvédelem XX. századi térhódítása lényeges változásokat eredménye-
zett a szerződési jog területén is. A szerződési jog új modelljében – a tradicionális 
szerződési jog alapját képező szerződési szabadság elve mellett vagy helyett – a 
szerződési igazságosság (contractual justice) egyre nagyobb hangsúlyt kap. A szer-
ződési igazságosságon alapuló állami beavatkozás lehetővé teszi a szerződő felek 
közötti equilibrium fenntartását biztosító jogi garanciák beépítését a szerződési 
jogba. Különösen nyomon követhető ez a sajátos szabályozási módszer a fogyasz-
tói szerződésekben, amelyekben a fogyasztók védelme érdekében kógens mini-
mumszabályokkal éri el a jogalkotó, hogy az erősebb alkupozícióban lévő gaz-
dálkodó szervezetek ne kényszeríthessenek kedvezőtlen szerződési feltételeket a 
fogyasztókra.

A fenti jelenség – az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülésnek 
köszönhetően – a magyar szerződési jogra is alakítólag hatott. A jogharmonizá-
ció eredményeként 1990-es évek végétől a szerződési jog általános szabályai spe-
ciális fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel bővültek, az uniós csatlakozásig pedig 
befejeződött az uniós fogyasztóvédelmi jog fogyasztói szerződésekre vonatkozó 
irányelveinek (távollévők között, üzlethelyiségen kívül kötött, ingatlanok időben 
megosztott használati jogának értékesítéséről szóló szerződések) átültetése. Az 
első fecske a Ptk. 1997-es módosítása volt ebből a szempontból, amely átültette a 
magyar magánjogba a fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szer-
ződési feltételekről szóló 93/13/EK irányelvet. 

Újabb lépést jelentett a fogyasztási cikkek szavatossági jótállási szabályainak 
közelítéséről szóló 99/44/EK irányelv transzpozíciója. A Ptk.-t módosító 2002. évi 
XXXVI. törvény a fogyasztói szerződések tekintetében speciális kellékszavatos-
sági szabályokat állapított meg. A Ptk.-módosítás az értelmező rendelkezésekben 
meghatározta a fogyasztói szerződés fogalmát, kimondva, hogy fogyasztói szerző-
désen az olyan szerződéseket kell érteni, amely fogyasztó és olyan személy között jön 
létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.229  

229  1959. évi IV. tv. Ptk. 685. § e) pont.
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Megjegyezzük, hogy a kellékszavatosság és jótállás esetében fogyasztói szerző-
dés fogalmát ennél szűkebben határozta meg a jogalkotó, mert fogyasztói szer-
ződésnek az olyan szerződés minősült, amelynek tárgya ingó dolog volt. 

Az új Polgári Törvénykönyv nem követi az előző Ptk. értelmezését. A Nyol-
cadik Könyv értelmező rendelkezése nem definiálja a fogyasztói szerződést, 
ugyanakkor meghatározza a fogyasztó és a vállalkozás fogalmát. A  8:1. § (1) 
bekezdés 3. pontja szerint a fogyasztó „a szakmája, önálló foglalkozása vagy az 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”, vállalkozás „a szak-
mája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy” [Ptk. 
8:1. § (1) 4. pont]. A  fogyasztói szerződés definíciójának hiányában a  Ptk. a 
„fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés” elnevezést használja a fogyasztói 
szerződés helyett. 

A könyvben – azonos tartalommal – használjuk mind a „fogyasztó és vállalko-
zás közötti szerződés”, mind a „fogyasztói szerződés” elnevezést is.

A fogyasztói szerződések két csoportját lehet megkülönböztetni. Az egyik csoport-
ba azok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések tartoznak, amelyek dog-
matikai szempontból valamely tradicionális szerződési alaptípusba tartoznak, 
de az adott szerződésre vonatkozó általános szabályoktól eltérő, a fogyasztóknak 
többletjogokat – pl. írásbeli alak, eltérő teljesítési szabályok, többlettájékoztatási 
kötelezettség, speciális elállási, felmondási jog stb. – biztosító szabályokat ír elő a 
törvény, ha a szerződés fogyasztó és a vállalkozás között jön létre. E körbe sorol-
ható pl. fogyasztói adásvételi, a fogyasztói hitel- és kölcsönszerződés, az utazási 
szerződés, a fogyasztói biztosítási szerződés, a fogyasztói kezességi szerződés, to-
vábbá fogyasztói zálogszerződés. A  másik csoportba azok a speciális (atipikus) 
fogyasztói szerződések tartoznak, amelyeknek nem sorolhatók be a tradicioná-
lis szerződéstípusokba, hanem a fogyasztói magánjog sajátos szerződéseiként 
kerültek nevesítésre. Ezek a fogyasztói szerződések általában jogharmonizáci-
ós kötelezettség folytán kerültek a magyar magánjogi szabályozás rendszerébe. 
Ebbe a csoportba sorolhatók a távollévők közötti és üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések, az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló szerződé-
sek, továbbá az utazási csomagokról szóló szerződések. A fogyasztói szerződések 
jogforrási szinten is színes képet mutatnak. A  Ptk.-ban szabályozott szerződési 
alaptípusok fogyasztó és vállalkozás közötti speciális szabályai többségükben – így 
pl. a fogyasztói adásvétel, a fogyasztói biztosítás, fogyasztói kezesség, fogyasztói 
zálogszerződés – a Ptk.-ban találhatók, ugyanakkor pl. a fogyasztói hitelszerző-
dést külön törvény szabályozza. Az atipikus fogyasztói szerződések általában kor-
mányrendeletben kerültek átültetésre. A fogyasztói szerződések külön jogforrásai 
között kiemelendő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabá-
lyairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet (a továbbiakban 45/2014), amely 
a fogyasztói szerződési jog „kis-Ptk.”-jának is nevezhető. A  kormányrendelet- 



148 IX. FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK

nek230 „A fogyasztói szerződések közös szabályai” címet viselő II. fejezete tartal-
mazza a visszterhes (pénz vagy személyes adatok átadása) fogyasztói szerződések-
re vonatkozó – Ptk.-ban nem szabályozott – közös tájékoztatási és teljesítési sza-
bályokat. A kormányrendelet III. és IV. fejezetében találhatók a távollévők között 
kötött, valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó speciális 
szabályok. 

A fogyasztói szerződésekre vonatkozó általános szabályok egy részét a Ptk., más 
részét pedig a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza. Ezek az alábbiak:

• fogyasztókra vonatkozó rendelkezések egyoldalú kógenciája (a fogyasztók 
hátrányára való eltérés tilalma),

• fogyasztó részére biztosított jogokról való lemondás semmissége,
• jogválasztás korlátozása,
• alakisági követelmények (a szerződés írásban történő megkötése),
• a fogyasztóval szerződő felet terhelő többlettájékoztatási kötelezettség,
• a vállalkozást terhelő bizonyítási kötelezettség,
• a fogyasztót megillető (feltétlen) elállási jog (felmondási jog),
• az elektronikus szerződéskötés speciális szabályai,
• a nem kért értékesítés (inertia szerződések) tilalma,
• a szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartás,
• a fogyasztót terhelő többletösszegek fizetésére vonatkozó tilalmak.

1.2. A fogyasztókra vonatkozó rendelkezések egyoldalú kógenciája

A Ptk. generális tilalom alá helyezi a fogyasztói jogokat csorbító feltételek kiköté-
sét. Ennek értelmében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekben semmis 
az a kikötés, amely a törvénynek a fogyasztók jogait megállapító rendelkezéseitől a 
fogyasztó hátrányára eltér. Az egyoldalú kógencia célja a felek közötti equilibrium 
(egyensúly) megbomlásának megakadályozása, illetőleg helyreállítása. A jogalko-
tó a szerződéskötési szabadság korlátozása révén a fogyasztók védelmét szolgáló 
garanciális szabályokat állapít meg a szerződés megkötése, tartalma és az elállás 
tekintetében. Annak érdekében, hogy a jogalkotó által gondosan lefektetett garan-
ciális szabályokat ne lehessen kijátszani úgy, hogy a felek látszólagos akarategység-
ben azoktól eltérő szabályokat foglalnak a szerződésbe a fogyasztóval szerződő fél 
nyomására, a jogalkotó a diszpozitivitás helyett az egyoldalú kógenciát alkalmazza 
szinte valamennyi fogyasztói szerződés esetén. A kógens szabályoktól a fogyasztó 
hátrányára eltérni tilos. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés semmis, 

230  A  Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján.
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helyette a jogszabályban meghatározott rendelkezések alkalmazandók.231 A  jogi 
normák egyoldalú kógenciáját – a Ptk. generális klauzulájával összhangban – más 
fogyasztóvédelmi jogszabályok külön is megerősítik, így többek között a 45/2014. 
(II. 26.) kormányrendelet [1. § (4) bekezdés], továbbá az egyedi fogyasztói szerző-
déseket szabályozó jogszabályok is.232 

1.3. A fogyasztó részére biztosított jogokról való lemondás semmissége

Az 1.1. pontban említett jogpolitikai indokok alapján a Ptk. tiltja a fogyasztó olyan 
jognyilatkozatát, amely a részére biztosított jogokról való lemondást jelenti. Az 
ilyen jognyilatkozat semmisnek tekintendő. A Ptk. 6:101. § szerint a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződésben semmis a fogyasztónak a jogszabályban megállapí-
tott jogáról lemondó jognyilatkozata.233

1.4. A jogválasztás korlátozása

Az alkalmazandó jog megválasztását gyakran arra használják a vállalkozások, 
hogy a fogyasztókat védő nemzeti rendelkezések alkalmazását jogválasztással ki-
zárják, amennyiben a szerződés nemzetközi magánjogi elemet is tartalmaz. A fo-
gyasztói szerződésekre vonatkozó jogválasztás általános feltételeit a szerződéses 
kötelezettségekre vonatkozó Róma I. rendeletet 6. cikke szabályozza. A rendelet 
6. cikk (2) bekezdése értelmében a felek jogválasztása nem eredményezheti azt, 
hogy a fogyasztót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, 
amelyektől – a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében – megálla-
podás útján nem lehet eltérni.234 Emellett több speciális fogyasztói szerződésre 
vonatkozó irányelv is tartalmaz  – a fogyasztói jogok védelme érdekében – jog-
választást korlátozó nemzetközi magánjogi rendelkezést. 

Így ilyen rendelkezést tartalmaz a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkal-
mazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelv,235 az ún. time-share irányelv,236 a 

231  Ptk. 6:100. §.
232  Lásd a fogyasztói hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv. 16. § (5) bekezdés, az utazási szol-

gáltatásokról és utazási csomagokról szóló 472/2017 (XII. 28.) Korm. rend. 33. § (3) bekezdés.
233  Ptk. 6:101. § szerint.
234  Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.).
235  A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben 

alkalmazott tisztességtelen feltételekről, 6. cikk (2) bekezdés.
236  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/122/EK az ingatlanok időben megosztott haszná-

lati jogának megszerzésére, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértéke sí tésére 
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pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló irányelv-
ben.237 A jogválasztásra vonatkozó rendelkezésekben közös, hogy akkor tilalmaz-
zák a fogyasztókat védő nemzeti szabályok jogválasztással történő megkerülését, 
ha az adott ügylet a tagállamok területével szoros kapcsolatban áll. Fontos felhívni 
rá a figyelmet, hogy az irányelvek – összhangban a Róma I. rendelettel – nem zár-
ják ki teljes egészében a jogválasztás lehetőségét, hanem csupán abban az esetben 
korlátozzák azt, ha jogválasztás megfosztaná a fogyasztót a kógens jogszabályok 
által biztosított jogoktól. 

1.5. Írásbeli alak

A  fogyasztói szerződések megkötése során az írásbeliség a fogyasztó pozícióját 
erősítő garanciális szabály, mivel jelentősen könnyíti a szerződési tartalom bizo-
nyítását.238 Az írásbeliség mint alaki kötelezettség vonatkozhat csak a szerződés-
kötést megelőző létszakra, illetve megjelenhet úgy, hogy csak a szerződést kell 
írásba foglalni, valamint egyszerre lehet jelen a szerződéskötést megelőző létszak 
jognyilatkozatai és a szerződéskötés vonatkozásában. 

Mind a szerződéskötést megelőző jognyilatkozatokat, mind a szerződést írásba 
kell foglalni a távollevők között kötött szerződések, a fogyasztói hitelszerződések, 
az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szer-
ződések, valamint az utazási szerződések esetén. Ennek megsértése súlyos jogkö-
vetkezményekkel jár, a szerződés semmisségét eredményezi. 

Ugyanakkor arra is szükséges rámutatni, hogy a fogyasztói jognyilatkozatok 
– elsősorban a feltétlen elállás gyakorlására vonatkozó nyilatkozat – főszabály sze-
rinti alakiságmentessége – – a fogyasztói akarat kifejezését könnyíti meg. Az elál-
lás gyakorlására vonatkozó nyilatkozat formai kötöttségtől való mentessége alól a 
timeshare szerződések jelentenek kivételt, hiszen ebben az esetben a jogalkotó jog-
szabályi szinten rögzítette, hogy a fogyasztó elállását csak írásban gyakorolhatja. 
A 45/2014-es kormányrendelet melléklete ún. elállási formanyomtatvány-mintát 
biztosít az elállási jog gyakorlásának könnyítése érdekében.

és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről 
12. cikk.

237  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fo-
gyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/
EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról, 12. cikk (2) 
bekezdés.

238  E megállapítás még arra tekintettel is helytálló, hogy a jogalkotó számos esetben a fo-
gyasztóval szerződő félre telepíti a bizonyítási kötelezettséget.
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1.6. A fogyasztóval szerződő felet terhelő többlettájékoztatási kötelezettség,

Valamennyi fogyasztói szerződés esetében megfigyelhető, hogy a fogyasztóval 
szerződő felet a jogalkotó arra kötelezi, hogy a szerződéskötést megelőzően egy-
értelműen, pontosan és világosan megfogalmazott, a meghatározott tartalmi ele-
mekre kitérő tájékoztatással lássa el a fogyasztót (prekontraktuális tájékoztatási 
kötelezettség). A tájékoztatási kötelezettség további szigorítását jelenti, ha a jogal-
kotó kétszeri tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Ezzel találkozhatunk a távollevők 
között kötött szerződések és az ingatlanok időben megosztott használati jogára 
irányuló szerződések, továbbá a fogyasztói hitelszerződések estében is. Ez azt je-
lenti, hogy a fogyasztóval szerződő fél köteles ún. írásbeli megerősítést adni a szó-
ban már megelőzően elhangzott információkról.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szintén súlyos jogkövetkezmények-
kel jár, amelyek részletes elemzésére az egyes szerződésfajták tárgyalásánál té-
rünk ki.

A fogyasztói szerződésekre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség tar-
talmát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletszabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) kormányrendelet differenciáltan határozza meg. A  III. fejezet 
(9–10. §) rendelkezik a vállalkozásokat főszabályként valamennyi fogyasztói szer-
ződés esetében terhelő előzetes tájékoztatási követelményekről, a IV. fejezet (11. §) 
pedig a távollévők és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre állapít meg 
speciális előzetes tájékoztatási követelményeket. 

A valamennyi fogyasztói szerződésre alkalmazandó előzetes tájékoztatási köte-
lezettség alapján a vállalkozás köteles tájékoztatni a vele szerződő fogyasztót

• a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adat-
hordozónak és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben,

• a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal 
rendelkezik – a telefonszámáról és az elektronikus levelezési címéről,

• a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval 
megnövelt teljes összegéről vagy – ha az áru vagy szolgáltatás jellegéből adó-
dóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számí-
tási módjáról, valamint az ezenkívül felmerülő valamennyi költségről (így 
különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 
észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további 
költségek merülhetnek fel,

• a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési 
határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról,

• az áruk, digitális tartalmak és digitális szolgáltatások megfelelőségének sza-
vatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó 
jogszabályi kötelezettség fennállásáról és szükség esetén az értékesítés utáni 
szolgáltatások és a jótállás meglétéről és feltételeiről,
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• határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozat-
lan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről,

• a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtarta-
múvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtarta-
múvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről,

• digitális elemeket tartalmazó áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás 
működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről,

• a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint 
illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről (a békélte-
tő testülettel kapcsolatos információkat magyar szabályok követelik meg, ez 
nem uniós jogból következő kötelezettség),

• digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás 
bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalko-
zástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.239

A tájékoztatási kötelezettség körében fontos előírás, hogy a vállalkozás köteles a 
fogyasztót tájékoztatni az őt megillető kellékszavatossági és jótállási jogról olyan 
módon, hogy a fogyasztó számára világos legyen e két jog tartalma közötti kü-
lönbség. A  tájékoztatás megadásához nyújt segítséget a kormányrendelet mel-
lékletében szereplő mintatájékoztató, amely áttekinthető, érthető módon ad tájé-
koztatást a kellék/termékszavatossági és a jótállási jog lényeges elemeiről. A fenti 
tájékoztatási kötelezettség alól a vállalkozás két esetben mentesül: olyan informá-
ciók esetén, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak, továbbá a mindennapi 
élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerző-
dések esetén, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek (10. §).

1.7. A vállalkozást terhelő bizonyítási kötelezettség

A fogyasztóvédelem egyik alapvető célkitűzése a fogyasztók igényérvényesítéshez 
való jogának lehető legteljesebb biztosítása. Ezt szolgálják azok a rendelkezések, 
amelyek az igényérvényesítéshez való jog gyakorlását könnyítik. Ilyen rendelke-
zést jelent, ha a bizonyítási terhet a fogyasztóról a fogyasztóval szerződő félre tele-
píti a jogalkotó. Ezzel találkozunk például a távollevők között kötött szerződések 
esetén a távközlő eszközök használatának korlátozásánál, a fogyasztói szerződé-
sek kellékszavatossági igényei esetében hibás teljesítési vélelem időtartama alatt, 
továbbá a jótállási kötelezettség teljes tartama alatt.

239  45/2014. (II. 26.) Korm. rend. 9. §.
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1.8. A fogyasztót megillető feltétlen elállási jog (felmondási jog)

A fogyasztói szerződések legfontosabb garanciális szabálya a fogyasztó feltétlen 
elállási jogának biztosítása. Ez azt jelenti, hogy meghatározott határidőn belül a 
fogyasztó indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől. Ez az 
angol jogi nyelvben „cooling off” periódusként elnevezett időtartam a fogyasztó-
védelem egyik legjelentősebb kötelmi biztosítéka, amely mindenféle kompenzá-
ció, illetőleg következmény nélkül lehetővé teszi, hogy a fogyasztó meggondolja 
magát, és „kilépjen” a számára kedvezőtlen – esetleg a választási szabadságát sértő 
módon ráerőltetett – szerződésből. 

A feltétlen elállási jog a fogyasztóvédelmi mozgalmak hatására nyert elismerést 
a fogyasztói szerződéseket szabályozó irányelvekben, és a jogharmonizációs köte-
lezettség teljesítésével „gyűrűzött be” a magyar magánjogba annak ellenére, hogy 
a Ptk. ezt a fajta abszolút elállási jogot nem ismerte. A magyar polgári jog a házaló 
kereskedelemre vonatkozó rendelet elfogadásáig kétfajta elállási jogot ismert. Az 
egyik a régi Ptk. 320. §-ában és új Ptk. 6:213. § és 6:249. §-ában, szabályozott ob-
jektív, indokolás nélküli elállási jog, amelyet a jogosult a teljesítésig gyakorolhat, 
ha azt szerződés vagy jogszabály lehetővé teszi, de köteles megtéríteni az elállásból 
eredő kárt. A másik fajta az ún. szubjektív vagy szankciós elállás, melyet a jogosult 
a kötelezett felróható szerződésszegése következtében gyakorolhat. Szubjektív el-
állás esetében a szerződésszegő fél köteles kötbért és/vagy kártérítést fizetni.

A sajátos szerződéskötési módszerekkel kötött szerződések (távollevők közötti, 
az üzlethelyiségen kívül kötött, timeshare szerződések, a fogyasztói hitelszerződé-
sek) esetében a Ptk.-ban szabályozott objektív elállási jogtól különböző, különös 
elállási jog védi a fogyasztót, ezzel is arra késztetve a fogyasztóval szerződő felet, 
hogy a szerződéskötéskor a fogyasztót mindenre kiterjedően tájékoztassa, ille-
tőleg a személyes jelenlét hiányát ne a fogyasztók megtévesztésére használja fel, 
mert ez esetben a fogyasztó élni fog a számára biztosított elállási lehetőséggel, ami 
a fogyasztóval szerződő fél számára többletköltséget és kárt okozhat.
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1.9. Az elektronikus szerződéskötés szabályai a fogyasztói  
szerződése tekintetében 

A  szerződések elektronikus megkötésének szabályairól szóló Ptk. 6:82. §-ában 
megállapított rendelkezések valamennyi szerződésre alkalmazandók. A fogyasz-
tói szerződések esetében azonban a szabályok eltérést nem engedő (kógens) jel-
legűek, amelyek megsértése a semmisség jogkövetkezményét vonja maga után.

Elektronikus szerződéskötés esetén az e-utat biztosító fél köteles a szerződés-
kötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tá-
jékoztatni a szerződéskötés technikai lépéseiről, nevezetesen arról, hogy írásba 
foglaltnak minősül-e az így kötött szerződés, rögzíti-e a szerződést, továbbá hogy 
utólagosan hozzáférhető lesz-e a szerződés. 

Ugyancsak előzetes tájékoztatást kell nyújtani a hibajavítás eszközéről, illetőleg 
arról, hogy mely adatok javíthatók. Úgyszintén tájékoztatást kell adni a szerződés 
nyelvéről továbbá, ha létezik szolgáltatási magatartási kódex ennek elektronikus 
haozzáférhetőségéről, valamint arról, hogy az e-utat biztosító magára nézve köte-
lezőnek ismeri-e el a magatartási kódexet.

Az e-utat biztosító fél köteles az ÁSZF-et olyan módon hozzáférhetővé tenni, 
amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 

Az e-utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik 
fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilat-
kozatának megtételét megelőzően kijavíthassa (pl. visszaléptetés lehetősége, vég-
legesítési opció). Ha az e-utat biztosító nem teljesíti az erre vonatkozó kötelezett-
ségét, a másik fél a szerződési jognyilatkozatot megtámadhatja. 

Az e-úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a má-
sik fél számára hozzáférhető. Az e-utat biztosító fél köteles a másik fél szerződé-
si jognyilatkozatának megérkezését e-úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél 
mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha 
ez nem történik meg. 

1.10. A nem kért értékesítés (inertia szerződések) tilalma

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a közös szabályok körében rendelkezik a fo-
gyasztó által nem kért szerződések tilalmáról. E szerint a vállalkozás nem köve-
telhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít vagy olyan szolgál-
tatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. A fogyasztó nyilatkozatának 
elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos 
– elfogadását.240

240  45/2014. (II. 26.) Korm. rend. 8. §. 



IX. FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK 155

1.11. A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartás 

Ugyancsak minden vállalkozást kötelező közös szabály, hogy amennyiben a vál-
lalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést nyújt, a 
vállalkozás szavatolni köteles, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért az 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződés-
ben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje. A telefonos ügyfélszolgálat 
emelt díjas szolgáltatással nem működtethető. E rendelkezés nem érinti az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.241

Bármely fizetési mód esetén érvényesül az a közös szabály, hogy a vállalkozás 
az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült 
általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel. Ez a szabály nem alkal-
mazható abban az esetben, ha a jogszabályi rendelkezések egy adott fizetési mód 
igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását teljes mérték-
ben tiltják.242

1.12. Többletösszegek fizetése

A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgál-
tatáson felül további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különö-
sen nem tekinthető olyannak, mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a 
vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet 
a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasí-
tania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett 
összeget visszatéríteni.243

A 45/2014-es kormányrendelet által meghatározott közös szabályokat nemcsak 
a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre, hanem min-
den más fogyasztói szerződésre is alkalmazni kell. 

241  Uo. 6. §.
242  Uo. 7. §.
243  Uo. 8/A. §.
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2. EGYES FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK 

2.1. A fogyasztói adásvétel 

a) Jogforrás
A fogyasztói adásvételi szerződésre vonatkozó különös szabályok fragmentáltan, 
több különböző szintű jogforrásban találhatók.

• A Ptk. 6:219–220. §-ai rendelkeznek a kárveszély és az eladó késedelmének 
speciális jogkövetkezményeiről.

• A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 8/B §-a rendelkezik a teljesítési idő el-
mulasztása miatti, szankciós elállási szabályokról.

• A 373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet rendelkezik a fogyasztó és a vállal-
kozás közötti áruk adásvételére, továbbá a digitális tartalom szolgáltatásra 
és a digitális szolgáltatására irányuló szerződések részletes szabályairól. (Ez 
utóbbit a könyv VII. fejezet 1.2. pontjában tárgyaljuk.)

A magyar szabályozás alapjául a fogyasztói jogokról szóló EU 2011/83/EK irány-
elv, továbbá az áruk adásvételének egyes szerződési jogi vonatkozásairól szóló 
(EU) 2019/771 irányelv szolgálnak. 

A Ptk. 6:219. § valamennyi fogyasztó és vállalkozás közötti adásvételi szerződésre 
közös szabályaként kimondja, hogy „ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, 
és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át 
a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a 
dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvaro-
zót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.”

Az eladó késedelmére vonatkozó jogkövetkezmények a fogyasztói adásvételi 
szerződésekben eltérnek az általános szabályoktól. Amennyiben a felek eltérően 
nem állapodnak meg, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nél-
kül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsá-
tani a dolgot. Az eladó késedelme esetén a vevő jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha 
az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 
A vevő (fogyasztó) a póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, 
ha az eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megálla-
podása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatá-
rozott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni (Ptk. 6:220. §).

A Ptk. késedelemről szóló fenti szabályozását a 45/2014. (II. 26.) kormányren-
delet kiegészíti az alapvető fontosságú teljesítési idő elmulasztására vonatkozó jog-
következményekkel. A kiegészítő szabályok értelmében, ha a fogyasztói adásvételi 
szerződés teljesítési ideje a körülményekből nyilvánvalóan alapvető fontosságú 
(pl. az esküvőre rendelt virág, születésnapi torta stb.), vagy a fogyasztó a szerződés 
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megkötése előtt tájékoztatta a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a 
szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben – 
és nem máskor – kellett volna teljesíteni. Az ilyen teljesítési határidő elmulasztása 
esetén a fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult elállni a szerződéstől. Ha 
a fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállá-
si jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által 
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüg-
gésben felmerült költségeket is.

A 373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti áruk 
adásvételére, továbbá a digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális szolgáltatásra 
irányuló szerződések részletes szabályairól rendelkezik. Ezen szabályokat a könyv 
VII. fejezet 1.2. pontjában tárgyaljuk. E helyütt rá kell mutatni, hogy számottevő 
különbség van a Ptk.-ban és a 45/2014-es kormányrendeletben szabályozott fo-
gyasztói adásvételi szerződés, valamint a 373/2021-es kormányrendelet hatálya 
alá tartozó áruk adásvételére irányuló fogyasztói szerződés fogalma között. Az 
utóbbi szerződés fogalma szűkebb, ugyanis az áru adásvételére irányuló fogyasz-
tói szerződések fogalmába azok a fogyasztó és vállalkozás közötti visszterhes szer-
ződések tartoznak, amelyekbe a vállalkozás áru (hagyományos és digitális eleme-
ket tartalmazó áru) adásvételére irányuló szerződést köt, vagy erre kötelezettséget 
vállal. Visszterhesnek minősülnek azok a szerződések is, amelyeknél ellenszol-
gáltatásként a fogyasztó személyes adatait bocsájtja a vállalkozás rendelkezésére 
(Korm. rend. 1. §).

2.2. Távollévők közötti szerződések 

Az új információs technológiák gyors elterjedése alapvető változást eredménye-
zett a kommunikáció valamennyi területén. Az e-mail, az internet általánosan 
alkalmazott kommunikációs formává vált az élet szinte minden területén a tu-
dományos kutatástól a személyes levelezésekig. Az internet és az egyéb digitális 
technológiák kereskedelmi célú alkalmazásában rejlő lehetőségeket az üzleti élet 
szereplői is hamar felismerték, melynek következtében a hirdetési és marketingte-
vékenységben, illetőleg a szerződések létrehozásában egyre nagyobb teret kapnak 
ezek az eszközök. Rohamos elterjedésük több okkal is magyarázható. Az elekt-
ronikus kereskedelem lehetővé teszi a virtuális világpiacon való részvételt mind 
a kereskedők, mind a fogyasztók számára. A marketing- és reklámtevékenység a 
hálózaton keresztül sokkal nagyobb tömeghez, olcsóbban juttatható el, mégpedig 
interaktív módon, tehát lehetőséget teremtve az információt felhasználó számára 
a visszakérdezésre, a kiegészítő adatok lekérésére, az adatbázisok közötti „szörfö-
zésre”. Az időigényes, tradicionális vásárlási formák (bolti vásárlások, személyes 
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tárgyalások, postai levelezés) helyett a kereskedelmi ügyletek megkötését illetően 
olyan új, kényelmes módszert jelent az internet, amely emellett pénzt és időt is 
megtakarít mind a fogyasztó, mind a kereskedő számára.

Az internetes hálózatokba való belépéssel a fogyasztó – anélkül, hogy kimoz-
dulna otthonról – a nap bármely órájában vásárolhat, vagy gyorsan informálódhat 
a piacról, szolgáltatásokat vehet igénybe úgy, hogy nem akadályozza ebben sem 
a földrajzi távolság, sem mozgáskorlátozottság, vagy egyéb helyhez kötöttséget 
eredményező ok (öregség, betegség stb.). A kereskedő számára is óriási előnyök-
kel jár az elektronikus kereskedés, mert a hálózaton keresztül a felhasználók nagy 
tömegéhez, rövid időn belül és olcsón juttatható el az információ, üzleti ajánlat, 
amivel lényegesen csökkenthetők az áru árát növelő marketing, tranzakciós és 
egyéb (üzlethelyiség fenntartása, eladók foglalkoztatása) költségek, és így az áru 
versenyképessége nagymértékben fokozható. 

Az új információs technológiák alkalmazása az előnyök mellett számos ve-
szélyforrást is rejt magában. A hálózatok felhasználhatók bűncselekmények, így 
például pornográfia, gyermekprostitúció, pénzügyi csalások, drogkereskedelem, 
pénzmosás, személyes adatokkal való visszaélések elkövetésére, és fokozott a fo-
gyasztók megtévesztésének, félrevezetésének veszélye. A  fogyasztók szempont-
jából nagy kockázatot jelent, hogy a szerződéskötéskor a fogyasztó és az eladó 
földrajzilag egymástól távol van, így nincs lehetőség a szerződési feltételek alapos 
tanulmányozására, a termék vagy szolgáltatás megvizsgálására, és ebből követke-
zően olyan áru vagy szolgáltatás lesz a szerződés tárgya, melynek lényeges tulaj-
donságai a vásárló előtt egészen a teljesítésig rejtve maradnak. A másik nem el-
hanyagolható veszély, hogy a távközlő eszközök alkalmasak arra, hogy a fogyasztó 
adatainak (lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) megszerzésével agresszív módon 
elárasszák az eladási és reklámcélú ajánlatokkal, prospektusokkal a fogyasztókat, 
betolakodva és sértve ezzel a személyek magánszféráját. Mindezen veszélyek miatt 
szükség van megfelelő és hatékony fogyasztóvédelmi garanciákra. 

a) Jogforrások
A  távollévők közötti szerződésekre vonatkozó különös szabályokról a 45/2014. 
(II. 26.) kormányrendelet IV. fejezete rendelkezik. A rendelet speciális szabályokat 
állapít meg a vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége, a szerződéskötésre vonatko-
zó formai követelmények, valamint a fogyasztót megillető elállási (felmondási) 
jog tekintetében. A 2014-es kormányrendelet szabályozási előzménye a távollévők 
között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet volt.
A jogharmonizációs hátterű magyar szabályozás alapja a fogyasztói jogokról szóló 
EU 2011/83/EK irányelv. A fogyasztói jogokról szóló irányelv a távollévők között 
kötött szerződésekről szóló 97/7/EGK irányelv helyébe lépett. 
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b) A távollévők közötti szerződések fogalma
A távollévők közötti szerződésnek minősülnek azok a szerződések, melyeket: 

• szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte 
nélkül kötnek meg (pl. telefonon vagy online távközlési szolgáltatásra irá-
nyuló szerződés megkötése, postai úton történő virághagyma-rendelés);

• oly módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizáró-
lag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

A kormányrendelet értelmében távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő 
eszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében 
szerződés megkötése érdekében szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz 
például a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtóter-
mékben közzétett megrendelőlappal ellátott hirdetés, a katalógus, a telefon, a tele-
fax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz is.

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a 45/2014-es kormányrendelet hatálya szá-
mos területre nem terjed ki. Ennek következtében az ún. kivett szerződésekre 
nem alkalmazhatók a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó speciális 
rendelkezések, abban az esetben sem, ha az adott szerződés távol lévő módon jön 
létre. Nem terjed ki a szabályozás hatálya – külön jogszabályi rendelkezés vagy 
a területre jellemző sajátosságok miatt – a szociális és egészségügyi szolgáltatá-
sokra, a gyermekjóléti alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra, sze-
rencsejátékkal kapcsolatos szerződésre, a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos 
szerződésre, az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy átruházására vagy 
bérletére irányuló szerződésre (kivéve ingatlanközvetítői tevékenységet, valamint 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést), olyan 
kivitelezési szerződésre, amelynek tárgya új építmény építése, valamint ingatlan-
vagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést, utazási csoma-
gokra vonatkozó szerződésekre, a timeshare szerződésekre, a közjegyző által ok-
iratba foglalt szerződésre, élelmiszer és más termékek kiszállítási szerződésére, 
automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződésre, nyilvános tele-
fonállomás igénybevételére irányuló szolgáltatási szerződésre, a végrehajtási eljá-
rás vagy más hatósági intézkedés alapján értékesített árukra. A személyszállítási, a 
légi személyszállítási, valamint a vízi személyszállítási szerződésekre a 45/2014-es 
kormányrendeletnek csak a többletdíjra és a fizetési módokra vonatkozó szabályai 
alkalmazandók (Korm. rend. 6., 7. és 15. §§).

c) A vállalkozás előzetes tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó szabályok 
A távollévők közötti szerződésekre vonatkozóan a kormányrendelet IV. fejezeté-
nek 11. §-a úgy rendelkezik, hogy a vállalkozás a szerződés megkötését megelőző-
en köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót az alábbiakról: 
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• a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adat-
hordozónak és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

• a vállalkozás nevéről;
• a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról és elektronikus 

levelezési címéről, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, ha a vállalko-
zás egyéb olyan online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőséget is 
rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós 
adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját 
is), valamint annak a vállalkozásnak a nevéről, postai címéről és azonosító 
adatairól, akinek a nevében eljár;

• a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalko-
zásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait 
címezheti, ha e cím a vállalkozás tevékenysége szerint megadott címtől eltér;

• a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval 
megnövelt teljes összegéről vagy – ha az áru vagy szolgáltatás jellegéből adó-
dóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak szá-
mítási módjáról, valamint az ezenfelül felmerülő valamennyi költségről (így 
különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem 
lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy 
további költségek merülhetnek fel;

• határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében 
arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonat-
kozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, 
arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is 
jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájé-
koztatni kell az ellenszolgáltatás összege kiszámításának módjáról;

• a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tevő eszköz használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződés-
ben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a telefon-
hívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;

• a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesíté-
si határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

• az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a 
kormányrendelet 2. melléklet szerinti nyilatkozatmintáról;

• az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költségét a fogyasz-
tónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a 
távollévők között kötött szerződés esetében – az áru postai küldeményként 
nem küldhető vissza;

• arról, hogy a fogyasztó milyen esetben kötelezhető a vállalkozás észszerű 
költségeinek megtérítésére;
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• a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi köte-
lezettségről;

• az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jót-
állás fennállásáról és annak feltételeiről;

• arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen ke-
reskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, il-
letve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;

• adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan idő-
re szól, vagy a szerződés a határozott idő elteltét követően határozott időre 
meghosszabbodik, vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés felmon-
dásának feltételeiről;

• ha a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás auto-
matizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott;

• a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
• a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy 

egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
• digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás 

működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
• digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás 

bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalko-
zástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

• a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra néz-
ve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus 
igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;

• a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint 
illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

A vállalkozás a kellékszavatosságra, termékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó 
tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pon-
tos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó 
számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség.

Ha az elektronikusan megkötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötele-
zettséget keletkeztet, erre a vállalkozás köteles egyértelműen és jól látható módon, 
közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt a fogyasztó fi-
gyelmét felhívni (Korm. rend. 15. §).

d) Az online piacokon kötött szerződésekre vonatkozó egyedi kiegészítő 
tájékoztatási követelmények
A kormányrendelet 11/A. §-a külön is speciális előzetes többlettájékoztatási kö-
telezettséget határoz meg az online piacon távollévők között kötött szerződésekre 
vonatkozóan. Az online piaci szolgáltatóval kötött szerződés esetén azt megelő-
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zően, hogy a fogyasztót a szerződés vagy ajánlat kötné, az online piac szolgáltatója 
köteles világos és közérthető, az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon tájékoztatni a fogyasztót az alábbiakról:

• az ajánlatokat bemutató oldalról közvetlenül és könnyen elérhető online fe-
lület egy külön részén a fogyasztó számára a keresési lekérdezése nyomán 
megjelenő ajánlatok rangsorolását meghatározó fő paraméterekről, valamint 
e paraméterek más paraméterekhez viszonyított jelentőségéről,

• arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harma-
dik fél vállalkozásnak minősül-e, a harmadik fél által az online piac szolgál-
tatója felé tett nyilatkozat alapján;

• arról, hogy ha az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló har-
madik fél nem vállalkozás, a szerződés nem minősül fogyasztói szerződés-
nek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok;

• arról, hogy a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek miként oszlanak meg 
árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél és az on-
line piac szolgáltatója között, és hogy ez nem érinti az online piac szolgáltató 
vagy a harmadik fél vállalkozás szerződés szerinti kötelezettségeit. 

e) A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények
A  távollévők közötti szerződés egyik alapvető sajátossága a távollévők közötti 
kommunikációt lehetővé tevő eszközök alkalmazása. Ezek sokfélesége – telefon, 
nyomtatvány, szabványlevél, fax, internet – miatt a kormányrendelet úgy rendel-
kezik, hogy a vállalkozás köteles közölni az előzetes tájékoztatási kötelezettség kö-
rében előírt információkat, illetőleg azokat a fogyasztó számára elérhetővé tenni 
az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek meg-
felelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak ol-
vashatónak kell lennie.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – észszerű időn be-
lül, de az áru adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a 
szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesí-
tésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a 
fogyasztónak a megkötött szerződésről. 

A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyúj-
tására irányuló szerződés teljesítését már az elállási határidő lejárta előtt kezdje 
meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni. Ez esetben a fogyasztónak nyi-
latkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően nem gyakorolhatja a feltétlen elállási jogát.
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f) Bizonyítási teher
A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés megkötése előtt az elő-
zetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

g) A fogyasztót megillető feltétlen elállási (felmondási) jog 
A távollévők közötti szerződések esetében fogyasztók számára a kormányrendelet 
indokolás nélküli elállási jogot biztosít (Korm. rend. 20. §). 

Az elállási határidő kezdő időpontja: az elállási jog gyakorlásának kezdő napja kü-
lönbözik a szerint, hogy a szerződés tárgya áru vagy szolgáltatás. 

• Ha a szerződés áru adásvételére irányul, az elállási jog gyakorlásának kezdő 
napja az áru átvételének napja. 

• A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az elállási határidő a 
szerződés megkötésének napjától kezdődik. Ugyancsak a szerződés megkö-
tésének időpontja irányadó az online digitális tartalomra vonatkozó szer-
ződések esetében is. Így például a fogyasztó, aki online jelentkezett tanfo-
lyamra, 14 napon belül a szerződés megkötésétől számítva, ha meggondolta 
magát, jogosult a szerződéstől elállni. 

Az elállási határidő hossza: az elállás főszabályként a kezdő naptól számított  
14 nap alatt gyakorolható. A vasárnap és a munkaszüneti napok beleszámítanak 
a 14 napba. Ha azonban a 14 napos időszak vége vasárnapra vagy munkaszüneti 
napra esik, akkor az elállási időszak a következő munkanap végén telik le.244 

Meghosszabbodik az elállási idő, ha a vállalkozás előzetesen elmulasztja fogyasz-
tót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatást. Ez esetben a 
14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik (Korm. rend. 21. §).

Ha a vállalkozás a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül 
megadja a tájékoztatást, az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől 
számított tizennegyedik napon jár le.

Az elállási jog gyakorlásának módja: a fogyasztó elállási jogát vagy az elállás-
ra vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal, vagy a kormányrendelet mellékletében 
található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja (Korm. rend. 22. §). 
A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási 
jog gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktala-
nul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Határidőben érvényesí-
tettnek kell tekinteni a fogyasztó elállását, ha a fogyasztó az elállási nyilatkozatát 
az elállási határidő lejárta előtt elküldi a vállalkozásnak. 

244  Ptk. 8.3. § (3) bekezdés
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A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén: ha a fo-
gyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a 
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesí-
téssel összefüggésben felmerült költségeket is. A fogyasztónak visszajáró összeget 
a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fo-
gyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési 
módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem 
terhelheti.

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatart-
hatja a visszatérítést, amíg a fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétsé-
get kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a vállalkozást a 
visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

Digitális tartalomra vagy szolgáltatásra irányuló szerződésektől való elállás ese-
tén a vállalkozás megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális 
tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, va-
lamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételé-
vel, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén: ha a fogyasztó eláll a 
szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől szá-
mított 14 napon belül visszaküldeni, vagy a vállalkozásnak, illetőleg meghatalma-
zottjának átadni. 

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a ha-
táridő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, 
ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A fogyasztó az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítá-
sához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért fe-
lelősséggel tartozik. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás 
nem tett eleget az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről elő-
írt tájékoztatási kötelezettségének.

A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodni köteles a digitális tar-
talom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harma-
dik fél számára.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a fogyasztót nem ille-
ti meg az elállási jog a kormányrendelet 29. §-ában felsorolt szerződések esetében. 
Idetartoznak például: 

• a szolgáltatásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan tel-
jesítése után, 
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• ha az áru vagy szolgáltatás ára/díja a pénzpiac lehetséges ingadozásától függ,
• olyan egyedi áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifeje-

zett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a 
fogyasztó személyére szabtak,

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében,
• olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higié-

niai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
• olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszt-

hatatlanul vegyül más áruval,
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállal-

kozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amely-
nek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, 
azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik 
napot követően kerül sor,

• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási 
munkálatok elvégzése céljából,

• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbontotta,

• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések ki-
vételével,

• nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Megjegyzendő, hogy a szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, amennyiben a 
szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó oldalán, a szolgáltatás 
maradéktalan teljesítése is csak akkor zárja el a fogyasztót az elállás jogától, ha a 
teljesítést a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdte meg a szolgáltató, 
és a fogyasztó tudomásul vette, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás 
maradéktalanul teljesíti a szerződést.

A  fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre: 
amennyiben az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollévők között 
kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, az elállási jog gyakorlása a 
járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A fogyasztó a vállalkozásnak a 
járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát vagy egyéb 
költségét nem köteles megtéríteni. A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben 
részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondá-
sáról haladéktalanul értesíteni.
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2.3. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések

a) Jogforrás
Az üzlethelyiségen kívül szerződésekre vonatkozó különös szabályokról a 45/2014. 
(II. 26.) kormányrendelet IV. fejezete rendelkezik.

A jogharmonizációs jellegű magyar szabályozás uniós háttere a fogyasztói jo-
gokról szóló EU 2011/83/EK irányelve. 

b) Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés fogalma
Az üzleten kívül kötött szerződés a hagyományostól eltérő kereskedelmi formák 
közé tartozik. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések olyan szerződések, ame-
lyek megkötésénél a fogyasztó és a vállalkozás képviselői egyidejűleg személyesen 
jelen vannak, de egy olyan helyen, amely nem vállalkozás üzlethelyisége.245 Meg-
jelenési formájától függetlenül üzlethelyiségnek minősül minden olyan helyszín 
(pl. bolt, teherautó, árusítóbódé stb.), amely a kereskedő üzleti tevékenységének 
állandó vagy szokásos helyszíne. Üzlethelyiségnek minősül az a helyszín is, ame-
lyet a kereskedő idényjelleggel használ. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződé-
seket rendszerint a fogyasztó otthonában vagy a fogyasztó munkahelyén, illetve a 
kereskedő által szervezett úton, termékbemutató helyszínén kötik. 

A kormányrendelet értelmező szabálya szerint üzlethelyiségen kívül kötött szer-
ződésnek minősül az olyan fogyasztói szerződés, 

• amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üz-
lethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg (pl. házaló kereskedőtől vásárolt 
függöny),

• amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak a felek egy-
idejű jelenlétében a vállalkozás üzlethelyiségen kívül, függetlenül attól, hogy 
később a szerződést már az üzlethelyiségben kötik-e meg (pl. áru megvásár-
lására tett ajánlat a vállalkozás ügynökével való utcai találkozás alkalmával),

• amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommuniká-
ciót lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek 
meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személye-
sen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyisé-
gétől eltérő helyen (termékbemutató utáni telefonos szerződéskötés),

• amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek 
célja az áruk vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy 
népszerűsítése.

245  Lásd 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 14. pont.
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Fontos megjegyezni, hogy a kormányrendelet alkalmazása szempontjából ugyan-
akkor nem minősül üzleten kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és a köz-
területen történő értékesítés.

c) A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen  
kívül kötött szerződés esetén
Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás köteles az előzetes tájé-
koztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós 
adathordozón közölni. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást 
olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bo-
csátani.246 A szerződéskötést követően a vállalkozás köteles átadni a fogyasztónak 
az aláírt szerződés másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó 
beleegyezése esetén – más tartós adathordozón visszaigazolni. Abban az esetben, – 
ha a fogyasztó előzetes hozzájárulásával – a kereskedő a nem tárgyi adathordozón 
nyújtott digitális tartalom szolgáltatást az elállási idő előtt megkezdi, a fogyasztó el-
veszíti elállási jogát a szolgáltatás egészének teljes körű teljesítése után, feltéve, hogy 
a fogyasztó nyilatkozott az elállási jog elvesztésének tudomásul vételéről. A  vissza-
igazolásnak ilyenkor tartalmazni kell a fogyasztó erre irányuló nyilatkozatát is. 

d) A fogyasztót megillető (feltétlen) elállási jog 
A  fogyasztó előzetes tájékoztatási jogára vonatkozó szabályok alapvetően meg-
egyeznek a távollévők közötti szerződésekre vonatkozó elállási jog szabályaival. 
Ezeket e fejezet 2.2. g) pontja tárgyalja.

e) A vállalkozás előzetes tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó szabályok 
A fogyasztó elállási jogára vonatkozó szabályok alapvetően megegyeznek a távol-
lévők közötti szerződésekre vonatkozó elállási jog szabályaival. Ezeket e fejezet 
2.2. c) pontja tárgyalja.

f) Bizonyításra vonatkozó szabályok 
A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés megkötése előtt az elő-
zetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

2.4. A szállás időben megosztott használati jogára és hosszú  
távú üdülési termékek megszerzésére irányuló szerződések  
(továbbiakban: timeshare szerződés)

Az üdülési jog időleges megszerzésére irányuló sajátos szerződési konstrukciók 
először a 70-es években az USA-ban jelentek meg, majd hihetetlenül gyorsan Eu-

246  45/2014. (II. 26.) Korm. rend. 12. §.
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rópára is átterjedtek. A  gyors felfutás annak köszönhető, hogy ez a „termék” a 
középréteg számára egy anyagilag elfogadható, hosszú távú és gazdaságos üdülési 
lehetőséget biztosított olyan közkedvelt üdülőövezetekben – mint például Florida, 
a spanyol vagy francia tengerpart –, ahol önálló tulajdonú üdülő megszerzése túl-
zott anyagi terheket jelentett, vagy gazdaságtalan befektetés lett volna. Ugyancsak 
hozzájárult az osztott üdülési jog kedveltté válásához, hogy később kialakultak az 
üdülési jog cserélhetőségét szolgáló rendszerek, oly módon, hogy az üdülési jogot 
egy rendszergazda által irányított cserealapba helyezve, az üdülési jog tulajdonosa 
kicserélhette az üdülőhasználati jogát más helyen lévő hasonló színvonalú üdülési 
lehetőségre. A 90-es évekre a világot szinte behálózták az ingatlanok időben osz-
tott használatára épülő rendszerek. Világszerte több mint 7400 hálózatba kapcsolt 
üdülőhelyet tartanak nyilván, és megközelítőleg 20 millió háztartás rendelkezik 
timeshare-tulajdonnal. Az üdülési rendszerek tagjai érdekképviseleti szervezete-
ket alakítottak, így Európában ismert szervezetük például az Európai Timeshare 
Szövetség (ETF) vagy a Resort Development Organisation (RDO).247

Az angolul „timeshare”-nek nevezett, használati jogot keletkeztető szerző-
déssel főszabályként a vevő egy meghatározott szállás/üdülő tartós, időben 
osztott használatára válik jogosulttá az általa fizetett ellenszolgáltatás fejében. 
Azonban ahány rendszer, szinte annyi jogi konstrukció létezik az egyszerűbb 
kötelmi (használat, bérlet) konstrukcióktól a közös tulajdont vagy osztott ha-
szonélvezetet keletkeztető dologi jogi formákon át, az üdülőszövetkezeti, társa-
sági rendszerben működőkig. A különböző modellek egymás mellett létezése, 
a timeshare ügyletek határokon átnyúló jellege – tehát, hogy nagyon gyakran 
a tulajdonosok az ingatlan fekvésétől különböző országokból valók –, valamint 
timeshare ügyletek megkötése során gyakran alkalmazott agresszív értékesítési, 
illetőleg marketingmódszerek, nem utolsósorban pedig az eladó által „diktált”, a 
fogyasztóra nézve hátrányos szerződési feltételek rengeteg buktatót, kockázatot 
jelentenek a vevő számára.

A  felsorolt veszélyek csökkentését, illetőleg a fogyasztók hatékonyabb védel-
mét szolgálta az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére 
irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről 
szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK irányelv harmonizálta a tagállami szabályokat, 
különösen a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség és az elállási jog 
tekintetében. Az 1994-es timeshare irányelv helyébe 2008-ban új irányelv lépett, a 
jelenleg is hatályban lévő 2008/122/EK irányelv.

A timeshare jellegű üdülési jogot alapító szerződések a rendszerváltást köve-
tően nálunk is rohamos gyorsasággal terjedtek el. A történeti hűség kedvéért meg 
kell említeni azonban, hogy a 80-as évek elejétől kis számban ugyan, de Magyar-
országon is létrejöttek már az ún. üdülőszövetkezetek, amelyek előfutárai voltak 

247  Az RDO a Timeshare Európai Szervezetének (OTE) jogutódja.
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a később meghonosodott modelleknek. Az ingatlanok időben osztott használati 
jogára vonatkozó szerződések elterjedése, a joghézag miatt felmerülő visszaélések 
megakadályozása céljából 1999. február 5-én a Kormány elfogadta az ingatlanok 
időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szó-
ló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet, amely 2011-ig volt hatályban. 

a) Jogforrás
A hatályos jogforrás a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra 
szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésről, valamint a tartós szálláshaszná-
lati szolgáltatási tevékenységről szóló 44/2014. (II. 25.) kormányrendelettel mó-
dosított 141/2011. (VII. 21.) kormányrendelet (továbbiakban: timeshare-rendelet), 
melyet a Kormány 2011. július 21-én fogadott el és 2011. szeptember 1-én lépett 
hatályba. 

A jogharmonizációs jellegű magyar szabályozás alapja a szálláshelyek időben 
megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek vi-
szont-értékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekin-
tetében a fogyasztók védelméről szóló 2008/122/EK irányelv. 

b) A szállás időben megosztott használati jogára irányuló  
szerződés fogalma, alanyai
A szállás időben megosztott használati jogára irányuló szerződés a felek által hatá-
rozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasz-
tói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy 
vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának 
jogát.248

A timehare-szerződés alanyai a fogyasztó és a vállalkozás. Fogyasztó a Ptk. sze-
rinti fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége kö-
rén kívül eljáró természetes személy, vállalkozás pedig a szakmája, önálló foglal-
kozása, üzleti tevékenysége körében eljáró személy [Ptk. 8:1 (4) §]. 

A szerződés alapján a vállalkozás főszabályként használati jogot köteles a fo-
gyasztóra ruházni, de emellett egyéb jogokat – dologi jogi, részvényesi jog – is 
biztosíthat a szerződés.

A  timeshare-rendelet szabályozza még a timeshare-szerződéshez kapcsolódó 
szerződéseket. A kapcsolódó szerződéseket – terjedelmi korlátok és a közös sza-
bályok miatt – csak fogalmi szinten tárgyaljuk. 

A kapcsolódó szerződések az alábbiak:
Csereszerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó időlege-

sen jogosult szállás vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére úgy, hogy az ellenszol-
gáltatás fejében belép a csererendszer valamelyikébe.

248  Timeshare rendelet 2. §. 10.
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Csererendszer: az olyan, egy vagy több egymástól független vagy összekapcsolt 
szerződésen alapuló rendszer, amely alapján a fogyasztó a szállás időben megosz-
tott használati jogára vonatkozó szerződésből eredő jogok gyakorlását másoknak 
cserébe átengedi.

Viszontértékesítési szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelynek keretében a 
vállalkozás ellenszolgáltatás fejében szállás időben megosztott használati jogának 
átruházására vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződést köz-
vetít, ideértve azt is, ha a vállalkozás a szerződésnek akár a fogyasztó, akár a saját 
nevében, de a fogyasztó javára való megkötésére jogosult.

Hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés: határozatlan vagy egy 
évet meghaladó határozott időre kötött fogyasztói szerződés, amely alapján a fo-
gyasztó ellenszolgáltatás fejében elsődlegesen azt a jogot szerzi meg, hogy ked-
vezményekhez vagy más előnyhöz jusson a szállás tekintetében. Ez főszabályként 
függetlenül az utazási vagy egyéb szolgáltatásoktól vagy azokkal összekapcsolva.

d) A szállás időben megosztott használati jogára irányuló szerződés tárgya
A  szerződés tárgya a szállás. Ilyennek minősül szálláshelynek használt ingatlan 
(szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló 
rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület), valamint az éjszakai ott-tar-
tózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló ingó dolog. 

e) A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség
Az értékesítő minden érdeklődő számára köteles a szerződés megkötése előtt kellő 
időben, írásban és díjmentesen előzetes tájékoztatást adni. Az előzetes tájékozta-
tást írásbeli tájékoztató formájában kell az érintettek rendelkezésére bocsátani. Az 
írásbeli tájékoztatót főszabályként magyar nyelven kell átadni. 

A tájékoztatóban a szállásra vonatkozó leírás mellett egyértelműen, pontosan 
és közérthetően kell tájékoztatni a szükséges tartalmi elemekről, és utalni kell a 
további információk elérhetőségére és módjára. A vállalkozás külön is figyelmez-
tetni köteles a fogyasztót az őt megillető feltétlen elállási jogra és az annak gya-
korlására nyitva álló határidőre. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő 
alatt a vállalkozás a fogyasztótól nem követelhet és nem fogadhat el részteljesítést.

f) A szerződés megkötése
A szerződést írásban kell megkötni, és egy példányát a fogyasztó részére átadni. 
A szerződést főszabályként magyar nyelven kell megszövegezni. Ha a fogyasztó 
az Európai Gazdasági Térség valamely államának állampolgára, a szerződést vá-
lasztása szerint az állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyel-
vén kell megszövegezni, amennyiben az a nyelv egyben az Európai Unió hivatalos 
nyelve is. Ha a szerződés nyelve nem a magyar, a szerződés magyar nyelvű hitele-
sített fordítását a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Az írásbeli tájékoztató a 
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megkötött szerződés részévé válik. Kötelező kifejezetten megjelölni a szerződés-
ben az írásbeli tájékoztató tartalmához képest bekövetkezett változásokat (pl. az 
üdülő állaga, szolgáltatások stb.) Az írásbeli tájékoztatótól a szerződésben – kifeje-
zetten utalva az eltérés tényére és a módosítás tartalmára – akkor lehet eltérni, ha

• a felek ebben kifejezetten megállapodtak, vagy
• a módosítást a vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény in-

dokolja, amellyel a vállalkozásnak az írásbeli tájékoztató fogyasztó részére 
történő átadása pillanatában nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, 
hogy annak következményeit elkerülje vagy elhárítsa.

A szerződés tartalma: az előzetes írásbeli tájékoztatóban foglaltak mellett a szerző-
désnek kötelezően tartalmaznia kell 

• a fogyasztó nevét és lakóhelyét,
• a vállalkozás megnevezését és székhelyét a cégnyilvántartással vagy az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásával egyező módon,
• az elállási jog gyakorlására szolgáló formanyomtatványt, kitöltve azon a vál-

lalkozás nevét és székhelyét, valamint a szerződéskötés időpontját,
• a szerződéskötés helyét és idejét, és
• a felek aláírásán kívül a fogyasztó külön aláírását az ASZF tekintetében.

g) A fogyasztót megillető elállási jog és gyakorlásának szabályai
Elállási idő: A fogyasztó a szerződés megkötésétől vagy ha az átadás később tör-
ténik meg, a kézhezvétel napjától 14 napon belül indokolás és kártérítés fizetése 
nélkül elállhat az előszerződéstől vagy a szerződéstől.

Az elállásra rendelkezésre álló idő három hónappal meghosszabbodik (14 nap 
+ három hónap), ha a vállalkozás az előzetes tájékoztatási kötelezettségének nem 
tesz eleget, tehát nem adja át az írásbeli tájékoztatót a fogyasztónak. Ha az elállási 
formanyomtatványt nem adja át a fogyasztónak, a 14 napos elállási idő plusz egy 
évvel meghosszabbodik.

Az elállási jog gyakorlása: a fogyasztó írásban köteles az elállást a vállalkozással 
közölni. A fogyasztó a nyilatkozatát – választása szerint – a szerződéshez csatolt 
formanyomtatvány felhasználásával vagy írásban tett nyilatkozattal is megteheti. 

Az elállás jogkövetkezményei: a vállalkozás nem követelheti az elállás miatt ke-
letkező költségeinek és az esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének megté-
rítését. 
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2.5. Fogyasztói hitelszerződés

Az 1990-es évektől fokozatos, de lendületes növekedésnek indult a fogyasztói hi-
telpiac az EU-ban. A Bizottság 2008. január 18-i sajtóközleménye249 szerint 2008-
ra a fogyasztói hitelek elérték 800 Mrd eurót a Közösség belső piacán. A fogyasztói 
hitelpiac növekedésével, továbbá a könnyű hitelhez jutással párhuzamosan a fo-
gyasztói el- és túladósodás veszélye is fokozódott, ami szükségessé tette a fogyasz-
tói hitelszerződések garanciáira vonatkozó tagállami szabályok közelítését. Ezt cé-
lozta a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 90/88/EGK irányelv és a helyébe 
lépő 2008/48/EK irányelv. 

a) A fogyasztói hitelre vonatkozó magyar és EU-jogforrások
A fogyasztói hitelszerződésre vonatkozó szabályokat a fogyasztónak nyújtott hi-
telről szóló 2009. évi CLXII. törvény (továbbiakban Fht.) tartalmazza. A törvény 
2010. június 11-én lépett hatályba, az alkalmazása az ezt követően kötött szerződé-
sekre terjed ki. 

A  jogharmonizációs célú törvény a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 
2008/48/EK irányelv átültetését valósította meg. 

b) A fogyasztói hitelszerződés fogalma
Az Fht. értelmében a hitelszerződés a Ptk.-ban meghatározott hitel- és kölcsön-
szerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgálta-
tásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellené-
ben a fogyasztó részletfizetést teljesít (Fht. 3. § 9. pont).

A fogyasztói hitelszerződés a fogyasztó és a hitelező közötti hitel- és kölcsönszer-
ződés. Az Fht. hatálya a fogyasztónak nyújtott hitel- és kölcsönszerződés mellett 
kiterjed a fogyasztónak nyújtott pénzügyi lízingre is. (A továbbiakban ezen szer-
ződésekre együttesen a fogyasztói hitelszerződés elnevezést használjuk.)

A fogyasztói hitelszerződés adósi pozíciójában a fogyasztó, hitelezői oldalán a 
hitelező áll. Az Fht. alkalmazásában fogyasztó a Ptk. értelmező rendelkezése sze-
rinti fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége kö-
rén kívül eljáró természetes személy.

Hitelező az olyan jogalany, aki vagy amely önálló foglalkozása vagy gazdasági 
tevékenysége körében hitelt nyújt.

249  IP/08/55.
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c) A fogyasztói hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció
A hitelek reklámozása (lásd pl. a Cofidis és egyéb hitellel kapcsolatos reklámokat) 
jelentősen befolyásolja a fogyasztók hitelfelvételi hajlandóságát. A hitelre vonat-
kozó kereskedelmi kommunikáció de facto a hitelek reklámozására irányuló tevé-
kenységet jelenti. Erre tekintettel a hitelre vonatkozó reklámban minden esetben 
fel kell tüntetni az ún. THM-et, azaz a teljeshiteldíj-mutató értékét. A  THM a 
fogyasztó által a hitelért fizetendő teljes díjának, a hitel teljes összegéhez viszonyí-
tott aránya, amelynek értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy 
pontossággal minden esetben meg kell adni. A törvényi megfogalmazás értelmé-
ben a THM a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kö-
telezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a 
hitelező által folyósított hitelösszeggel (Fht. 3. § 20.).

Amennyiben a hitelre vonatkozó reklám a teljeshiteldíj-mutató értékén kívül 
hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra vonatkozó számadatot – ide-
értve díjat, jutalékot, költséget – megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egy-
értelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva, további in-
formációkat is meg kell adni.

d) A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség (Fht. 5–6. §§)
Az Fht. – hasonlóan az előzőekben is tárgyalt fogyasztói szerződések szabályai-
hoz – a hitelezőt előzetes tájékoztatási kötelezettség nyújtására kötelezi. A hitelező 
előzetes tájékoztatást köteles nyújtani:

• a hitel típusáról,
• a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
• a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
• a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
• a hitel futamidejéről,
• termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott 

fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megneve-
zéséről és készpénz áráról,

• a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó 
referencia-kamatlábról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságá-
ról, feltételeiről és eljárási szabályairól,

• a teljeshiteldíj-mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi fel-
tételével,

• a fogyasztó által fizetendő teljes összegről,
• a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek 

számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek 
elszámolásának sorrendjéről,

• a fizetési számlához kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről 
vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 
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• a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról 
(ideértve díjat, jutalékot és költséget is) és módosításuk feltételeiről,

• adott esetben a közjegyzői díjról,
• a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (például biztosítás), 

amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti meg-
kötéséhez szükséges,

• a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a 
szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

• a fizetés elmulasztásának következményeiről,
• a szükséges biztosítékok meghatározásáról,
• az elállási jogról, illetve annak hiányáról,
• az előtörlesztéshez való jogról és annak esetleges költségeiről.

Az előzetes tájékoztatást a hitelező – a fogyasztó ajánlati kötöttségének beállta 
előtt – kellő időben köteles megadni, biztosítva, hogy a fogyasztó a szükséges in-
formációk birtokában dönthessen a hitelszerződés megkötéséről (Fht. 6. §). Az 
előzetes tájékoztatásra irányuló kiterjedt tartalmi követelmények mellett a tör-
vény szigorú formai előírásokat is támaszt. A tájékoztatást írásban, papíron vagy 
más tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, egységes for-
manyomtatvány kitöltése útján. A  fogyasztó a formanyomtatvány másolatának 
aláírásával igazolja annak átvételét, és ezáltal azt, hogy a tájékoztatás megtörtént. 
[Fht. 11. § (4) bekezdés]. A fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetének egy 
példányát ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. 

e) Hitelképesség vizsgálatának kötelezettsége
A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján 
értékeli, és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés 
megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy 
a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan tel-
jesítésére. Eltérő törvényi rendelkezés hiányában, az információk a fogyasztó ál-
tal nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapul-
hatnak (Fht. 14. §). A hitelképesség-vizsgálat hatályos szabálya a törvény 2015-ös 
módosításának eredménye, előtte sajnálatos módon a pénzintézetek nem fektet-
tek túl nagy hangsúlyt a fogyasztók hitelképességének szigorú vizsgálatára, ami – 
többek között – jelentősen hozzájárult a devizaalapú hitelek gyors növekedéséhez 
és a fogyasztók súlyos eladósodásához. 

f) A fogyasztói hitelszerződés megkötésére vonatkozó szabályok
A fogyasztói hitelszerződésre – az előzetes tájékoztatási kötelezettséghez hason-
lóan – szigorú formai és tartalmi követelményeket állapít meg a törvény. A szer-
ződés megkötésére vonatkozó formai és tartalmi előírások egyoldalúan kógensek. 
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A kógens szabályok megsértésének jogkövetkezménye a szerződés semmissége. 
A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 

Formai (alaki) követelmény: érvényességi feltételként írja elő a törvény szerző-
dés írásban történő megkötését. További feltétel, hogy hitelszerződés egy példá-
nyát a fogyasztónak át kell adni.

g) A feltétlen elállási és felmondási jog
A fogyasztó a szerződéskötés napjától 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, 
feltéve hogy a hitel folyósítására még nem került sor. 

Ha a hitel folyósítását már megkezdték, a fogyasztó a szerződéskötés napjától 
14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést. A  felmondási jog 
gyakorlása esetén a felvett hitel visszafizetésére 30 nap áll a fogyasztó rendelke-
zésére. 

Ha a fogyasztó a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) 
jogáról szóló tájékoztatást, az elállási (felmondási) jogot a tájékoztatás kézhezvé-
telétől 14 napig gyakorolhatja. 

h) A szerződés lejárta előtti felmondásának és előtörlesztésének joga
Amennyiben a fogyasztói hitelszerződést határozatlan időre kötötték, a fogyasztó 
– a szerződésben meghatározott felmondási idő betartása mellett – bármikor fel-
mondhatja a szerződést, és visszafizetheti a teljes kölcsönt. Ha a törvény eltérően 
nem rendelkezik, egy hónapnál hosszabb felmondási idő kikötése semmis. 

Előtörlesztési jog: a fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes 
előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a hitel teljes díját az elő-
törlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennma-
radó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatással.

i) Devizaalapú fogyasztói hitelszerződések 
A fogyasztói hitelszerződések sajátos formájaként a 2003-tól mintegy 10 éven át a 
devizaalapú szerződés volt a magyar fogyasztói hitelpiac meghatározó pénzügyi 
terméke. Ez idő alatt több mint 1 millió fogyasztó (megközelítőleg 300 ezer ház-
tartás) kötött az akkor nagyon kedvezőnek gondolt devizaalapú szerződést, fo-
gyasztói kölcsönszerződést és devizaalapú fogyasztói lízingszerződést (továbbiak-
ban: devizaalapú hitelszerződés). 

A devizaalapú fogyasztói hitelszerződés fogalma: a fogyasztó és hitelező (pénz-
intézet, pénzügyi szolgáltató) között létrejött olyan kölcsön- vagy lízingszerződés 
alapján fennálló tartozás, amely esetében az adósság nyilvántartási pénzneme kül-
földi deviza (pl. euró, svájci frank), törlesztése viszont HUF. Fontos megjegyezni, 
hogy a Fhtv. 2009-es elfogadása előtt a fogyasztói hitelekre vonatkozó garanciális 
rendelkezések szinte nem léteztek. 
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A devizaalapú szerződések túlnyomó többségében a kirovó és lerovó pénzne-
mek árfolyamváltozásának kockázatát a fogyasztókra terhelték, továbbá a hitele-
zők kikötötték a szerződésekben az egyoldalú szerződésmódosítás jogát. 

A  globális pénzügyi válság 2008-as kirobbanása nyomán a drasztikus árfo-
lyam-emelkedés bedöntötte a devizaalapú hiteleket, mivel a törlesztőrészletek 
drasztikus emelkedése miatt a fogyasztók képtelenek voltak az adósság törlesz-
tésére. 

A devizaalapú hitelszerződések adósai 2009 és 2014 között mintegy 60 ezer pert 
kezdeményeztek a tájékoztatási kötelezettség megsértése és az árfolyamkockázat-
ra és az egyoldalú szerződésmódosításra irányuló szerződési kikötések tisztesség-
telensége miatt. Ezek közül a bíróságok több mint 20 esetben250 az Európai Bíróság 
előtt ún. előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményeztek a magyar szabályozás 
és a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötéseire irányuló 93/13/EK irányelv 
szabályaival való összhangjának vizsgálata céljából. Az EUB a C-26/13. Kásler és 
Káslerné Rábai Tímea kontra OTP Jelzálog-ügyben többek között megállapította, 
hogy az árfolyamkockázat meghatározásának érthetőnek és világosnak kell len-
nie. Amennyiben a kikötés nem felel meg a transzparencia követelményének, a 
kikötés tisztességtelensége akkor is vizsgálható, ha az egyébként a szerződés el-
sődleges tárgyára vonatkozik. Az EUB leszögezte, hogy a világosság és érthetőség 
elvárása nem korlátozható kizárólag a feltétel nyelvtani és alaki szempontból való 
érthetőségére. Az utaló bíróságnak a feltételt a releváns ténybeli elemek összes-
ségére tekintettel (reklám, tájékoztatás) oly módon kell megvizsgálnia, hogy az 
általánosan tájékozott, az észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó 
nemcsak felismerni képes a külföldi pénznem eladási és vételi árfolyama között 
a pénzpiacon általánosságban megfigyelt különbség fennállását, hanem képes-e 
értékelni is a végső soron általa megfizetendő törlesztőrészletek kiszámítására al-
kalmazott eladási árfolyam alkalmazásának rá nézve – esetlegesen jelentős – gaz-
dasági következményeit is, és ennélfogva az általa felvett kölcsön teljes költségét 
(C-26/13. Ítélet 74. pont).

A Kásler-ítéletet követően a Kúria elfogadta a 2/2014. számú jogegységi dönté-
sét, amely az EUB Kásler-ügyben adott értelmezésére figyelemmel iránymutatást 
adott a hazai bíróságok számára. A  jogegységi döntésre tekintettel a Parlament 
néhány hónap alatt megalkotta a 2014. évi XXXVIII. törvényt251 a fogyasztóidevi-
zakölcsön-rendezésről, majd a devizaelszámolásról szóló 2014. évi XL. törvényt. 
A 2014. évi XXXVIII. törvény indokolása szerint a törvényi rendezést az legiti-

250  Lásd különösen: C-26/13. Kásler és Káslerné Rábai Tímea kontra OTP Jelzálog-ügy, 
C-126/17. sz. ügy ERSTE Bank Hungary Zrt. és Czakó Orsolya, C-51/17. sz. ügy Ilyés-Kiss 
kontra OTP Nyrt. + OTP Faktoring, C-118/17. sz. Dunai Zsuzsanna-ügy.

251  A 2014. évi XXXVIII. törvényt 2014. július 18-án hirdették ki, és július 26-án lépett ha-
tályba.
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málja, hogy a Kúria jogegységi határozatában megfogalmazott elvek jogalkotás 
révén érvényesülhetnek, tekintve hogy a probléma a jogviszonyok széles körét 
érinti. A  törvényi rendezés általános érvénye és általánosan kötelező ereje által 
elkerülhető a hosszadalmas és költséges peres eljárás. A  törvény visszaható ha-
tályú rendelkezése szerint a devizahiteleket forinthitellé alakították át, a semmis 
árfolyamrés helyébe az MNB hivatalos devizaárfolyama lépett. A kamat, díj vagy 
költség emelésére vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítási jogról szóló kikötés 
tisztességtelenségét vélelmezni kellett, amit a hitelezők egy extrém módon lerö-
vidített eljárásban támadhattak meg. A törvényi rendezés, illetőleg a devizahitel 
forintosítása megakadályozta ugyan a devizahiteles válság további eszkalálódását, 
de nem oldotta meg a fogyasztók túladósodásának problémáját. A fizetési mora-
tóriumok a törlesztési válságot elodázzák, de nem oldják meg. A sok tízezer túl-
adósodott fogyasztó helyzetének megoldása még mindig várat magára.

2.6. Utazási szerződések

a) Magyar és uniós jogforrások
Az utazási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket egyrészről a Polgári Tör-
vénykönyv Ptk. 6:254. §-a, másrészről az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szer-
ződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vo-
natkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet szabályozza.

A fenti jogszabályok mellett az utazási csomagra irányuló szerződésekre alkal-
mazni kell a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §, 7. §, 8/A. §, 15. § (1)–(2) be-
kezdése szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is. 

A jogharmonizációs célú hatályos magyar szabályok az utazási csomagokról és 
az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló (EU) 2015/2302 irányelvet implemen-
tálták. Az irányelv szabályozási elődje 90/314/EGK tanácsi irányelv volt.

b) Utazási szerződések fogalma 
Az utazási szerződés típusát tekintve a vállalkozási szerződés önálló, nevesített 
alakzata. Az utazási szerződés megkötésére, formai és tartalmi kellékeire vonat-
kozó szabályok – törvény felhatalmazása alapján elfogadott – végrehajtási rende-
letekben találhatók.

Az utazási szerződés általános fogalmát és valamennyi utazási szerződésre kö-
telező keretszabályait a Ptk. 6:254. §-a foglalja össze. A törvény keretszabályai egy-
oldalúan kógensek. Semmis a szerződés olyan kikötése, amely a törvényi rendel-
kezésektől a fogyasztó hátrányára eltér. A törvényi definíció értelmében az utazási 
szerződés alapján a vállalkozó az utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás 
megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a 
szolgáltatások átvételére és díjfizetésére köteles.



178 IX. FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK

c) Az utazási szerződés létrejötte
Az utazási szerződést – valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni, és 
papíron vagy más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. Sem-
mis a szerződés olyan kikötése, amelyet nem foglaltak írásba.

d) Az utazási szerződések fajtái
A  kormányrendelet az utazási szerződések tekintetében az utazási szolgáltatás-
ra irányuló szerződést, az utazási szolgáltatásegyüttesre irányuló szerződést és az 
utazási csomagra irányuló szerződést különbözteti meg. 

Utazási szolgáltatásra irányuló szerződés az olyan utazási szerződés, amely nem 
utazási csomagra vagy szolgáltatásegyüttesre irányul. Ennek értelmében utazási 
szolgáltatási szerződés pl. a személyszállítás, a szállásszerződés, turisztikai szolgál-
tatás (étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, kulturális program stb.).

Utazási szolgáltatásegyüttes: az ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett 
legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csoma-
got, és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi 

Utazási csomag: a legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes 
igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha az érintett utazási szol-
gáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, a részvételi díját valamennyi rész-
szolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg.

e) Előzetes tájékoztatás
Szerződéskötést megelőzően az utazásszervező (utazásközvetítő) világos, közért-
hető és kifejezett módon, írásbeli közlés esetén olvashatóan, köteles a megrende-
lőt tájékoztatni az utazási szolgáltatások lényeges elemeiről. Lényegesnek minősül 
különösen:

• az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpon-
tokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a 
csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével,

• a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és 
az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, va-
lamint a közlekedési csatlakozások,

• ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérke-
zés megközelítő időpontja,

• a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a cél-
ország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,

• az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),
• a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában fog-

lalt szolgáltatások,
• ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megje-

lölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,
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• ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai 
szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe 
venni kívánt szolgáltatásokat,

• annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlá-
tozott személyek számára, illetve az utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az 
ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,

• utazásközvetítőn keresztül történő nyújtás esetén az utazásközvetítő neve, 
címe, telefonszáma, e-mail címe, tájékoztatás, hogy az utazóval szerződő fél 
utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el, 

• az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, 
• többletköltségek, amelyeket az utazónak kell viselnie,
• a fizetési feltételek, elvárt pénzügyi biztosíték,
• az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának felté-

tele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az utazásszer-
vező – az utazási szolgáltatás megkezdése előtt – a minimális utazólétszám el 
nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,

• tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, 
• tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, 

betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költsé-
geinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,

• az arra vonatkozó információ, hogy bánatpénz ellenében bármikor jogosult 
felmondani a szerződést.

Az utazási csomagra vonatkozó előzetes tájékoztatást a kormányrendelet mellék-
letében lévő formanyomtatványon köteles teljesíteni az utazási vállalkozás. 

f) Az utazási szerződések tartalma
Az utazási szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:

• az utazásszervező, továbbá az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszá-
mát,

• az utazásszervezőnek, az utazásközvetítőnek a nyilvántartásba vételi számát,
• az utas nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus úton kötött utazási szerző-

dés 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, 
• az utazási szolgáltatás díját (szervezési díjat is) HUF-ban meghatározva,
• a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így külö-

nösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meg-
határozott összegét,
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• az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott ösz-
szegét, továbbá megfizetésének rendjét és módját, valamint a díj módosítá-
sának lehetőségére vonatkozó, megfelelő tájékoztatást,

• annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az uta-
zásszervező az előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

• az arra való figyelemfelhívást, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos 
kifogását a az utas köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy an-
nak hiányában a szolgáltatóval, valamint

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

g) Előlegre és a díjemelésre vonatkozó szabályok
Az utazási szerződés esetében a vállalkozás jogosult előleget kérni. Az előleg nem 
haladhatja meg a részvételi díj 40%-át, kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött 
szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.

A teljes díj befizetése legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedé-
kes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi 
időpontban kell a vállalkozónak teljesíteni.

Az utazás díja egyoldalúan nem emelhető, kivéve ha a felek ettől eltéren álla-
podnak meg.

A díj emelésére kizárólag a szállítási, üzemanyagköltségek, az utazási szerző-
désben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező ter-
hek (különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték vagy a deviza 
forintárfolyamának változása) miatt kerülhet sor.

Díjemelésnek minden esetben arányosnak kell lenni, és haladéktalanul közölni 
kell az utassal. Ezen feltételek fennállása esetén sem emelhető azonban a teljes díj 
az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül.

Az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtt öt nappal jogosult az utazási szer-
ződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni olyan harmadik személy részé-
re, aki az utazási szerződésben foglalt feltételnek megfelel. 

h) Az utazási szerződés felmondása
Rendes felmondás: Az utas jogosult utazási szerződést az utazás megkezdése előtt 
egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani. A felmondást írásban kell a vállalko-
zással közölni. A vállalkozás az utazási szerződésben a felmondást bánatpénz fi-
zetéséhez kötheti. 

Szankciós felmondás: A rendes felmondáson kívül az utas felmondhatja az uta-
zási szerződést, ha az utazásszervező az indulás előtt a szerződést lényegesen mó-
dosítja, pl. a részvételi díjat több mint 8%-kal megemeli. Ez esetben a felmondás 
nem köthető bánatpénz megfizetéséhez.
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Az utazásszervező felmondása: az utazás meghiúsulása esetén az utazásszerve-
zőt is megilleti a szerződés felmondása. Az utas ez esetben az eredetivel azonos 
vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtá-
sára az utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtására 
nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az 
utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és kamat megfizeté-
sére köteles.

i) Szerződésszegés
Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. 
Szerződésszegést követ el az utazásszervező, ha a vállalt szolgáltatást nem az uta-
zási szerződésnek megfelelően teljesíti. A szerződésszegés jogkövetkezményeként 
köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. 

Az utas a nem szerződésszerűen teljesített szolgáltatások miatt, illetőleg a szol-
gáltatás elmaradása esetén köteles a kifogásait az utazásszervezővel közölni, aki 
köteles a közölt kifogásokról jegyzőkönyvet kiállítani.

Az utazásszervező a Ptk. 142. §-a szerint felel a szerződésszegéssel okozott 
károkért, kivéve ha bizonyítja, hogy kár az utasnak felróható, vagy a szerző-
désszegés harmadik személy magatartására vezethető vissza, és utazásszervező 
észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta azt előre, vagy a szerződésszegés el-
háríthatatlan volt.

A szerződésszegés elháríthatatlan, ha rendkívüli körülmények pl. vis maior, há-
ború, földrengés következtében hiúsul meg az utazási szolgáltatás szerződésszerű 
teljesítése. 

Rendkívüli körülmények (pl. földrengés, háború stb.) esetén is köteles az uta-
zásszervező az együttműködési-segítségnyújtási kötelezettségét teljesíteni. 
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2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről VI. Könyv Egyes szerződések
45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések rész-

letes szabályairól
2011/83/EK irányelv a fogyasztói jogokról 
141/2011. (VII. 21.) kormányrendelet [módosította a 44/2014. (II. 25.) Korm. rend.] a 

szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, 
vonatkozó szerződésről valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 
szóló 2008/122/EK irányelv a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosz-
szú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó 
szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről

2009. évi CLXII. törvény a fogyasztói hitelszerződésről
2008/48/EK irányelv a fogyasztói hitelekre vonatkozó szabályok közelítéséről
472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüt-

tesre vonatkozó szerződésekről
(EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szol-

gáltatásegyüttesekről

http://www.fvszemle.hu/archivum/2010_szept/kilato/a_fogyasztoi_hitelmegallapodasok/
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X. FEJEZET

A FOGYASZTÓVÉDELEM JOGORVOSLATI 
RENDSZERE

1. A FOGYASZTÓI JOGORVOSLATOKRÓL ÁLTALÁBAN 

Az anyagi jogokban deklarált fogyasztói jogok nem sokat érnek akkor, ha érvé-
nyesíthetőségüknek hiányzik az intézményes feltétele. Egyetérthetünk a két neves 
kutató – Mauro Cappelletti és Bryant Gart – azon megállapításával, amely szerint 
„hatékony jogorvoslat biztosítása a modern egalitárius jogrendszerben tekinthető 
úgy, mint a legalapvetőbb követelmény – alapvető emberi jog –, amelynek célja, 
nem egyszerűen kinyilvánítani, de garantálni a törvényes jogokat”.252

A fogyasztói igények érvényesítésének azonban igen sokszor akadálya az eljá-
rási szabályok bonyolultsága, hosszadalmassága, költségessége és nem megfelelő 
differenciáltsága. Az anyagi jogi rendelkezések mellett tehát szükség van olyan el-
járási szabályokra, amelyek megkönnyíthetik és ösztönözhetik a fogyasztót, hogy 
éljen a jog adta lehetőségekkel.

A fogyasztói igények alapvetően két úton, bírósági (judiciális) és adminisztra-
tív (extrajudiciális, out-of-court) eljárás keretében érvényesíthetők. A két eljárás 
egymáshoz való viszonyát vizsgálva a fogyasztói jogviták rendezésének elsődleges 
eszköze a bírósági igényérvényesítés, amelyet mint az igazságszolgáltatáshoz és 
jogorvoslathoz való alkotmányos jogot az Alaptörvény XXVIII. cikke deklarál. 
Tekintettel azonban arra, hogy a bírósági igényérvényesítés költséges, hosszadal-
mas, bonyolult és idegőrlő eljárás, egyre inkább terjednek a bírósági út elkerülését, 
megelőzését célzó igényérvényesítési formák, amelyek különösen kisebb ügyek-
ben hatékonyabban szolgálhatják a fogyasztók érdekeit. 

A már hivatkozott, Cappelletti nevével fémjelzett „acces to justice” (az igazság-
szolgáltatáshoz való hozzájutás) összehasonlító jogi kutatás, a jogorvoslathoz ju-
tás „hozzáférhetőségét” segítő eljárásjogi intézményeket vizsgálva, az igazságszol-
gáltatás fejlődését illetően három szakaszt különböztet meg. 

A fejlődés első szakaszát, az ún. szegénységi jogon alapuló kedvezmények jel-
lemzik. Az igazságszolgáltatás „hozzáférhetősége” érdekében az anyagilag hátrá-
nyosabb helyzetben lévők igényérvényesítését támogató lehetőségeket, például 
kirendelt vagy pártfogó ügyvédet, költség- és illetékmentességet nyújt a jogrend. 

252  Cappelletti, M. – Garth, B. (eds.): Acces to Justice. Alpen Aan Den Rijn, Sijthoff, 1978, 
8–9.
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A második szakaszt az ún. egyszerűsített igényérvényesítési eljárások jellemzik. 
Bizonyos társadalmilag preferált alapértékek (fogyasztói jogok, környezetvédelmi 
jogok) érvényesítést a törvényhozó az eljárási szabályok – egyszerűsített eljárások, 
bagatell-bíráskodás, egyfokú eljárás, a fogyasztó lakóhelyén lévő bíróság illetékes-
ségének megállapítása stb. – egyszerűsítésével teszi gyorsabbá és olcsóbbá a ked-
vezményezett csoportok számára.

A harmadik fejlődési periódusban az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségét spe-
ciális intézmények és eljárások (mediáció, egyeztető fórumok, békéltetés) fokoz-
zák, amelyek a bírósági eljárás megelőzését és/vagy mellőzését szolgálják. 

Ebbe a körbe sorolható a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazható me-
diáció. A polgári eljárásjogi szabályok szerint a bíróság a per bármely szakaszában 
megkísérelheti, hogy a felek a jogvitát vagy annak egy részét egyezséggel rendez-
zék. Emellett a perindítást megelőzően is megkísérelhető egyezség létrehozása az 
ún. közvetítői (mediációs) eljárás keretében, vagy a bíróság közreműködésével. 
Ennek szabályait a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiak-
ban: Pp.) 167–168. §-ai rendezik. Ugyancsak biztosított a kis értékű követelések 
eljárási szabályairól szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ér-
telmében a 2000 euró alatti, határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben 
egyszerűsített, gyorsabb eljárási szabályok alkalmazása. Az EK rendeletben nem 
szabályozott kérdésekre a Pp. törvény rendelkezései alkalmazandók (Pp. 598–
602. §). Megjegyezzük, a korábbi, 1952-es Pp. 2008-tól hazai ügyekben is speciális 
eljárási rezsimet vezetett be kis értékű perekben történő egyszerűbb, gyorsabb és 
könnyebb igényérvényesítés érdekében, ezt a speciális eljárást azonban az új Pp. 
hatályon kívül helyezte.253 A kis értékű hazai ügyekben (3 millió Ft alatti követelé-
sek) bármely jogosult fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet. 

A jogsérelmet szenvedett által indítható egyéni jogérvényesítés mellett fogyasz-
tóvédelmi célból lehetőség van ún. közérdekű per indítására is. A közérdekű jogér-
vényesítési eszközök sajátos helyet foglalnak el a fogyasztóvédelmi jogorvoslatok 
között, mivel ezeket csak feljogosított állami és érdekvédelmi szervek/szervezetek 
indíthatják a fogyasztók széles körét érintő és súlyos jogsértések miatt. Sajátos sza-
bályozási jellegzetesség az is, hogy közérdekből indított perekre vonatkozó anyagi 
jogi szabályokat a jogterületi vagy ágazati törvények (Ptk., Fgytv., Környezetvé-
delmi törvény, Versenytörvény [Tptv.], MNB-törvény) szabályozzák, míg az el-
járási rendelkezéseket a Pp. tartalmazza. A következőkben elsőként a közérdekű 
keresetek eljárási és anyagi jogi szabályait tekintjük át, majd a fogyasztóvédelem 
extrajudiális eszközeit tárgyaljuk.

253  Lásd Pp. 1952. évi III. tv. XXVII. fejezet 387–394/A. §.
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2. KÖZÉRDEKŰ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

2.1. A közérdekből indított perek különös eljárási szabályai

A 2016-ban elfogadott új Pp. jelentős szabályozási hézagot szüntetett meg az-
által, hogy a magyar magánjogban az 1980-as évektől meggyökerező közérdekű 
kereset eljárási jogi kereteit is egységesen meghatározza. A közérdekű perre vo-
natkozó különös eljárás szabályokat az új Pp. XLII. fejezete az alábbiak szerint 
határozza meg.

• A közérdekű perre a Pp. XLII. fejezetének 571–579. §-ait akkor kell alkal-
mazni, ha a közérdek védelme érdekében közérdekű per indítására felhatal-
mazást adó törvény (pl. Ptk., Ftv., Tptv., MNB tv.) a speciális eljárási szabá-
lyok alkalmazását írja elő (Pp. 571. §).

• Közérdekű perben nem minősülnek félnek azok a személyek (pl. a fogyasz-
tók), akik érdekében a közérdekű pert megindították (a jogosultak). Köz-
érdekű perben beavatkozásnak nincs helye (Pp. 573. §).

• Az ítéletben meg kell határozni az érintett jogosultakat, akikre az ítélet hatá-
lya kiterjed, továbbá az érintett jogosulti körhöz való tartozásuk igazolásá-
nak módját (Pp. 577. §).

• A felperes pernyertessége esetén az ítéletben az alperest az érintett jogosultak 
javára kell a teljesítésre kötelezni. A perköltség tekintetében a felperest kell 
kötelezni pervesztesség, illetve jogosítani pernyertesség esetén. 

• Anyagi jogerőhatás: A közérdekű perben hozott ítélet anyagi jogerőhatással 
rendelkezik az alperes új keresetindítása vonatkozásában, továbbá az érin-
tett jogosultak közül azoknak az új keresetindítása vonatkozásában (Pp. 
578. §).

• Az alperes az érintett jogosultat az ítélet közlésétől számított harminc napon 
belül egyedileg, írásban értesíti a perben hozott jogerős ítéletről.

• A közérdekű per megindítása az érintett jogosultak vonatkozásban a köve-
telés érvényesítésének minősül, ami megszakítja a követelés elévülését (Pp. 
579. §).

2.2. A közérdekű perek anyagi jogi szabályai

Védelmet igénylő (és érdemlő) közérdek a fogyasztók védelme. Ennek egyik spe-
ciális eszközeként szolgál a közérdekű kereset a már a római jogban is ismert actio 
popularis. A fogyasztóvédelmi célt szolgáló közérdekű keresetet, mint ahogy azt 
korábban említettük, a Polgári Törvénykönyv szóló 1959. évi IV. törvény 1978-as 
novellája intézményesítette, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson az indoko-
latlan egyoldalú előnyt tartalmazó általános szerződési feltételek közérdekű meg-
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támadására. A Ptk.-n kívül jelenleg az Fgytv.-ben, a Tptv.-ben és az MNB tv.-ben 
találhatók a fogyasztók védelmét szolgáló közérdekű igényérvényesítésre vonat-
kozó szabályok. 

2.2.1. A tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatos  
közérdekű kereset a Ptk.-ban

A Ptk. 6:105. §-a tartalmazza a fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen 
általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt indítható köz-
érdekű keresetre vonatkozó szubsztantív rendelkezéseket. 

a) A közérdekű keresetindításra jogosultak köre
Közérdekű keresetet indíthat:

• az ügyész;
• a miniszter, 
• az autonóm államigazgatási szerv, 
• a kormányzati főhivatal, 
• a központi hivatal vezetője;
• a fővárosi és vármegyei főispán;
• a gazdasági és szakmai kamara vagy érdekképviseleti szervezet; 
• az általa védett fogyasztói érdekek körében a fogyasztói érdekek képviseletét 

ellátó 
egyesület és az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján a fo-
gyasztói érdekek védelmére létrejött szervezet.

b) A közérdekű kereset alapján hozható döntések
A közérdekű kereset alapesetben korrekciós céllal, tehát olyan ÁSZF ellen indul, 
amelyet már alkalmazott a kidolgozója. A  bíróság ez esetben a tisztességtelen 
ÁSZF érvénytelenségét az annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre ki-
terjedő hatállyal állapítja meg, és elrendeli, hogy a szerződési feltétel alkalma-
zója a saját költségére gondoskodjék a szerződési feltétel tisztességtelenségének 
megállapítására vonatkozó közlemény közzétételéről. A közlemény szövegéről 
és a közzététel módjáról a bíróság dönt. A közleménynek tartalmaznia kell az 
érintett szerződési feltétel pontos meghatározását, tisztességtelenségének meg-
állapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket. Az érvénytelenség megál-
lapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig már teljesí-
tettek, tehát erre hivatkozással nem lehet visszakövetelni a teljesítést [Ptk. 6:105. § 
(2) bekezdés].



X. A FOGYASZTÓVÉDELEM JOGORVOSLATI RENDSZERE 187

A közérdekű kereset másik fajtája az ún. preventív célú kereset. Ez esetben a popu-
láris actióval olyan ÁSZF tisztességtelenségének megállapítása kérhető, amelyet 
fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvá-
nosan megismerhetővé, de az érintett feltétel még nem került alkalmazásra. Ha 
a bíróság megállapítja a sérelmes ÁSZF tisztességtelenségét, ítéletében eltiltja a 
nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától.

A  preventív célú közérdekű kereset intézményesítését a 93/13/EK irányelv 
7. cikk (2) és (3) bekezdésének értelmezése kapcsán született európai bírósági 
döntések tették szükségessé, például az Océano Grupo Editorial254 és az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Olaszország255 ügyekben adott értelmezések. Az 
Océano Grupo Editorial-ügyben az Európai Bíróság kiemelte, hogy az irányelv 
7. cikkében körülírt közérdekű kereset olyan preventív jellegű jogorvoslati esz-
köz, amely lehetővé teszi a szerződési feltételek absztrakt kontrollját, és lehető-
séget nyújt a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazásától való eltiltásra. 
Ebből következik, hogy a közérdekű kereset lehetőségét a már nyilvánosságra 
hozott, illetőleg a kereskedők vagy szakmai szervezetek által ajánlott tisztesség-
telen feltétel tekintetében is biztosítani kell akkor is, ha a feltétel még nem került 
alkalmazásra konkrét szerződésben. Preventív közérdekű per az ellen is meg-
indítható, aki a fogyasztókkal történő szerződéskötés céljából meghatározott és 
megismerhetővé tett tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazását 
nyilvánosan ajánlja. Ha a bíróság megállapítja a sérelmes általános szerződési 
feltétel tisztességtelenségét, ítéletében eltiltja az általános szerződési feltétel al-
kalmazását nyilvánosan ajánlót az alkalmazásra ajánlástól [Ptk. 6:105. § (3–4) 
bekezdés]. 

254  Oceano Grupo Editorial SA kontra Rocio Murciano Quintero C-240/98. számú ügy 
és csatolt ügyek.

255  C-372/99. számú, Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság-ügy. Ebben 
az ügyben az Európai Bíróság rámutatott, hogy az irányelv 7. cikkében biztosított közérde-
kű kereset célja, hogy megakadályozza a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazását a 
fogyasztói szerződésekben. Ez megköveteli annak biztosítását, hogy ne csak a tisztességtelen 
feltételt alkalmazó kereskedő ellen, hanem olyan kerekedők és szakmai szervezetek ellen is 
lehessen indítani közérdekű keresetet, amelyek az ilyen feltétel alkalmazását javasolják. Erre 
figyelemmel nem tekinthető megfelelő transzpozíciónak az olasz szabályozás, amely csak arra 
nyújt lehetőséget, hogy a kereskedővel vagy szakmai szövetségekkel szemben a tisztességtelen 
szerződési feltételek alkalmazásának megtiltását kérjék.
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2.1.2. A Fogyasztóvédelmi törvény közérdekű keresetre vonatkozó szabályai

A közérdekű perekre vonatkozó rendelkezéseket az Fgytv. 38–39. §-ai szabályoz-
zák. A fogyasztóvédelmi törvény a közérdekből indított perek két fajtáját külön-
bözteti meg: a közérdekű igényt és a közérdekű keresetet. A két közérdekű per 
alapvetően abban különbözik, hogy a közérdekű igény érvényesítése iránti per 
előfeltétele, hogy az ügyben a hatóság eljárást folytasson, és a végleges határozatá-
ban megállapítsa a jogsértést. 

a) A közérdekű igény 
A közérdekű igénynek nevezett közérdekű pert 2012. július 29-től szabályozza az 
Fgytv. A törvény 38. §-a értelmében a közérdekű igény iránti közérdekű per célja 
a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése miatt a fogyasztók polgári jogi igényei-
nek érvényesítése. 

A közérdekű igény érvényesítésének előfeltétele, hogy a fogyasztóvédelmi ha-
tóság megállapítsa, hogy a vállalkozás ellenőrzési körébe tartozó területeken a 
fogyasztóvédelmi rendelkezésekbe ütköző tevékenységet folytat, további feltétel, 
hogy a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a 
jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érintse.

Közérdekű igény iránti keresetet nyújthat be a jogerős határozatot hozó fo-
gyasztóvédelmi hatóság, továbbá a fogyasztók érdekvédelmét ellátó egyesület. 
A közérdekű igény indítására jogosultság szempontjából jogosultnak kell tekinte-
ni az Európai Gazdasági Térség bármely más tagállamának joga alapján létrejött 
és feljogosított fogyasztóvédelmi szervezeteket is.

A  keresetindítás határideje a jogsértés bekövetkezésétől számított három év. 
A  határidő jogvesztő jellegű, elmulasztása után nem indítható per. Folyamatos 
jogsértő magatartás esetén a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Az 
igényérvényesítési határidőbe nem számít bele a fogyasztóvédelmi hatóság eljárá-
sának időtartama.

A kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság a jogsértő vállalkozást kö-
telezze a követelés teljesítésére. Ennek feltétele, hogy egyértelműen megállapít-
ható legyen a jogalap, a kár összege, illetőleg a követelés tartalma. A teljesítésre 
kötelezés alapján vállalkozás köteles a fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően 
kielégíteni, ennek elmaradása esetén a fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végre-
hajtását. 

A keresetindításra jogosultak kérhetik továbbá, hogy a bíróság állapítsa meg a 
jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő 
hatállyal. Ha a bíróság a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valameny-
nyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal állapította meg, a jogsértéssel érintett fogyasztó 
az általa a jogsértő ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, valamint a 
jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani. A bíróság ítéle-
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tében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az azonosítható-
ságukhoz szükséges adatokat, akik tekintetében a jogsértés tényét megállapította, 
illetve akik jogosultak az ítéleti kötelezés teljesítésének követelésére.

A bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére ítéletében elrendelheti, hogy a 
vállalkozás saját költségére közlemény közzétételéről gondoskodjon. A közlemény 
szövegéről és a közzététel módjáról a bíróság dönt. Közzétételen érteni kell külö-
nösen az országos napilapban és az internet útján történő nyilvánosságra hozatalt.

A fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egye-
sület általi igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsér-
tővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan érvényesítse.

b) A közérdekű kereset
Az Fgytv. 39. §-ának értelmében közérdekű kereset akkor indítható, ha a vállalko-
zás jogszabálysértő tevékenysége a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a 
jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti, vagy jelentős nagyságú 
hátrányt okoz, és az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

A  közérdekű kereset benyújtására az ügyészt vagy a fogyasztói érdekek kép-
viseletét ellátó egyesületet illeti meg keresetindítási jog. Amennyiben a jogsér-
tések megszüntetésére vonatkozó 2009/22/EK irányelv uniós jogi rendelkezéseit 
átültető jogszabályi rendelkezések megsértése miatti eljárás bíróság hatáskörébe 
tartozik, közérdekű kereset indítására az Európai Gazdasági Térség bármely más 
tagállamának joga alapján létrejött és feljogosított fogyasztóvédelmi szervezet is 
jogosult. Az Fgytv. szerinti közérdekű kereset  a vállalkozásnak a fogyasztóvé-
delmi törvénybe vagy  más, a fogyasztók védelmét szolgáló jogszabályba ütköző 
magatartása miatt indítható, ha a jogszabálysértő tevékenység a fogyasztók széles 
körét érinti, vagy jelentős hátrányt okoz. 

A keresetindításra jogosultak keresetükben kérhetik:
• a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
• a sérelmes helyzet megszüntetését és a jogsértést megelőző állapot helyre-

állítását.

A közérdekű kereset alapján történő igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak 
azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét ön-
állóan érvényesítse.

A keresetindítás határideje a közérdekű igény szabályaival megegyező módon 
a jogsértés bekövetkezésétől számított három év. A határidő jogvesztő jellegű, el-
mulasztása után nem indítható per. Folyamatos jogsértő magatartás esetén a ha-
táridő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. 

Ugyancsak megegyeznek az ítélet nyilvános közzétételére vonatkozó szabályok. 
A bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére ítéletében elrendelheti, hogy a vál-
lalkozás saját költségére közlemény közzétételéről gondoskodjon.
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2.1.3. A közérdekű kereset szabályai a Tisztességtelen piaci magatartásról  
szóló törvényben

A fogyasztóvédelmi célú közérdekű kereset szabályairól a Tptv. (1996. évi LVII. 
tv.) 85/A. §-a rendelkezik. E szerint a GVH közérdekű keresetet indíthat a fo-
gyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt, ha a vállalkozásnak a GVH 
hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, a jogsértés körülmé-
nyei alapján meghatározható körét érinti.

A közérdekű kereset tekintetében fogyasztó – a Ptk.-beli fogyasztófogalommal 
egyezően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok ér-
dekében eljáró természetes személy.

A közérdekű kereset előfeltétele, hogy GVH az adott jogsértés miatt a verseny-
felügyeleti eljárást legalább megindítsa. Amíg a versenyfelügyeleti eljárás folya-
matban van, a GVH kérelmére a bíróság a per tárgyalását felfüggeszti.

A közérdekű kereset határideje a jogsértéstől számított három év, amely jog-
vesztő jellegű, azaz jogsértő magatartás elkövetésétől számított három év eltelte 
után perindításnak nincs helye. Ha a magatartás folyamatos, a határidő a magatar-
tás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy 
valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig 
nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. A perindításra nyitva álló 
határidőbe nem számít bele a versenyfelügyeleti eljárás időtartama.

A kereseti kérelem irányulhat a követelés teljesítésére való kötelezésre, ha a jogsértő 
magatartással érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja, kár-
igény esetén a kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma – az 
érintett egyes fogyasztók egyedi körülményeire tekintet nélkül – egyértelműen meg-
állapítható.

Ha a fentiek nem állapíthatók meg egyértelműen, GVH kérheti, hogy a bíró-
ság állapítsa meg a magatartás jogellenességének tényét a keresetben meghatáro-
zott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal. Ha a bíróság a magatartás jogelle-
nességének tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő 
hatállyal megállapította, a magatartással érintett fogyasztó az általa a vállalkozás 
ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, illetve egyéb követelésének tar-
talmát, valamint a jogellenes magatartás és a kára, illetve egyéb követelése közötti 
okozati összefüggést köteles bizonyítani.

A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy a jog-
sértő vállalkozás költségére az ítéletet országos napilapban közzétegye, illetve 
egyéb, a jogsértő magatartás jellege által indokolt formában nyilvánosságra hozza.

Ha a bíróság ítéletében a magatartás jogellenessége tényének megállapításán 
túl a vállalkozást meghatározott követelés teljesítésére is kötelezte, a kötelezett 
vállalkozás köteles az ítéletben meghatározott jogosulti körhöz tartozó fogyasztó 
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igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogo-
sult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását. A fogyasztó jogosultságát a 
bíróság az ítéletben meghatározott feltételek alapján a végrehajtási lap kiállítására 
irányuló eljárásában vizsgálja.

2.1.4. A közérdekű per szabályai az MNB-törvényben

A közérdekű igényérvényesítés iránti per szabályairól a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX. tv. 164. §-a rendelkezik. A közérdekű per a fogyasztók 
polgári jogi igényeinek érvényesítését szolgálja.

A közérdekű per az ellen a pénzügyi vállalkozás ellen indítható, amelynek te-
vékenysége a pénzügyi, a biztosítási vagy nyugdíjbiztosítási szolgáltatások körébe 
tartozó jogszabályokba ütközik, továbbá amelynek tevékenységével kapcsolatban 
felmerül a Ptk. szerinti tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazása, ha 
a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, a jogsértés körülményei alapján meg-
határozható körét érinti. 

A  keresetindításra jogosult az MNB-t, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 
törvényben meghatározott, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek. 
A fogyasztóvédelmi egyesületekhez hasonlóan keresetindításra jogosult az EGT 
bármely államának joga alapján létrejött feljogosított szervezet az általuk védett 
fogyasztói érdekek védelme körében, feltéve hogy a keresetben érvényesített igény 
az MNB-törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott irányelveket átültető jog-
szabályi rendelkezések megsértésén alapul.

Az MNB jogosult  – a felügyeleti jogainak ellátására irányuló feladatkörében 
– a Ptk. 6:105. §-a alapján, az abban foglalt szabályok szerint közérdekű keresetet 
indítani a fogyasztó és a törvény 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá 
tartozó szervezet vagy személy közötti szerződés részévé váló tisztességtelen álta-
lános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítására.

A közérdekű kereset határideje a jogsértéstől számított három év, amely jogvesz-
tő jellegű, azaz jogsértő magatartás elkövetésétől számított három év eltelte után 
perindításnak nincs helye. Ha a magatartás folyamatos, a határidő a magatartás 
abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy va-
lamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem 
kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. A perindításra nyitva álló ha-
táridőbe nem számít bele a felügyeleti eljárás időtartama.

A kereseti kérelem irányulhat a követelés teljesítésére való kötelezésre, ha a jogsér-
tő magatartással érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja, 
kárigény esetén a kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma – 
az érintett egyes fogyasztók egyedi körülményeire tekintet nélkül – egyértelműen 
megállapítható.
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Ha a fentiek nem állapíthatók meg egyértelműen, a keresetindításra jogosultak 
kérhetik, hogy a bíróság állapítsa meg a magatartás jogellenességének tényét a ke-
resetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal. Ha a bíróság 
a magatartás jogellenességének tényét a keresetben meghatározott valamennyi fo-
gyasztóra kiterjedő hatállyal megállapította, a magatartással érintett fogyasztó az 
általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, illetve egyéb 
követelésének tartalmát, valamint a jogellenes magatartás és a kára, illetve egyéb 
követelése közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani.

Ha a fentiek nem állapíthatók meg egyértelműen, közérdekű per indítására 
jogosultak kérhetik, hogy a bíróság állapítsa meg a magatartás jogellenességének 
tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal. 
Ha a bíróság a magatartás jogellenességének tényét a keresetben meghatározott 
valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal megállapította, a magatartással érin-
tett fogyasztó az általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a kárának 
összegét, illetve egyéb követelésének tartalmát, valamint a jogellenes magatar-
tás és a kára, illetve egyéb követelése közötti okozati összefüggést köteles bizo-
nyítani.

A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és 
az azonosíthatóságukhoz szükséges adatokat, amelyek tekintetében a jogsértés té-
nyét megállapította, illetve amelyek jogosultak az ítéletbeli kötelezés teljesítésének 
követelésére.

A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az MNB-t, hogy a jogsértő költségére az 
ítéletet országos napilapban közzétegye, illetve egyéb, a jogsértés jellege által indo-
kolt formában nyilvánosságra hozza.

Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megállapításán túl a jogsértő vál-
lalkozást meghatározott követelés teljesítésére is kötelezte, a jogsértő köteles az 
egyértelműen meghatározható fogyasztók igényét az ítéletnek megfelelően kielé-
gíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági 
végrehajtását. A fogyasztó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatározott felté-
telek alapján a végrehajtási lap kiállítására irányuló eljárásában vizsgálja.

A közérdekű – MNB általi – igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a 
jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan 
érvényesítse.

2.1.5. Közérdekű kereset a Környezetvédelmi törvény alapján 

Bár a környezetvédelem csak áttételesen tekinthető a fogyasztóvédelem körébe 
tartozónak, – a szabályozási hasonlóságok okán, valamint a közérdekű keresetek 
teljes feltérképezése céljából – néhány mondatban kitérünk a környezetvédelmi 
közérdekű kereset ismertetésére.
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A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 99. §-a teszi lehetővé köz-
érdekű kereset indítását a környezetkárosítókkal szemben. Keresetindításra jogo-
sultak a környezetvédelmi szervezetek, valamint az ügyész. 

A  közérdekű keresetindításra jogosultak követelhetik a jogsértés tényének 
megállapítását és a jogsértő további környezetkárosító tevékenységtől való eltiltá-
sát, illetőleg kártérítést. Egyébiránt a környezetszennyezésre a Ptk. 345. §-ának ki-
terjesztésével a veszélyes üzemi felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Jogalap Kereseti kérelem Határidő Keresetindításra 
jogosultak

2013. évi V. tv.  
Ptk. 6:105. §

Érvénytelenség megállapítása / el-
tiltás a feltétel alkalmazásától

5 év 
(elévülési 
jellegű)

ügyész, miniszter, az au-
tonóm államigazgatási 
szerv, a kormányzati 
főhivatal, a központi hi-
vatal vezetője, fővárosi 
és vármegyei kormány-
hivatal vezetője, gazda-
sági és szakmai kamara 
vagy érdekképviseleti 
szervezet; fogyasztói ér-
dekek képviseletét ellátó 
egyesület

1997. évi  
CLV. Fgyt. 38–39. §

Közérdekű igény: 38. § (2) meg-
állapítás / követelés teljesítése (ha 
a jogalap, a kár, a sérelemdíj, a 
követelés egyértelműen megálla-
pítható) 3 év 

(jogvesztő)

fogy. véd hatóság, fogy. 
véd egyesület

Közérdekű kereset: 39. § (3) jog-
sértés abbahagyása / eltiltás a to-
vábbi jogsértésektől / jogsértő ál-
lapot megszüntetése / a jogsértés 
megelőző állapot helyreállítása

ügyész, fogy. véd. 
egyesület

1996. évi  
LVII. Tptv. 85/A. § 

A  követelés teljesítésének köve-
telése (ha a jogalap, a kár, a sére-
lemdíj, a követelés egyértelműen 
megállapítható) / A jogsértés meg-
állapítása

3 év 
(jogvesztő) GVH

2013. évi  
CXXXIX. MNB tv. 
164. § 

A  jogsértés megállapítása / a kö-
vetelés teljesítésének követelése, 
ha a jogalap, a kár, a sérelemdíj, a 
követelés egyértelműen megálla-
pítható.

3 év 
(jogvesztő)

MNB, fogy. érd. véd.-i 
egyesületek

1995. évi  
LIII. tv. Ktv. 99. § 

Eltiltás a jogsértő tevékenységtől 
/ kár megelőzéséhez szükséges in-
tézkedésre kötelezés.

5 év 
(elévülési 
jellegű)

ügyész, érd. véd. 
szervezet

* A táblázat Gelencsér András: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon II. – a gyakorlat tük-
rében című tanulmányában lévő táblázat átdolgozott változata. Eljárásjogi Szemle, 2016/4. 27.
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3. ALTERNATÍV JOGVITARENDEZÉS A FOGYASZTÓI JOGVITÁKBAN

A fogyasztóvédelmi jogviták bírósági úton kívüli, ún. alternatív rendezésének le-
hetősége 1999 óta áll rendelkezésre hazánkban. Ennek formája az Fgytv. 18–37/
A. §-aiban szabályozott ún. békéltető testületi eljárás. 

Az alternatív jogvitarendezési eljárásoknak többféle formája ismert. Az egyik 
formája az ún. közvetítés (mediáció), 256 amelynek lényege, hogy egy független har-
madik személy segít a felek közötti vitát feloldani oly módon, hogy közvetít a felek 
között, és megpróbálja tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket a megegyezés létreho-
zása érdekében. Ez a fajta közvetítő szerep a mediátor számára nem teszi lehető-
vé, hogy a feleket akaratuk ellenére egyezség megkötésére kényszerítse, vagy más 
módon kötelezze őket a jogvita megoldására. A  mediációs eljárás előnye, hogy 
gyors és olcsó. A közvetítő eljárása a tárgyalási feltételek megteremtésére és a vita 
észszerű elrendezését segítő megbeszélésre terjed ki. A közvetítésről szóló 2002. 
évi LV. tv. 2. §-a a közvetítés fogalmát úgy határozza meg, hogy a közvetítés a 
polgári és közigazgatási ügyekben folytatható olyan sajátos permegelőző – vagy 
bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő – egyeztető, konfliktuskezelő, 
vitarendező eljárás, amelynek célja, hogy a felek kölcsönös megegyezése alapján a 
vitában nem érintett közvetítő bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének 
megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozását elősegítése. Ilyenek pl. 
polgári jogi (családjogi) ügyek, munkaügyi viták. 

A másik forma az ún. békéltetés, amely során egy független személy vagy tes-
tület, a jogvita rendezését szolgáló egyezségi javaslatot dolgoz ki a felek számára, 
vagy az ügyben döntést hoz. A békéltető testület határozata vagy véleménye fő-
szabályként nem köti a feleket, kivéve azt az esetet, ha a vállalkozás aláveti magát 
a döntésnek. 

Az Fgytv. 18. §-a alapján a békéltető testület (BT) a fogyasztói jogvita bírósági 
eljáráson kívüli rendezésére szolgáló alternatív jogvitarendezési fórum, amely a 
jogviták egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítését szolgálja. A bé-
kéltető testület a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozására tesz 
kísérletet a felek között. Amennyiben az egyezség nem jön létre, a BT az ügyben 
döntést hoz. A békéltető testület a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót 
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban – a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére 
– tanácsadásra is jogosult.

A fogyasztói jogviták alternatív jogvitarendezési fórumainak működési alapel-
veit az Európai Bizottság először az 1998-ban kiadott ajánlásában foglalta össze.257 
Az ajánlást 2013-ban felváltotta a fogyasztói jogviták alternatív jogvitarendezésé-
ről szóló 2013/11/EU irányelv. A fogyasztói jogviták alternatív jogvitarendező fó-

256  Lásd a közvetítésről szóló 2002. évi LV. törvényt. 
257  Commission Recommandation 1998. OJ L 115/31.
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rumainak működési alapelvei az irányelv szerint az alábbiak: a vitarendezésért fe-
lelős testület vagy személy szakértelmének, pártatlanságának és függetlenségének 
elve, az eljárás egyszerűségének, hatékonyságának és átláthatóságának (transzpa-
rencia) elve, a jogszerűség, méltányosság és szabadság elve. Ezeknek a működési 
elveknek az érvényesülését a tagállamok kötelesek biztosítani a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezésére szolgáló jogvitarendező fórumok esetében. A következők-
ben a békéltető testületekre vonatkozó hatályos magyar szabályokat tekintjük át. 

3.1. A békéltető testületi úton történő jogvitarendezés

Az 1997-ben elfogadott Fgytv. rendelkezett a békéltető testületeknek a felállításá-
ról. A megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek 1999. január 1-én kezdték meg működésüket, és 2011. július 1-ig kizá-
rólagos alternatív vitarendezési fórumot jelentettek a fogyasztói jogviták rendezé-
se terén. 

2011. július 1-től az alternatív jogvitarendezés újabb fóruma kezdte meg mű-
ködését, az országos illetékességgel létrehozott Pénzügyi Békéltető Testület (továb-
biakban PBT).258 A kamarák mellett működő békéltető testületektől a budapesti 
székhellyel működő Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe kerültek a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói jogviták. 

2011-től tehát a fogyasztói jogviták rendezésének két fóruma működik, egy-
részről a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett 20 
békéltető testület, amely általános fóruma a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli 
rendezésének, másrészről a Pénzügyi Békéltető Testület, amelynek kizárólagos ha-
táskörébe tartoznak a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogviták.

Először a békéltető testületre vonatkozó szabályokat tekintjük át, majd ezt kö-
vetően foglalkozunk a PBT-re vonatkozó speciális rendelkezésekkel. 

3.2. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok

A  békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a to-
vábbiakban: kamara) által működtetett, szakmailag független testület. A helyi ön-
kormányzatok a kamarával megállapodás alapján részt vállalhatnak a békéltető 
testület működtetésének feladataiból.

258  Lásd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. tv. 78. §. 
A PSZÁF jogutódja 2013-tól a Magyar Nemzeti Bank. 
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3.2.1. A békéltető testület hatásköre és illetékessége

A  békéltető testület hatáskörébe tartoznak a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és annak teljesítésével kap-
csolatos vitás ügyek, illetőleg a termék minőségével, biztonságosságával, a ter-
mékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő 
jogviták. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő hatá-
ron átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által 
rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a fogyasztó fogalmát 
az Fgytv. a főszabályhoz képest szélesebben határozza meg. A törvény értelmében 
a Bt.-hez fordulás tekintetében fogyasztónak minősül egyrészről az önálló foglal-
kozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes 
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, másrészről az önálló foglalkozásán 
és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény sze-
rinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és 
középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áru-
val kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az eljárásra az a békéltető testület illetékes, amelynek területén a fogyasztó la-
kóhelye vagy tartózkodási helye található. Belföldi lakóhely és tartózkodási hely 
hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállal-
kozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja. Ha több 
fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület 
valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A fogyasztó kérheti, hogy az illetékes tes-
tület helyett az általa megjelölt békéltető testület járjon el. A békéltető testület ille-
tékességi területe a testületet működtető területi gazdasági kamarák illetékességi 
területéhez igazodik. 

3.2.2. A békéltető testület szervezete

A békéltető testület elnökből, elnökhelyettesből és tagokból (együttesen tagok) áll. 
A békéltető testületi tagok a területileg illetékes kamara által lefolytatott pályá-
zat alapján kerülnek kiválasztásra. A  tagok száma testületenként legalább öt fő. 
A békéltető testület megalakulásakor legfeljebb a testületi tagok fele lehet olyan 
személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A békéltető testü-
let megbízatása három évre szól. A békéltető testületi tagok megbízatási idejük 
lejártát követően újra pályázhatnak. A  békéltető testület tagjai tevékenységüket 
megbízási szerződés keretében látják el. Békéltető testületi tag az lehet, aki felsőfo-
kú iskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Nem 
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lehet BT tagja a cselekvőképtelen személy, vagy aki cselekvőképességében bármely 
ügycsoportban korlátozott, továbbá nem lehet tag, aki büntetett előéletű.

A BT tagjainak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képvi-
selői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. A békéltető testület 
működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében teljes titok-
tartásra kötelezettek, az eljárás megszüntetése után is. Minderről kijelölésük el-
fogadásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.

3.3. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályok 

A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályairól az Fgytv. 24–30.§-ai rendel-
keznek.

3.3.1.  A békéltető testület eljárási formái 

A BT tagja főszabályként egyedül jár el. Az egyedül eljáró testületi tag jogi vagy 
közgazdasági felsőfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.

Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, a bé-
kéltető testület háromtagú tanácsban jár el. Ugyancsak háromtagú tanács jár el, ha 
azt bármely fél kéri. 

Nem vehet részt az eljárásban az a békéltető testületi tag, aki az üggyel kapcso-
latban a fogyasztónak vagy a vállalkozásnak tanácsot adott, és a megelőző három 
évben az eljárásban részt vevő vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban állt.

A békéltető testületi tag az eljárásból ki van zárva, ha neki vagy a Ptk. szerinti 
hozzátartozójának a vitás ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, il-
letve egyéb ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatta, és ennek isme-
retében személye ellen egyik fél sem emelt kifogást.

3.3.2. A békéltető testületi eljárás megindításának előfeltétele

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett 
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A  fogyasztói pa-
nasz közvetlen rendezését célzó kísérlet a panasz vállalkozáshoz történő – írásbeli 
vagy szóbeli – bejelentését jelenti. A vállalkozás írásbeli nyilatkozatot köteles a fo-
gyasztónak adni a panasz elutasításáról. Ha a közvetlen elintézés nem vezet ered-
ményre, a fogyasztó kérelmére a békéltető eljárás megindul. A békéltető testület 
eljárása magyar nyelven folyik. Az eljárás díjmentes.
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3.3.3.  A békéltető testületi eljárás kezdeményezése

A kérelmet a fogyasztónak a békéltető testület elnökéhez kell írásban vagy elektro-
nikus úton benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakó-
helyét vagy tartózkodási helyét, illetve az eljárást kezdeményező szervezet nevét, 
székhelyét, továbbá az érintettek felhatalmazását. A kérelemben meg kell jelölni a 
panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, a panasz rövid leírását, 
az azt alátámasztó tényeket és a bizonyítékokat. Ugyancsak tartalmazni kell a BT 
döntésére irányuló indítványt, illetőleg a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vita 
rendezését megkísérelte a vállalkozás felé. A fogyasztónak nyilatkoznia kell arra 
nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, köz-
vetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibo-
csátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor. A kérelmet a fogyasztónak 
alá kell írni. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek 
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás 
írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról. Ha a fogyasztó meghatalmazott út-
ján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Ha a kérelem nem felel meg a törvényi előírásoknak, a békéltető testület elnöke 
a hiány megjelölésével – a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül – 
pótlásra hívja fel a kérelmezőt. Az eljárás megindítása esetén a Ptk.-nak elévülés 
nyugvására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

3.3.4.  A békéltető testület elnökének feladatai

A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül 
megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. 
A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet – a kérelme-
ző egyidejű értesítésével – a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szerve-
zetnek haladéktalanul megküldi.

A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök az el-
járás megindulásától számított 60 napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki a 
felek számára. 

Az elnök az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül megszünteti, ha tudomására 
jut, hogy

• a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt 
békéltető testület előtt eljárást vagy közvetítői eljárást indítottak, per van fo-
lyamatban, vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, 

• a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti 
ügyben fizetési meghagyás kibocsátására került sor,
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• a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű,
• a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitá-

nak, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel 
a vita elbírálására, vagy

• a fogyasztó a hiánypótlási felhívást – az erre nyitva álló határidőben – nem 
teljesítette.

Az elnök a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli elutasítása esetén ennek tényé-
ről, valamint indokáról a feleket a kérelem kézhezvételétől számított 21 napon 
belül értesíti.

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi 
a meghallgatás mellőzését, a feleket a kérelem másolatának megküldésével kellő 
időben előzetesen értesíti.

Ugyancsak tájékoztatni kell az értesítésben a feleket, hogy a megtett egyezségi 
ajánlat elfogadása előtt a fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja a bé-
kéltető testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó 
határozatot, továbbá hogy az eljárásban való részvétel nem zárja ki a bírósághoz 
fordulás lehetőségét, valamint annak közlését, hogy a vállalkozás tett-e általános 
alávetési nyilatkozatot. Az értesítésnek ki kell terjednie a békéltető testület eljárá-
sában meghozatalra kerülő döntések joghatására, valamint az arra, hogy a felek 
nem kötelesek az eljárás során jogi képviselőt igénybe venni, azonban az eljárás 
bármely szakában kérhetnek független szakvéleményt, illetve képviselheti vagy 
segítheti őket harmadik fél. Az értesítés kiterjed az eljárás várható időtartamára, 
valamint az eljárás időtartama meghosszabbításának lehetőségére is.

A kérelem befogadása esetén az értesítésben közölni kell a felekkel a kijelölt el-
járó testületi tag személyét, illetőleg tájékoztatni kell a feleket, hogy nyolc napon 
belül kérhetik, hogy az egyszemélyes eljárás helyett a BT háromtagú tanácsban 
járjon el.

Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy nyolc napon belül írásban 
nyilatkozzon a panasz jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács dön-
tésének való alávetést illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó 
tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat, amelyek tar-
talmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a gazdálkodó szervezetet, 
hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács 
a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. 

A vállalkozás válasziratának másolatát az elnök a kérelmezőnek haladéktalanul 
megküldi, ha pedig erre már nincs elegendő idő, azt a meghallgatáson adja át. Ha 
a gazdálkodó szervezet válasziratát nem terjeszti elő, a tanács köteles az eljárást 
folytatni. 

A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy ki-
egészíthető, kivéve, ha az eljáró tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késede-
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lemre tekintettel kizárja, vagy a gazdálkodó szervezet az alávetésre hivatkozva a 
kérelem módosítása, illetőleg kiegészítése ellen tiltakozik.

A tanács dönthet szakértő kirendeléséről, ha az eljárásban jelentős tény vagy 
egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges szakér-
telem szükséges, amellyel az eljáró tanács nem rendelkezik.

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. 
Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, 
ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. Az eljárás so-
rán a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni. Köteles lehetőséget 
adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére. 
A békéltető testület eljárása során az eljáró tanács vagy annak tagja nem adhat ta-
nácsot a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről

3.3.5. Az eljárás időtartama

Ahogy arra korábban rámutattunk, az alternatív jogvitarendezési eljárások egyik 
legnagyobb előnye a gyorsaság. A törvény ezért időkorlátot állít fel az eljárás le-
folytatására. A  tanács az eljárást az eljárás megindulását követő 90 napon belül 
köteles befejezni, ha azonban az ügy bonyolultsága indokolja, a határidő legfeljebb 
30 nappal meghosszabbítható.

3.3.6. A békéltető testületek eljárási szabályzata 

A békéltető testület az eljárására vonatkozó részletes szabályokat a törvény kere-
tei között szabadon állapíthatja meg. Ugyanakkor a fogyasztóvédelemért felelős 
miniszter az MKIK-val együttműködve a békéltető testületek egységes gyakor-
latának kialakítása érdekében országos eljárási szabályzatot készített, amelynek 
alkalmazása kötelező a békéltető testület eljárásában A békéltető testület eljárási 
szabályzata nem lehet ellentétes az országos eljárási szabályzat rendelkezéseivel.

3.4. A békéltető testület határozatai

A  tanács (ideértendő az egyedül eljáró tag által hozott határozat is) határozatai 
lehetnek érdemiek és az ügy érdemét nem érintőek. Ez utóbbi körbe tartozik az el-
járást megszüntető határozat, melyet a tanács akkor hoz, ha a fogyasztó a kérelmét 
visszavonja, a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, az eljárás folyta-
tása lehetetlen, vagy az eljárás folytatására – a tanács megítélése szerint – bármely 
okból nincs szükség.
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3.4.1. A békéltető testület érdemi döntései

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében dönt az alábbiak szerint: 
• Kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállal-

kozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve keres-
kedelmi kommunikációjában közölt általános alávetési nyilatkozatában, az 
eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a 
békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte,

• Ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás 
kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem is-
meri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilat-
kozott.

• A BT a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást köve-
tően a kérelmet megalapozatlannak találja.

A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel hozza meg határozatát. A határozatnak ki 
kell terjednie a kérelemben előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alap-
jául szolgáló indokokra. Rendelkezni kell az eljárás költségének összegéről és annak 
viseléséről. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldön-
tötte. A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint – a határo-
zat kihirdetését követő naptól számított – 15 napos határidőt kell szabni. 

A  tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. 
A kihirdetett határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb 
30 napon belül meg kell küldeni a feleknek.

3.5. A bírósági úton történő igényérvényesítés joga

A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági 
eljárás keretében érvényesítse.

A tanács határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a kötelezést tar-
talmazó határozat és az ajánlás hatályon kívül helyezése kérhető a bíróságtól az 
eljárási, illetőleg hatásköri szabályok megsértése esetén.

A felek a kézbesítéstől számított 15 napon belül keresettel kérhetik a határozat 
hatályon kívül helyezését a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszék-
től, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezései-
nek, vagy a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy a békéltető 
testületi eljárás iránti kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését – a kézbesítéstől számított ti-
zenöt napon belül – akkor is kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes 
törvényszéktől, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.
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A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani. A testület e perben per-
beli jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik.

A bíróság a tanács kötelező határozatának végrehajtását a fél kérelmére felfüg-
gesztheti, de a bíróság ítélete kizárólag a határozat érvénytelenítésére vonatkozhat. 
A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

3.6. A határozat végrehajtása

Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fo-
gyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az 
eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kéz-
besítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. A kézbesítési 
vélelemre tekintettel nyilvánosságra hozott ajánlások esetén, ha a kézbesítési vé-
lelmet megdöntik, a békéltető testület haladéktalanul intézkedik a nyilvánosságra 
hozatal megszüntetéséről.

Az ajánlás nem hozható nyilvánosságra, ha a bíróságtól annak hatályon kívül 
helyezését kérték, 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 ellá-
tását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett. A bíróság meg-
tagadja a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a békéltető testületnek nem 
volt hatásköre az eljárásra.

A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó ha-
tározat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról 
köteles értesíteni a békéltető testületet.

3.7. A fogyasztóvédelemért felelős miniszter és a Magyar Kereskedelmi  
és Iparkamara tájékoztatással kapcsolatos feladatai

A fogyasztói jogviták alternatív jogvitarendezésének segítése érdekében a fogyasztó-
védelemért felelős miniszter – a békéltető testületek által megküldött adatok alap-
ján – a minisztérium honlapján gondoskodik a békéltető testületekkel kapcsolatos 
információk, a BT eljárási szabályok, jogszabályi rendelkezések, a BT működésről 
szóló összefoglaló tájékoztatók, valamint a békéltető testületek eljárását akadályo-
zó vállalkozásokra vonatkozó meghatározott adatok közzétételéről.

Megjegyezzük, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszteren kívül hasonló 
tájékoztatási kötelezettség terheli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát is. Hon-
lapján köteles közzétenni békéltető testületek elérhetőségi adatait (cím, telefon-
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szám, elektronikus levélcím, valamint honlapjaik elérhetősége), a békéltető testü-
leti tagokra vonatkozó listák elérhetőségét, a nála általános alávetési nyilatkozatot 
tett vállalkozások jegyzékét (az alávetés esetleges korlátozásának megadásával), az 
országos eljárási szabályzatot és a békéltető testületek eljárási szabályzatait. 

4. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETRE VONATKOZÓ  
ELTÉRŐ SZABÁLYOK

A Pénzügyi Békéltető Testület (továbbiakban: PBT) a Magyar Nemzeti Bank által 
működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 
1-je óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szol-
gáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezésére. A PBT-re 
vonatkozó a szabályokról a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
tv. 96–130/B. §-ai rendelkeznek.259 A PBT-re és az eljárási szabályaira vonatkozó 
rendelkezések alapvetően megegyeznek az Fgytv. békéltető testületekre vonatko-
zó szabályaival, ezért e helyütt csak a PBT-re vonatkozó legfontosabb szabályokat 
emeljük ki.

4.1. A PBT hatásköre és illetékessége 

A PBT hatáskörébe és illetékességébe pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljá-
ráson kívüli rendezése tartozik. Ezen főszabályként a fogyasztó és a pénzügyi vál-
lalkozások (bank, takarékpéntár, biztosító, pénzügyi vállalkozás, nyugdíjpénztár, 
befektetési szolgáltató stb.) közötti pénzügyi, biztosítási, nyugdíjbiztosítási szol-
gáltatások igénybevételére vonatkozó, a jogviszony létrejöttével és teljesítésével 
kapcsolatos vitás ügyeket kell érteni. A PBT látja el a pénzügyi alternatív vitaren-
dezési fórumok európai hálózatának (FIN-Net) alapító okiratában megállapított 
feladatokat is.

A PBT célja a vitás ügyek békés rendezése. A PBT egyezség létrehozását kísérli 
meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok 
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdeké-
ben.

Az MNB gondoskodik a Pénzügyi Békéltető Testület működésének pénzügyi 
fedezetéről, továbbá biztosítja a FIN-Netben való részvétellel összefüggő békéltető 
testületi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

259  2013 előtt a PBT-re vonatkozó szabályokról a PSZÁF tv. 83–111. §-ai rendelkeztek.
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4.2. A PBT-re vonatkozó státuszszabályok

Pénzügyi Békéltető Testület az MNB által működtetett szakmailag független tes-
tület, amely a PBT elnökéből és a békéltető testületi tagokból áll. Tagjai az MNB 
alkalmazottai. A PBT tagjai a fogyasztói jogvitával kapcsolatos döntési jogköré-
ben nem utasíthatók. PBT-tag az lehet, aki jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával 
vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelkezik. A Pénzügyi Békéltető Tes-
tület működési rendje meghatározhatja a békéltető testületi tag alkalmazásának 
további feltételeit. A PBT elnökét az MNB elnöke hat évre nevezi ki. 

4.3. A PBT eljárására vonatkozó speciális szabályok

A Pénzügyi Békéltető Testület elsődlegesen háromtagú tanácsban jár el, kivéve az 
ötvenezer forintot meg nem haladó összegre vonatkozó vagy egyszerű megítélé-
sű fogyasztói kérelmeket, valamint méltányossági kérelmet tartalmazó ügyeket, 
amelyeknél egy testületi tag is eljárhat. (A tanácsra vonatkozó szabályok az egye-
dül eljáró testületi tagra is értendők). A tanács tagjainak kijelölésére a Pénzügyi 
Békéltető Testület működési rendjében meghatározottak szerint kerül sor.

A PBT eljárására vonatkozó szabályok egyebekben alapvetően megegyeznek a 
BT eljárására vonatkozó szabályokkal.

4.4. A PBT határozatai

A  tanács (ideértendő az egyedül eljáró tag által hozott határozat is) határozatai 
lehetnek érdemiek és az ügy érdemét nem érintőek. Ez utóbbi körbe tartozik az el-
járást megszüntető határozat, melyet a tanács akkor hoz, ha a fogyasztó a kérelmét 
visszavonja, a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, az eljárás folyta-
tása lehetetlen, vagy az eljárás folytatására – a tanács megítélése szerint – bármely 
okból nincs szükség.

4.4.1. A PBT érdemi döntései

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében dönt az alábbiak szerint: 
• Kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a pénz-

ügyi vállalkozás vagy személy általános alávetési nyilatkozatában vagy keres-
kedelmi kommunikációjában, illetőleg az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb 
a döntés meghozataláig tett nyilatkozatában a PBT döntését magára nézve 
kötelezőként elismerte.
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• A tanács egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoz-
hat, ha pénzügyi vállalkozás vagy személy alávetési nyilatkozatot nem tett, 
de a kérelem megalapozott, és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem 
a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem 
haladja meg az egymillió forintot.

• Ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás 
kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem is-
meri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilat-
kozott.

• A PBT a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást köve-
tően a kérelmet megalapozatlannak találja.

A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve az ajánlásnak ki kell terjednie a ké-
relemben előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indo-
kokra. A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni kell az eljárás költségé-
nek összegéről és annak viseléséről. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére 
a tanács az ügyet eldöntötte.

Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, amely a felek oldalán a PBT 
eljárása igénybevételével összefüggésben – a célszerű és jóhiszemű eljárás köve-
telményére figyelemmel – igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés 
és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és 
keresetkiesés stb.).

A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint – a határo-
zat kihirdetését követő naptól számított – 15 napos határidőt kell szabni. 

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

A PBT jogosult határozatát, illetve ajánlását – a felek nevének megjelölése nél-
kül – a jogvita tartalmának és az eljárás eredményének rövid leírásával nyilvános-
ságra hozni.

4.4.2. A bírósági úton történő igényérvényesítés joga

A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági 
eljárás keretében érvényesítse.

A tanács határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a kötelezést tar-
talmazó határozat és az ajánlás hatályon kívül helyezése kérhető a bíróságtól az 
eljárási, illetőleg hatásköri szabályok megsértése esetén.

A felek a kézbesítéstől számított 15 napon belül keresettel a határozat hatályon 
kívül helyezését kérhetik a Fővárosi Törvényszéktől, ha a tanács összetétele vagy 
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eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, vagy a békéltető testületnek 
nem volt hatásköre az eljárásra vagy a békéltető testületi eljárás iránti kérelem 
meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

A pénzügyi vállalkozás (személy) az ajánlás hatályon kívül helyezését – a kéz-
besítéstől számított tizenöt napon belül – akkor is kérheti a Fővárosi Törvényszék-
től, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.

A pert a PBT-vel szemben kell megindítani. A testület e perben perbeli jogké-
pességgel és cselekvőképességgel rendelkezik.

A bíróság a tanács kötelező határozatának végrehajtását a fél kérelmére felfüg-
gesztheti, de a bíróság ítélete kizárólag a határozat érvénytelenítésére vonatkoz-
hat. A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás 
hatályon kívül helyezésére vonatkozhat. A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak 
nincs helye.

4.4.3. A határozat kijavítása 

A fél kérheti a határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított 
tizenöt napon belül a határozatban előforduló bármely névcsere, névelírás, szám- 
vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás kijavítását, vagy a kötelezést tartalma-
zó határozat, illetve az ajánlás meghatározott része tekintetében értelmezés kiadá-
sát. Ha a PBT a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított nyolc 
napon belül a kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a 
kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részévé válik. A PBT a határozat-
ban lévő hibát a határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétől számított harminc na-
pon belül kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított határozatot vagy ajánlást 
a kijavítást követő öt munkanapon belül megküldi a feleknek.

4.4.4. A határozat végrehajtása

Ha a pénzügyi vállalkozás (személy) a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a PBT 
– a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és 
az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt 
kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. A kézbesí-
tési vélelemre tekintettel nyilvánosságra hozott ajánlások esetén, ha a kézbesítési 
vélelmet megdöntik, a békéltető testület haladéktalanul intézkedik a nyilvános-
ságra hozatal megszüntetéséről.

Az ajánlás nem hozható nyilvánosságra, ha a bíróságtól annak hatályon kívül 
helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság eljárása jogerősen le nem zárult. 
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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 ellá-
tását. 

A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a békéltető 
testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.

A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó ha-
tározat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról 
köteles értesíteni a PBT-t.

5. A FOGYASZTÓI PANASZOK INTÉZÉSÉNEK EGYÉB ÚTJAI: 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS 

A fogyasztói panaszok intézésének egyéb útjairól az Fgytv. 17/A–17/D. §-ai ren-
delkeznek. E körbe tartoznak az ügyfélszolgálat létrehozására és működtetésére, 
valamint a fogyasztói panaszok intézésére vonatkozó szabályok. Ugyancsak az 
egyéb szabályok körében rendelkezik a törvény a fogyasztóvédelmi szakreferen-
sek foglalkoztatásának követelményeiről. 

5.1. Az ügyfélszolgálat

Ugyancsak a fogyasztói panaszok gyors elintézését hivatott szolgálni az Fgytv. 
17/A–17/C. §-aiban szabályozott ügyfélszolgálat létrehozása. A fogyasztóvédelmi 
szempontból legfontosabb közszolgáltatási szektorokban (pl. közüzemi, a pénz-
ügyi és nyugdíjpénztári, a biztosítási, valamint a távközlési tevékenység) vagy tör-
vény külön rendelkezése alapján a fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok ki-
vizsgálására és orvoslására, a fogyasztók tájékoztatására az ügyfelek részére nyitva 
álló helyiségben ügyfélszolgálatot kötelesek működtetni.

Az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles 
megállapítani, illetve működésének feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, 
hogy a fogyasztói érdekek ne sérüljenek. Az ügyfélszolgálat a fogyasztói bejelenté-
sek intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttműködni a fogyasz-
tói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles 
megállapítani, illetve működésének feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, 
hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hozzáférés – az ellátott fo-
gyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel – ne járjon aránytalan ne-
hézségekkel a fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles biztosí-
tani legalább azt, hogy
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• az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat a hét 
egy munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folya-
matosan nyitva tartson,

• a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat legalább a hét egy munka-
napján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan el-
érhető legyen,

• az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat eseté-
ben a fogyasztóknak lehetőségük legyen elektronikusan és telefonon keresz-
tül is a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására, a személyes 
ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a 
szolgáltató köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani a fogyasz-
tó számára,

• az elektronikus eléréssel működtetett ügyfélszolgálat – üzemzavar esetén 
megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan elérhető legyen, il-
letve

• amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden vármegyeszékhelyen 
ügyfélszolgálatot működtessen.

A  telefonos ügyfélszolgálatot ugyanolyan feltételekkel kell működteti, mint az 
ügyfélszolgálatot, a szolgáltatásért nem lehet emeltdíjas tarifát kérni.

5.2. A fogyasztói panaszok, bejelentése intézése

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos ál-
láspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a 
panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó 
panaszát szóban közli, és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 
A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyan-
azon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint 
az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás 
mellőzheti.

A  válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresé-
sének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosz-
szabbítható. A  válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a 
fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. Az ügyfél-
szolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles 
együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. A panasz 
elutasítása esetén a fogyasztót tájékoztatni kell az igénybe vehető jogorvoslati le-
hetőségekről. 
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5.3. Fogyasztóvédelmi szakreferens. 

Az Fgytv. 17/D.§.-a rendelkezik a fogyasztóvédelmi szakreferensre vonatkozó sza-
bályokról. A  törvény értelmében a kis- és középvállalkozások körét meghaladó 
méretű vállalkozások kötelesek fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni. A  fo-
gyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységé-
nek figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi 
szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmé-
lyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. 
A fogyasztóvédelmi referens feladat emellett a fogyasztóvédelmi hatósággal, bé-
kéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami 
szervekkel való kapcsolattartás. Nem tartozik a feladatkörébe fogyasztói panaszok 
intézése.

AJÁNLOTT IRODALOM

Baranovszky György – Kóródy Dávid: A fogyasztóvédelmi békéltetés fejlődése Magyar-
országon. Magánkiadás, Budapest, 2020.

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007, VIII. fejezet.
Fazekas Judit: A békéltető testületekről avagy vitarendezés másként. Szerk. Sós Gabriella, 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, 2002,
Gelencsér András: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon II. – a gyakorlat tük-

rében c. tanulmányában lévő táblázat átdolgozott változata. Eljárásjogi Szemle, 2016/4. 
25–37.

Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának jövőjéről. In Né-
meth János – Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-Orac, 
Budapest, 2014, 172–173.

Jagusztin Tamás: A fogyasztóvédelmi törvény alapján történő közérdekű perlés tapasz-
talatai – kitekintéssel a hatályos Polgári Perrendtartás (Pp.) szabályozására. Ügyészek 
Lapja, 2018/4–5.

Lévayné Fazekas Judit – Sós Gabriella (szerk.): Alternatív jogvitarendezés határon innen 
és túl. MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet, Budapest, 2009.

Fazekas Judit: Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem. KJK, Budapest, 1995, VI. fejezet, 
220–261.

Németh Anita: Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. In Fogyasztóvédelmi Kódex. KJK, 
Budapest, 1998, 79–105.

Pribula László: Fogyasztóvédelem az új polgári perrendtartásban. Ügyészek Lapja, 
2018/4–5.

http://ugyeszeklapja.hu/
http://ugyeszeklapja.hu/
http://ugyeszeklapja.hu/


210 X. A FOGYASZTÓVÉDELEM JOGORVOSLATI RENDSZERE

JOGSZABÁLYOK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A–17/C–17/D. §§, a 18–37/A. §§ és a 
38–39. §§

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről VI. Könyv. 6.105. §
2013. évi CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 164. §
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartásról 85/A. §
2016. évi CXXX. tv. a Polgári perrendtartásról XLII. fejezet 571–579. §§
2002. évi LV. törvény a közvetítésről 
2013/11/EU irányelv fogyasztói jogviták alternatív jogvitarendezéséről

. 



XI. FEJEZET

FOGYASZTÓVÉDELMI IGAZGATÁS

1. A FOGYASZTÓVÉDELEM INTÉZMÉNYRENDSZERE 

A  fogyasztóvédelemi igazgatás a közigazgatásnak az a tevékenysége, amelynek 
elsődleges feladata, hogy a fogyasztóvédelmi szakpolitika alapján a fogyasztóvé-
delmi intézményrendszeren keresztül biztosítsa a fogyasztóvédelemre vonatkozó 
stratégia érvényesülését, illetőleg a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtását. 
E fejezetben a fogyasztóvédelem intézményrendszerét, valamint a fogyasztóvédel-
mi hatóságok ellenőrzési, felügyeleti tevékenységét tekintjük át.

1.1. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer létrejötte 

Az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer létrejötte a rendszerváltás évei-
hez, az 1990-es évekhez köthető.260 Az állami fogyasztóvédelmi rendszer első had-
állásaként, 1991-ben létrejött Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban: 
FVF), illetve területi szervei, a vármegyei felügyelőségek.261 Az FVF a fogyasztó-
védelemmel kapcsolatos jogszabályok érvényesüléséért elsődlegesen felelős, ön-
álló feladat- és hatáskörrel rendelkező, országos hatáskörű központi szerv volt, 
amely az ipari és kereskedelmi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozott. Az 
1991-ben kialakult új fogyasztóvédelmi struktúra élén a miniszter által kinevezett 
főigazgató állt, a vármegyei felügyelőségek vezetőit pedig a főigazgató nevezte ki. 

260  Megemlítendő, hogy az 1990-es éveket megelőzően is léteztek piacfelügyeleti funkciót 
ellátó központi és területi államigazgatási szervek, de alapvető céljuk és funkciójuk nem a fo-
gyasztóvédelem, hanem a belkereskedelem rendjének biztosítása és felügyelete volt. Ebbe a 
körbe sorolható az 1952-ben létrehozott Állami Kereskedelmi Felügyelet, amely 1967-től Álla-
mi Kereskedelmi Felügyelőség, 1970-től pedig Országos Kereskedelmi Felügyelőség (OKF) né-
ven működött. A Minisztertanács 1988. január 1-től az OKF-et megszüntette, és jogutódjaként 
rendelkezett az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség létrehozásáról. 

261  Lásd a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről szóló 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendeletet.
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1.2. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer átalakulása 1995 és 2004 között

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer fejlődése szempontjából meghatározó je-
lentőséggel bírt az ország Európai Unióhoz való csatlakozását előkészítő, 1994 és 
2004 közötti időszak. Az 1998-ban hatályba lépett fogyasztóvédelmi törvény kü-
lön fejezetben szabályozta a fogyasztóvédelem intézményi rendszerét. A Fogyasz-
tóvédelmi törvény preambuluma a célok között külön kiemelte, hogy a törvény 
hozzá kíván járulni a fogyasztói érdekek érvényesüléséhez szükséges intézmény-
rendszer továbbfejlesztéséhez. A fogyasztóvédelem állami irányítása és a fogyasz-
tóvédelmi politika kialakítása a Gazdasági Minisztérium, illetőleg a gazdasági mi-
niszter hatáskörébe tartozott. 

A fogyasztóvédelmi igazgatás rendszerében ez időszak alatt lényeges változások 
következtek be. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség működésének első négy éve 
után a Kormány a területi államigazgatási szervek reformjának fő irányairól szóló 
1105/1995. (XI. 1.) számú határozatában elrendelte, hogy az egységes vármegyei 
közigazgatási hivatalon belül – a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a közigazga-
tási hivatal vezetőjének kettős irányítása alatt – szakmailag önálló szakigazgatási 
szervek működjenek. Ennek értelmében a területi közigazgatási szervek – így a 
területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek is – szakmai önállóságuk megtartásával, 
mint a megyei közigazgatási hivatal belső szervezeti egységei működtek tovább, 
de szakmai irányításukat továbbra is a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség látta el.

1.3. A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere 2004 és 2010 között 

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer 2007-es reformja újra változást eredmé-
nyezett a fogyasztóvédelem állami szervezetrendszerében. A  fogyasztóvédelmi 
felügyelőségek területi szerveinek és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek a he-
lyét általános jogutódként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban: 
NFH) – és annak területi szervei – vették át.

Az NFH a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló, önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervként működő központi hivatalként látta el az álta-
lános fogyasztóvédelmi feladatokat.

Az NFH szervezetileg központi hivatalból, területi szervekből és azok kiren-
deltségeiből állt. A területi szervek regionális szinten szerveződtek, hét262 – a kor-
mányzati szerkezetátalakítás során kialakított régióhoz – igazodva. A kirendeltsé-
gek a regionális felügyelőségek székhelyén kívüli vármegyeszékhelyeken kerültek 
felállításra. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági jogkört a regionális felügyelő-

262  Dél-alföldi Régió, Dél-dunántúli Régió, Észak-alföldi Régió, Észak-magyarországi Régió, 
Közép-dunántúli Régió, Közép-magyarországi Régió, Nyugat-magyarországi Régió.
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ségek gyakorolták, a másodfokú hatóság az NFH volt. Megjegyzendő ugyanakkor, 
hogy az NFH mint általános fogyasztóvédelmi hatóság mellett számos más ható-
ság – például a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete – rendelkezett fogyasztóvédelmi hatáskörrel, sőt maga a kormányrendelet is 
kijelölt bizonyos kérdésekben szakhatóságokat – például a gyógyszerekkel kap-
csolatos eljárásban az Országos Gyógyszerészeti Intézet került szakhatóságként 
kijelölésre. A fogyasztóvédelmi hatáskörök fragmentációját a szervezeti átalakítás 
nem tudta jelentősen csökkenteni. A hatásköri összeütközések elkerülése, kiala-
kult hatásköri viták rendezése és nem utolsósorban a fogyasztóvédelmi anyagi és 
eljárásjogi szabályok egységes alkalmazása céljából az NFH együttműködési meg-
állapodásokat kötött fogyasztóvédelmi jogkörrel felruházott más hatóságokkal és 
szervezetekkel.

1.4. A fogyasztóvédelem intézményrendszere 2010 után 

2010 után újfent átalakult a fogyasztóvédelem irányítási rendszere. A közigazgatá-
si hivatalok felállításáról szóló törvény,263 valamint a fővárosi és megyei kormány-
hivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2011. január 1-jei hatállyal 
a közigazgatási hivatalokra ruházta 17 szakigazgatási szerv, köztük a fogyasztó-
védelem területi szerveinek szervezeti és költségvetési irányítását. A szakmai fel-
ügyelet ugyanakkor megmaradt az NFH jogkörében. 

Az NFH továbbra is önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal-
ként működött, és a fogyasztóvédelem területén általános fogyasztóvédelmi ha-
táskörrel rendelkezett. Ez a 2007 óta létező jogállás előrelépést eredményezett a 
korábbi szubszidiárius hatáskörhöz képest, és azt jelentette, hogy az NFH jogosult 
volt eljárni minden olyan ügyben, amelyben jogszabály nem zárta ki a fogyasztó-
védelmi hatóság eljárását. 

Az NFH 2010–2011-es új jogalkalmazási politikája kiemelte, hogy feladatkör-
ének ellátása során arányos, fokozatos és méltányos intézkedéseket kíván hozni 
a jogszabálysértő vállalkozásokkal szemben. Ez az üzenet magában foglalta azt, 
hogy a kis- és középvállalkozások ellenőrzése során nem alkalmaznak olyan jog-
következményeket, amelyek az említett gazdasági szereplők ellehetetlenítését 
eredményeznék. 

Az intézményi változások között említendő a Fogyasztóvédelmi Tanácsról 
szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat elfogadása. A Tanács feladata a fo-
gyasztóvédelmi szempontok hatékony érvényesítése, a fogyasztóvédelmet érintő 
javaslatok közvetítése a kormányzat számára, valamint a kormányzati fogyasz-

263  2010. évi CXXVI. tv. a közigazgatási hivatalokról. 
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tóvédelmi politika, a fogyasztói érdekek összehangolása. A  Fogyasztóvédelmi 
Tanács véleményező, tanácsadó, konzultációs testületként hatékonyan segíti a 
jogalkotást. 

1.5. A fogyasztóvédelem intézményrendszere 2017–2022 között

A  jogalkotó 2017. január 1-től újabb intézményi változásokat léptetett hatályba 
a fogyasztóvédelem területén. A  378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet264 értelmé-
ben az NFH jogutóddal megszűnt. Általános jogutódja – a másodfokú ügyekben 
gyakorolt hatósági jogkör kivételével – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett.265 
A kormányrendelet másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályát ruházta fel másodfokú hatósá-
gi jogkörrel. A 2019-ben újabb fordulat következett, megszüntették a fellebbezés 
lehetőségét a fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági eljárásban azzal, hogy ha-
tályon kívül helyezték a Pestvármegyei Kormányhivatal másodfokú hatóságként 
történt kijelölését.266

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a megyei kormányhivatal járási hiva-
talai (174 járási hivatal), valamint a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatalai (23 
hivatal) látják el (összesen 197 hivatal). 2018-ban az innovációs és technológiai 
miniszter feladatkörébe került a fogyasztóvédelem központi irányítása, illetőleg a 
fogyasztóvédelmi szakpolitika kialakítása. 2022-ben újabb változás következett, az 
új kormányban az igazságügyi miniszter feladatkörébe került a fogyasztóvédelem. 

1.6. A fogyasztóvédelem hatályos állami intézményrendszere 

A  fogyasztóvédelem állami intézményrendszerével kapcsolatos rendelkezéseket 
az Fgytv. VII. fejezete szabályozza. A fogyasztóvédelem irányításáért és a fogyasz-
tóvédelmi politika kialakításáért a fogyasztóvédelemért felelős miniszter felelős. 
E hatáskörében fogyasztóvédelemért felelős miniszter fogyasztóvédelmi szakma-
politikai programot alkot, intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói 
jogok védelme és érvényesítése érdekében. Mint azt a fentiekben említettük, 2022. 
május 24-től a fogyasztóvédelem irányításáért az igazságügyi miniszter felelős. 

264  Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttér-
intézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvéte-
léről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.

265  378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés.
266  387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdését 2020. március 1-i hatállyal hatá-

lyon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) 163. § (2) bekezdése.
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A Kormány statútumáról szóló 182/2022. (V. 24.) kormányrendelet 127. §-a értel-
mében a miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a 
fogyasztóvédelemre, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmára és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályokat, 
kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a fogyasztóvédelemmel, va-
lamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai progra-
mokat, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását. A miniszter irányítási jogköré-
ben meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét, támogatja a fogyasztói 
jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek 
keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel 
kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint 
az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos 
kormányzati feladatokat. A  miniszter a Kormány feladatkörében érintett tagjá-
nak/tagjainak bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói 
jogok védelme és érvényesítése érdekében, ellátja az intézményfejlesztési feladato-
kat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében.

A fogyasztóvédelem hatósági feladatait továbbra is a területi közigazgatási ha-
tóságok, a fővárosi és várvármegyei267 kormányhivatalok járási hivatalai (174 járá-
si hivatal), valamint a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatalai (23 hivatal) látják 
el. A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban hozott végleges határozatok ellen 2019-
től nincs helye további közigazgatás jogorvoslatnak (fellebbezésnek), a határozat 
ellen az érintett bíróság eljárást kezdeményezhet.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét és feladatait az Fgytv. 45/A. §-a részle-
tezi. Ezeket részletesebben e fejezet 2.2. pontjában tárgyaljuk. 

2. FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGI FELÜGYELET/ELLENŐRZÉS 

A fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés közigazgatási hatósági eljárás lényegét il-
letően a felügyelt tevékenységének ellenőrzését és szükség esetén intézkedés meg-
tételét foglalja magában. A fogyasztóvédelmi felügyelet számos hatóság, hivatal, 
entitás között oszlik meg. Az általános fogyasztóvédelmi jogkörrel felruházott 
fogyasztóvédelmi hatóság a fővárosi, vármegyei hivatal ugyanakkor fogyasztó-
védelmi hatáskörrel rendelkeznek – külön jogszabály felhatalmazása alapján – 
a versenyfelügyeleti, a pénzpiaci felügyeleti, továbbá a termékek piacfelügyeleti 
gyakorló szakhatóságok is.

267  Lásd a 2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával össze-
függő módosításáról.
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A hatóságok kötelezettsége a fogyasztóvédelmi feladatok terén való hatékonyan 
együttműködés, a jogbiztonság, a törvényes fogyasztói jogok védelme, illetve a 
vállalkozások számára kiszámítható jogi környezet létrehozása érdekében a ható-
sági ellenőrzések minél hatékonyabb összehangolása, továbbá a fogyasztóvédelmi 
feladatokat ellátó állami szervek „legjobb gyakorlatainak” kölcsönös megismeré-
se, illetve lehetőség szerinti alkalmazása. 

2.1. A fogyasztóvédelmi hatósági felügyelet általános és specifikus elvei 

A  közigazgatásra vonatkozó alkotmányos, valamint az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti általános eljárási alapelvek mel-
lett a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban is alapkövetelményként érvényesül 
az arányosság, a nyilvánosság, pluralitás és a partnerség elve. A fogyasztóvédelmi 
igazgatás specifikus elvei a fogyasztóvédelem szerves fejlődésének eredményei. 
Vannak olyan követelmények, amelyek az egymásra épülő fogyasztóvédelmi poli-
tikai programokban fogalmazódtak meg, más követelményeket normatív módon 
a fogyasztóvédelmi jogszabályok tartalmaznak.

A  IV. fogyasztóvédelmi nemzeti stratégia megvalósítását szolgáló feladatterv 
1.3. pontja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter feladataként határozta meg, 
hogy a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban kiszámítható és átlátható jogalkalma-
zást, arányos és következetes szankcionálási gyakorlatot kell bevezetni, és bővíteni 
kell a hatósági jogalkalmazás eszköztárát. 

Ennek alapján hirdette meg az NFH a jogsértő vállalkozásokkal szembeni új 
szemléletű jogalkalmazást, amely az arányos, fokozatos és méltányos intézkedések 
alkalmazását tűzte ki célul. 

a) Arányosság elve
Az arányosság a fogyasztóvédelmi hatósági tevékenységgel szemben megfogalma-
zódó alapvető követelmény. Az arányossági elvnek érvényesülnie kell a hatósági 
eljárás megindítása, a hatósági ellenőrzés terjedelme, továbbá a szükséges intézke-
dések tekintetében egyaránt. Magában foglalja azt is, hogy a kis- és középvállalko-
zások ellenőrzése során ne alkalmazzanak olyan jogkövetkezményeket, amelyek 
az említett gazdasági szereplők ellehetetlenítését eredményeznék. Mindazonáltal 
az arányosság követelményével összhangban van az is, hogy a fogyasztókkal szem-
ben jogsértéseket elkövető vállalkozásokkal szemben következetes és erőteljes ha-
tósági fellépést kell alkalmazni. 

b) A nyilvánosság és transzparencia elve
A fogyasztóvédelem hatékonyságának egyik sarkalatos kérdése a nyilvánosság és a 
transzparencia biztosítása. Normatív követelmény, hogy a hatósági eljárásban biz-
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tosítani kell a nyilvánosság érvényesülését. A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás-
ban hozott végleges határozatot a fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi. A döntés 
közzététele a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján, továbbá – amennyiben szük-
séges – a fogyasztóvédelmi hatóság által célszerűnek tartott egyéb módon törté-
nik. A közzétett döntésről a fogyasztóvédelmi hatóság a nemzeti hírügynökséget 
is tájékoztathatja.

A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
közzé kell tenni az Fgytv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jog-
sértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal által 
hozott véglegessé vált döntést vagy a bíróság által hozott végleges döntést, vala-
mint az azzal kapcsolatos adatokat,268 a jogorvoslat során hozott bírósági vagy ha-
tósági döntést.269 

A nyilvánosság elve magában foglalja jogkövető vállalkozásokra vonatkozó ún. 
pozitív vagy negatív lista közzétételéhez való érdeket. A pozitív lista orientálja a 
fogyasztókat arról, hogy melyek a tisztességes, korrekt kereskedelmi gyakorlatot 
folytató vállalkozások, amelyek segítik a fogyasztói panaszok hatékony, eredmé-
nyes megoldását. Negatív listaként szolgál a fogyasztóvédelemért felelős miniszté-
rium által a jogsértő webáruházakról vezetett adatbázis, amely a https://jogserto-
webaruhazak.kormany.hu/ oldalon érhető el. 

c) A partnerség elve 
A  partnerség elve értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság olyan állami szerv, 
amelynek a hagyományos – ellenőrző, bírságoló – hatósági munka mellett fel-
adatát képezi a fogyasztók és vállalkozások információkkal való ellátásának tá-
mogatása, a jogkövető magatartás elősegítése. A partnerség elve alapján a hatóság 
biztosítja a piaci szereplők számára a jogalkalmazási folyamatokban való részvétel 
lehetőségét és a jogalkalmazás átláthatóságát. A partnerség elvéből vezethető le a 
közjog és a magánjog közeledését, a mellérendeltség erősödését mutató hatósági 
szerződés intézménye is. Az Fgytv. lehetővé teszi, hogy a fogyasztóvédelmi ható-
ság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerző-
dést kössön azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, 
és magatartását a fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel a hatósági szerződés szerint 
összhangba hozza.270 A  hatósági szerződés nem alkalmazható, ha a vállalkozás 
megismétli az eredeti jogsértést a hatósági szerződésben meghatározott teljesítési 
határidőn belül. 

268  Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés.
269  Fgytv. 51/B. § (2) bekezdés.
270  Fgytv. 47. § (6) bekezdés.

https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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d) Pluralitás elve
A fogyasztóvédelem pluralitása a fogyasztói érdekvédelem több pilléren nyugvó 
karakterét jelzi. Fogyasztóvédelemben elsődleges hatáskörrel az állami fogyasz-
tóvédelem rendelkezik, de a fogyasztóvédelmet ellátó fogyasztóvédelmi állami 
szervek, hatóságok mellett rendelkeznek fogyasztóvédelmi funkcióval a helyi ön-
kormányzatok képviselő-testületei és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek, 
egyesületek is.271 

A helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi jogköreit az Fgytv. 2008. és 2011. 
évi módosításai jelentősen korlátozták azzal, hogy a jegyző által gyakorolható 
hatósági jogköröket a szakhatóság hatáskörébe utalták. A megmaradó jogkörök 
tanácsadói iroda működtetésére és a fogyasztói önszerveződések támogatására 
korlátozódtak.272 

A fogyasztói érdekvédelem harmadik pillére a fogyasztói érdekvédelmi szerve-
zetek tevékenysége. Az Fgytv. 45. §-a által kijelölt mozgástér alapján a társadalmi 
érdekvédelmi szervezetek, egyesületek alapvetően a fogyasztói érdekek megjelení-
tésével, az érdekfeltárással segítik a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói 
jogainak érvényesítését. Ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, segí-
tik a fogyasztói jogok érvényesülését, ösztönzik a tudatos fogyasztói magatartást, 
képviselik a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben, közér-
dekű keresetek indításával segítik a fogyasztók joghoz jutását, közreműködnek a 
fogyasztói politika alakításában. Véleményezik a fogyasztóvédelmi jogszabályo-
kat, illetőleg szükség esetén kezdeményezik módosításukat. Figyelemmel kísérik 
a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket, tájékozta-
tási és tanácsadó irodák működtetésével segítik a fogyasztók jogérvényesítését, 
közreműködnek a fogyasztók tájékoztatását, oktatását célzó programokban. A fo-
gyasztóvédelmi egyesületek működésének támogatásáról az állam az éves költség-
vetésben gondoskodik. A fogyasztók jogainak védelme érdekében a fogyasztóvé-
delmi hatóság eljárásában az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében a 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket az ügyfél jogai illetik meg.273

271  Lásd erről Árva Zsuzsanna: Fogyasztóvédelem a közigazgatási reformok keresztmetsze-
tében. In: Szikora Veronika és Árva Zsuzsanna (szerk.) A fogyasztók védelmének új irányai és 
kihívásai a XXI. században, Debrecen, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
kiadványa, 2018. 306.

272  Fgytv. 44. §.
273  Fgytv. 46. § (2) bekezdés a) pont.
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2.2. A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

A  fogyasztóvédelmi hatóság Fgytv. 45/A. §-ban szabályozott hatáskörébe fősza-
bályként a vállalkozásoknak a fogyasztókkal szembeni, fogyasztókat érintő piaci 
magatartásának, kereskedelmi tevékenységének fogyasztóvédelmi célú ellenőrzé-
se tartozik. E feladatkörében a hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
betartását, különös tekintettel az áruk forgalmazására, a szolgáltatások nyújtásá-
ra, az áruk fogyasztók számára való értékesítésére, a fogyasztóknak forgalmazott 
termék minőségére, összetételére, csomagolására, a fogyasztóknak értékesítésre 
szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően 
megállapított árára vonatkozó rendelkezésekre. A  fogyasztóvédelmi hatóság el-
lenőrzi továbbá fogyasztók tájékoztatására, a gyermek- és fiatalkorúak védelmére, 
a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített 
szavatossági és jótállási igények intézésére a termék forgalmazása vagy szolgálta-
tás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések 
betartását, és – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – eljár azok megsértése 
esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság az ellátási láncban szereplő valamennyi vál-
lalkozás vonatkozásában is jogosult ellenőrizni, és azok megsértése esetén eljárni 
a jogsértővel szemben.

A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelőségével 
kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a fogyasztóvédelmi törvény, a 
termékek piacfelügyeletéről szóló törvény,274 valamint más külön jogszabály ren-
delkezése alapján gyakorolja.275

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi továbbá a külön jogszabályban fogyasz-
tóvédelmi rendelkezésként meghatározott követelmények betartását, és eljár azok 
megsértése esetén. Kivételt képez ez alól a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény által más hatóság (MNB, GVH, 
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság) ellenőrzési jogkörébe utalt tisztességtelen gya-
korlatok ellenőrzése és a jogsértés miatti intézkedési jogkör.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél al-
kalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési fel-
tételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményébe ütközően szerződéses jogokat és kötelezettségeket egy-
oldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.276 

A hatósági eljárás kérelemre (panasz) vagy hivatalból (ex officio) indulhat. A fo-
gyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés bekövetkezését követő három éven túl 

274  A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv., valamint a törvény végre-
hajtásáról szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet.

275  Fgytv. 45/A. §.
276  Fgytv. 45/B. §. 
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nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás 
abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy va-
lamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem 
kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi 
hatósághoz fordulhat, azonban ha a jogvita nem tartozik a fogyasztóvédelmi ha-
tóság hatáskörébe, a hatóság átteszi a kérelmező ügyét a hatáskörrel rendelkező 
szervhez, vagy magánjogi jellegű, egyedi jogvita esetén a békéltető testülethez.

A  fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában az általuk védett fogyasztói érdekek 
védelme körében az ügyfél jogai illetik meg a fogyasztói érdekek képviseletét ellá-
tó egyesületeket, illetve bizonyos esetekben az Európai Gazdasági Térség bármely 
más államának joga alapján létrejött és feljogosított szervezeteket. A  fogyasztói 
érdekek képviseletét ellátó egyesületeket ugyanakkor a más által kezdeményezett 
eljárásban az ügyfél jogai csak akkor illetik meg, ha az eljárásban vizsgált jogsértés 
a fogyasztók széles körét érinti.277

2.3. A fogyasztóvédelmi hatóság intézkedései 

A  fogyasztóvédelmi hatóság intézkedési jogosítványait a fogyasztóvédelmi tör-
vény 47. §-a nevesíti. 

Ha a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy 
a vállalkozás a jogszabályban, illetve a hatósági döntésben foglalt előírásokat meg-
sértette, és a jogszabály vagy a hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás 
megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság 
felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapí-
tásával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak 
megszüntetésére. 

Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a meghatározott 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges körülményeinek – 
így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő 
magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembe-
vételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkö-
vetkezményeket állapíthatja meg:

• elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
• megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását,
• határidő kitűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelez-

heti a vállalkozást,

277  Fgytv. 46. § (2) és (2a) bekezdések.
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• a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru 
forgalmazását, illetve értékesítését,

• a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsér-
téssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi ép-
ségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral 
fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges,

• a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az al-
kohol tartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazá-
sát, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsér-
téssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes 
bezárását,

• fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

A fentiek mellett 2020. január 17-től speciális intézkedési jogosítványokkal ren-
delkezik a fogyasztóvédelmi hatóság a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok kö-
zötti együttműködésről szóló (EU) 2017/2394 uniós rendelet278 hatálya alá tartozó 
jogsértések megszüntetésének vagy megtiltásának érvényre juttatása és a fogyasz-
tók kollektív érdekeit érő súlyos sérelem kockázatának megelőzése érdekében.279 
A fogyasztóvédelmi hatóság ideiglenes intézkedésként elrendelheti az adott online 
felület tartalmának eltávolítását vagy módosítását, illetve az online felületre való 
belépéskor a fogyasztóknak szóló kifejezett figyelmeztetés megjelenítését. Ezeket 
a digitális tartalmakat korlátozó, szigorú ideiglenes intézkedéseket a fogyasztó-
védelmi hatóság abban az esetben foganatosíthatja, ha nem áll rendelkezésre más 
hatékony eszköz a digitális tartalmakkal való visszaélések megakadályozására. Az 
ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvény 69. §-a alapján szervezi és el-
lenőrzi.

Fontos megjegyezni, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a fenti intézkedéseket 
jogosult együttesen is alkalmazni, így pl. a jogsértés megállapítása vagy az attól 
való eltiltás mellett bírságot is kiszabhat, illetőleg hogy az Fgytv. által nevesített 
hatósági intézkedéseken kívül, más jogszabály a benne meghatározott fogyasz-
tóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket hatá-
rozhat meg.280

278  (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végre-
hajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet ha-
tályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

279  Fgytv. 47. § (1a–1c) bekezdések.
280  Fgytv. 47. § (3) bekezdés.
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2.4. A fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának rendje

A fogyasztóvédelmi törvény 47/C. §-a rendelkezik a fogyasztóvédelmi bírság ki-
szabásának rendjéről és a bírság összeghatárairól. A  fogyasztóvédelmi hatóság 
bírságot szab ki, ha a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító vég-
legessé vált határozatában a vállalkozás számára előírt kötelezettség teljesítésére 
megállapított határnap elteltét, illetve a határidő lejártát követő hat hónapon belül 
a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon a te-
lephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette, a jogsér-
tés a fogyasztók széles körét érinti, vagy a vállalkozás megsérti a békéltető testületi 
eljárásban előírt együttműködési kötelezettségét.

2.4.1. A bírság összege

A bírság összege függ a vállalkozás éves nettó árbevételének nagyságától, továbbá 
a jogsértés jellegétől. Magasabb a bírság összege abban az esetben, ha a fogyasz-
tók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fo-
gyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés valósul meg.

A bírság 15 ezer forinttól – a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió 
forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kkv-törvény hatálya alá 
nem tartozó vállalkozás esetében – a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, 
de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, 
egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős 
vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet. 

A fentiek alá nem tartozó vállalkozás esetén a bírság 500 ezer forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továb-
bá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a 
vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, a számviteli törvény hatálya alá nem 
tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet.

Magasabb a bírságminimum az e-kereskedelmet folytató vállalkozások jogsér-
tése esetén. Amennyiben ezek a vállalkozások az e-kereskedelmi tevékenységük-
kel összefüggésben ismételten jogsértést követnek el  a bírság összege 200 ezer 
forinttól – a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó 
éves nettó árbevétellel rendelkező, a kkv-törvény hatálya alá nem tartozó vállal-
kozás esetében – a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 
millió forintig terjedhet. A bírság összege a fogyasztók széles körének testi épsé-
gét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelen-
tős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig terjedhet. 

A  fentiek alá nem tartozó e-vállalkozás esetén 2 millió forintig, illetve a fo-
gyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá 
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a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a 
vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, a számviteli törvény hatálya alá nem 
tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet.

2.4.2. A határon átnyúló, kiterjedt, súlyos jogsértések miatt kiszabható bírság

A Tanács és a Parlament 2019. november 27-én fogadta el az ún. Modernizáci-
ós irányelvet azzal a céllal, hogy az EU egységes piacán végbemenő digitális át-
alakulással összehangolja, modernizálja a fogyasztóvédelmi szabályozást, erősít-
se a digitális fogyasztói jogokat, növelje a végrehajtás hatékonyságát. Az irányelv 
módosítja a fogyasztói jogokról szóló 2011/83/EU, a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 
93/13/EGK, továbbá a fogyasztási cikkek ármegjelöléséről szóló 98/6/EK irány-
elvet. A jogharmonizációs kötelezettség teljesítési határideje 2021. november 28. 
volt, az átültetett szabályok 2022. május 28-tól alkalmazandók.

A Modernizációs irányelv a több tagállam fogyasztóit is érintő, határon átnyúló, 
kiterjedt, súlyos jogsértések miatt kiszabható bírságot számottevően megemelte, és 
feljogosítja a nemzeti hatóságokat hatékony, arányos és visszatartó erejű bírságok 
összehangolt kiszabására.281 A pénzbírságok visszatartó erejének növelése céljából 
a kiszabható pénzbírság összegét az adott tagállamban elért árbevétel legalább 4%-
ában kell meghatározni, ha pedig a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, 
akkor legalább 2 millió euróban.282 A határokon átnyúló kiterjedt jogsértésekre 
vonatkozó bírságszabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
(Fgytv.) 47/C. § (1b) bekezdésével – az irányelvvel összhangban – ültették át.283 Az 
új bírságszabályok 2022. május 28-tól alkalmazhatók.

3. A TERMÉKEK PIACFELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ  
SZABÁLYOZÁS

A fogyasztó egészségének és biztonságának garantálása a megkérdőjelezhetetlen 
fogyasztói alapjogok egyike. Mégis időről időre piacra kerülnek tömegek biz-
tonságát vagy életét, egészségét veszélyeztető termékek. Ilyen nagy vihart kavaró 
esetek voltak pl. a „dioxinnal szennyezett csirkehús esete” vagy a magyar „papri-

281  Modernizációs irányelv 9. preambulum bekezdés.
282  Modernizációs irányelv 1. és 3. cikk.
283  Az Fgytv.-be beiktatta a 2020. évi CXXXVI. tv. 3. §. Hatályos 2022. május 28-tól. 2020. 

évi CXXXVI. törvény 3. §. Hatályos: 2022. V. 28-tól. Beiktatta: 2020. évi CXXXVI. törvény 3. §. 
Hatályos: 2022. V. 28-tól.
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kahamisítási ügy”, amikor ólommal fertőzött őrölt paprikát hoztak forgalomba. 
Szerencsére nem minden veszélyes termék okoz tömeges katasztrófákat, de a bo-
nyolultabb technológiák és összetett termékek megnövelik a tömeges károkozás 
veszélyét. A termékek, szolgáltatások biztonságának fokozását szolgálják többek 
között a termékbiztonsági, megfelelőségi szabályok és a hozzájuk kapcsolódó pi-
acfelügyelet, amelyek célja, hogy ne kerülhessenek, illetőleg ne maradhassanak 
forgalomban olyan termékek, amelyek veszélyesek, vagyis nem felelnek meg az 
általános biztonsági követelményeknek. A termékbiztonsági rendelkezések alap-
vetően prevenciós célúak. Az igazgatási, adminisztratív előírások és a hathatós 
piaci felügyeleti szankciók segítik a termékbiztonsági és megfelelőségi szabályok 
betartatását.

3.1. Jogforrások 

3.1.1. EU-jogforrások

A termékbiztonsággal, a termékek megfelelőségével és a termékek piacfelügyele-
tével kapcsolatos alapvető követelményekről elsődlegesen az Európai Unió jog-
forrásai rendelkeznek. 2008 óta közvetlenül alkalmazandó és közvetlenül hatályos 
uniós rendeletek útján, egységes szabályozás érvényesül az Unió belső piacán a 
termékek piacfelügyeletére és a megfelelőségi követelmények tekintetében. A ren-
deleti szintű uniós jogforrások a következők:

• Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a ter-
mékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapítá-
sáról,

• (EU) 2019/1020 rendelet a piacfelügyeletéről és a termékek megfelelőségé-
ről.284

Az általános termékbiztonsági követelményeket a 2001/95/EK irányelv285 tartal-
mazza. Az általános termékbiztonsági szabályok szubszidiárius jellegűek, tehát 
egyes termékek esetében a speciális termékbiztonsági követelményeket ún. szek-
torális termékbiztonsági irányelvek (pl. gépek, játékok, felvonók stb.) is szabályoz-
hatják. Természetesen a vertikális jogszabályok rendelkezései nem lehetnek ellen-
tétesek az általános biztonsági szabályokkal.

284  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfel-
ügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/
EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).

285  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve az általános termékbiztonsági 
követelmények közelítéséről.
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3.1.2. Hazai jogforrások

A  hazai jogban a termékek piacfelügyeletéről és termékbiztonságra vonatkozó 
alapvető követelményekről és a termékek megfelelőségéről a termékek piacfelügye-
letéről szóló 2020. évi XLI. törvénnyel módosított 2012. LXXXVIII. törvény (továb-
biakban: Tpft.), továbbá a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 
6/2013. (I. 18.) kormányrendelet rendelkezik.

A szabályozás alapvető célja – ahogy azt a törvény preambuluma is deklarálja –, 
hogy a forgalomba hozatalra szánt vagy forgalomban lévő, az európai uniós jog 
hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a fogyasz-
tóvédelemre és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal 
a belső piac zavartalan működését, és egységes keretet biztosítson a piacfelügyelet 
számára.

3.2. A termékek forgalomba hozatalának és forgalmazásának alapvető 
követelményei

3.2.1. Biztonságosság 

Alapvető követelmény, hogy csak biztonságos termék hozható forgalomba. Bizton-
ságos minden olyan termék, amely a szokásos vagy észszerűen előrelátható hasz-
nálati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával 
összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egész-
sége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelent.

Az Európai Unió belső piacán csak biztonságos és az általános hatályú, közvet-
lenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt 
követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üze-
meltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. 

Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal 
összhangban álló szabvány határozza meg. Ezek hiányában a termék általános biz-
tonságossági követelményeknek való megfelelését nemzetközi szabványok, har-
monizált szabványok vagy a megfelelő európai szabványokat átvevő, önkéntesen 
alkalmazandó nemzeti szabványok, a termék forgalmazása szerinti belföldi szab-
ványok, az Európai Bizottságnak a termékbiztonság értékeléséről szóló iránymu-
tatásokat megállapító ajánlásai, az érintett ágazatban hatályos szakmai termék-
biztonsági követelményrendszer, a tudomány és a technika mindenkori állása 
szerinti egészségügyi, műszaki-technikai, valamint a biztonságossággal összefüg-
gő ismeretek, illetőleg a biztonságossággal összefüggő észszerű fogyasztói vagy 
felhasználói elvárások, valamint a szakmai szervezetek által kidolgozott ajánlások 
figyelembevételével kell értékelni.
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A termék fogalma alá tartozik minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak 
és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán ellenszolgáltatás fejében 
vagy a nélkül, új, használt vagy újrafeldolgozott állapotban szállítottak vagy bocsá-
tottak rendelkezésre. Nem tartozik a törvény alkalmazásában termék fogalma alá 
az élelmiszer, a takarmány, az élő növény vagy állat, az emberi eredetű készítmény 
vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi 
vagy állati eredetű készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és 
a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások.

A termék biztonságosságáról a gyártó köteles gondoskodni. Az importőr és a 
forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem forgalmazhat olyan terméket, amely-
ről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tud-
nia kellene, hogy nem biztonságos.

A termék biztonságosságát a következők alapján kell megítélni:
• termék alapvető ismérveire, különösen összetétele, csomagolása, valamint 

összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó 
előírások,

• a terméknek más termékre, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt 
– az együttes használat során észszerűen várható – hatásai,

• a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, 
hulladékkezelési vagy más tájékoztatója,

• a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a 
gyermek- és az időskorú, valamint a fogyatékkal élő – fogyasztókra.

EU-jogszabálynak vagy szabványnak megfelelő terméket biztonságosnak kell te-
kinteni. A termék biztonságosságának megítélését nem befolyásolja önmagában 
az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül forgalomba.

Ha kockázat figyelmeztetés nélkül nem észlelhető azonnal, a gyártó köteles a 
fogyasztót és a felhasználót írásban figyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó 
fel tudja mérni a használat során jelentkező veszélyeket, azok ellen óvintézkedést 
tehessen.

A figyelmeztetés nem mentesíti a gazdasági szereplőt a termék biztonságossá-
gával kapcsolatos kötelezettségei alól.

3.2.2. Megfelelőségi eljárás

A megfelelőségi eljárás olyan értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termék-
kel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsola-
tos, meghatározott követelmények teljesültek. 

Ha jogszabály egy termékre megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását írja 
elő, úgy e termék csak az eljárás lefolytatását követően hozható forgalomba. Az 
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eljárást a jogszabályban meghatározott módon a gyártó köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni.

Ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelőséget igazoló dokumentu-
mot ír elő, úgy a termék csak a dokumentummal hozható forgalomba. 

A  törvény speciális követelményeket határoz meg a terméken a CE megfele-
lőségi jelölés feltüntetésével kapcsolatban. 

A CE megfelelőségi jelöléssel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel az EU 
harmonizációs jogszabályaiban (szabványaiban) előírt követelményeknek. A CE 
jelöléssel csak akkor látható el a termék, ha az megfelel az általános hatályú, köz-
vetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és jogszabályokban foglalt 
követelményeknek.

Ha jogszabály kötelezően előírja, hogy a terméket CE megfelelőségi jelöléssel 
kell ellátni, akkor a termék csak a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését követően 
hozható forgalomba, valamint forgalmazható.

A CE jelölést csak a gyártó vagy meghatalmazott képviselője helyezheti el. A CE 
jelölést jól láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni, a kötelezően előírt formai ki-
alakításnak megfelelő módon.

Tilos a CE jelölést elhelyezni olyan terméken ahol jogszabály nem követeli meg 
a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését.

3.2.3. A gyártó és a forgalmazó kötelezettségei

Általános termékbiztonsági követelmény, hogy csak a jogszabályokban foglalt kö-
vetelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemel-
tethető, vagy bocsátható a fogyasztók és a felhasználók rendelkezésére.

a)  A gyártó kötelezettségei
A  gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános 
hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokkal és a Tpft. elő-
írásaival összhangban, a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint 
tervezte és gyártotta.

A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki doku-
mentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőségértékelési el-
járásokat.

Amennyiben jogszabály előírja, a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelő-
zően a gyártó vagy a megfelelőségértékelő szervezet kiállítja a megfelelőséget igazo-
ló dokumentumot. Ugyancsak a gyártó felelőssége az azonosító adatok (típus-, mo-
dell- vagy sorozatszám) feltüntetése, továbbá a magyar nyelvű használati és kezelési 
útmutató, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetések rendelkezésre bocsátása. 
A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. 
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A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy be-
jegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. A  fogyasztók és a felhasználók 
egészségének és biztonságának érdekében – ha szükséges – a gyártó elvégzi a ter-
mékminta felülvizsgálatát, kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem 
megfelelő termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvissza-
hívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a 
forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.

A piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik a termékek jelöléseit, a törvényi köve-
telményeknek megfelelő használati-kezelési útmutató és a megfelelőségi igazolás 
meglétét.

b) A gyártó képviselője 
A  gyártó meghatalmazott képviselőt bízhat meg. A  meghatalmazást írásba kell 
foglalni. A megbízás nem terjedhet ki gyártásra, tervezésre, valamint a műszaki 
dokumentáció összeállítására.

A  meghatalmazott képviselő megbízásának minimálisan ki kell terjednie a 
piacfelügyeleti hatósággal való együttműködésre, különösen idetartozik a meg-
felelőségi igazolás és a műszaki dokumentáció átadása, továbbá a hatóság által 
elrendelt azonnali intézkedések végrehajtása.

c) A termék importálója
Az importőr kizárólag az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uni-
ós jogi aktusokkal, a Tpft. előírásaival összhangban és a jogszabályokban meghatá-
rozott követelmények szerint tervezett és gyártott terméket hozhat forgalomba. Az 
importálót – a gyártással, tervezéssel, műszaki dokumentáció elkészítésével kapcso-
latos kötelezettségek kivételével – a gyártóval azonos kötelezettségek terhelik. 

d) A termék forgalmazója 
A  forgalmazó köteles a termék forgalmazása során a szakmai gondosság köve-
telményei szerint eljárni. A  termék forgalmazása előtt köteles meggyőződni ar-
ról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és 
egyéb jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által előírt megfelelőséget iga-
zoló dokumentumot, a használati és kezelési útmutatót, illetőleg hogy a gyártó 
és az importőr jogszabályi kötelezettségének eleget tett-e. A fogyasztók védelmét 
szolgáló garanciális szabály, hogy a forgalmazó a terméket addig nem forgalmaz-
hatja, amíg meg nem győződött arról, hogy a termék megfelel az általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, a Tpft. előírásainak és 
más jogszabályoknak. A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 
nyolc napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot vagy ké-
résre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél 
hosszabb határidőt is megállapíthat.
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3.2.4. Piacfelügyeleti hatóságok 

Az egyes piacfelügyeleti hatóságok hatáskörét és feladatait a 6/2013. Kormány-
rendelet 2. §-a az alábbiak szerint szabályozza: 

• országos tiszti főorvos: biocid hatóanyagok, kozmetikai termékek, vegyi 
anyagok,

• a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közlekedési, fogyasztóvédelmi, mun-
kavédelmi feladatkörében eljáró vármegyeszékhely szerinti járási (fővárosi 
kerületi) hivatala, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala,

• OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet) 
(gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, orvos-
technikai eszközök),

• Budapest Főváros Kormányhivatala (gazdasági célfelhasználású termékek) 
(nyomástartó edények, gázfogyasztó termékek, robbanásbiztos berende-
zések),

• a közlekedésért felelős miniszter (járművek, járműtartozékok, alkatrészek),
• a fogyasztóvédelemért felelős miniszter: fogyasztói forgalomba szánt villa-

mossági termékek, gépek és egyéni védőeszközök, ruházati termékek, láb-
belik, játszótéri eszközök, öngyújtók, gyermekjátékok, bútorok, mosó- és 
tisztítószerek, építési termékek, festékek és lakkok, minden egyéb fogyasztói 
forgalomba szánt termék

• foglakoztatáspolitikáért felelős miniszter: gazdasági célú egyéni védőesz közök,
• Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH): rádióberendezések, elektro-

nikus hírközlési végberendezések, elektromágneses jelet sugárzó berendezé-
sek,

• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: tűz- és robbanásveszélyes termé-
kek,

• Rendőrség: pirotechnikai termékek,
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): import termékek ellenőrzése, „vám-

riasztás”,
• Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH): élelmiszerrel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe lépő termékek,
• Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH): bányafelügyelet, 

dohány-kiskereskedelem, önálló bírósági végrehajtói szervezet, szerencsejá-
ték-felügyelet, poszt-kvantumtitkosítás, felszámolói tevékenység, 

• Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ): kiberbiztonsági tanúsítással 
rendelkező hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel 
összefüggő termékek.
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A  fogyasztóvédelemért felelős miniszter feladatai ellátásához vizsgáló laborató-
riummal rendelkezik, amely elvégzi vagy megbízás alapján más laboratóriummal 
elvégezteti a piacfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos vizsgálatokat.

3.2.5. Piacfelügyeleti intézkedések

Ha a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy 
jogszabályokban foglalt követelményeknek – egészség, biztonság, megfelelőség, 
fogyasztóvédelem és más közérdek –, a piacfelügyeleti hatóság jogosult korrekciós 
intézkedést elrendelni:

• a termék veszélyére vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését elő-
írni,

• széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából szár-
mazó veszélyről időben és megfelelő módon – szükség esetén a rádiós vagy 
audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben – a fo-
gyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,

• a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a 
tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni,

• a termék forgalomból való kivonását elrendelni, és erről tájékoztatást közzé-
tenni,

• elrendelni a termék visszahívását, 
• elrendelni a termék megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehaj-

tását,
• határidő kitűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni 

a gazdasági szereplőt,
• a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék 

forgalmazását, értékesítését,
• bírságot kiszabni.

A hatóság a jogszabályban meghatározott rendelkezés megsértése esetére további 
jogkövetkezményeket állapíthat meg.

A piacfelügyeleti hatóság minden esetben ellenőrzi a gazdasági szereplők által 
végrehajtandó korrekciós intézkedések megtételét.
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3.2.6. A bírságra vonatkozó szabályok

A bírság összege 15 ezer forinttól
• 500 millió forintig,
• ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét 

sérti vagy veszélyezteti, 2 milliárd forintig terjedhet.

A  bírság összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, ha a gazdasá-
gi szereplő három éven belül megsértette e törvény, valamint más jogszabályok 
ugyanazon rendelkezéseit. piacfelügyeleti hatóság által alkalmazott jogkövetkez-
ményeknek hatékonynak, arányosnak és kellően visszatartó erejűnek kell lenniük 
[Tpft. 16. § (1–2) bekezdés].

3.2.7. Az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai közötti kölcsönös tájékoztatás

A piacfelügyeleti programokkal és a veszélyes termékekkel kapcsolatban a piacfel-
ügyeleti hatóság együttműködik az EU más tagállamának megfelelő hatóságaival 
és az Európai Bizottsággal információk vagy dokumentumok nyújtása, vizsgála-
tok vagy más megfelelő intézkedés elvégzése, valamint a tagállamokban kezdemé-
nyezett vizsgálatokban való részvétel útján.

a) Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer
A termékbiztonsági szabályok érvényesülése, illetőleg a veszélyes termékek gyors 
kivonása szempontjából nagy jelentősége van az információkhoz való gyors hoz-
zájutásnak, a kölcsönös tájékoztatásnak és a gyors intézkedésnek. Ennek segítését 
szolgálja Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszernek nevezett adatbázis (to-
vábbiakban KPIR). A KPIR-adatbázisban tartják nyilván és dolgozzák fel a piac-
felügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adato-
kat és beszerzett dokumentumokat. 

A  piacfelügyeleti hatóság – figyelembe véve a jogszabályban meghatározott 
információszolgáltatási kötelezettségeket is – köteles a tudomására jutott tények 
vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül haladéktalanul tájékoztatni a 
KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságot (jelenleg a fogyasztóvé-
delemért felelős Igazságügyi Minisztérium) mindazon termékekről, amelyek nem 
felelnek meg a biztonságossági követelményeknek.

A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság a termékek biztonsá-
gosságára vonatkozóan tudomására jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoz-
tatja a piacfelügyeleti hatóságot, az országos gazdasági kamarát és a vámhatóságot, 
vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult 
hatóságot.
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Mindazon termékekre, amelyek forgalmazására a piacfelügyeleti hatóság dön-
tésében rendelkezést hoz, a KPIR-ben adatbázis létesül. Az adatbázis tartalmazza 
a termék azonosítására alkalmas adatokat, így különösen a termék pontos megne-
vezését, származási helyét, a gyártás időpontját, a gyártó, forgalmazó nevét, címét, 
a véglegessé vált közigazgatási határozat számát, keltét. Ezen termék tekintetében 
a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság és a piacfelügyeleti ható-
ság információcseréje kölcsönös és kötelező.

A természetes személyek esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételé-
hez, valamint azok nyilvánosságra hozatalához szükséges az érintett hozzájárulá-
sa. Az információk cseréjének megvalósításához szükséges technikai feltételekről 
és azok működtetéséről a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság 
gondoskodik.

b)  Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer – RAPEX
A RAPEX a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek európai gyors riasztási rend-
szere, egy információs rendszer, amelyet az Európai Bizottság a veszélyes termé-
kek bejelentésére hozott létre 2003-ban. A RAPEX létrehozásának jogi alapját az 
általános termékbiztonsági követelmények közelítéséről szóló 2001/95/EK irányelv 
teremtette meg. A rendszer gyors információcserét biztosít a tagállamok és az Eu-
rópai Bizottság között. Amennyiben egy tagállam hatóságai egy terméket veszélyes-
nek találnak, az bekerül a rendszerbe, és így a lehető leggyorsabban megtehetők 
a szükséges lépések, jellemzően a termék forgalmazásának betiltása, a termékek 
visszahívása, vagy behozatali tilalom elrendelése. Harmincegy ország vesz részt a 
hálózatban az EU tagállamai, továbbá az EFTA-államok, Izland, Liechtenstein és 
Norvégia. Működésének első 10 éve alatt több mint 16 600 veszélyes termékre vo-
natkozó gyorsriasztás történt. Az utóbbi években utóbbi években évente több mint 
4000 értesítést küldenek be nemzeti hatóságok. 2019-ben a riasztási rendszerben 
részt vevő 31 ország hatóságai 2243 esetben küldtek veszélyes termékre vonatkozó 
riasztást a rendszeren keresztül, amelyek nyomán 4477 intézkedésre került sor. 2015 
óta a riasztások száma 63%-os növekedést mutat. Magyarország a KPIR működteté-
séért felelős minisztériumon keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors Tájékoztatási 
Rendszerhez. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalát 
korlátozó, illetve kivonását vagy visszahívását elrendelő intézkedést hoz, vagy a gaz-
dasági szereplőkkel olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy terméknek 
az értékesítését vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák 
vagy különleges feltételekhez kötik, tájékoztatnia kell a KPIR működtetéséért fele-
lős fogyasztóvédelmi hatóságot. A KPIR működtetéséért felelős hatóság a hivatalos 
értesítési formanyomtatvány felhasználásával a RAPEX-en keresztül tájékoztatja az 
Európai Bizottságot az intézkedésekről, megjelölve azok okát is. A KPIR működteté-
séért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések módosításáról vagy a termék 
visszahívásáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
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Súlyos veszély esetén a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság 
értesíti az Európai Bizottságot a gazdasági szereplők által hozott önkéntes intézke-
désekről. Amennyiben a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság 
az Európai Bizottság útján az Európai Unió más tagállamából származó, a fentiek-
nek megfelelő értesítést kap, tájékoztatja az Európai Bizottságot a részéről megtett 
intézkedésekről.

Amennyiben az Európai Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára az 
EU több tagállamában is súlyos kockázatot jelentő termékről szerez tudomást, és 
az Európai Unió érintett tagállamaival folytatott tanácskozást, valamint a veszély 
tekintetében illetékes tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően 
a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése alapján határozatot hoz, a ha-
tározat tárgyát képező veszélyes terméknek az Európai Unió területéről történő 
kivitele tilos.
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XII. FEJEZET

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI 
TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI 

GYAKORLATOK TILALMA

A versenyjogi fogyasztóvédelem jogdogmatikai alapja az a törekvés, hogy a piacon 
ideális viszonyok mellett működjön a gazdaság motorját jelentő verseny. Ez prak-
tikusan azt feltételezi, hogy mind a kínálati oldalon álló versenytársak, mind a ke-
resleti oldalt megjelenítő fogyasztók észszerű és kiszámítható döntéseket hoznak. 
Az ideális piaci viszonyok nem képzelhetők el úgy, hogy csak a kínálati vagy ke-
resleti oldal szereplőire igaz a fenti megállapítás. A tisztességtelen piaci magatar-
tás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban 
Tpvt.) erre tekintettel külön fejezetet (III. fejezet) szentelt a fogyasztók megtévesz-
tésére és a választási szabadság korlátozására irányuló tisztességtelen magatartás 
szabályozásának. A  2000-es évek elején az uniós fogyasztóvédelmi politikában 
egyre hangsúlyosabbá vált az a megközelítés, hogy a magas szintű fogyasztóvé-
delem elérése érdekében a tisztán versenyjogi fogyasztóvédelemnél kiterjedtebb 
védelmet biztosító jogi rezsim szükséges a vállalkozások tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlataival szemben. Az Európai Unió jogalkotásában ennek hatására 
fogadták el 2005 májusában a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló 2005/29/EK irányelvet287 (továbbiakban UCP-irányelv), amely a tekintetben 
is az uniós fogyasztóvédelmi jogalkotás egyik mérföldkövének számított, hogy ún. 
maximumharmonizációs kötelezettséget írt elő a tagállamok számára. Az irányelv 
ún. esernyővédelmet biztosít a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, azaz 
egyaránt hatálya alá tartoznak az online, az offline, az üzlethelyiségben tanúsított 
vagy „üzleten kívüli” tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.

Az irányelvet a magyar jogba a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilal-
máról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban Fttv.) ültette át. 

287  Az Európai Parlament és Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 1.) a belső piacon 
a vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).
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1. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA

Az Fttv. állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását 
megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval szemben az ország terüle-
tén alkalmazott (vagy az ország területén bárkit fogyasztóként érintő) kereskedel-
mi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalma-
zott magatartási kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok megsértésével 
szembeni eljárás szabályait. Ebből következően csak azokra a kereskedelmi gya-
korlatokra lehet alkalmazni a törvény szabályait, amelyekben a vállalkozás a fo-
gyasztóval szemben, illetőleg a fogyasztókat érintően alkalmazza a kereskedelmi 
gyakorlatot. Nem vonatkozik a törvény tehát a vállalkozások egymás közötti és a 
fogyasztók egymás közötti jogviszonyában. 

1.1. A fogyasztó fogalma

A  törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gaz-
dasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A sza-
bályozás zsinórmértéke az észszerűen eljáró fogyasztó, ami azt jelenti, hogy a tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat megítélésénél az olyan fogyasztó magatartását, 
viselkedését kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben álta-
lában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott 
kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is.

Az irányelv részletezőbb meghatározása szerint fogyasztónak minősül az a ter-
mészetes személy, aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysé-
gén kívül eső célok érdekében jár el. 

Nem szükségszerűen az a fogyasztó minősül észszerűen eljárónak, aki a dön-
tése szempontjából relevanciával bíró valamennyi kérdést részletesen körüljárja, 
mindennek utánanéz, mindent ellenőriz. A GVH joggyakorlata szerint a reklá-
mok valóságtartalmában megbízó fogyasztó racionális fogyasztónak minősül, 
mert az észszerűen eljáró fogyasztótól nem azt kell elvárni, hogy ellenőrizze a 
reklámokban szereplő információ helytállóságát.

Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára – pl. 
gyerekek, idős, beteg emberek – irányul, az adott csoportra általánosan jellemző 
magatartási mércét kell figyelembe venni. 

Megjegyezzük, hogy az Európai Bíróság a vonatkozó joggyakorlatában az átlag-
fogyasztó terminust használja. Átlagfogyasztó az EUB értelmezése szerint a meg-
felelően tájékozott, figyelmes és körültekintő fogyasztó, figyelemmel az adott ke-
reskedelmi gyakorlat vagy áru társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőire is. 

Ugyancsak fontos kiemelni, hogy az átlagfogyasztóra/észszerűen eljáró fo-
gyasztóra vonatkozó vizsgálat nem statisztikai alapú vizsgálat, a nemzeti bíró-



236 XII. A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK TILALMA

ságok és hatóságok – az Európai Bíróság esetjogának figyelembevételével – saját 
mérlegelési jogkörükben határozzák meg az átlagfogyasztó adott esetben tanúsí-
tott jellegzetes viselkedését.

1.2. A vállalkozás fogalma

A  törvény alkalmazásában vállalkozásnak minősül, aki a kereskedelmi gyakor-
lat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő 
célok érdekében jár el. A vállalkozás fogalmába tartozik a vállalkozási tevékenysé-
get folytató természetes személy és a jogi személy egyaránt. 

Az irányelv szerint kereskedő az a természetes vagy jogi személy, aki kereske-
delmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdeké-
ben jár el, valamint az, aki a kereskedő nevében vagy érdekében jár el.

1.3. A kereskedelmi gyakorlat fogalma

A  kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás magatartása, tevékenysége, mulasztása, 
reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja, ha 
az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösz-
tönzésével közvetlen kapcsolatban áll. A kereskedelmi gyakorlat a fogalomból kö-
vetkezően lehet aktív magatartás, és megnyilvánulhat mulasztásban is. A keres-
kedelmi gyakorlat lehet a vállalkozás valamiféle kereskedelmi kommunikációja, 
pl. reklám- vagy marketingtevékenység. Kereskedelmi kommunikációnak minősül 
a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül 
összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjá-
tól, eszközétől.

1.4. Ügyleti döntés

Az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve mi-
ként és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e va-
lamely jogát az áruval kapcsolatban.

Az ügyleti döntés két kategóriáját különbözteti meg a törvény: a szerződés lét-
rehozásával, megkötésével kapcsolatos döntés, továbbá az áruval kapcsolatos jog 
gyakorlása. Az e körbe tartozó mozzanatok, cselekvéssorozatok egészét vizsgálja a 
hatóság a gyakorlat tisztességtelenségének megállapítása során.
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2. A TÖBBSZINTŰ SZABÁLYOZÁSI MODELL

A  törvényi szabályozás követi az irányelv háromlépcsős szabályozási modelljét. 
Az első szintet a törvény tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat általános tilalmát 
kimondó generálklauzulája jelenti, a második szinten helyezkednek el a tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorlatok két típusára, a megtévesztő és agresszív keres-
kedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályok. 

2.1.  A generálklauzula 

Az első szabályozási szint tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat általános 
tilalmát meghatározó generális klauzula. A Fttv. 3. (1) bekezdése szerint tilos a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, 
• amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem 

az észszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és 
tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el,

• amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, 
a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel 
kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal 
a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként 
nem hozott volna meg.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat két központi tényállási eleme tehát a vál-
lalkozás oldalán a jóhiszeműség és tisztesség elvébe ütköző szakmai gondosságot sér-
tő magatartás, amely a fogyasztó oldalán potenciálisan vagy ténylegesen kiváltja a 
fogyasztói döntés (magatartás) torzítását. 

Tisztességtelen tehát az a kereskedelmi gyakorlat, amely ellentétes a szakmai 
gondosság követelményeivel, és a termékkel kapcsolatban jelentősen torzítja vagy 
torzíthatja az észszerűen eljáró (átlagfogyasztó) magatartását.288 Az észszerűen 
eljáró fogyasztó tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmes-
séggel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, 
illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. A torzító hatást azonban 
csak olyan átlagfogyasztók tekintetében vizsgálják, akikhez a kereskedelmi gya-
korlat eljut, vagy akik annak címzettjei. Abban az esetben, ha a kereskedelmi gya-

288  Mint ahogy azt a fentiekben is említettük, „átlagfogyasztón” az Európai Bíróság joggya-
korlatában kidolgozott átlagfogyasztó fogalmát kell érteni. A  Fttv.-ben használt észszerűen 
eljáró fogyasztó kritériumkövetelményeit illetően megegyezik az EUB jogfejlesztő gyakorlata 
által kimunkált átlagfogyasztó fogalommal. 
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korlat egy fogyasztói csoport felé irányul, akkor a fogyasztói csoport átlagtagjának 
magatartását kell alapul venni, s ennek kapcsán kell vizsgálni, hogy a torzító hatás 
megvalósult-e, illetve hogy ennek a lehetősége fennállt-e. Ha a kereskedelmi gya-
korlat csak a fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló 
áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk 
miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja magatar-
tásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által 
észszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jel-
lemző magatartás szempontjából kell értékelni. A vállalkozásoknak adaptálniuk 
kell gyakorlatukat és az információszolgáltatás módját a megcélzott fogyasztókra, 
így pl. a kiszolgáltatott fogyasztókra. Nem tekinthető a magatartás torzítására al-
kalmasnak a reklámban túlzó vagy nem szó szerint értendő kijelentések bevett, a 
reklám természetéből adódó mértéket meg nem haladó alkalmazása. A Magatar-
tási kódex nem ösztönözhet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra.

2.2. A megtévesztő kereskedelmi gyakorlat törvényi kritériumai 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat egyik típusa a megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlat. Az Fttv. 6. §-a értelmében megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének va-
lamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkal-
mas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező 
tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, 
amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. A megtévesztő keres-
kedelmi gyakorlat lehet aktív és passzív magatartás is. Aktív módon valósul meg a 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, ha hamis információt tartalmaz, vagy bármi-
lyen módon félrevezeti vagy félrevezetheti az átlagfogyasztót. Ugyanakkor passzív 
módon megvalósuló megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül az a maga-
tartás, amelynek során olyan jelentős információk elhallgatására kerül sor, amelyek 
az észszerűen tájékozott ügyleti döntéshez szükségesek. Ebbe a körbe tartozik a ho-
mályosan, félreérthetően vagy nem a megfelelő időben és módon nyújtott tájékoz-
tatás, információ is, pl. amikor a vállalkozás a kiegészítő költségekről olyan időben 
ad információt, amikor a fogyasztó a foglalási folyamat végén tart. 

A kereskedelmi gyakorlatokra lefolytatott tisztességtelenségi teszt során külö-
nösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

• az áru természete vagy létezése, figyelembe véve a termék megnevezésére 
vonatkozó jogszabályi előírásokat is,

• az áru lényeges jellemzői (pl. összetétele, műszaki jellemzői, mennyisége, 
származási helye, eredete, a használatától várható eredmények, veszélyessé-
ge, környezeti hatásai, az egészségre gyakorolt hatása),
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• az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges 
árkedvezmény vagy árelőny megléte,

• 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 kereskedő vagy képviselőjének személye, jellemzői és jogai, így különösen 

az ilyen minősége, a jogállása, társulásokban való részvétele és kapcsolatai, 
vagyona, szellemi alkotásokon fennálló jogai és kereskedelmi tulajdonjoga, 
engedélye, képesítései, díjai és kitüntetései,

• a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértéke, a kereskedelmi gyakorlat in-
dítékai, az értékesítési folyamat természete, a szponzorálásra, a vállalkozás 
vagy az áru jóváhagyására vonatkozó bármely állítás vagy jelzés,

• a fogyasztó jogai, illetve az esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmények 
kockázata.

A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megítélése során gyakran okoz 
gondot az ún. „zöld állítások”, az áruk környezetbarát jellégére irányuló állítások 
megítélése. Ha a „zöld állítások” nem valósak, és a fogyasztói döntéseket torzítják, 
vagy erre alkalmasak, akkor tisztességtelen gyakorlatnak tekintendők. A vállalko-
zások ilyen kereskedelmi gyakorlata, melyet a „zöldre festés”, angolul „greenwas-
hing” névvel illetnek, az utóbbi évek egyik gyakori kereskedelmi kommunikációs 
technikája lett. Erre példa az ún. Dieselgate-botrány is. 

2.3.  Az agresszív kereskedelmi gyakorlat törvényi kritériumai

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat másik típusa az agresszív kereskedelmi 
gyakorlat. Az Fttv. 8. §-a szerint agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely – fi-
gyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt – pszichés vagy fizikai nyomás-
gyakorlással – akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a 
fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkal-
mas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos válasz-
tási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghoza-
talára, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

Az agresszív gyakorlatok tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok olyan 
formái, amelyekben a kereskedő törvénybe ütköző módon akadályozza a fogyasztó 
választási vagy magatartási szabadságát. Agresszív kereskedelmi gyakorlatról abban 
az esetben beszélünk, ha a kereskedelmi gyakorlat zaklatás (pl. ismétlődő telefonos 
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hívások, a fogyasztó lakásán tett kéretlen látogatás), kényszerítés (fizikai erőszak) 
vagy nem megengedett befolyásolás útján korlátozza (pl. negatív következmények-
kel való fenyegetés) vagy valószínűsíthetően korlátozhatja az átlagfogyasztó döntését. 

Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi gyakorlat agresszív-e, az aláb-
biakat kell figyelembe venni: 

• a kereskedelmi gyakorlat időzítése, helye, jellege és alkalmazásának időtar-
tama,

• a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasználat vagy magatartás fe-
nyegető, félelemkeltő vagy becsmérlő volta,

• súlyos, a fogyasztó ítélőképességének korlátozására alkalmas, a kereskedel-
mi gyakorlat megvalósítója által ismert körülmény felhasználása a fogyasztó 
áruval kapcsolatos döntésének befolyásolására,

• a fogyasztó szerződéses jogainak – ideértve a szerződéstől való elállásra, va-
lamint a másik árura vagy vállalkozáshoz való áttérésre vonatkozó jogot is 
– gyakorlásával szemben támasztott, indokolatlanul terhes vagy aránytalan, 
nem szerződéses akadály,

• jogellenes cselekménnyel való fenyegetés.

Az agresszív kereskedelmi gyakorlatot esetről esetre kell elemezni. A  gyakorlat 
összes ténybeli összefüggését vizsgálni kell, és ennek alapján kell megítélni, hogy 
megvalósult-e a konkrét esetben az agresszív kereskedelmi gyakorlat.

3. A TÖRVÉNY MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT ÚN. FEKETELISTÁS 
TÉNYÁLLÁSOK

Az Fttv. – a UCP irányelv metódusával összhangban és hasonlóan – a tisztességte-
len szerződési kikötésekről szóló 93/13/EGK irányelvhez a törvény mellékletében 
sorolja fel azokat a kirívóan súlyos tisztességtelen gyakorlatokat, amelyeket ipso 
iure, tehát külön vizsgálat nélkül tisztességtelennek kell tekinteni. 

A törvény 2008-as elfogadásakor 31 tényállást tartalmazott a törvény mellékle-
te, amelyből az 1–23-ig felsorolt tényállások a megtévesztő jellegű tisztességtelen 
gyakorlatok körébe tartoztak, a listában szereplő utolsó nyolc pedig az agresszív 
kereskedelmi gyakorlatok körébe eső tényállás volt. 

A 2019-ben elfogadott (EU) 2019/2161 Modernizációs irányelv további négy új 
tányállással bővítette az UCP-irányelv feketelistáját. Az új tényállások a digitális 
piaci környezetben felmerülő kirívóan súlyos tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlatokat nevesítik.

A Modernizációs irányelv rendelkezéseinek átültetése a fogyasztóvédelemmel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXXVI. törvénnyel 
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történt meg, amely módosította az Fttv.-t is. A 2020-as módosításakor az új feke-
telistás tényállásokkal kibővítették a törvény mellékletét. Az új szabályokat 2022. 
május 28-tól kell alkalmazni. A négy új tényállás a következő:

(32.) A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési lekérdezé-
se alapján, anélkül hogy egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a ki-
fejezetten a termékeknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását 
célzó fizetést.

(33.) Rendezvényekre szóló jegyek viszonteladása fogyasztók részére, ha a ke-
reskedő azokat automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy 
személy által megvásárolható jegyek számára vonatkozó korlátozásokat vagy a 
jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt.

(34.) Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, 
akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül hogy észsze-
rű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen 
fogyasztóktól származnak.

(35.) A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy 
ajánlások benyújtása, illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, 
vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan 
bemutatása.

4. A TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁNAK 
MEGSÉRTÉSE MIATTI FELELŐSSÉG 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatért a felelősség a vállalkozást terheli. Az 
Fttv. 9. §-a értelmében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának meg-
sértéséért az a vállalkozás felelős, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett 
áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. Amennyiben 
több vállalkozás is érdekelt, a hatóság mérlegeli, hogy melyik vállalkozás esetében 
áll fenn közvetlen érdek.289 

Az érdekelt vállalkozás felelős a közreműködőiért is. Azon esetekben is az érde-
kelt vállalkozás felel, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy 
valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára. 

A kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból ere-
dő jogsértésért a vállalkozás mellett az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt 
az arra alkalmas eszközök segítségével megismerhetővé teszi, valamint aki önálló 
gazdasági tevékenysége körében a kereskedelmi kommunikációt megalkotja, vagy 
ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt. Az ilyen kereskedelmi gyakorlat 
esetén az érdekelt vállalkozás és kereskedelmi kommunikáció megalkotója/szol-

289  Lásd a GVH Vj. 59/2009. sz. döntését.
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gáltatója egyetemlegesen felelnek, ha a jogsértés a vállalkozás utasításának végre-
hajtásából ered. 

Amennyiben a Magatartási kódex tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra ösz-
tönöz, a kódexet kidolgozó, illetőleg a kódex felülvizsgálatáért, illetve a magukat a 
kódexnek alávető vállalkozások általi betartásának ellenőrzéséért felelős személy 
vagy személyek felelősek.

5. ELJÁRÓ HATÓSÁGOK 

Az Fttv. 10–12. §-ai rendelkeznek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
nak megsértése esetén eljáró hatóságokról. A törvény a tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlat tilalmának megsértése miatt négy hatóságot jogosít fel az eljárásra:

• a fogyasztóvédelmi hatóságot,
• a Gazdasági Versenyhivatalt,
• a Magyar Nemzeti Bankot és 
• az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságot. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt fogyasztóvé-
delmi hatóság jár el minden olyan jogsértés esetében, amely nem tartozik a GVH, 
az MNB vagy élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe.

A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. 
CXXXVI. törvény alapján 2022. május 28-tól az élelmiszerlánc-felügyeleti ható-
ság is hatáskörrel rendelkezik az élelmiszerlánc-törvény hatálya alá tartozó élel-
miszerlánc termékekkel kapcsolatban megvalósított megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlat esetén. Ennek értelmében az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság jár el az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya 
alá tartozó élelmiszerlánc-termékekkel kapcsolatban megvalósított megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlat esetén.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – a pénz-
ügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében – Magyar Nem-
zeti Bank (továbbiakban Felügyelet) jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakor-
lat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, amelyet a Felügyelet (MNB) 
felügyel. Nem tartoznak a Felügyelet hatáskörébe a pénzügyi közvetítőrendszert 
érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatti jogsértések, amelyeket az 
Fttv. a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe utal. 

A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) jár el a tisztességtelen ke-
reskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, ha a kereskedelmi gyakorlat a 
gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

Nem tartoznak a GVH hatáskörébe olyan kereskedelmi gyakorlattal kapcso-
latos esetek, amelyek kizárólag a termék címkéjén (a terméken, annak csomago-
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lásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve), a termékhez adott használati és 
kezelési útmutatóban, illetőleg jótállási jegyben jelenik meg, továbbá az EU köz-
vetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban, valamint más kötelező EU-jogi aktusokat 
(irányelvek) átültető jogszabályokban előírt tájékoztatási követelmény megsérté-
sével valósulnak meg.

A feljogosított hatóságok hatásköreit illetően az alapvető elhatárolási kérdés a 
gazdasági verseny érdemi érintettsége. Az Fttv. 11. §-a rendelkezik azokról a szem-
pontokról, amelyek támpontot jelentenek a hatáskör-elhatárolás tekintetében. 
A  törvény értelmében gazdasági verseny érdemi érintettségének megállapításá-
nál – a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével – a következő 
szempontok irányadóak:

• az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen 
a kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület 
nagyságára, a jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára 
vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére, vagy

• a jogsértésért felelős vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján.

A törvény meghatározza a mérlegelés nélkül, ex lege a gazdasági verseny érdemi 
érintettségének minősülő eseteket. A gazdasági verseny érdemi érintettsége min-
den egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha

• a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgálta-
tón keresztül valósul meg,

• a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább 
három vármegyében terjesztett napilap útján valósul meg,

• a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi 
gyakorlat legalább három vármegye fogyasztói felé irányul, vagy

• az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakor-
lat legalább három vármegyében megszervezésre kerül.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni hatékony fellépés és a hatásköri 
viták elkerülése miatt különös jelentősége van a hatóságok együttműködésének. 
Az eljáró hatóságok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsér-
tésével kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében együttműködnek egy-
mással. Az együttműködés különösen a hatóságok jogalkalmazási gyakorlatának 
kölcsönös megismerését, az anyagi és eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását, 
a hatásköri összeütközések elkerülését, az esetleges hatásköri viták hatékony ren-
dezésének megkönnyítését szolgálja.

A hatáskör megállapítását segíti, hogy a hatóság hatáskörének vizsgálata kereté-
ben felhívásra a vállalkozás köteles nyilatkozni arról, hogy az adott kereskedelmi 
gyakorlattal összefüggésben milyen kommunikációs eszközök kerültek alkalma-
zásra.
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Amennyiben a hatóság ellenőrzése vagy a hozzá benyújtott kérelem megvizs-
gálása során megállapítja, hogy az eljárás a GVH hatáskörébe tartozik, a kérelmet, 
illetve az ügyben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – hala-
déktalanul, de legkésőbb a jogsértő gyakorlat észlelésétől, illetve a kérelem megér-
kezését követő naptól számított harminc napon belül köteles áttenni a GVH-hoz.

6. A HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapítására irányuló eljárás-
ra és az alkalmazható intézkedésekre az Fttv. törvényben meghatározott eltéré-
sekkel az ügyben eljáró hatóság eljárási szabályai irányadók. Ebből következően a 
fogyasztóvédelmi hatóság eljárása tekintetében az Fgytv. az MNB eljárása tekinte-
tében az MNB tv., a Gazdasági Versenyhivatal eljárása tekintetében a versenyfel-
ügyeleti eljárásnak a Tpvt.-ben megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni.

Valamennyi eljáró hatóság eljárása során érvényesülni kell az Fttv. 13–19. §-ai-
ban meghatározott közös eljárási szabályoknak. Ezek a következők:

• Az eljárás a jogsértő kereskedelmi gyakorlat megvalósulását követő három 
éven túl nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határ-
idő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal 
valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a 
határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

• A vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a kereskedelmi gyakorlat ré-
szét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz 
eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem 
felelt meg a valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmez-
tetni kell.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatti hatósági, felügyeleti eljárás lefoly-
tatása nem zárja ki azt, hogy a sérelmet szenvedett fél a kereskedelmi gyakorlat 
tisztességtelenségére alapított polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság előtt érvé-
nyesítse. A bíróság előtti eljárásban a kereskedelmi gyakorlat részét képező tény-
állítás valóságának bizonyítása a vállalkozást terheli.



XII. A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK TILALMA 245

AJÁNLOTT IRODALOM

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007. 
Miskolczi Bodnár Péter: A  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlatok tilalma. 

Patrocinium Kiadó, Budapest, 2011.
Zavodnyik József: Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szó-

ló törvényhez. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2013.

JOGSZABÁLYOK

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

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
2020. évi CXXXVI. törvény a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosí-

tásáról
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
2005/29/EK irányelv (2005. május 1.) a belső piacon a vállalkozások fogyasztókkal szem-

ben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról (EGT-vonatkozású szöveg)
(EU) 2019/2161 irányelv (2019. november 27.) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint 

a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az 
uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekinte-
tében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg), alkalmazás 2022. május 28.

https://www.libri.hu/szerzok/dr_jozsef_zavodnyik.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:156787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:156787




IRODALOMJEGYZÉK

Árva Zsuzsanna: Fogyasztóvédelmi jog a közigazgatásreformok keresztmetszetében. In 
Szikora Veronika – Árva Zsuzsanna (szerk.): A  fogyasztók védelmének új irányai és 
kihívásai a XXI. században. Debreceni Egyetem ÁJK., 313–329. https://docplayer.hu
/211855385-A-fogyasztok-vedelmenek-uj-iranyai-es-kihivasai-a-xxi-szazadban.html.

Balogh, Thomas: Mit ér a hagyományos közgazdaságtan? KJK–KERSZÖV, Budapest, 
1994.

Baranovszky György – Kóródy Dávid: A fogyasztóvédelmi békéltetés fejlődése Magyar-
országon. Magánkiadás, Budapest, 2020.

Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Kötelmi jog – 
Tankönyv. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2015.

Bártfai Judit – Cseke Dóra – Kertész Ágnes – Németh Anita – Wallacher Lajos: 
Szerződési jog – Fogyasztóvédelem. HVG–ORAC, Budapest, 2000.

Benacchio, Giannantonio: Az Európai Közösség magánjoga. Osiris Kiadó, Budapest, 
2003.

Bencsik András: A fogyasztóvédelem közjogi keretei. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 
2016.

Bod Péter Ákos: A versenypolitika és a fogyasztóvédelem távlatai. Fogyasztóvédelmi Szem-
le, 2009/4. 11.

Bodzási Balázs: A fogyasztói hitelszerződések új szabályai. Hitelintézeti Szemle, 2011/3. 
262–280.

Bourgoignie, Thierry: Éléments pour une théorie du droit de la consommation. Story Sci-
entia (Coll. «Droit et consommation», XVI) Bruxelles, 1988, 554.

Chronowski Nóra: Szolidaritás az Alkotmányban és azon túl? Közjogi Szemle, 2010/3. 
15–23. 

Csécsy György: A  fogyasztóvédelem védjegyjogi eszközei. In Acta Universitatis Szege-
diensis : acta juridica et politica, 2000/58. 1–41, 121–128.

Csöndes Mónika: A közösségi irányelvek által a fogyasztók számára biztosított elállási jog 
helye a nemzeti szerződési jogok dogmatikai rendszerében. In Studia iuvenum iurispe-
ritorum, 3. köt., 2006, 233–259.

Darázs Lénárd: Közérdekvédelem a tisztességtelen szerződési feltételek megítélésében. 
Opuscula Civilia, 2017/1. 1–22.

Durovic, M.: Consumer Sales in the European Union. In Howells, G. – Twigg-Fles-
ner, C. – Micklitz, H.-W. – Chen, L.: Comparative Consumer Sales Law. Routledge, 
London & New York, 2019, 188.

Fazekas Judit – Menyhárt Ádám – Kőhidi Ákos: Kötelmi jog. Általános rész. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 2018. 

https://docplayer.hu/211855385-A-fogyasztok-vedelmenek-uj-iranyai-es-kihivasai-a-xxi-szazadban.html
https://docplayer.hu/211855385-A-fogyasztok-vedelmenek-uj-iranyai-es-kihivasai-a-xxi-szazadban.html
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3170523


248 XII. IRODALOMJEGYZÉK

Fazekas Judit: A békéltető testületekről avagy vitarendezés másként. Szerk. Sós Gabriella, 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, 2002, 43.

Fazekas Judit: A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új 
EU irányelv és a magyar jog. Magyar Jog, 1995/11. 660–661.

Fazekas Judit: A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új 
Európai Uniós irányelv és a magyar jog. Magyar Jog, 1995/11. 660–668.

Fazekas Judit: A fogyasztók védelmében. Az üdülőhasználati jog és a tisztességtelen szer-
ződési feltételek szabályozása. Cégvezetés, 1999/8. 37–41.

Fazekas Judit: Az európai integráció hatása a magyar magánjog fejlődésére, különös te-
kintettel a fogyasztóvédelemre. In Bíró György (szerk.): A magyar magánjog az európai 
jogfejlődés áramában. Novotni Kiadó, Miskolc, 2002.

Fazekas Judit: A magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése 1980–2005. In Jakab András – 
Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005. ELTE ÁJK 
– Gondolat, Budapest, 2007, I–II. kötet.

Fazekas Judit: Az utazási szerződés. In Jobbágyi Gábor – Fazekas Judit: Kötelmi jog. Szent 
István Társulat, Budapest, 2004, 257–261.

Fazekas Judit: Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem. KJK, Budapest, 1995. 
Fazekas Judit: Fogyasztói jogok – Fogyasztóvédelemhez való jog. In Lamm Vanda 

(szerk.): Emberi jogi enciklopédia. HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2018, 304–308.
Fazekas Judit: Fogyasztóvédelem az Európai Bíróság gyakorlatában. Fogyasztóvédelmi 

Szemle, 2005/1.
Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó, Budapest, 2007.
Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Novotni Kiadó, Miskolc, 2003.
Fazekas Judit: Gondolatok a devizaalapú hitelszerződések jogi hátteréről és a tisztességte-

len általános szerződési feltételek érvénytelenségi kontrolljáról. Jog – Állam – Politika, 
2016/4. 73–95. 

Fazekas Judit: Jogharmonizációs feladatok a csatlakozás után. Európai Tükör, 2004/3.
Fazekas Judit: A fogyasztóvédelmi politika helye a közpolitikában. In Erdős Csaba – Lá-

possy Attila – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter (szerk.): Kukorelli Kommentár. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2022, 135–140.

Fazekas Judit: A fogyasztóvédelmi jog digitális transzformációjának újabb eredményei – 
avagy az áruk, a digitális tartalmak és a digitális szolgáltatások hibás teljesítéséről szóló 
irányelvek és transzpozíciójuk. Jog – Állam – Politika, 2022/2. különszám, 121–130.

Fekete Orsolya: A  felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem 
egyes területein – kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire. Sze-
ged, PhD-disszertáció, kézirat, 2011, 62–63. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/ÉRTEKE-
ZÉS_Fekete_Orsolya.pdf

Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában. Eu-
rópai Jog, 2022/1. 21–27.

Frézer Tamás: A kártérítési jog magyarázata. Complex Kiadó, Budapest, 2010.
Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2015.
Fuglinszky Ádám: Fogyasztói adásvétel, kellék- és termékszavatosság. Wolters Kluwer Ki-

adó, Budapest, 2016.
Galbraith, John Kenneth: Az új ipari állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-

pest, 1970.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/ÉRTEKEZÉS_Fekete_Orsolya.pdf
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/ÉRTEKEZÉS_Fekete_Orsolya.pdf


XII. IRODALOMJEGYZÉK 249

Gelencsér András: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon II. – a gyakorlat tük-
rében. Eljárásjogi Szemle, 2016/4. 25–37.

Hajnal Zsolt: A fogyasztóvédelem alapjai. In Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasz-
tóvédelmi magánjog – európai kitekintéssel. A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesüle-
tének kiadványa, Debrecen, 2010.

Hajnal Zsolt: Fogyasztóvédelmi politika 169. cikk. In Osztovits András (szerk.): Az Euró-
pai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata. Kommen-
tár. Complex Kiadó, Budapest, 2011.

Hajnal Zsolt (szerk.): A fogyasztóvédelmi jogról másképpen: Előképek, közjogi és munka-
jogi vetületek. DE ÁJK, Debrecen, 2019.

Hámori Antal: A „fogyasztó”-fogalom „dilemmái” különös tekintettel az Fgytv. módosí-
tásában és az új Ptk.-javaslatban foglaltakra. Magyar Jog, 56. évf. 2009/2.

Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának jövőjéről. In Né-
meth János – Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-Orac, 
Budapest, 2014, 172–173. 

Jagusztin Tamás: A fogyasztóvédelmi törvény alapján történő közérdekű perlés tapasz-
talatai – kitekintéssel a hatályos Polgári Perrendtartás (Pp.) szabályozására. Ügyészek 
Lapja, 2018/4–5.

Jeney Petra: Az Európai Közösség fogyasztói joga és fogyasztóvédelmi politikája. In Ken-
de Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Az Európai Unió politikái. Osiris, Budapest, 2004.

Király Miklós: Az Európai Közösségek irányelveinek hatása a szerződési jogra a fogyasz-
tóvédelem területén. Magyar Jog, 2000/6. 325–338.

Kónyáné Simics Zsuzsanna: Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos polgári jogi 
szabályozás változásáról. In Tanulmányok Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. 
évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica Tomus LVIII. 
Fusciculus, 1–41, 347–363.

Kopátsy Sándor: A fogyasztói társadalom közgazdaságtana. Privatizációs Kutatóintézet, 
Budapest, 1993.

Kőhidi Ákos: Termékfelelősség. In Fazekas J. – Menyhárt Á. – Kőhidi Á.: Kötelmi jog. Ál-
talános rész. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018, 296, 277–282.

Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 
2016.

Lévayné Fazekas Judit – Sós Gabriella (szerk.): Alternatív jogvitarendezés határon innen 
és túl. MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet, Budapest, 2009.

Lévayné Fazekas Judit: A termékfelelősség perspektívái avagy szükség van –e a termék-
felelősségi jog digitális transzformációjára? In Erdős Csaba – Orbán Balázs – Smuk Pé-
ter (szerk.): Gubernatio, Constitutio, Communitas Ünnepi írások a 65 éves Stumpf István 
tiszteletére. Századvég Kiadó, Budapest, 2022. 

Marján Attila: Az EU pénzügyi szolgáltatási szabályozásának jövője. Európai Tükör, 
2005/10. 

Menyhárd Attila: A  legfelsőbb Bíróság elvi határozata a termékfelelősségről. JEMA, 
2010/1. 19–26.

Micklitz, H.-W. – Reich, N.: The Court and the Sleeping Beauty: The Rival of the Unfair 
Contract Terms Directive (UCTD) (2014) 51 CMLR 771–808.

Miskolczi Bodnár Péter – Sándor István: A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályai. Pat-
rocinium Kiadó, Budapest, 2010.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30620281
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30620281
http://ugyeszeklapja.hu/
http://ugyeszeklapja.hu/


250 XII. IRODALOMJEGYZÉK

Miskolczi Bodnár Péter: A  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlatok tilalma. 
Patrocinium Kiadó, Budapest, 2011.

Miskolczi Bodnár Péter: Az utazási szerződés. Gazdaság és Jog, 1996/9.
Myrdal, Gunnar: Jenseits des Wohlfahrtsstaates. Stuttgart, Gustav Fischer, 1961.
Nagy Éva: A  fogyasztási hitelszerződés magyar jogba átültetése. Magyar Jog, 51. évf. 

2001/5.
Németh Anita: Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. In Fogyasztóvédelmi Kódex. KJK, 

Budapest, 1998, 79–105.
Osztovits András: Európai fogyasztóvédelmi magánjog. In: Osztovits András (szerk): 

Európai fogyasztóvédelmi magánjog. HVG-Orac, Budapest, 2006, 15-48. 
Osztovits András (a): Lehet-e érvényes az a szerződési feltétel, ami tisztességtelen? Fo-

gyasztóvédelmi Szemle, 3. évf. 2009/4. 59–64.
Papp Tekla: Atipikus szerződések. Lectum Kiadó, Szeged, 2009.
Pázmándi Kinga: „Továbbélő” gyakorlati tendenciák a tisztességtelen verseny tilalma és a 

versenyjogi fogyasztóvédelem körében. Gazdaság és Jog, 8. évf. 2000/3. 12–15. perito-
rum, 3. köt., 233–259.

Pribula László: Fogyasztóvédelem az új polgári perrendtartásban. Ügyészek Lapja, 
2018/4–5.

Pulay Gyula (szerk.): Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének 
globális gazdaságában. ASZ Kutatóintézeti Tanulmány, Budapest, 2009. szeptember.

Szikora Veronika – Árva Zsuzsanna (szerk.): A fogyasztók védelmének új irányai és ki-
hívásai a XXI. században. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiad-
ványa, Debrecen, 2018.

Szikora Veronika – Árva Zsuzsanna (szerk.): Újratervezés – Fogyasztói szabályozási mo-
dellek, digitalizáció, adatvédelem. Debreceni Egyetem, ÁJK, Debrecen, 2019.

Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog – európai kitekintéssel. 
A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének kiadványa, Debrecen, 2010.

Szikora Veronika – Hajnal Zsolt (szerk.): A fogyasztói adásvétel és a tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasonlító elemzése. DE ÁJK, Deb-
recen, 2020.

Takáts Péter: A szabványszerződések. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
Újvári Edit: A „Heininger-ügy”, avagy a fogyasztói elállási joggal kapcsolatos problémák 

az európai és német jogban. Magyar Jog, 50. évf. 2000/10. 
Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2017.
Varga Nelli: A fogyasztói hitel-megállapodások szabályozása, figyelemmel az EU-s irány-

elvre. Fogyasztóvédelmi Szemle, 2010/9.
Vékás Lajos: Az európai közösségi magánjog sajátos alanyáról: a fogyasztó fogalmáról. 

Európai Jog, 2002/5. 3–13.
Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. HVG–ORAC, Budapest, 

2001.
Vékás Lajos: Európai fogyasztóvédelmi magánjog. In ELTE Polgári Jogi Tudományos Di-

ákkör Évkönyve 1999–2000. Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, Budapest, 
2001.

Vékás Lajos: Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban. KJK–
KERSZÖV, Budapest, 2001.

http://ugyeszeklapja.hu/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003100
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012891
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30618739
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30618739


XII. IRODALOMJEGYZÉK 251

Vékás Lajos: Fogyasztóvédelmi magánjog és az új Polgári Törvénykönyv. In Tanulmányok 
Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis Szegedien-
sis Acta Juridica Et Politica Tomus LVIII. Fusciculus, 1–41, 553–562.

Vékás Lajos: Javaslat az általános szerződési feltételek Ptk.-beli szabályozásának kijavítá-
sára. Jogtudományi Közlöny, 2000/12.

Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. CompLex Kiadó, Buda-
pest, 2013.

Vékás Lajos: Szerződési jog – Általános rész. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 
Vékás Lajos: Európai iker-irányelvek az áruk, a digitális tartalmak és a digitális szolgál-

tatások hibás teljesítése. In In memoriam Novotni Zoltán. Emlékkönyv Novotni Zoltán 
halálának 25. évfordulója alkalmából. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 
2021, 219–226.

Vida Sándor: A fogyasztó fogalma az Európai Bíróság gyakorlatában. Versenyfelügyeleti 
Értesítő, 1999/1. 40–44.

Zavodnyik József: Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szó-
ló törvényhez. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013.

https://www.libri.hu/szerzok/dr_jozsef_zavodnyik.html





	pr6512
	FOGYASZTÓVÉDELMI IGAZGATÁS
	1. A fogyasztóvédelem intézményrendszere 
	1.1. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer létrejötte 
	1.2. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer átalakulása 1995 és 2004 között
	1.3. A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere 2004 és 2010 között 
	1.4. A fogyasztóvédelem intézményrendszere 2010 után 

	Ajánlott irodalom 
	Jogszabályok

	A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK TILALMA
	1. A szabályozás hatálya
	1.1. A fogyasztó fogalma
	1.2. A vállalkozás fogalma
	1.3. A kereskedelmi gyakorlat fogalma
	1.4. Ügyleti döntés

	2. A többszintű szabályozási modell
	2.1.  A generálklauzula 
	2.2. A megtévesztő kereskedelmi gyakorlat törvényi kritériumai 
	2.3.  Az agresszív kereskedelmi gyakorlat törvényi kritériumai

	3. A törvény mellékletében felsorolt ún. feketelistás tényállások
	4. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti felelősség 
	5. Eljáró hatóságok 
	6. A hatóságokra vonatkozó közös eljárási szabályok
	Ajánlott irodalom
	Jogszabályok

	IRODALOMJEGYZÉK

