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A szavatosságról általában 
 

A vásárlás a mindennapi élet része, de nem 
feltétlenül kell, hogy a mindennapi bosszúság is 
velejárója legyen. Sajnos azonban a legjobban 
átgondolt „beszerzéseink” esetében is 
elıfordulhat, hogy olyan terméket vásárolunk, 
amely nagyon rövid idın belül elromlik, annak 
ellenére, hogy rendeltetésszerően, azaz a 
használati és kezelési útmutatóban leírtak szerint 

használtuk az árut. Ezekben az esetekben fontos, hogy tudjuk azokat az 
információkat, amelyek segítségével akár a helyszínen, 
problémamentesen elintézhetjük reklamációnkat. 
 
Hogy mi is az a szavatosság?  
 
 
Szavatosság = felelısség a hibás teljesítésért. A szavatosság alapján az 
eladó felel a termék hibájáért. 
 



 

 

3 

 

 
Hibás teljesítésrıl akkor beszélünk, ha a termék a teljesítés idıpontjában 
nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerzıdésben meghatározott 
tulajdonságoknak. 
 
Idıtartama: 2 év. 
 
Bizonyítási teher: Az elsı 6 hónapban felmerülı hiba esetén vélelmezni 
kell, hogy annak oka már a vásárláskor fennállt, a fogyasztónak nem kell 
semmit bizonyítania. Hat hónapot követıen felmerülı hiba esetén már a 
fogyasztónak kell bizonyítania (így például azt, hogy a hiba oka gyártási 
eredető) ha a kereskedı vitatja a fogyasztó kifogását. A bizonyítás 
jellemzıen szakértıi vélemény beszerzésével történik. 
 
A szavatosságot a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)1 szabályozza a hibás 
teljesítés cím alatt, és lényegében felsorolja azokat a jogokat, 
amelyekkel a fogyasztó élhet abban az esetben, ha meghatározott idın 
belül a termék elromlik.  
 
A Ptk. szerint a kötelezett (a kereskedı) hibásan teljesít, ha a 
szolgáltatott dolog a teljesítés idıpontjában nem felel meg a 
jogszabályban vagy a szerzıdésben meghatározott tulajdonságoknak. 
Ez azt jelenti, hogy a meghibásodás oka nem a termék 
rendeltetésellenes használata, hanem olyan körülmény, amely az áruban 
már a vásárlás pillanatában is benne volt (ún. rejtett hiba). 
 
A szavatosságot tehát a törvény biztosítja. Így önm agában a 
keresked ıi válasz, hogy „ ez nem garanciális termék, ezért n em 
cserélek”, nem fogadható el.  
 
 

 A SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SORRENDJE  

 
A jelenleg hatályos szabályozás alapján a fogyasztó már elsı körben  
választhat, hogy mit kér: kijavítást vagy kicserélést.  A fogyasztó 
választási lehetısége akkor korlátozott, amennyiben a kicserélés 
lehetetlen (pl. a terméket már nem gyártják, az kifutó modell volt) vagy a 
csere, aránytalanul nagyobb többletköltséget eredményezne (pl. azonnal 
és minimális költségigénnyel járó javíthatóság esetén).  
 

                                                 
1 Tipp: A jogszabályt megkeresheti az ingyenesen igénybevehetı Nemzeti Jogtár 
honlapján: www.njt.hu  
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A kijavítást, kicserélést megfelel ı határid ıben és a fogyasztónak 
okozott jelent ıs kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vonatkoz ó 
jogszabály értelmében a keresked ınek valamennyi esetben 
törekednie kell arra, hogy a javítást, illetve a cs erét 15 napon belül 
lebonyolítsa.  
 
A kicserélésrıl tudni kell, hogy az minden esetben ugyanolyan termékre 
történı cserét jelent, tehát a kereskedı nem kötelezheti a fogyasztót 
arra, hogy a vételárat másik – általa forgalmazott – termékre vásárolja le. 
(ún. levásároltatás) 
 
Fontos tudni, hogy a hibátlan terméket a keresked ı sem kicserélni, 
sem visszavenni nem köteles. (Önmagában az a tény, hogy a méret 
nem jó, a szín nem tetszik, vagy, hogy az adott ter mékbıl már van 
egy másik otthon, nem teszi az árut min ıségileg hibássá).  
 
 
 
A bizonylatokat minden vásárláskor kérni kell, és el kell tenni, hogy az 
utólagos jogérvényesítés, reklamáció ne ütközzön akadályba. 
 
A vonatkozó szabályozás szerint a 
szavatossági kötelezettség teljesítésével 
és a szerzıdésszerő állapot 
megteremtésével kapcsolatos költségek - 
ideértve különösen az anyag-, munka- és 
továbbítási költségeket - a kötelezettet 
terhelik. Ennek alapján a kereskedınek 
kell állnia a kijavítással, illetve 
kicseréléssel kapcsolatban felmerülı 
kiadásokat.  
 
Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés megfelel ı határid ın belül, a 
fogyasztónak okozott jelent ıs érdeksérelem nélkül nem végezhet ı 
el, vagy azt a keresked ı nem vállalja, a fogyasztó jogosulttá válik 
választása szerint, vagy megfelelı árleszállítást kérni vagy elállni a 
szerzıdéstıl, azaz a hibás termék visszaszolgáltatása fejében teljes 
vételár-visszatérítést követelni.  
 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen esetben a fogyasztó nem 
köteles a dolognak azt az értékcsökkenését (amortizációt) megtéríteni, 
amely a rendeltetésszerő használat következménye. 
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Tehát a szavatossági jogok érvényesítésének sorrendjében a következ ı 
az árleszállítás igénylésének lehet ısége, illet ıleg az elállás (azaz a 
vételár visszakövetelése), de jelentéktelen hiba mi att nincs helye 
elállásnak.  

 
 MENNYI IDİN BELÜL REKLAMÁLHATUNK? 

 
A Ptk. itt is egyértelmő, amikor kimondja: fogyasztói szerzıdés esetében 
a fogyasztó a teljesítés idıpontjától számított kétéves elévülési 
határid ı alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb 
elévülési határidıt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói 
szerzıdés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidıben is 
megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidı azonban ebben 
az esetben sem köthetı ki. 
 
Nem fogadható el, tehát azaz esetleges kereskedıi hivatkozás, miszerint 
„akciós a termék, ezért nem cserélünk”, mint ahogy az sem, hogy a 
szavatossági idı lejártához közel esı idıpontban, valamennyi pénzt 
elkér a kereskedı (vagy a szerviz) az egyébként ingyenesen járó 
javításért. 
 
Fontos ismét hangsúlyozni, hogy a két év a bizonyít ási teher 
tekintetében megoszlik.  

 
A vásárlástól számított elsı hat hónapban jelentkez ı hiba esetén 
tehát a keresked ı köteles bizonyítani , hogy a hiba vásárláskor nem 
volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meglévı 
körülmények miatt keletkezett, hanem az áru rendeltetésellenes 
használata okozta. Ezért nem szabálytalan, ha a terméket a kereskedı 
szakvéleményeztetésre küldi, mivel ennek révén tudja megállapítani, 
hogy gyártási hiba volt-e, vagy sem a bejelentett károsodás. 
 
A második tizennyolc hónapban ugyanakkor már nincsen kötelezve a 
kereskedı a bizonyításra. 
 
 

 MI KELL A JOGÉRVÉNYESÍTÉSHEZ? 

 
Ennek szabályait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályozza. 
Ebben az esetben a legfontosabb feladata a fogyasztónak a vásárlásnál 
kapott nyugta, bizonylat, esetleg számla megırzése, ugyanis ez a 
dokumentum bizonyítja a vásárlás tényét, helyét és idıpontját.  
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Ezt követıen a kereskedı feladata jegyzıkönyvet felvenni, amelyen 
rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetıleg a kifogás beazonosításához 
szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó 
igényétıl eltérıen rendezi, ennek indokát is. 
 
 

A jótállásról általában 
 

 
 
 
A szavatossággal rokon minıségvédelmi eszköz, de csak külön 
jogszabály által meghatározott termékek esetében áll fenn.  
 
2 fajtáját különböztetjük meg: jogszabály által el ıírt kötelez ı 
jótállás, illetve szerz ıdésben, reklámban vállalt önkéntes jótállás.  
 
A kötelez ı jótállás id ıtartama: 1 év. 
 
Bizonyítási teher: A bizonyítási teher a kötelezı jótállás teljes 
idıtartama alatt az eladót terheli,  azaz csak akkor mentesül a 
felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, 
jellemzıen a termék fogyasztó által történı nem rendeltetésszerő 
használata vagy kezelése miatt keletkezett. 
 
Kötelez ı jótállás alá es ı termékek a 151/2003. (IX.22.) 
Kormányrendelet el ıírási alapján: 
 
11..  HHőőttıısszzeekkrréénnyy,,  ffaaggyyaasszzttóó,,  kkoommbbiinnáálltt  hhőőttıısszzeekkrréénnyy;;  
22..  mmoossóóggéépp,,  cceennttrriiffuuggaa,,  sszzáárrííttóóggéépp  ééss  eezzeekk  bbáárrmmeellyy  kkoommbbiinnáácciióójjaa,,  
mmoossooggaattóóggéépp,,  vvaassaallóóggéépp;;  
33..  vviillllaammooss  ééss//vvaaggyy  ggáázzeenneerrggiiáávvaall  mmőőkkööddtteetteetttt  ssüüttıı--,,  ffıızzııbbeerreennddeezzéésseekk  
ééss  eezzeekk  kkoommbbiinnáácciióójjaa  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
44..  vvíízzmmeelleeggííttııkk,,  ffőőttıı--,,  llééggkkoonnddiicciioonnáállóó--  ééss  eeggyyéébb  llééggáállllaappoott--sszzaabbáállyyoozzóó  
bbeerreennddeezzéésseekk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
55..  ppoorrsszzíívvóó,,  ggıızzzzeell  mmőőkkööddıı  ttiisszzttííttóóggéépp,,  sszzıınnyyeeggttiisszzttííttóóggéépp,,  ppaaddllóóssúúrroollóó--  
ééss  fféénnyyeessííttııggééppeekk;;  
66..  vvaarrrróóggéépp,,  kkööttııggéépp;;  
77..  mmoottoorrooss  kkeerrttii  ggééppeekk,,  mmoottoorrooss  kkéézzii  sszzeerrsszzáámmookk,,  mmoottoorrooss  sszziivvaattttyyúúkk  1100  
000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
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88..  aazz  eeggyy  éévveess,,  iilllleettvvee  aazz  eeggyy  éévvnnééll  hhoosssszzaabbbb  kkiihhoorrddáássii  iiddeejjőő  
ggyyóóggyyáásszzaattii  sseeggééddeesszzkköözzöökk  ééss  kkéésszzüülléékkeekk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
99..  sszzeemmééllyyggééppkkooccssii,,  mmoottoorrkkeerréékkppáárr,,  kkeerréékkppáárr,,  bbaabbaakkooccssii;;  
1100..  llaakkóóaauuttóó,,  llaakkóókkooccssii,,  uuttáánnffuuttóóss  llaakkóókkooccssii;;  
1111..  bbiizzttoonnssáággii  rriiaasszzttóó--  ééss  jjeellzzııbbeerreennddeezzéésseekk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  
ffeelleetttt;;  
1122..  eelleekkttrroonniikkuuss  hhíírrkköözzllıı  vvééggbbeerreennddeezzéésseekk  ((tteelleeffoonnookk,,  mmoobbiilltteelleeffoonnookk,,  
tteelleeffaaxx--kkéésszzüülléékkeekk,,  ttööbbbb  ffuunnkkcciióóss  kkéésszzüülléékkeekk  ssttbb..))  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  
vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
1133..  üüzzeenneettrrööggzzííttııkk,,  kkiihhaannggoossííttóó  kkéésszzüülléékkeekk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  
ffeelleetttt;;  
1144..  mmőőhhoollddvveevvıı  ééss  AAMM  MMiiccrroo  aanntteennnnaa  rreennddsszzeerreekk  ééss  eezzeekk  rréésszzeeggyyssééggeeii,,  
tteelleevvíízziióókk,,  pprroojjeekkttoorrookk,,  vviiddeeoommaaggnnóókk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
1155..  rrááddiióókk,,  aauuttóórrááddiióókk,,  rrááddiióóss  éébbrreesszzttııóórráákk,,  rrááddiióó  aaddóó--vveevvıı  kkéésszzüülléékkeekk,,  
aammaattıırr  rrááddiióóaaddóókk  ééss  rrááddiióóvveevvııkk,,  mmőőhhoollddaass  hheellyymmeegghhaattáárroozzóókk  1100  000000  FFtt  
bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
1166..  lleemmeezzjjááttsszzóókk,,  sszzaallaaggooss  ééss  kkaazzeettttááss  mmaaggnnóókk,,  CCDD--ffeellvveevvııkk  ééss  --
lleejjááttsszzóókk,,  DDVVDD--ffeellvveevvııkk  ééss  --lleejjááttsszzóókk,,  eeggyyéénnii  hhaannggrreennddsszzeerreekk  ééss  eezzeekk  
ttaarrttoozzéékkaaii  ((kkeevveerrııaasszzttaall,,  eerrııssííttıı,,  hhaannggsszzóórróó,,  hhaannggffaall)),,  mmiikkrrooffoonnookk  ééss  
ffüüllhhaallllggaattóókk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
1177..  fféénnyykkééppeezzııggééppeekk,,  ffiillmm--  ééss  hhaannggffeellvveevvıı  kkaammeerráákk,,  vviiddeeookkaammeerráákk  ééss  
ccaammccoorrddeerreekk,,  ffiillmm--  ééss  íírráássvveettííttııkk,,  ffiillmmnnaaggyyííttóókk,,  ffiillmmeellııhhíívvóó--  ééss  
ffiillmmffeellddoollggoozzóó  kkéésszzüülléékkeekk,,  ffoottóónnyyoommttaattóókk,,  ffiillmm--  ééss  ddiiaasszzkkeennnneerreekk  1100  000000  
FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
1188..  MMPP33  lleejjááttsszzóókk,,  PPeennddrriivvee  kkéésszzüülléékkeekk,,  iilllleettvvee  aazz  eezzeekkhheezz,,  vvaallaammiinntt  aa  
ddiiggiittáálliiss  fféénnyykkééppeezzııggééppeekkhheezz  hhaasszznnáállaattooss  mmeemmóórriiaakkáárrttyyáákk  1100  000000  FFtt  
bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
1199..  ttáávvccssöövveekk,,  llááttccssöövveekk,,  mmiikkrroosszzkkóóppookk,,  tteelleesszzkkóóppookk,,  iirráánnyyttőőkk,,  ttáájjoollóókk  1100  
000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
2200..  sszzeemmééllyyii  sszzáámmííttóóggééppeekk  ééss  aallkkaattrréésszzeeiikk,,  mmoonniittoorrookk,,  nnyyoommttaattóókk,,  
sszzkkeennnneerreekk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
2211..  sszzáámmoollóóggééppeekk,,  zzsseebbsszzáámmoollóóggééppeekk,,  mmeenneeddzzsseerrkkaallkkuullááttoorrookk  1100  000000  
FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
2222..  íírróóggééppeekk  ééss  sszzöövveeggsszzeerrkkeesszzttııkk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
2233..  hhaannggsszzeerreekk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
2244..  óórráákk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt;;  
2255..  bbúúttoorrookk  1100  000000  FFtt  bbrruuttttóó  vvéétteelláárr  ffeelleetttt..  
 
 

 KÖTELEZİ JÓTÁLLÁS 

 
 
Ebben az esetben a forgalmazó a szerzıdés hibátlan teljesítéséért 
jogszabály alapján jótállásra köteles. A kötelezı jótállás azért különösen 
kedvezı a fogyasztó számára, mert annak ideje alatt mindig a 
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forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítést követıen 
(pl. vásárlás után) keletkezett, a fogyasztót bizonyítási kötelezettség 
ezen idı alatt nem terheli. 
 
A kötelezı jótállással kapcsolatos rendelkezéseket a 151/2003. (IX.22.) 
Kormányrendelet határozza meg.  
 
A rendelet értelmében jótállási kötelezettség terjed ki a fogyasztói 
szerzıdés keretében értékesített, azaz a fogyasztók által vásárolt azon 
új, tartós fogyasztási cikkekre, amelyeket a rendelet a mellékletében 
sorol fel. 
 
Fontos szabály, hogy a fogyasztási cikk meghibásodások és a 
vásárlástól számított három munkanapon belül  érvényesítjük 
csereigényünket, akkor a forgalmazó köteles azt kicserélni , azonban 
ennek további feltétele, hogy a meghibásodás olyan legyen, amely a 
dolog rendeltetésszer ő használatát akadályozza . A kicseréléshez 
egyéb feltételt (pl. az eredeti csomagolásban való visszavételt vagy a 
csomagolás sértetlenségét) azonban a forgalmazó nem támaszthat. A 
forgalmazó azzal sem utasíthatja el igényünk teljesítését, hogy a termék 
javítható, mivel a jogszabály kötelezı cserét ír elı. 
 
Jó tudni, hogy a jótállási kötelezettség a jótállási idı egésze alatt a 
forgalmazót terheli, igényeinket elsısorban vele szemben 
érvényesíthetjük.  
 
Ha a termék kijavítását szeretnénk, közvetlenül a jótállási jegyen 
megjelölt szervizhez is fordulhatunk, de ez kizárólag a fogyasztó által 
válaszható lehetıség, vagyis nem tehetı kötelezıvé. 
 
 

 MI IS AZ A JÓTÁLLÁSI JEGY? 
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A kötelezı jótállás esetében a jótállási jegyet a forgalmazó köteles a 
fogyasztónak külön kérés nélkül kiállítani és átadni. Ezt érdemes 
gondosan megırizni a vásárlást követıen, mivel a jótállási igény ezzel 
együtt érvényesíthetı. Ha a forgalmazó a jótállási jegyet szabálytalanul 
tölti ki, vagy nem adja át vásárláskor a fogyasztónak, attól még a jótállási 
kötelezettsége ugyanúgy érvényesül. 
 
 

 ÖNKÉNT VÁLLALT JÓTÁLLÁS 

 
 
Ekkor a forgalmazót azon feltételek szerint terheli a jótállás, amelyeket a 
szerzıdésben határoztak meg a felek (pl. vásárláskor a vevı és a 
kereskedı), vagy amely feltételeket a szolgáltatásra vonatkozó 
reklámjában hirdetett.  
 
Az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg azzal a 
korlátozással, hogy a jótállás nem érintheti a törvénybıl eredı - így 
például a szavatossági - jogok fennállását. (A szavatossági jogokról az 
elızıekben tettünk említést – 2. oldaltól) 
 
Ne felejtsük el, hogy már önmagában a termék megvás árlásával is 
szerzıdést kötünk a forgalmazóval, hiszen szerz ıdést köthetünk 
írásban, szóban, de ráutaló magatartással is.   
 
A forgalmazó a jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére köteles 
írásban vagy más maradandó eszközzel rögzíteni és azt részére átadni. 
A jótállás ezen típusánál tanácsos odafigyelnünk arra, hogy mi kerül 
rögzítésre a jótállási nyilatkozatban. 
 
 

 MI KELL A JOGÉRVÉNYESÍTÉSHEZ? 

 
 
Ennek szabályait a jótállás tekintetében a 49/2003.  (VII.30.) GKM 
rendelet, és a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet sza bályozza.  Fontos, 
hogy a vásárláskor kapott bizonylat, blokk, már önmagában elegendı 
ahhoz, hogy bizonyítsuk a fogyasztói szerzıdés megkötését, azaz egy 
árucikk megvásárlását vagy szolgáltatás igénybevételét, így ezeket 
tanácsos megırizni. A jótállási igény a jótállási jeggyel is 
érvényesíthet ı, ez esetben – a jogszabályi rendelkezések szerint - nem 
szükséges hozzá a blokkot is csatolni. 
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Ha meghibásodott dolgot szeretnénk kicseréltetni, megjavítatni, akkor 
errıl a forgalmazó köteles jegyzıkönyvet felvenni rögzítve a vásárlás 
tényét, illetve a kifogás beazonosításához szükséges adatokat, majd a 
felvett jegyzıkönyvbıl egy példányt a fogyasztónak át kell adni. 
 
A szavatosság és jótállás párhuzamossága 
 

 
 
Ha van egy termékre jótállás, akkor az a szavatosság mellett áll fenn. Ez 
annyit jelent, hogy a vásárlást követı elsı egy évben a termékünkre a 
jótállás mellett a szavatosság is kiterjed. A kötelezı jótállás idıtartamát 
(1 év) követıen pedig még további 1 év szavatosság vonatkozik a 
termékre, bár ekkor már a bizonyítási kötelezettség a fogyasztón van. 
 
 

 TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK 

 
 Kötelezı jótállás általában a 10.000,- Ft vételár feletti tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozik (pl: bútor, óra, számítógép, 
mobiltelefon, fényképezıgép, porszívó, mosógép). 

 
 Az akciós termékekre ugyanazok a vásárlói jogok 
vonatkoznak, mint a teljes értékő árukra, vagyis 2 évig lehet 
szavatossági igénnyel élni. 

 
 A vásárlói kifogásról jegyzıkönyvet kell felvenni, rögzítve 
ezzel a fogyasztó igényét, valamint a forgalmazó indoklását. 
A vásárlók könyvére tett bejegyzésre 30 napon belül írásban 
válaszolni köteles a kereskedı. 

 
 Ha a fogyasztó webáruházból rendelt terméket, 8 
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerzıdéstıl, 
abban az esetben is, ha a terméket nem postán, hanem 
személyesen vette át a boltban. 

 
 Egy régi – azóta már nem létezı – szabály szerint a 
vásárlástól számított nyolc napon belül a fogyasztó 

pl.: 3 év 

1 év 

2 év 
szavatosság  

kötelezı jótállás  

önkéntes jótállás  
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kívánságára a kereskedı, az 
üzletében vásárolt árut minıségi kifogás nélkül is köteles volt 
kicserélni, amennyiben az áru hibátlan volt és azt a fogyasztó 
még nem használta. Jelenleg ilyen el ıírás nincs, tehát az 
üzlet nem köteles arra, hogy min ıségi hiba hiányában 
visszavegye és kicserélje a terméket. 

 
 A szavatossági/jótállási igény érvényesítésének nem feltétele 
a csomagolás megléte. 

 
 Nem kötelezhetı a fogyasztó a levásárlásra, ha sem 
kicserélni, sem kijavítani nem lehet a terméket. Ebben az 
esetben követelheti a teljes vételár visszatérítését. 

 
 
Igényérvényesítésr ıl még egyszer…  
 
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  a szavatossági és jótállási 
igényeknek a kereskedık által történı intézésével összefüggı 
kérdésben rendelkezik hatáskörrel. (Vagyis pl. a kereskedı vett-e fel 
jegyzıkönyvet a kifogásról, azt határidıben, érdemben megválaszolta-
e). 
 
Ezen túl széles hatósági jogkörrel rendelkezik a fogyasztók szavatossági 
és jótállási jogait érintı, a jótállási jegyen vagy a honlapon megjelenı 
félrevezetı tájékoztatások, azaz a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok vonatkozásában.  
 
Tehát, - a hatáskörbe tarozó kérdések vonatkozásában - amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni, úgy a fogyasztónak lehetısége van a 
kifogását a lakóhely szerinti illetékes területi felügyelıségnél benyújtani. 
 
Egy másik lehetıség a fogyasztó számára a Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarák mellett mőködı Békéltet ı Testülethez 2 fordulni. A 
békéltetı testületi eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács 
az ügyet eldöntötte. 
 
A békéltetı testületi eljárás egy alternatív vitarendezési fórum, ahol 
szakmailag jól felkészült tanácstagok vizsgálják meg a felek között 
kialakult vitát, és attól függıen, hogy a testület határozatához alávetési 
nyilatkozatot tesz-e a kereskedı, hozza meg határozatát vagy ajánlását 
a vita rendezésére. Természetesen, ha az eljárás nem vezet a fogyasztó 
által elvárt eredményre, akkor igényét bírósági úton  is érvényesítheti. 
 
                                                 
2 A Békéltetı Testületi eljárásról bıvebben itt olvashat: www.bekeltetes.hu  
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A szavatosságra, jótállásra vonatkozó jogszabályok 
 
 

 
 
 

- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.); 

- a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló 
1960. évi 11. törvényerejő rendelet  

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

- a fogyasztói szerzıdés keretében érvényesített szavatossági és 
jótállási igények intézésérıl szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 

- a lakásépítéssel kapcsolatos kötelezı jótállásról szóló 181/2003. 
(XI.5.) Kormányrendelet 

- az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezı 
jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet 

 
Közlemény  
 
A Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelısége ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2012. november 9-étıl 
a Felügyelıség új címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34 . Egyéb 
elérhetıségeik (az e-mail cím, telefonszám) változatlanok  

 

 

A szavatossággal, jótállással kapcsolatos további c ikkek, valamint 

aktuális hírek, információk honlapunkon megtalálhat ók: 

www.nfh.hu  

 


