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JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: 

 

 

Új Ptk.       MÁRC. 15. 

 

ÚJ MINŐSÉGI REKLAMÁCIÓS REND. MÁJ.     14. 

 

ÚJ MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÁS SZEP.    15. 

 (151/2003. Korm. rendelet ) 

 



Az előadás a kiskereskedelmi áruforgalmat 

érinti! 

 

 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés! 

    

   Ki a FOGYASZTÓ? 

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 

tevékenysége körén kívül eljáró természetes 

személy 



 

Előadás menete: 

 

I.  Jótállás/kellékszavatosság 

II. Minőségi kifogásintézés 

III. Általános táj.i köt.ek 

IV. Árfeltüntetés 

V. Vásárlók könyve 

VI. Panaszkezelés 



           MINŐSÉGVÉDELMI ESZKÖZÖK 

I. Jótállás (garancia): kötelező nincs, önkéntes pedig nem 

gyakori ruházati árucikkek körében 

II. Kellékszavatosság 

III. Termékszavatosság: gyártó irányában való 

igényérvényesítés lehetősége 

IV. Kártérítés 

 

 



KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

• A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és 

vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. 

mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre 

(a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai 

szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 

• 2014. szeptember 15-étől a Melléklet módosításának 

hatálybalépésétől minden az ott felsorolt 

termékcsoportba tartozó, önmagában vásárolt 

alkatrészre és tartozékra kiterjed a kötelező jótállás, 

amennyiben eladási áruk meghaladja a 10 000 

forintot. 



Gyógyászati segédeszközök 

jótállása  

• Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal EEKH 

szakhatóságként történő bevonása az NFH Kormányrendelet 7. § (3) bekezdése 

értelmében minden olyan ügyben szükséges, amikor gyógyászati 

segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 

gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése merül fel. 

• Kötelező jótállás hatálya alá a Korm. rendelet rendelkezései alapján kizárólag az 

egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati 

segédeszközök tartoznak. 

  

A kihordási idő tekintetében elsődlegesen a termék címkéjén adott tájékoztatás, a 

termékhez mellékelt dokumentumok (pl. használati-kezelési útmutató) tartalma az 

irányadó. Amennyiben a kihordási időre vonatkozóan a vállalkozás ezen eszközök 

útján nem adott tájékoztatást, szükséges a vállalkozás adatszolgáltatásra felhívása a 

Ket. 51. § (3) bekezdése, valamint az Fgytv. 47. § (9) bekezdése alapján. Ennek 

sikertelensége esetén támogatott gyógyászati segédeszközök kihordási idejét illetően 

lehetséges az Országos Egészségbiztosítási Pénztár belföldi jogsegély keretében 

történő megkeresése.  

 



I. KELLÉKSZAVATOSSÁG 
 

 Az eladó hibás teljesítésért való 

felelőssége. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – 

nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott minőségi 

követelményeknek. Fogyasztói szerződés esetében a teljesítés időpontja a termék 

fogyasztó részére való átadása.  

 Hibás teljesítés nincs, ha a fogyasztó 

ismerte a hibát. 

 Reklám, táj., kezelési útmutató fontossága 

 
  

 

 

 

 

 



SZAVATOSSÁGI SZABÁLYOK 

Kellékszavatosság használt terméknél is van! 

Akciós terméknél is! 

A szavatossági felelősség nem zárható ki! 

A vásárlástól számított 2 éven belül érvényesíthetőek 

a szavatossági igények. 

Használtnál lehet rövidebb is, de min. 1 év., de erről 

meg kell állapodni. 

 



JAVÍTÁS    CSERE 

 

ÁRLESZÁLLÍTÁS         ELÁLLÁS 

SZAVATOSÁGI IGÉNYEK 
 

 

1. lépcső 

 

2. lépcső 

  + KIJAVÍTÁS, 

KIJAVÍTTATÁS AZ 

ELADÓ KÖLTSÉGÉN 



JAVÍTÁS, CSERE SZABÁLYAI 

 TÖBBSZÖRI SIKERTELEN JAVÍTÁS UTÁN   már  más igény 

érvényesíthető érdekmúlás 

 CSERE: ugyanarra a termékre;  használtnál nem értelmezhető 

 HIGIÉNIAI terméknél is van cserelehetőség 

 LEVÁSÁRLÁS: nincs 

 AMEDDIG ROSSZ A TERMÉK, annyiszor kérhető javítás, illetve 

csere  

 JAVÍTÁS  MEGHOSSZABBODIK A HATÁRIDŐ 

 CSERE  ÚJBÓL INDUL A HATÁRIDŐ 



ÁRLESZÁLLÍTÁS, ELÁLLÁS SZABÁLYAI 

 

 ÁRLESZÁLLÍTÁS: 

 vissza a vételár egy része, a termék marad 

 

 ELÁLLÁS:  

 vissza a vételár egésze, de a terméket is vissza kell 

 adni 

 



II. MINŐSÉGI KIFOGÁSINTÉZÉS 



MINŐSÉGI KIFOGÁSINTÉZÉS 1. 

 régi jogszabály:  49/2003. GKM rendelet 

 új jogszabály:   19/2014. NGM rendelet 

 ELEGENDŐ, ha a fogyasztó 1 olyan 

 dokumentumot be tud mutatni, amellyel az 

 ellenérték megfizetése (vásárlás) igazolható, 

 vita van  értesítés a panasztétel lehetőségéről 

 egyéb feltételt nem lehet szabni (pl.: doboz) 

 

 



MINŐSÉGI KIFOGÁSINTÉZÉS 2. 

 JEGYZŐKÖNYVET KELL FELVENNI, s annak 

 másolatát át kell adni  

 elutasítás: indokolás  

 ha a helyszínen nem dönthető el   

  5 munkanapon belül értesítés, de ekkor is fel 

  kell venni a jegyzőkönyvet 

  MEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG: 3 év 

 javításra átvétel: ELISMERVÉNY átadása 



III. TÁJÉKOZTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉG 



jogszabály:   

Kertv. 

A kereskedő köteles az üzlet 

nyitvatartási idejéről és az 

abban bekövetkező 

változásokról a vásárlókat 

tájékoztatni. 

A) NYITVATARTÁS 



B) PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE 

 jogszabály: Fogyasztóvédelmi törvény 

- székhely 

- panaszügyintézés helye (ha az nem 

azonos székhellyel)  

- adott esetben: ügyfélszolg. levelezési 

címe, e-mail címe, tel.száma 

JÓL LÁTHATÓAN ÉS OLVASHATÓAN! 



C) BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 

Az üzletben működő biztonsági 

szolgálat nevéről és székhelyéről, 

működésének a vásárlókat érintő 

szabályairól a vásárlókat jól 

láthatóan tájékoztatni kell. 

 jogszabály:   

Ker. rendelet 



IV. ÁRFELTÜNTETÉS 



ELADÁSI ÁR 

  A termék egy adott egységére, vagy egy adott 

 mennyiségére vonatkozó ár. 

 ömlesztett áru  nem kell! 

 

 EGYÉRTELMŰ FELTÜNTETÉS!  

KÖNNYEN AZONOSÍTHATÓSÁG! 

JÓL OLVASHATÓSÁG! 

 

 

 

 

 jogszabály:  Árrendelet 



EGYSÉGÁR 

 Az egységár a termék 1kg, egy 1l, egy 1mm,  

 1m, 1m2, vagy 1m3 szerinti ár. 

 

 ha azonos az eladási árral, nem kell! 

 

EGYÉRTELMŰ FELTÜNTETÉS! 

KÖNNYEN AZONOSÍTHATÓSÁG!  

JÓL OLVASHATÓSÁG! 

 jogszabály:  Árrendelet 



AKCIÓK… 

NEM ELEGENDŐ a 

kedvezmény mértékének 

feltüntetése a végső 

(eladási-, egység)árat is 

meg kell adni!  

 

 

 



V. VÁSÁRLÓK KÖNYVE 



VÁSÁRLÓK KÖNYVE 1. 

 jogszabály:   Kertv. 

  Ker. rendelet 

 FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 

  méret, oldalszám, folyamatos számozás, 

  meghatározott adatok feltüntetése, 

 hitelesítés 

  JÓL LÁTHATÓ + KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ   

HELYEN kell kihelyezni! 





VÁSÁRLÓK KÖNYVE 2. 

 a vásárlók könyvébe tett bejegyzés: 

 ÍRÁSBELI PANASZ 

 30 NAPON BELÜL kell írásban megválaszolni 

 BIZONYÍTHATÓ MÓDON: postakönyv, 

 tértivevényes levél, visszaigazolást kérő e-mail, stb. 

 elutasítás: indokolás + békéltető testület, hatóság 

 megnevezése, ahová a fogyasztó fordulhat 

 5 ÉVIG KELL MEGŐRIZNI 



a vállalkozásnak, ill. 

a vállalkozás érdekében vagy javára 

eljáró személynek  

 

az áru fogyasztók részére történő 

forgalmazásával, ill. 

  

értékesítésével közvetlen kapcsolatban 

álló  magatartására, 

 tevékenységére,  

 mulasztására  

   vonatkozóan. 

A fogyasztó panaszt 

tehet 

VI. PANASZKEZELÉS 



írásban 

azonnal 

megvizsgálni 

+ orvosolni 

jegyzőkönyv 

 

 

másolati 

példányát 

átadni  

30 nap 

írásban 

elutasítás 

indokolás 

+ hatóság/BT 

+ levelezési 

 cím 

szóban 

5 évig 

megőrizni! 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


