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6:127. § [A szolgáltatás megvizsgálásának kötelezettsége] 
(1) A jogosult késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás 

minősége és mennyisége megfelelő-e. 
(2) A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a 

minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik. 
(3) A szolgáltatás minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a 

jogosultat terhelik. 
 

6:157. § [Hibás teljesítés] 
(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg 

a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem 
teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, 
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e 
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó 
hátrányára tér el. 

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem] 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig 

vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba 
már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a 
hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

 
4. Jótállás 

6:171. § [Jótállás] 
(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály 

alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető 
jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás 
teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a 
teljesítés után keletkezett. 

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén] 
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos 

érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 
6:173. § [A jótállási igény érvényesítése] 
(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett 

kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, 
a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül 
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. 

(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Fogyasztó a Ptk-ban: 
 

5:90. § [Fogyasztói zálogszerződés] 
Ha a zálogkötelezett természetes személy, és a zálogtárgy elsősorban a zálogkötelezett 

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébe nem tartozó célra 
használatos, továbbá a zálogjoggal biztosított követelés nem a kötelezett szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébe tartozó jogviszonyból fakad, a 
zálogszerződésre vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) zálogtárgy a zálogkötelezett tulajdonában álló, egyedileg meghatározott vagyontárgy 
vagy olyan vagyontárgy lehet, amelynek tulajdonjogát a zálogkötelezett a zálogjogosult 
által nyújtott kölcsön, illetve fizetési haladék segítségével szerzi meg; 

b)83  a biztosított követelés meghatározásának tartalmaznia kell a követelés - járulékok 
nélküli - összegének megjelölését, vagy azt az összeget, amelynek erejéig a zálogjogosult 
a zálogtárgyból kielégítést kereshet. 

 

5:128. §95  [A kielégítési jog gyakorlása fogyasztóval szemben] 
A zálogjogosult a fogyasztóval szembeni kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül 

csak akkor gyakorolhatja, ha 

a) az óvadék tárgyára vonatkozóan a közvetlen kielégítés jogával él, 
b) az elzálogosított jogot vagy követelést e törvény szerint érvényesíti, vagy 
c) a kielégítési jog megnyílása után a zálogkötelezettel a zálogtárgy zálogjogosult által 

történő értékesítésének módjában írásban megállapodott. 
 

Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel 
 

6:79. § [Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása] 
Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért 

járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a 
szerződés részévé, ha azt a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten 
elfogadta. 

Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén] 
(1) Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél 

köteles a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik 
felet tájékoztatni 

a) a szerződéskötés technikai lépéseiről; 
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az 

elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb 
hozzáférhető lesz-e; 

c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő 
hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően 
biztosítják; 

d) a szerződés nyelvéről; és 
e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről 

és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél 
magára nézve kötelezőnek ismer el. 

(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan 
módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és 
előhívja azokat. 

6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása] 
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Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik 
fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának 
megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e 
kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja. 

6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása] 
(1) Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az 

a másik fél számára hozzáférhetővé válik. 
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának 

megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati 
kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik 
félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. 

6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája] 
(1) E fejezet rendelkezéseit - az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat 

hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével - elektronikus levelezés vagy azzal 
egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel kötött szerződés esetén nem kell 
alkalmazni. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e fejezet 
rendelkezéseitől eltérő megállapodás semmis. 

 

A szerződés értelmezése 

6:86. § [A szerződés értelmezése] 
(1) Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével 

összhangban kell értelmezni. 
(2) Ha az általános szerződési feltétel tartalma vagy a szerződés más, egyedileg meg 

nem tárgyalt feltételének tartalma a jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó 
rendelkezések és az (1) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg 
egyértelműen, a feltétel alkalmazójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell 
elfogadni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ezt a szabályt kell 
alkalmazni a szerződés bármely feltételének értelmezésére. 

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható a közérdekű kereset alapján indult eljárásban. 
 

6:98. § [Feltűnő értékaránytalanság] 

(1) Ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke között anélkül, hogy az egyik felet 
az ingyenes juttatás szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában 
feltűnően nagy az aránytalanság, a sérelmet szenvedett fél a szerződést megtámadhatja. 
Nem támadhatja meg a szerződést az, aki a feltűnő értékaránytalanságot felismerhette 
vagy annak kockázatát vállalta. 

(2) A felek az (1) bekezdésben megállapított megtámadási jogot - fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés kivételével - a szerződésben kizárhatják. 

6:99. §104  [Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége] 
Semmis az a kikötés, amelyben fogyasztó követelés biztosítása céljából tulajdonjog, 

más jog vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására vállal kötelezettséget. 
6:100. § [Fogyasztói jogot csorbító feltétel] 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e 

törvénynek a fogyasztó jogait megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér. 
6:101. § [Fogyasztó joglemondó nyilatkozata] 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis a fogyasztónak a 

jogszabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata. 
 

6:103. § [Tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben] 
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(1) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a tisztességtelen általános 
szerződési feltételre vonatkozó rendelkezéseket - az e §-ban foglalt eltérésekkel - 
alkalmazni kell a vállalkozás által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződési feltételre is. A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt 
a felek egyedileg megtárgyalták. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az általános szerződési feltétel és a 
vállalkozás által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel 
tisztességtelen voltát önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű. 

(3) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen 
szerződési feltétel semmis. A semmisségre a fogyasztóérdekében lehet hivatkozni. 

6:104. § [Egyes tisztességtelen kikötések fogyasztói szerződésben] 
(1) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben tisztességtelennek minősül 

különösen az a kikötés, amely 

a) a szerződés bármely feltételének értelmezésére a vállalkozást egyoldalúan jogosítja; 
b) kizárólagosan a vállalkozást jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése 

szerződésszerű-e; 
c) a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a vállalkozás nem teljesíti 

a szerződést; 
d) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt felmondja, 

ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult; 
e) 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; 

f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses 
kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg; 

g) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulása 
nélkül átvállalja; 

h) kizárja vagy korlátozza a vállalkozásnak az általa igénybe vett közreműködőért való 
felelősségét; 

i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő 
igényérvényesítési lehetőségeit, különösen, ha - anélkül, hogy azt jogszabály előírná - 
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; 

j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. 
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az ellenkező bizonyításáig 

tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a kikötést, amely 

a) a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata megtételének vagy 
elmulasztásának minősíti, ha a magatartás tanúsítására nyitva álló határidő indokolatlanul 
rövid; 

b) a fogyasztó nyilatkozatának megtételére indokolatlan alaki követelményeket 
támaszt; 

c) meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként nem 
nyilatkozik, feltéve, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő indokolatlanul rövid; 

d) 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 meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen 
esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani; 

e) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyoldalúan, alapos ok nélkül a szerződésben 
meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen; 



f) a vállalkozás teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkezte 
kizárólag a vállalkozás akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó jogosult a szerződéstől 
elállni, vagy azt felmondani; 

g) a vállalkozásnak pénztartozás teljesítésére negyvenöt napnál hosszabb határidőt 
biztosít vagy egyébként nem megfelelően meghatározott határidőt ír elő szolgáltatása 
teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési nyilatkozatainak elfogadására; 

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

i) 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; 

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

6:105. § [Tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset] 
(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen 

általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű keresetet 
indíthat 

a) az ügyész; 
b) a miniszter, az autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, a központi hivatal 

vezetője; 
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője; 
d) a gazdasági és szakmai kamara vagy érdekképviseleti szervezet; és 
e) az általa védett fogyasztói érdekek körében a fogyasztói érdekek képviseletét 

ellátó egyesület, és az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján 
a fogyasztói érdekek védelmére létrejött szervezet. 

(2) Közérdekű kereset alapján a bíróság a tisztességtelen általános szerződési feltétel 
érvénytelenségét az annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal 
állapítja meg, és elrendeli, hogy a szerződési feltétel alkalmazója 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 megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket. Az 
érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a 
megtámadásig már teljesítettek. 

(3) Közérdekű keresetben kérhető az olyan általános szerződési feltétel 
tisztességtelenségének megállapítása is, amelyet fogyasztókkaltörténő 
szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor 
is, ha az érintett feltétel még nem került alkalmazásra. Ha a bíróság megállapítja a 
sérelmes általános szerződési feltétel tisztességtelenségét, ítéletében eltiltja a 
nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától. 

(4) A (3) bekezdés szerinti per az ellen is megindítható, 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 alkalmazását nyilvánosan ajánlót az alkalmazásra ajánlástól. 

(5) A (2) bekezdés közzétételre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell abban 
az esetben is, ha a bíróság szerződésben még nem alkalmazott általános szerződési 
feltétel tisztességtelenségét állapítja meg. A közzétételről az érintett általános szerződési 
feltétel nyilvánosságra hozójának, illetve alkalmazásra ajánlójának kell saját költségére 
gondoskodnia. 

 
6:114. § [Részleges érvénytelenség] 



(1) Ha az érvénytelenségi ok a szerződés meghatározott részét érinti, az érvénytelenség 
jogkövetkezményeit a szerződésnek erre a részére kell alkalmazni. A szerződés részbeni 
érvénytelensége esetén az egész szerződés akkor dől meg, ha feltehető, hogy a felek azt 
az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

(2) Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a 
szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető. 

 
6:131. § [Pénztartozás idő előtti teljesítése fogyasztói szerződés esetén] 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis a pénztartozás idő előtti 
teljesítését kizáró és az olyan kikötés, amely a fogyasztóraaz idő előtti teljesítésből 
közvetlenül fakadó költségeken kívüli terhet ró. 

6:157. § [Hibás teljesítés] 

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg 
a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem 
teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, 
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e 
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől 
a fogyasztó hátrányára tér el. 

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem] 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig 

vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba 
már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a 
hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

 
 

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] 

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt 
évül el. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági 
igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is 
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető 
ki érvényesen. 

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a 
teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. 

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a 
jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. 

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági 
igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a 
kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként] 
A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel 

szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. 
6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme] 
(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben 

érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. 
(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - 

elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire 
nem minősül érvényesítettnek. 

6:166. § [Költségviselés] 



(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet 
terhelik. 

(2) Ha a 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 tekintetben tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tett. 

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye] 
(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő 

jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő 
értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat 
igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet 
alkalmazni. 

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az 
értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 

 
3. Termékszavatosság 

6:168. § [Termékszavatossági igény] 
(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: 

termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, 
vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül 
nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a 
terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 
(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy 

forgalmazta; 
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika 

állása szerint nem volt felismerhető; vagy 
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 
(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett 

részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 
6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők] 
(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval 

közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül 
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától 
számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén] 
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új 

tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben. 
 

 
Az adásvételi szerződés általános szabályai 

 
6:219. § [Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén] 

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 fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem 
az eladó ajánlotta. 

6:220. § [Az eladó késedelmének jogkövetkezményei fogyasztói adásvétel esetén] 
(1) Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának 

hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 
harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. 

(2) Az eladó késedelme esetén a vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a 
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 

(3) A vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 
a) az eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető 

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna 
teljesíteni. 

 
 

 


