
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló 
tájékoztató 

 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet 

a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen 

vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást 

vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását 

vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a 

szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 

számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől 

számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog 

esetén ez a határidő egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén 

túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A 

teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert 

hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül 

érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani 

tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető 

vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági 

igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

3. Jótállás 

 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  
 
Jótállás: Eladót hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek tekintetében 
jótállási kötelezettség terheli. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
 
A jótállás időtartama: 

a) 10.000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 
b) 100.000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 
c) 250.000 forint eladási ár felett három év. 

 
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása napjával kezdődik. 
 
A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve, ha a fogyasztási cikket a jótállás időtartama alatt 
javítani kell. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás 
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vevő a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem 
használhatta. 
 
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így 
különösen, ha a hibát 

a) szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja 
végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára 
vezethető vissza), 

b) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
c) helytelen tárolás, helytelen kezelés, átalakítás, rongálás, 
d) elemi kár, természeti csapás, külső hatás következtében bekövetkező rongálódás, vagy egyéb a 

vásárlás után keletkezett esemény/körülmény okozta. 
 
A Vevő jótállás alapján – választása szerint – az alábbi igényeket érvényesítheti az Eladóval szemben. 



1. A Vevő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen 
vagy az az Eladónak – más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget 
eredményezne figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban 
képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. 

2. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a 
kicserélést nem vállalta, vagy megfelelő határidőn belül a Vevő érdekeit kímélve nem tudja 
elvégezni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

 
A Vevő a hibát az Eladó költségére nem javíthatja ki, illetve mással nem javíttathatja ki. 
 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 
A Vevő akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását 
igényelni, vagy a szerződéstől elállni, ha 

a) az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy nem megfelelő határidőn belül végezte el, 
vagy az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét; 

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru 
szerződésszerűvé tételét; 

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali 
megszüntetését teszi indokolttá; 

d) az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az 
Eladó ésszerű határidőn belül vagy a Vevőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az 
árut szerződésszerűvé tenni. 

 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel 
– megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.  
 
Kicserélés vagy elállás esetén a Vevő nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a 
rendeltetésszerű használat következménye. 
 
Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít 
csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, 
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
 
Ha a Vevő az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk 
egy része tekintetében szünteti meg, úgy 
 

1. a Vevőnek az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és 
2. az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vevő részére az érintett áru vonatkozásában 

teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. 
 
A Vevő választott jótállási jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, 
ha az áttérés indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 
 
A Vevő a jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti, ugyanakkor a jótállási jegy szabálytalan 
kiállítása vagy a jótállási jegy Vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem 
érinti. A jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Vevő a szerződés megkötését az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott 
számlával vagy nyugtával (a továbbiakban együtt: számla) – bizonyíthatja. Ebben az esetben a jótállásból 
eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (számlával) érvényesíthetők. 
 
A Vevő a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és 
az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (megegyezik az ügyfélszolgálattal) közvetlenül 
is érvényesítheti. 
 



Ha a termék gyártója az áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, 
a Vevő közvetlenül a gyártótól is követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az 
áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok 
szerint. 
 
Amennyiben a termékhez adott jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a Vevőre nézve kevésbé kedvezőek, 
mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett 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 
helyesbítették. 
 
Kijavítás iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: 

1. a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,  
2. a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá 
3. a termék Vevő részére történő visszaadásának időpontját. 

 
Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és 
időpontját. 
 
Ha a jótállás időtartama alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről 
megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vevő eltérő rendelkezése hiányában az Eladó 
köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, 
az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton 
(számlán) feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a Vevő részére visszatéríteni. 
 
Ha a jótállás időtartama alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában –, valamint, ha a Vevő nem igényli a vételár arányos 
leszállítását, az Eladó köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni.  
 
Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási 
cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán) feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a 
Vevő részére visszatéríteni. 
 
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Eladóval való közlésétől számított harmincadik napig nem 
kerül sor, - a Vevő eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos 
határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs 
lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton (számlán) feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 
8 (nyolc) napon belül a Vevő részére visszatéríteni. 
 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként 
viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül 
megilletik. 
 
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. 


