Gyógyászati segédeszközök
előadás
2014. november 26.

Jogszabályi háttér
Alaptörvény XX. cikk:
• (1)Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
• (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország
genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés
támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti
elő.

• Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.)
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.)
• Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
• A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és
jótállási igények érvényesítéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM
rendelet.
• A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz- ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény általános rendelkezése:

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközök forgalmazásának, az azokkal kapcsolatos kereskedelmi
gyakorlatnak, közfinanszírozásának, a gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközök finanszírozhatóságának elérését célzó intézkedések és
a lakosság biztonságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátásának,
valamint
a
gyógyszerek
kiskereskedelmi
forgalmazásának, a gyógyszerellátó tevékenység gyakorlásának
alapvető szabályait határozza meg.

A törvény célja
1. Hogy garantálja a kötelező társadalombiztosítás körében igénybe
vehető ellátások átláthatóságát,
2. kiszámíthatóvá és biztonságossá tegye a rendszer szereplőinek
működését,

A gyógyászati segédeszköz fogalma
• átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő
ember személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve
az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási
technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét.

• Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy
mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen
történő viselése, alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt szolgáló
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi szervezetből
származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test
megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele
diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal

In vitro-In vivo
• Az in vitro (latin, „az üvegben”) kifejezés arra a kísérleti technikára
utal, amikor a kísérleti folyamat nem az élő szervezetben, hanem azon
kívül, ellenőrzött körülmények közt zajlik le, például kémcsőben vagy
Petri-csészében.
• In vivo: Az élő szervezeten belül; az élő test teremtette környezetben
lezajló folyamatoknak, illetőleg az ezekkel kapcsolatos vizsgálatoknak
a megjelölésére szolgáló kifejezés (a. m. az élőben).

Gyógyászati segédeszköz-orvostechnikai eszköz
Orvostechnikai eszköz-IVD eszköz viszonya

Orvostechnikai eszköz
Jogszabályi háttér: Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.
törvény
Orvostechnikai eszköz:

Minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt
készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék, amely a gyártó
meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán
történő alkalmazásra szolgál

• betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a
betegség tüneteinek enyhítése,
• sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése,
tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,
• az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata,
helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása,
• fogamzásszabályozás
céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben
vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy
metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető;

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM
rendelet alapján:
Orvostechnikai eszköznek kell tekinteni:
a) az élettelen állati eredetű szövet vagy sejt felhasználásával készült
eszközt;
b) a gyógyszernek minősülő készítmény beadására szolgáló eszközt;
c) azt az eszköz, melynek szerves része olyan, önmagában alkalmazva
gyógyszernek minősülő anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az
emberi testre;
d) azt az eszköz, melynek szerves része olyan humán vérből vagy humán
plazmából származó, önmagában alkalmazva gyógyszer alkotóelemnek
vagy gyógyszernek minősülő anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az
emberi testre (a továbbiakban: humán vérszármazék)

Az orvostechnikai és IVD eszközöknek egy
része gyógyászati segédeszköz, méghozzá az:
• amely
átmeneti
vagy
végleges
egészségkárosodással,
fogyatékossággal élők használatában van
• használata nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személy folyamatos jelenlétét
• testüregben vagy testen viselik, alkalmazzák, testet támasztanak meg
vele vagy mozgatnak
• diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, ápolási céllal alkalmazzák.

IVD eszköz Jogszabályi háttér: 8/2003. (III.13.) ESZCSM rendelet
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
• IVD eszköz minden olyan orvostechnikai eszköz, amely a gyártó
meghatározása szerint emberi szervezetből származó minták ideértve a vér- vagy szövetadományozást is - in vitro vizsgálatára
szolgál kizárólag vagy elsősorban azzal a céllal, hogy információt
nyújtson:
• valamely fiziológiai vagy patológiai állapotról,
• veleszületett rendellenességről,
• potenciális recipiens biztonságának és kompatibilitásának
megítéléséről,
• terápiás beavatkozás monitorozásáról;

Megfelelőség
• Az eszközök megfelelőségét a különböző eszközcsoportoknál
különböző megfelelőségértékelési eljárásokkal ellenőrzik, ill. igazolják.
Ha a megfelelőség értékelés eredménye pozitív, akkor az eszköz CE
jelöléssel látható el. Az IVD eszközök - a teljesítőképesség értékelésére
szánt eszközök kivételével - kizárólag CE jelöléssel hozhatók
forgalomba, ill. vehetők használatba.

• IVD eszközök akkor láthatók el CE jelöléssel, tehát akkor hozhatók
forgalomba, ill. vehetők használatba, ha kielégítik a rendelet
mellékletében leírt alapvető követelményeket és ennek igazolására
lefolytatták az adott eszközre vonatkozó megfelelőség értékelési
eljárások valamelyikét.
• Amennyiben egy eszközre más olyan előírás is vonatkozik, amely a
rendeletben foglaltaktól eltérő szempontok alapján rendelkezik a CE
jelölés alkalmazásáról - külön jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában - a CE megfelelőségi jelölés azt is jelzi, hogy az eszköz
megfelel a vonatkozó egyéb előírásoknak is.

Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási
Hivatal
• Ha valamely eszközön nem, illetve e rendelet megsértésével került
feltüntetésre a CE jelölés, akkor az Egészségügyi Engedélyezési
Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Főosztálya határozattal rendelkezik az
eszköz használatának, illetve forgalmazásának felfüggesztéséről, a külön
jogszabályban meghatározott eljárás egyidejű kezdeményezése mellett,
vagy az eszköz forgalomból történő kivonásáról, illetve a használat
megtiltásáról.
Ha a CE jelölést a Rendelet eljárásait követve helyezték fel, de olyan
termékre, amely nem tartozik a rendelet hatálya alá az Orvostechnikai
Főosztály kötelezi a gyártót a CE jelölés eltávolítására. Ha a gyártó
határidőre nem teljesíti a CE jelölés eltávolítását, az Orvostechnikai
Főosztály elrendelheti a termék forgalomból történő kivonását.

Kereskedelmi gyakorlat
Gyógyszer, tápszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésének,
beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának előmozdítására
irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód,
marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. A közforgalmú
gyógyszertárak, az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző egysége és a fiókgyógyszertárak, valamint
gyógyászatisegédeszköz szaküzletek esetében nem minősül
kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz
kiszolgáltatásakor, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban
előírt tájékoztatás nyújtása során végzett egészségügyi szolgáltató
tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás.

Gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója

Magyarországon gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz
gyártója, Magyarországon kívül gyártott gyógyászati segédeszköz
esetén az eszköz Magyarországra történő behozatalát végző, az eszköz
gyártója által meghatalmazott egyéni vállalkozó vagy gazdasági
társaság.

Minősített forgalomba hozó

Az egészségbiztosító külön jogszabály szerinti szállítójegyzékében
szereplő forgalomba hozó.

Tartós használati célú eszköz

Hat hónapot meghaladó kihordási idejű gyógyászati segédeszköz.

Gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet

A lakosság közvetlen gyógyászati segédeszköz ellátását biztosító
intézmény.

Gyógyászati segédeszköz forgalmazó
A gyógyászati segédeszköznek a végső felhasználó részére történő
értékesítését, kölcsönzését, javítását végző természetes vagy jogi
személy, ide nem értve azokat az egészségügyi szolgáltatónak nem
minősülő, gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján
gyártókat, akik az eszköznek a biztosított részére történő
kiszolgáltatását nem maguk végzik;
(Módosított szöveg: 2013. évi CCLII. törvény az egyes törvényeknek az
új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról)

Gyógyászati segédeszköz házhoz szállítása

A gyógyászati segédeszköznek – a forgalmazás részeként – az eszköz
megrendelését vagy megvásárlását követően a megrendelő által
megjelölt címre történő eljuttatás.

A gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok
• A gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat a
gyógyászati segédeszköz ésszerű felhasználását kell, hogy elősegítse
azáltal, hogy tárgyilagosan mutatja be a gyógyászati segédeszköz
tulajdonságait.
•A
gyógyászati
segédeszközzel
kapcsolatos
kereskedelmi
kommunikáció során közölt információnak összhangban kell állnia a
gyógyászati segédeszköz használati útmutatójában foglaltakkal.

A gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok
Az embergyógyászati célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is
kiadható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő
gyógyszerek, továbbá a támogatással nem rendelhető gyógyászati
segédeszközök reklámozása megengedett, ha a reklám:

REKLÁM?

2008. évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól
• A reklám célja, hogy a kiválasztott célcsoporthoz eljusson a megfelelő üzenet.

A törvény célja:Fiatalkorúak egészségének védelme

A társadalom rendjére káros hatások visszaszorítása.
Az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek
védelme.

A reklám fogalma
• Olyan közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód, amely valamely
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan,
vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő
igénybevételének előmozdítására vagy e céllal összefüggésben a
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy
áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

A reklámok hatásai
• A magyar vásárlók döntéseire az európai átlagnál jobban hat a
televízióban és a nyomtatott sajtóban látható hirdetés. Pl.
hitelfelvételnél, banki szolgáltatás választásánál, súlycsökkentő szerek,
ruházati cikkek vagy elektromos gépek vásárlása esetében.
• A magyar vásárlók körében jelentősebb egy márkával vagy céggel
kapcsolatos korábbi tapasztalat, mint az EU-ban.

• Vannak olyan reklámok, amelyek azt sugallják, hogy csak a
tökéletesség a jó. Pl. csak a vékony emberek sikeresek.
• Csak akkor múlik el pl. a fejfájás, ha az adott terméket vesszük meg.
• Csak akkor lehetünk sikeresek, ha adott márkájú autót vásárolunk stb.

Az embergyógyászati célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható
gyógyszerek, továbbá a támogatással nem rendelhető gyógyászati
segédeszközök reklámozása megengedett, ha a reklám:
• egyértelműen meghatározza, hogy a reklámozott termék gyógyszer,
illetve gyógyászati segédeszköz,
• tartalmazza a gyógyászati segédeszköz nevét,
• a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerű használatára ösztönöz,
• a gyógyászati segédeszközt a használati útmutató alapján mutatja be,
• tartalmazza
a
gyógyászati
segédeszköz
rendeltetésszerű
alkalmazásához szükséges, külön jogszabályban meghatározottak
szerinti tájékoztatást, figyelmeztető szöveget,
• egyértelmű felhívást tartalmaz gyógyászati segédeszköz esetén a
használati útmutató megismerésének szükségességére.

A reklám nem tartalmazhat olyan utalást vagy
kifejezést, amely:
• az
orvosi
vizsgálat,
kezelés
vagy
műtéti
beavatkozás
szükségtelenségére vagy mellőzhetőségére hivatkozik, vagy annak
képzetét kelti,
• a gyógyszer mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulást
eredményező alkalmazhatóságának képzetét kelti,
• a gyógyszert kozmetikumként vagy élelmiszerként tünteti fel,
• a gyógyszer hatásosságát és biztonságos használatát kizárólag annak
természetes eredetére vezeti vissza,

• kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével téves
öndiagnózist eredményezhet,
• betegség vagy sérülés hatására bekövetkező változást vagy állapotot,
illetve a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz által az emberi
szervezetre vagy annak valamely részére gyakorolt hatást
félelemérzetet keltve, vagy a valóságtól eltérő módon mutat be,
• tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek
ajánlását tartalmazza,
• annak képzetét kelti, hogy a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz
alkalmazása nélkül az ember egészsége károsul.

Tilos közzétenni
• a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható
gyógyászati segédeszközökről készített reklámot,
• olyan
gyógyászati
segédeszköz
reklámját,
amely
a
társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz
nevével azonos elnevezésű – csak jelzőben, számban különböző –
eszközt reklámoz.

• Az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti minta
kivételével tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta,
vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos,
illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által
történő adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott
forgalombahozatali
engedély
jogosult
termékei
vagy
a
társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz
fogyasztására, használatára ösztönöz vagy azt feltételül szabja.

• Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által
fizetendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy
közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány,
kupon,
pontgyűjtésalapú
kedvezmény,
meghatározott
gyógyszertárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények
számához köthetően bármilyen anyagi előny vagy természetbeni
juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történő csökkentése,
átvállalása, elengedése vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése.

Felelősségi szabályok
• 1. A gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat e
törvényben meghatározott szabályai megsértéséért az felel, aki a
kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy
gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és a
kereskedelmi gyakorlattal érintett gyógyászati segédeszköz
értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
• 2. Az első bekezdésben meghatározott személy felel akkor is, ha a
kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg
az (1) bekezdésben meghatározott személy érdekében vagy javára.

Eljárási szabályok
• A gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni
kereskedelmi gyakorlat e törvényben, illetve a rendeletben
meghatározott szabályai megsértése esetén az eljárás lefolytatására a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró
hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott szabályok
szerint jár el.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv.
• A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt
a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.
• A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt
a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a
gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

Az alábbi rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság
jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok
szerint. I.
• Tilos a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy
társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek,
tápszerek, továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyászati segédeszközök reklámozása.
• A fentiekben foglalt tilalom nem vonatkozik a gyógyászati segédeszköz
szaküzletekben, a gyógyszertárban, valamint a gyártók, forgalomba
hozók és forgalmazók honlapján a betegek tárgyilagos tájékoztatására
szolgáló eszközismertetésre.

2006. évi XCVIII. tv. 21/A. §
• (1)Az egészségbiztosítási szerv a gyógyászati segédeszközöket rendelő
orvosok, valamint az ezeket használó betegek informáltságának
erősítése érdekében honlapján internetes gyógyászatisegédeszközkatalógust működtet a támogatott gyógyászati segédeszközökről.
• (2) A gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója az (1) bekezdés
szerinti eszközkatalógusba történő felvétel érdekében az
egészségbiztosítási szerv rendelkezésére bocsátja az egészségügyért
felelős miniszter rendeletében meghatározott dokumentációt és
adatokat.

• (3) Amennyiben az eszköz forgalomba hozója az egészségbiztosítási szerv
felhívására sem teljesíti a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget, az
egészségbiztosítási szerv a forgalomba hozóval szemben a kormány
rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki, azzal, hogy a bírság
megfizetése nem mentesíti a forgalomba hozót a (2) bekezdés szerinti
kötelezettségének teljesítése alól.
• (4) Amennyiben a forgalomba hozó – ide nem értve az egyedi méretvétel
alapján készített gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóját és annak
meghatalmazott képviselőjét – a (3) bekezdésben foglalt bírság kiszabását
követő 15 napon belül sem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti
kötelezettségének, az egészségbiztosítási szerv az érintett eszközt kizárja a
támogatásból, továbbá a forgalomba hozót – amennyiben abban már
szerepel – törli a szállítójegyzékből.

Fogyasztóvédelmi hatóság eljárása II.
• Tilos közzétenni
• a) a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható gyógyszerekről, illetve
gyógyászati segédeszközökről készített reklámot,
• b) külön jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó
gyógyszerre vonatkozó reklámot,
• c) vizsgálati készítményt bemutató reklámot,
• d) gyermekkorúaknak szóló reklámot,
• e) olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amely gyógyszer nevével azonos
elnevezésű, kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer is forgalomban van,
• f) olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amelynek árához külön jogszabály
alapján a központi költségvetés, illetve az E. Alap az arra jogosultaknak támogatást nyújt,
• g) olyan gyógyászati segédeszköz reklámját, amely a társadalombiztosítás által támogatott
gyógyászati segédeszköz nevével azonos elnevezésű – csak jelzőben, számban különböző – eszközt
reklámoz.

• A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat e törvényben és a
rendeletben meghatározott szabályai betartásának hatósági
ellenőrzésére
• a) gyógyszer és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású
készítmények tekintetében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv,
• b) gyógyászati segédeszköz esetén az egészségügyi államigazgatási
szerv,
• c) tápszer esetén az egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

• Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány a tevékenység
végzésének helye szerint járási népegészségügyi intézetet jelöli ki.

A gyógyászati segédeszköz ismertetése
• A gyógyászati segédeszköz ismertetése (a továbbiakban: ismertetés)
olyan, a gyógyászati segédeszköz alkalmazására vonatkozó
kereskedelmi gyakorlat, amely kizárólag a gyógyászati segédeszközök
rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól, vagy amelyet
velük szemben alkalmaznak.

• Ha az ismertetési tevékenységet folytató, az ismertető személy, a gyógyszer forgalombahozatali
engedélyének jogosultja, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
rendelésére és forgalmazására jogosult személy vagy ezek valamelyikének meghatalmazott képviselője e
törvény és a rendelet gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-ismertetésre vonatkozó előírásait
megsértette, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
• a) etikai eljárást kezdeményezhet a szakmailag illetékes etikai szervnél, ha ennek feltételei fennállnak,
• b) a jogsértést elkövetőt határidővel felhívhatja a hiányosságok megszüntetésére és ennek megszüntetéséig
a tevékenység folytatását felfüggesztheti,
• c) megállapítja a jogsértés tényét, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését és egyben megtiltja a
jogsértő magatartás további folytatását,
• d) pénzbírságot szabhat ki, melynek mértéke
• da) a forgalmazásra jogosult esetén ötszázezer forinttól huszonötmillió forint,
• db) az ismertetési tevékenységet folytató, a forgalombahozatali engedélyének jogosultja és a gyártó esetén
ötszázezer forinttól ötszázmillió forint,
• dc) az ismertető személy esetén ötszázezer forinttól ötmillió forint.

• Ha az ismertetési tevékenységet folytató, az ismertető személy, a gyógyszer forgalombahozatali
engedélyének jogosultja, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
rendelésére és forgalmazására jogosult személy vagy ezek valamelyikének meghatalmazott képviselője e
törvény és a rendelet gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-ismertetésre vonatkozó előírásait ismételten
vagy súlyosan megsértette, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
• a) a jogsértő tevékenységért felelős, az ismertetési tevékenységet folytatónak az ismertetési tevékenység
folytatását meghatározott időtartamra – legalább fél évre, legfeljebb három évre – megtiltja,
• b) megkeresi az egészségbiztosítási szervet és kezdeményezi
• ba) a jogsértést elkövető, társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgálásra jogosító szerződéssel
rendelkező szolgáltató szerződésének felfüggesztését,
• bb) a társadalombiztosítási támogatással történő rendelésre jogosult jogsértése esetén a rendelési
jogosultságának legfeljebb egy hónapra történő felfüggesztését.
• (3) A pénzbírság összegét, illetve az alkalmazott jogkövetkezményt az eset összes körülményeire – így
különösen a betegek és a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására
jogosultak érdeksérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt
tanúsítására, a betegellátási érdekre – tekintettel kell meghatározni. Ismételt jogszabálysértés esetén a
bírság halmozottan is kiszabható.

Összegzés
• Amennyiben a termék orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati
segédeszköznek is minősül, vonatkoznak rá a gyógyászati segédeszközök
reklámozására és ismertetésére az emberi felhasználásra kerülő
gyógyszerek és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvényben és az emberi felhasználásra kerülő
gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel,
gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni
kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról 3/2009 (II.25.)
EüM rendeletben előírt szabályok, valamint a gyógyászati segédeszköz
forgalmazásával
kapcsolatban
a
gyógyászati
segédeszközök
forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről
szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben előírtak.

• Ha az eszköz nem minősül gyógyászati segédeszköznek, hanem „csak”
orvostechnikai eszköz, abban az esetben reklámozására és
forgalmazására nem vonatkoznak speciális szabályok. A gyógyászati
segédeszközök reklámozásával kapcsolatban a hatósági ellenőrzés
lefolytatására az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,
reklámfelügyeleti eljárások lefolytatására a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság (bizonyos esetekben a Gazdasági Versenyhivatal) jogosult. Az
NFH eljárásában az EEKH szakhatóságként vesz részt.

Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási
Hivatal Piacfelügyeleti Tevékenysége
• Ügyfél bejelentése (panasz, váratlan esemény, baleset), vagy megtévesztő reklám alapján indított
hatósági ellenőrzéssel az eszköz gyártójánál, meghatalmazott képviselőjénél, vagy
forgalmazójánál. Amennyiben a bejelentés olyan eszközre vonatkozik, amelyet nem egészségügyi
szolgáltató bocsátott rendelkezésre, ill. annak használatára az egészségügyi intézményen kívül
került sor (pl. otthon), az Orvostechnikai Főosztály értesíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot
a külön jogszabályban foglalt intézkedések megtétele érdekében.
• Előzetes terv alapján, vagy ad hoc hivatalból indított hatósági ellenőrzés keretében.
• Szempontrendszer összeállításával, amely az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését végző és a
szolgáltató működési engedélyének kiadására illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, vagy az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv) segíti annak
vizsgálatánál, hogy a felhasználó eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerű és biztonságos
működőképességére vonatkozó követelményeknek.
• Társhatóságok megkeresése alapján (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági
Versenyhivatal, NAV, Uniós társhivatalok).

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
Megfelelőségi eljárás
• A CE megfelelőségi jelölést az eszközön csak a gyártó vagy annak
meghatalmazott képviselője helyezheti el. A gyártónak vagy a
meghatalmazott képviselőnek a jelölést láthatóan, olvashatóan és
letörölhetetlenül kell feltüntetnie az eszközön, továbbá annak
kereskedelmi csomagolásán és a használati útmutatóban.
• Steril állapotban forgalomba hozott eszközök esetében a CE jelölést – az
előzőekbe foglaltaktól eltérően – csak a steril csomagoláson és a
kereskedelmi csomagoláson kell elhelyezni.
• Tilos az eszközön minden olyan megjelölés, amely félrevezető vagy
összetéveszthető a CE jelöléssel vagy annak láthatóságát, olvashatóságát
korlátozza. Bármely más jelölés elhelyezhető az eszközön, a csomagoláson
vagy az eszközhöz mellékelt útmutatóban, feltéve, hogy ezáltal nem
csökken a CE jelölés láthatósága és olvashatósága.

• Az eredeti alkalmazási cél megtartása mellett az eszköz olyan megváltoztatása
esetén, amely befolyásolja az eszköz biztonságos alkalmazását, a CE jelölés csak a
jogszabályban meghatározott eljárások ismételt lefolytatása után tüntethető fel.
Az EK megfelelőség értékelését végző kijelölt szervezet dönt arról, hogy az eszköz
megváltoztatása befolyásolja-e az eszköz biztonságos alkalmazását. Vita esetén e
kérdésben a Hivatal dönt.
• A CE jelölés mellett – amennyiben a megfelelőség értékelés során alkalmazásra
került a rendelet a 2., 4., 5. vagy a 6. melléklet szerinti eljárások bármelyike – fel
kell tüntetni az eljárást lefolytató kijelölt szervezet azonosító jelét is.
• Kereskedelmi vásáron, kiállításon vagy bemutatón az e rendelet előírásainak nem
megfelelő termék abban az esetben állítható ki, ha erre jól látható jelzés felhívja
a figyelmet, megjelölve azt is, hogy az előírt megfelelőség értékelést nem
folytatták le.

Fogyasztóvédelem
• Az új PTK., a Korm. rendelet módosításának és az NGM rendelet hatálybalépésével
kapcsolatban azonban szükséges kiemelni, hogy az
• új PTK. szabályait kizárólag a 2014. március 15-én,
• a Korm. rendelet módosított rendelkezéseit (a Melléklet kivételével) a 2014. április 9-én,
• az NGM rendelet előírásait 2014. év május 14-én,
• illetve azt követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. Mivel a jótállás és a szavatosság a
szerződéskötést követően még több évre kihathatnak, ezért ezen a területen a következő pár
évben párhuzamosan kell majd a régi és az új szabályokat alkalmazni, amely minden
jogalkalmazó számára komoly kihívást jelent. Nem elég csupán az új előírások pontos
megismerése, de közben a régi rendelkezésekkel továbbra is tisztában kell lenni.
•
• A Korm. rendelet Melléklet módosítását a 2014. szeptember 15-én, illetve azt követően kötött
szerződésekre kell alkalmazni, ezzel a jótállási kötelezettség alá eső tartós fogyasztási cikkek köre
pontosításra került, illetve kiegészült.

• Fontos kiemelni, hogy bár az új PTK. nem használja a fogyasztói
szerződés fogalmát, helyette a fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződésről rendelkezik.
• Fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy az új PTK. a fogyasztó
fogalmát összhangba hozza az Fgytv.-ben szabályozott fogyasztó
fogalmával, mivel azt leszűkítette kizárólag olyan természetes
személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti
tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy
bevezetésre kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a fogyasztó
ellentéteként definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló
foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy
minősül.

• Az új PTK. a kellékszavatosság mellett megteremtette a termékszavatosság
intézményét.
• A termékszavatosság (mint a kellékszavatosság és termékfelelősség egyfajta
„keveréke") alapján a fogyasztó a gyártóval szemben közvetlenül támaszthat
igényeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben eladott ingó dolog
hibája esetére, azonban a kellékszavatosságnál szűkebb lehetőségekkel.
•
• A jogalkotó egységes szabályban rögzíti azt, hogy a kellékszavatosság és a
jótállás szabályai a fogyasztó és vállalkozás szerződésében egyoldalúan
kógensek(eltérést nem engedő) azaz semmis az a kikötés, amely az új PTK.
rendelkezéseiben meghatározott feltételektől a fogyasztó hátrányára tér el. A
termékszavatosság vonatkozásában azonban az új PTK. nem tartalmaz egyoldalú
kógenciára utaló rendelkezést.

Szavatosság
• A (kellék)szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét
jelenti. 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. Erre
rendszerint a vásárlás alkalmával szokott sor kerülni (amennyiben
azonban a terméket csak megrendeli a fogyasztó, a kiszállítás napja
lesz a teljesítés időpontja).
• Az általános jogszabályi követelményeket az új PTK. 6:123-6:124. §ai tartalmazzák.

• Hangsúlyoznuni kell, hogy a hibás teljesítés nem minőségi, hanem
pusztán jogi fogalom. Hibás teljesítés az is, ha a láboskészlet otthoni
kicsomagolásakor vehető észre, hogy nem olyan a mintázata, mint
amelyet a termék dobozán jeleztek. Ebben az esetben a termék nem
felel meg a szerződésnek, ezért hibás teljesítésről beszélünk,
függetlenül attól, hogy a láboskészlet egyébként hibátlan.
• Nem áll fenn viszont hibás teljesítés, ha a termék hibái a
szerződéskötés időpontjában ismertek, vagy azok a fogyasztó
számára felismerhetőek voltak.

Rejtett hiba
• Szavatosság tehát csak a rejtett hibákra vonatkozik. Ha például az
eladó a vásárlást megelőzően közölte a termék hibáját, nem
kötelezhető helytállásra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az eladó
valamennyi hiba tekintetében mentesülne a szavatosság alól. így
például a színhibásként eladott kabát nem kifogásolható később a
festékfoltja miatt, azonban ugyanezen termék tönkrement cipzárja
miatt lehet szavatossági igényt támasztani az eladóval szemben.
Mindezek alapján az a kereskedői állítás, hogy az értékcsökkent,
árleszállított („akciós") termékekre nem terjed ki a szavatosság, csak
abban az esetben fogadható el, ha az eladó a hibát a fogyasztóval
közölte, vagy ha a hiba egyébként felismerhető volt.

Szakszerűtlen összeszerelés
• Bár az új PTK. nem nevesíti a szolgáltatott dolog szakszerűtlen
összeszerelését mint hibás teljesítést, azonban ebben az esetben is
hibás teljesítésről beszélhetünk, ugyanis a kötelezett által végzett
szerelés is része a szerződés teljesítésének. Ha az összeszerelést a
fogyasztó végzi el, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás
teljesítésnek tekinthető (függetlenül attól, hogy ezt az esetet sem
nevesíti az új PTK.), ha az a termékhez adott használati útmutató
hibájára vezethető vissza, mivel az is a jogszabályban megállapított
minőségi követelmények megsértését jelenti.

Kellékszavatossági igény
• Kellékszavatossági igény - a törvényi meghatározásból adódóan kizárólag visszterhes szerződés vonatkozásában merülhet fel. Ennek
alapján tisztán ajándékozási szerződés esetében szavatosságról nem
beszélhetünk. Az olyan termék esetében azonban, amelyet a
fogyasztó vásárlása kapcsán kapott „ingyen", vagy „ajándékba",
fennáll az eladó szavatossági felelőssége, ha az így átadott termék a
vásárlási döntés meghozatala szempontjából meghatározó
jelentőséggel bírt.

A fogyasztó a hibás teljesítés miatt két lépcsőben,
összesen ötféle szavatossági igényt érvényesíthet:
• Az első lépcsőben a fogyasztó a termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti, amelyek közül - főszabály szerint - ő választhat. Választási
jogát az arányosság elve korlátozza, azaz nincs módja választásra, ha
a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például amiatt,
mert a termék kifutó modell volt, ezért cserére nincs mód), vagy ha az
a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne az eladónak. Utóbbi megítélésénél
ugyanakkor figyelembe kell venni a termék hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés (a hibás teljesítés) súlyát és a
szavatossági igény teljesítésével a fogyasztónak okozott
kényelmetlenséget.

• A szabályozás célja az, hogy a kijavításra lehetőleg a nagy értékű, míg
a kicserélésre a kis értékű termékek esetében kerüljön sor. A cserével
kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a fogyasztó csakis olyan
terméket köteles elfogadni, amely adottságait, tulajdonságait, illetve
egyéb ismérveit tekintve a korábbival azonos. Amennyiben tehát a
fogyasztó egy hosszú ujjú inget vásárolt, nem köteles elfogadni azt, ha
helyette az eladó egy rövid ujjú fazont ajánl fel, mint ahogyan egy kék
blúz helyett sem köteles elfogadni egy ugyanolyan fazonú és anyagú
pirosat, függetlenül attól, hogy annak ára, illetve minősége nem tér el
a korábbiétól.

Árleszállítás-fogyasztó általi kijavítás-elállás
• A második lépcsőben foglalt szavatossági igények az árleszállítás, a
vállalkozás költségére a hiba fogyasztó általi kijavítása vagy mással
történő kijavíttatása és az elállás. Ezen igények (amelyek közül
szintén a fogyasztó választhat) érvényesítésére a fogyasztónak akkor
van lehetősége, ha a kijavításra vagy kicserélésre - a lehetetlenség
vagy az aránytalanság miatt -nem volt joga, vagy azt az eladó nem
vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül.

Érdekmúlás
• Az új PTK. által bevezetett szabály alapján a második lépcsőben
szereplő igényekre való áttérésre akkor is van joga a fogyasztónak, ha
a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A fogyasztónak
a vállalkozás általi kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdekmúlását
bizonyítani kell.

• Jogszabály nem tartalmaz arra nézve előírást, hogy hányadik sikertelen
javítás után érvényesíthető egyéb igény, így például csere, árleszállítás
vagy elállás. Ennek eldöntése a békéltető testület vagy a bíróság feladata,
amely az adott ügy valamennyi körülményének -így különösen a sikertelen
javítások száma és ideje, a termék jellege, értéke, a hiba gyors
orvosolásához fűződő fogyasztói érdek - gondos mérlegelése alapján
kötelezheti az eladót másik igény teljesítésére. Előfordulhat, hogy az eljáró
fórum egy gázkazán téli meghibásodásával kapcsolatban már az első
sikertelen javítás után előírja a kicserélést vagy akár a vételár
visszafizetését, míg egy egyszerűbbnek tekinthető árucikk esetében még a
negyedik-ötödik sikertelen javítás után sem tartja megalapozottnak a
fogyasztó másik igényre való áttérését.

Értékcsökkenés
• Hangsúlyozni kell, hogy a fogyasztó sem kicserélés, sem elállás esetén
nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni,
amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék
természetes amortizációját tehát nem kell megtérítenie a
fogyasztónak, továbbá nem köteles semmilyen díjat fizetni amiatt,
hogy a termék a birtokában volt és azt használhatta. Itt kell
megjegyezni azt is, hogy a fogyasztó nem köteles elfogadni, ha az
eladó a termék árának levásárlását ajánlja fel. Ilyen szavatossági
igényt ugyanis nem ismer a törvény.
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• A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni. Annak megítélésénél, hogy mi minősül megfelelő határidőn
belül történő kijavításnak vagy kicserélésnek, mind a GKM rendelet,
mind az NGM rendelet szolgálhat alapul, miszerint az eladónak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze. Mivel ez a meghatározás nem konkrét,
az eset összes körülményének a mérlegelésével állapítható meg csak
az, hogy a kijavításra vagy a kicserélésre megfelelő határidőn belül sor
került-e.

• Mivel az új PTK. semmilyen, a kellékszavatosságra vonatkozó
szabálytól nem engedi a fogyasztó hátrányára való eltérést, ezért
továbbra is elmondható, hogy fogyasztói szerződésben semmis az a
kikötés is, amely a szavatossági jogoknak a törvényben
meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. Jogsértő
lehet például az, ha az eladó első körben csak kijavítást és
árleszállítást enged, nem biztosítva a fogyasztó számára a termék
kicserélését.

Áttérés másik szavatossági jogra
• A fogyasztót továbbra is megilleti az a jog, hogy a választott
szavatossági igényéről másikra térjen át. Ennek esete áll fenn, ha a
fogyasztó kijavítást kér - a terméket be is adja javításra -, ugyanakkor
időközben meggondolja magát, és a termék cseréjét követeli. Az ezzel
okozott kárt azonban a fogyasztó köteles megtéríteni. Nem köteles
azonban kártérítésre, ha az áttérésre az eladó magatartása adott okot,
vagy az áttérés egyébként indokolt volt. így például, ha a termék
cseréjét annak okán kéri, hogy az eladó elmulasztotta megrendelni a
termék kijavításához szükséges alkatrészeket vagy az első lépcsőben
érvényesített szavatossági jogot a vállalkozás nem teljesítette.

Szavatossággal kapcsolatos határidők
• A fogyasztó - a korábbi szabályozáshoz hasonlóan - a teljesítés
időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.
• 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.

• A fogyasztónak e határidőkön belül kell a bírósághoz fordulnia a
szavatossági igényeinek érvényesítése érdekében. A határidők
eredménytelen elteltével ugyanis a fogyasztónak megszűnik az a
lehetősége, hogy követeléseinek bírósági döntéssel szerezzen érvényt.

Használt termék
• Használt termék esetében is alapvetően két év szavatossági határidőről beszélhetünk.
• (Kötelező jótállás nem áll fenn, mivel a Korm. rendelet hatálya csak az új tartós
fogyasztási cikkekre terjed ki.) Az eladó azonban kiköthet ennél rövidebb, de legalább
egy év szavatossági határidőt is (például kitesz az üzletben egy olyan tájékoztatást, hogy
használt ruhákkal kapcsolatos reklamációra egy évig van lehetőség). Amennyiben viszont
ilyet nem határoz meg az eladó, a két év szavatossági határidőt kell alapul venni.
• Fontos tudnunk, hogy használt termék esetében egy kivételével ugyanazok a
szavatossági jogok érvényesíthetőek, mint egy újonnan vásároltnál. Kérhető javítás,
árleszállítás, illetve elállás is, azonban csere érvényesítésére nincs mód, mivel azt
használt termék esetében lehetetlennek kell tekinteni. A csere ugyanis ugyanolyan
termékre kell, hogy vonatkozzon, mint amilyen az eredetileg megvásárolt volt. Használt
termék esetében ennek képtelenség eleget tenni (nincs két ugyanolyan állapotú, korú,
stb. árucikk).

• Fontos szabály, hogy az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási
időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja
rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági
határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba
közlésétől számítva a javított termék fogyasztóhoz való visszajutásáig
eltelt. Ha tehát egy terméket három alkalommal javítanak egy-egy
hónapig, a szavatossági határidő három hónappal hosszabbodik meg.

• Az új PTK. szabályozására figyelemmel nem csak az egész dologra
vagy jelentősebb részére kezdődik újból a kellékszavatossági igény
elévülése, hanem a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással
érintett (bármilyen) részére is.
• Mivel a termék kicserélésére elméletben korlátlan számban kerülhet
sor - amennyiben mindig hibás terméket kap a fogyasztó -, az újból
indult elévülési határidők akár a végtelenségig is elnyúlhatnak. Ezt a
szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a kijavítás következményeként
újabb hiba keletkezik, azaz ezen újabb hiba vonatkozásában a
kellékszavatossági igény elévülési ideje szintén újból kezdődik.

Bizonyítási teher, költségviselés és kártérítés
• A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó
szavatosságnál a bizonyítási teher kérdése az általános szabályoktól
eltérően alakul. A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba
esetén ugyanis vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában
fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével (pl.: villámcsapás) vagy a
termék természetével (pl.: kiszáradt növény) összeegyeztethetetlen. A
fogyasztó számára tehát a teljesítést követő hat hónap a bizonyítás
szempontjából kedvezőbb helyzetet jelent: ennek időtartama alatt ugyanis
nem kell azt bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában
fennállt, emellett ugyanis vélelem szól. Az eladó csak akkor mentesül a
szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti: bizonyítja, hogy a termék
hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett.

• Ennek alapján az eladó nem köteles például a fogyasztó kifogásának
helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem
rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő
hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára
kerül: vita esetén neki kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés
időpontjában fennállt.

Költség
• A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű
állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen
az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - az eladót terhelik. A
bírósági gyakorlat kiterjesztően értelmezi, hogy mely költségek
sorolhatóak ennek körébe. Nem vitás, hogy a fogyasztói kifogás
jogossága esetén az eladónak kell viselnie az anyagrendelés
költségeit, a megmunkálás díját, illetve a termék a szervizbe történő
szállítása kapcsán felmerült kiadásokat.

• Az új PTK. költségviseléssel kapcsolatos új szabálya, hogy az megoszlik
a felek között,
• ha a dolog meghibásodásában közrehatott a fogyasztó karbantartási
kötelezettségének elmulasztása. Akkor minősül mulasztásnak a
karbantartás hiánya a fogyasztó részéről, ha a dolog karbantartására
vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e
tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett (például
olyan kezelési-használati útmutatót kapott, mely a karbantartási
előírásokat is tartalmazza). Ekkor a felmerült költségeket a jogosult
közrehatása arányában köteles viselni.

Kár
• A törvény továbbá lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy
szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a hibás teljesítésből eredő
kárának megtérítését is követelje az eladótól
• A kártérítésre vonatkozó szabályok alapján, melyet bíróság vagy
békéltető testület előtti eljárásban érvényesíthet. Hangsúlyoznunk
kell, hogy az eladó kártérítési felelőssége a felróhatóságon alapszik,
ellentétben a szavatossággal, illetve a jótállással, amelyek esetében az
eladónak akkor is helyt kell állnia, ha a hibás teljesítés neki fel nem
róható okból történt. (Felróhatóság az adott helyzetben elvárható
magatartással ellentétes magatartás. Magában foglalja a vétkességet,
a különleges védekezés elmulasztását és a rosszhiszeműséget.)

Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
• A jótállást immáron a hibás teljesítés jogkövetkezményei között
szabályozza az új PTK., így nem tekinthető szerződést biztosító
mellékkötelezettségnek.
• A jótállás ugyanúgy objektív természetű, mint a szavatosság, azaz a
vállalkozás felelősségi alapon nem mentheti ki magát, a jótállás
mégis a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezés miatt szigorúbb
helytállási forma. A szavatosság esetén főszabályként a hibátlan
teljesítés a vélelem; és a jogosultnak kell bebizonyítani, hogy a
teljesítéskor a szolgáltatott dolog hibás volt, míg a jótállásnál a
vélelem a teljesítés hibája mellett szól; jótállás esetén a kötelezettnek
kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

• Az új PTK. konkrétan meghatározza, hogy a jótállásból eredő jogokat
a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a jótállást vállalóval szemben. A hibás termék
mindenkori tulajdonosa jótállási
igényével
fordulhat
a
fogalmazóhoz vagy a jótállási nyilatkozatban (a jótállási jegyen)
esetlegesen megjelölt szervizhez

• Jótállás esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni
köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Mentesül azonban a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően
keletkezett. A fogyasztónak nem kell bizonyítania a hibás teljesítést, a
jótállás alapján ugyanis az eladót terheli - amennyiben vitatja a fogyasztói
kifogást - a bizonyítási kötelezettség. Az eladónak kell azt bizonyítania, hogy
a hiba oka már a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett
fel. Ennek alapján nem kell helytállnia, ha bizonyítja például azt, hogy a
termék hibája a nem rendeltetésszerű használatra, a helytelen kezelésre
vagy tárolásra, vagy akár erőszakos külső behatolásra, illetve elemi kárra
vezethető vissza. Amennyiben azonban a bizonyítással nem járna sikerrel,
helyt kell állnia a hibákért.

Igényérvényesítés
• Jótállás esetén a fogyasztó ugyanazokat az igényeket (tehát első körben
kijavítás, kicserélés, második körben pedig árleszállítás, valamint a hiba a
vállalkozás költségére történő kijavítása vagy kijavíttatása, illetve az elállás),
ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint
kellékszavatosság esetén. A fogyasztót a jótállási igények érvényesítésénél
is megilleti az áttérés joga.
• A kellékszavatossághoz hasonlóan a jótállás időtartama is
meghosszabbodik a kijavítás idejével, a termék kicseréléssel vagy
kijavítással érintett részére pedig a jótállás időtartama újból kezdődik.
• Jótállás esetén sem köteles megtéríteni a fogyasztó a termék természetes
amortizációját. Az eladónak kell viselnie továbbá azokat a költségeket,
amelyek a jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban adódtak.

• A jótállás - eltérően a szavatosságtól - nem minden termék esetében
áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt
jogszabály előírja (kötelező jótállás), vagy amelyre nézve szerződés
vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes
jótállás

• Önkéntes jótállásában az eladó vagy gyártó a kötelező jótállásnál
kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.
• Például hosszabb jótállási idő vállalása, illetve olyan termékek
esetében is jótállás biztosítása, amelyekre nem vonatkozik kötelező
jótállás. Az önkéntes jótállás azonban - a kötelező jótállás
időtartama alatt - nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan
feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket
számára a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.

• A kötelező jótállás jogszabályon alapul. Ilyen jogszabály a Korm.
rendelet is, amely az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában
rendel el kötelező jótállást. A Korm. rendelet alapján a kötelező
jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlás napjától, illetve az
üzembe helyezéstől - amennyiben azt az eladó vagy képviselője
végezte el - kell számítani.
• Azt, hogy mi minősül tartós fogyasztási cikknek, a Korm. rendelet
Melléklete sorolja fel.

• A Melléklet tartalma 2014. szeptember 15-étől kiegészült, illetve pontosításra került.
Ennek alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik például a kávéfőző berendezés és a
vasaló is.
• Az új Melléklet felsorolásának kimerítő jellege ugyan főszabályként megmarad,
azonban a módosult Melléklet a pontok többségében általános termékkategóriákat
nevez meg (pl.: motoros kézi szerszámok), és azon belül - az „így különösen" fordulattal
bevezetve - hoz példákat arra, hogy az adott termékkategóriába pontosan milyen
termékek tartozhatnak (az előbbi példában: láncfürész, fúrógép, stb.). Mivel ezen
felsorolás a termékkategórián belül már nem kizárólagos, előfordulhat, hogy olyan
termék is jótállásköteles, amelyet a Melléket felsorolása nem tartalmaz név szerint, de
a felsorolt termékkategóriák egyikébe beletartozik.

• Ezzel a jogtechnikai megoldással a jogalkotó úgy tette rugalmasabbá a felsorolás taxatív
jellegét, hogy közben azt is egyértelművé tette, hogy a Korm. rendelet alkalmazási körét
a módosítás hatálybalépést követően - a technikai fejlődés eredményeként - ismertté
vált, az adott termékkategóriába illő termékekre is lehet alkalmazni.

• Fontos tudni, hogy a jótállás minden, a termékhez vásárláskor
tartozó alkotórészre kiterjed. Ugyanakkor, ha egy alkatrészt
önmagában vásárol meg a fogyasztó, csak akkor terjed ki rá a
kötelező jótállás, ha az a Korm. rendeletben külön nevesítve van
(például: személyi számítógépek alkatrészei). így például ha a
fogyasztó egy karórát vásárol meg, értelemszerűen a jótállás magára a
szíjra is kiterjed. Amennyiben azonban a fogyasztó csupán egy
óraszíjat vásárol, nem beszélhetünk jótállásról akkor sem, ha annak
vételára elérte a bruttó tízezer forintot. Tartozékokra - kivéve ha az
külön nevesítve van, így például az egyéni hangrendszerek tartozékai
esetében - főszabály szerint nem terjed ki a jótállás, akkor sem, ha
azt egy jótállásköteles termék részeként vásárolta meg a fogyasztó.

• Tartozéknak tekintjük például a mobiltelefonhoz adott headsetet,
töltőt, a laptop akkumulátorát, vagy éppen a mikrohullámú sütő
forgótányérját. A tartozékot az alkatrésztől a termékkel való
kapcsolat alapján határolhatjuk el. Alkatrész nélkül ugyanis maga a
termék teljes mértékben használhatatlanná válik (például kerékpár
kerék nélkül vagy ágy matrac híján), vagy értéke számottevően
csökken (átnézövel is rendelkező fényképezőgép kijelzője). Tartozék
nélkül maga a termék még (bár bizonyos esetekben csak korlátozott
mértékben) használható, így például a laptop akkumulátor hiányában
is üzemeltethető (hálózati forrással), vagy a mobiltelefon a headset
nélkül is működtethető.

• 1. Amennyiben az eladó a jótállási jegyen szervizt is megadott, a fogyasztó
a kijavítás iránti igényét közvetlenül ennek helyén is érvényesítheti.
• 2. Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól,
illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, az eladó nem hivatkozhat az aránytalanságra (a
lehetetlenségre azonban igen!), hanem köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a munkanapok számítása tekintetében a
hivatalos naptárt kell alapul venni, s nem az üzlet nyitvatartását. A vásárlás,
illetve az üzembehelyezés napja - a polgári jog határidők számítására
vonatkozó szabályai alapján - nem számít bele a három munkanapba, a
határidő csak az azt követő napon indul.

• 3. A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.
• 4. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a
járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha pedig a
javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról az eladónak kell gondoskodnia.
• Az 1-2. pont szerinti jogosultságokkal kapcsolatban nyújtott esetleges megtévesztő tájékoztatás,
vagy a jótállási jegyen történő tájékoztatás hiánya jogsértőnek minősül. Ezen túlmenően
fogyasztóvédelmi hatósági eljárás keretében elbírálható jogsértést követ el a vállalkozás, ha a 34. pontban felsorolt jogosultságokat nem biztosítja a fogyasztó részére.

• A 2014. április 9-én, illetve azt követően kötött szerződések
vonatkozásában a fogyasztóvédelmi hatóság már a 2. pontban
felsorolt (3 munkanapon belüli cserére irányuló) kötelezettség
teljesítését is vizsgálhatja a Korm. rendelet 7/B.§-a alapján.
• Az új hatáskör okán felhívom a figyelmet a Legfelsőbb Bíróság (mai
nevén Kúria) két ítéletére. Bár a hivatkozott ítéletek a régi Ptk., és a
módosítás előtti Korm. rendelkezésire hivatkoznak, azonban a korábbi
és az új szabályozás e tekintetben nem tér el egymástól, így az új
szabályozással érintett vizsgálatok esetében is relevánsak.

• A Legf. Bír. Kfv. III. 37.027/2007. számú ítéletében kimondta, hogy a
Korm. rendelet 7. § rendelkezése alapján érvényesített három
munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja
az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál - előzetes
vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő
kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen
következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének
kötelezettsége a forgalmazó részéről.

• „Ha az azonnali csere azért nem lehetséges, mert a fogyasztási cikk
átmenetileg nincs a forgalmazó üzletében vagy raktárában, a GKM rendelet
4. §-ának (2) bekezdése irányadó a Korm. rendelet szerinti kicserélés
tizenöt napos határidejére is." (EBH2007. 1744)
• A Legfelsőbb Bíróság ezen álláspontját későbbi Legf. Bír. Kfv. IV.
37.206/2007. számú ítéletében is fenntartotta, mikor kimondta, hogy a
Korm. rendelet 7. §-a tehát kizárólag a Ptk. 306. §-ára hivatkozik, ezen
rendelkezés pedig nem tartalmaz semmilyen olyan lehetőséget, miszerint
az igény jogosságát a forgalmazó megvizsgálhatja, illetve ezen § prioritást,
és kvázi megkülönböztetett elbánást biztosít az egyes, a Kormányrendelet
mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatti, 3
munkanapon belüli csereigényt érvényesítők részére. (BH2008. 257)

Termékszavatosság
• Az új PTK. rendelkezései között szerepel a hibás teljesítés új
jogkövetkezménye: a termékszavatosság, azaz a gyártónak a termék
hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a
fogyasztóval szemben. Ezen új szabályozás lényege, hogy a termék
gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája
miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a
jog nem illeti meg).

• Ezzel az új rendelkezéssel a jogalkotó választási lehetőséget ad a
fogyasztónak, hogy vagy a szerződéses partnerével (az eladóval)
szemben érvényesíti kellékszavatossági igényét vagy a gyártóval
szemben érvényesíti termékszavatossági igényét.

• Álláspontom szerint ez a választási lehetőség nem kizáró jellegű: ha
tehát a fogyasztó az egyik hibás teljesítés miatti igényét
eredménytelenül próbálja érvényesíteni annak kötelezettjével
szemben, akkor még mindig van arra lehetősége, hogy (az
igényérvényesítési határidőn belül) a másik jogintézményen alapuló
igényét is megpróbálja érvényesíteni. így például, ha a fogyasztó
először a gyártóhoz fordul, de kiderül, hogy a terméknek olyan hibája
áll fenn, amiért a gyártónak a termékszavatossági felelőssége nem áll
fenn, akkor a fogyasztó ezután is fordulhat még kellékszavatossági
igényével a forgalmazóhoz.

• Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. Az új PTK.
a szolgáltatás minőségével kapcsolatos rendelkezéseknél (6:123. §)
tartalmaz arra való utalást, hogy a termék előállítója alatt az
importálót is érteni kell, ezért megítélésem szerint importált termék
esetén az importáló is gyártónak tekinthető, akit a
termékszavatossági követelmények terhelnek (az új PTK.-hoz kiadott
kommentár is erre a következtetésre jut).

• Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba
hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól
kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon)
hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem
rendelkezik
a
gyártó
által
adott
leírásban
szereplő
tulajdonosságokkal. Termékszavatosság csak ingó dolgokra terjed ki.

• A gyártótól a fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet Ha a kijavítás
megfelelő határidőn belül vagy a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül
nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra,
árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó
között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés.

Bizonyítási teher
• Jelentős különbség a kellékszavatossághoz képest, hogy mindvégig a
fogyasztónak kell bizonyítnia azt - vita esetén -, hogy a termék hibás.
Amennyiben azonban ez bebizonyosodik, akkor a gyártó csak az alábbi
három kimentési okra hivatkozhat. Mentesül tehát a gyártó a
termékszavatossági felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a lenti
körülmények közül valamelyik fennáll:
• a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében
gyártotta vagy forgalmazta; vagy
• a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a
technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása
okozta.

• Amennyiben a fogyasztó termékszavatossági igénnyel lép fel a
gyártóval szemben, úgy igényét - az ennek közlésére nyitva álló
határidő a kellékszavatossági szabályokhoz hasonló - a hiba
felfedezése után késedelem nélkül köteles közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A késedelemből eredő károkért a
fogyasztó felelős.

• A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától
számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban
annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési,
hanem jogvesztő, azaz az alanyi jog megszűnik, ezt követően tehát
termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni. Szerződés
hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (vásárlás)
időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal
időpontja.

Összefoglalva a fentieket, a termékszavatosság a kellékszavatosságtól
abban tér el, hogy:
•
•
•
•
•
•
•
•

kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog;
közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és
jogvesztő (nem elévülési).
• Fontos hangsúlyozni, hogy a 2014. május 14-étől megkötött szerződések vonatkozásában az
NGM rendelet alapján termékszavatossági igény esetén a gyártót terhelik a rendeletben foglalt
kötelezettségek (pl.: jegyzőkönyv felvételi kötelezettség). Továbbá szükséges kiemelni, hogy a
fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörrel rendelkezik a tekintetben, hogy a gyártó megtartja-e a
rendeletben foglaltakat a termékszavatossági igények érvényesítése során.

Termékfelelősség
• A termékfelelősség intézményét el kell határolni a kellék- és
termékszavatosságtól, valamint a jótállástól. Míg az előbbiek a
termék hibájának orvoslására szolgálnak, addig a termékfelelősség a
hibás termék által okozott károkért a hibás termék gyártóját terhelő
felelősségi forma. A termékfelelősség esetében következményi károk
kerülnek megtérítésre, vagyis a fogyasztó személyében, illetőleg
vagyontárgyaiban keletkező olyan károk, amelyek a termék hibájával
közvetlen okozati összefüggésben állnak.

• A korábbi külön törvény helyett az új PTK. saját maga szabályozza a
termékfelelősség intézményét. A szabályozás elhelyezése az új PTK.ban (a szerződésen kívüli károkozások között találhatjuk) mutatja azt
is, hogy itt nem a hibás teljesítéssel összefüggő kötelezettségről,
hanem inkább a hagyományos értelemben vett kártérítési
felelősségről van szó.

• A hibás termék által okozott termékkár lehet valakinek a halála, testi
sérülése vagy egészségkárosodása folytán bekövetkezett vagyoni és
nem vagyoni kár; illetve a hibás termék által más dologban okozott, a
kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a
károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy
magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra
használta.

• Fontos hangsúlyozni, hogy a termékfelelősségi igények
érvényesítésével kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatóság nem
rendelkezik hatáskörrel.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.
29.) NGM rendelet

• 2014. év május 14-én, illetve azt követően megkötött szerződések
esetén - figyelemmel az NGM rendelet 4. § (6) bekezdésére - a
vállalkozás köteles a szavatossági vagy jótállási igényről felvett
jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig megőrizni és
azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. Amennyiben a
vállalkozás nyilatkozatában előadja, hogy a jegyzőkönyvet felvette, és
annak másolatát a fogyasztó részére átadta, ugyanakkor megőrzési
kötelezettségének nem tett eleget, a jegyzőkönyv eredeti példányát
nem őrizte meg, a vállalkozás jogszerűen elmarasztalható a megőrzési
kötelezettség elmulasztása miatt.

• Az NGM rendelet alapján a fogyasztói szerződés esetén a
szavatosság, vagy jogszabályon alapuló (kötelező) jótállás keretében
érvényesített kifogás intézése során az eladó a fogyasztó kifogásáról
jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát a fogyasztónak
át kell adni.

Az alábbiakban áttekintjük, hogy mely esetekben
kell jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztói kifogásról
• Kiemelt figyelmet érdemel, hogy a GKM rendelet szerinti
jegyzőkönyvet (bármilyen termékre vonatkozó) kellékszavatossági,
illetve az NGM rendelet alapján kellék- és termékszavatossági igény,
míg a jótállásra alapítottan azonban csakis a kötelező jótállás alapján
fennálló jótállási igény bejelentése esetében köteles az eladó felvenni.
• (A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és
jótállási igények érvényesítéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM
rendelet)

• Lényeges szabály, miszerint amennyiben a fogyasztó 2014. év május 14.
napját megelőzően megkötött szerződés alapján szavatossági igényt kíván
érvényesíteni az eladóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot. Amennyiben tehát a fogyasztó a blokkal
rendelkezik, úgy nem utasíthatja őt el az eladó a termékre vonatkozó
minőségi kifogása megtételekor (nem küldheti másik kereskedőhöz, illetve
a gyártóhoz, vagy szervizhez). Nem az egyetlen és kizárólagos módja
azonban a vásárlás ténye fogyasztó altali bizonyíthatóságának a blokk
megléte, így elképzelhető, hogy bár fizetési bizonylattal nem rendelkezik a
fogyasztó, mégis tudja bizonyítani a vásárlás tényét (például a vásárláskor
egyedileg érvényesített jótállási jeggyel vagy az eladó által adott egyéb
dokumentummal).

• NGM rendelet értelmében a 2014. május 14-étől megkötött
szerződések esetén a szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, amennyiben a fogyasztó az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát bemutatja. Vagyis, ha a vállalkozás vitatja a szerződéskötés tényét,
úgy a szerződést csak akkor köteles létrejöttnek tekinteni, ha a vevő
vagy a számlával, vagy a nyugtával rendelkezik. Figyelemmel tehát az
NGM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározottakra, a
korábbiakkal ellentétben az okirati bizonyítékok köre jelentősen
leszűkült.

• Tipikusan a telefonon jelzett minőségi kifogás esetén a fogyasztó nem
tudja hitelt érdemlően bizonyítani a vásárlás tényét. Erre való
tekintettel telefonon tett panasz esetén nem köteles sem a GKM
rendelet, sem az NGM rendelet szerinti jegyzőkönyvet felvenni a
vállalkozás.
• Ugyanakkor telefonon közölt minőségi kifogás esetén, bár a
vállalkozás a GKM rendelet, valamint az NGM rendelet szerinti
jegyzőkönyvet nem köteles felvenni, az Fgytv. 17/A. §-ban, a
telefonon tett panaszra vonatkozó rendelkezések betartását nem
mellőzheti.

A jegyzőkönyv tartalmi elemei
• A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti
kezeléséhez,
• b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog
megnevezését, vételárát,
• c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
• d) a hiba bejelentésének időpontját,
• e) a hiba leírását,
• f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt
jogot, továbbá
• g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az
az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

• Fontos: amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó
igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
Amennyiben tehát a fogyasztó például az adott termék cseréjét kérte,
azonban az eladó kijavítást vállalt, ennek indokát is rögzíteni kell a
jegyzőkönyvben. Így minden olyan esetben, amikor a fogyasztó által
teljesíteni kért igénytől eltérő teljesítést vállalt az eladó, ennek
indokolását is szerepeltetni kell a jegyzőkönyvben.

• A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti.
• A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
• Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt
munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
• A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az
annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság
kérésére bemutatni.
• A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről
szóló törvény szerinti panasznak.

Elismervény
• Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének
vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell
átvenni, amelyen fel kell tüntetni
• a) a fogyasztó nevét és címét,
• b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
• c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
• d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
• A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállási jegyek
• A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az eladó köteles a
fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet átadni.
• A módosítás nyomán a Korm. rendelet már nem tartalmazza azt a kitételt,
hogy a jótállási jegyet külön kérés nélkül kell átadni. A jótállási jegy
átadásának követelménye továbbra is objektív jellegű előírás, így a
vállalkozás nem hivatkozhat eredménnyel arra, hogy azért nem adta át a
fogyasztó részére a jótállási jegyet, mert azt a fogyasztó nem kérte külön.
• A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell
megfogalmazni. Nem felel meg a közérthetőség és egyértelműség
követelményének az a jótállási jegy, amelyen a fogyasztó tájékoztatásának
pusztán jogszabályi hivatkozásokkal tesznek eleget.
•

Olvashatóság biztosítása
• Az eladónak a jótállási jegyet 2014. április 9-étől olyan formában kell
a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, amely a jótállási határidő
végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Ezen
újfajta megfogalmazásból továbbra is levezethető, hogy a jótállási
jegyet írásban vagy más maradandó eszközön kell átadnia. A jótállási
jegyre vonatkozóan egyéb formai követelmény továbbra sincs. Ennek
alapján elfogadható az a jótállási jegy is, amelyet a fogyasztó számára
CD, illetve DVD lemezen adtak át.

• Ugyanakkor az új szabályozás alapján nem minden esetben
elfogadható az a szokás, hogy a vásárlás során kapott pénztári
blokkot tekinti a vállalkozás jótállási jegynek, vagy a jótállási jegy
egyik ívének, amely kiegészíti a termék dobozában elhelyezett jótállási
jegy másik önálló ívét. A hőpapírra nyomtatott bizonylatok néhány
típusának jellemzője ugyanis, hogy speciális tárolást igényelnek
annak érdekében, hogy a tarthatósági időn belül megőrizzék
olvashatóságukat. A tárolási feltételeket nem ismerő, vagy azokat
biztosítani nem képes fogyasztó korábban így könnyen elveszíthette a
jótállásból eredő jogai gyakorlásának lehetőségét, mivel a vállalkozás
által átadott (hőpapírra nyomtatott) blokk még a jótállási határidőn
belül olvashatatlanná vált.

• A gyakorlatban a jótállási jegyet általában nem a pénztárnál, hanem
az – üzlettérben vagy annak közvetlen közelében található –
ügyfélszolgálaton töltik ki és adják át a fogyasztónak. Az eladó
jótállási jegy átadására vonatkozó kötelezettsége objektív jellegű,
tehát minden esetben az eladó feladata és felelőssége, hogy a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött jótállási jegy vásárló
részére történő átadását biztosítsa.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni a Korm. rendelet által meghatározott tartalmi
elemeket, melyek a 2014. április 9-én, illetve azt követően eladott termékek esetében
a következőek:

• a vállalkozás [eladó] neve, címe,
• b) a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezése és típusa, valamint
– ha van – gyártási száma,
• c) a gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
• d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő
átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés
esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja,
• e) a fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének
határideje, helye és feltételei,
• f) az arról szóló tájékoztatás, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a
megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti.

• A jogszabály immár egyértelművé teszi, hogy gyártási számot csak akkor
kell feltüntetni, ha ilyennel az adott termék rendelkezik.
• A Korm. rendelet módosult szövege alapján a gyártót csak akkor kell külön
szerepeltetni a jótállási jegyen, ha nem azonos a vállalkozással. Továbbá a
Korm. rendelet az új 7/A. §-ában maga határozza meg, hogy gyártónak a
fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól szóló, 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott személyt kell tekinteni,
amely szerint „gyártó: a fogyasztási cikk gyártója, a fogyasztási cikket a
Közösség területére behozó importőr, valamint aki a fogyasztási cikken
elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés
alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel”.

• Újdonság, hogy a 2014. április 9-étől eladott termékek jótállási jegyén
meg kell jelennie azon tájékoztatásnak, miszerint fogyasztói jogvita
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegyen a fogyasztót megillető jogok kapcsán –
legalább – a következőkről kell tájékoztatást nyújtani:
• az alapvető szavatossági-jótállási igények (kijavítás, kicserélés,
árleszállítás, a hiba kötelezett költségére történő fogyasztó általi
kijavítása vagy mással történő kijavíttatása, és elállás)
•a jótállási idő módosulása javítás és csere esetén (utalás arra,
hogy a javítással a jótállás meghosszabbodik, míg csere esetén újból
indul),
•„három munkanapos csere” szabálya,

•helyszíni javíttatás, illetve az onnan való díjmentes el- és
visszaszállíttatás
(ez csak abban az esetben követelhető meg, amennyiben a termék 10 kgnál nagyobb tömegű, vagy rögzített bekötésű, illetve tömegközlekedési
eszközön kézipoggyászként nem szállítható, kivéve: járművek),
•kijavításra és kicserélésre nyitva álló határidő (utalás arra, hogy az
eladónak törekedni kell, hogy a kijavítás és kicserélés 15 napon belül
megtörténjen).
•Amennyiben a jótállási jegyen szerviz (javítószolgálat) is fel van
tüntetve, úgy arról is tájékoztatást kell adni a dokumentumban, hogy a
fogyasztó a kijavítási igényét közvetlenül a szerviznél is érvényesítheti.

• A jótállás keretébe tartozó javítás esetén az eladó, illetve a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálat a jótállási jegyen köteles rögzíteni:
• a kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvételnek az
időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
• a hiba okát és a kijavítás módját,
• a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását
• Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját

• Az új szabályok szerint tehát a 2014. április 9-étől eladott termékek
vonatkozásában a jótállás – a kijavítás időtartamával
meghosszabbított – új határidejét nem, de a kicserélés tényét és
időpontját fel kell tüntetni (amely időponttól a jótállási határideje az
általános szabályok szerint újra indul).
• A módosítás óta továbbá a Korm. rendelet megengedi, hogy a fenti
adatokat ne magán a jótállási jegyen, hanem ahhoz csatolt
dokumentumon tüntesse fel a kötelezett.

• Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló Korm. rendelet mellékletének 8. pontja értelmében kötelező
jótállás vonatkozik az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb
kihordási idejű gyógyászati segédeszközökre és készülékekre
10 000 Ft bruttó vételár felett. Ilyen termékek lehetnek a
szemüvegek, a hallókészülékek, vérnyomásmérők vagy éppen a
gyógycipők.

• Amennyiben a vállalkozás olyan tájékoztatást ad a Korm. rendelet szerinti
gyógyászati segédeszközről a fogyasztónak, hogy arra nem vonatkozik kötelező
jótállás, úgy felmerülhet az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja szerinti megtévesztő
kereskedelmi gyakorlat gyanúja.

• 6. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt
tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi
körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas 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:
• i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő
hátrányos jogkövetkezmények kockázata.

• 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.
•

Köszönöm a figyelmet!

