Értelmez rendelkezések valamint a forgalmazással illetve a
szolgáltatásnyújtással összefügg különös követelmények a
fogyasztóvédelmi törvény alapján

1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemr l1
ELS RÉSZ
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Értelmez rendelkezések
2. §2 E törvény alkalmazásában:
a)3 fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül es célok
érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltet testületre vonatkozó szabályok
alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül es célok
érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;
ett l eltér en a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi
szervezet szolgáltatásait igénybe vev természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozót is - és
mikrovállalkozás,
b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági
tevékenységével összefügg célok érdekében végzi,
c) gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszer el állítója, termel je,
helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb
megkülönböztet jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képvisel je, ha
maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képvisel hiányában az
importáló,
d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,
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e)4 fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület: az egyesülési jogról szóló törvény alapján
létrehozott egyesület, ha az alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek
védelme, e célnak megfelel en legalább két éve m ködik, és természetes személy tagjainak
száma legalább ötven f , továbbá az ilyen egyesületek szövetsége,
f) termék: minden birtokba vehet forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az
értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti er ,
g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni érték jog értékesítésén kívül minden olyan ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendel , illetve megbízó igényének
kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás
tanúsítását foglalja magában,
h)5 közszolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási
kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott víziközm szolgáltatás, távh szolgáltatás, települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begy jtésére,
gy jtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatás, kéménysepr -ipari szolgáltatás,
elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai szolgáltatás, villamos energia egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerz dés vagy hálózathasználati szerz dés
alapján nyújtandó szolgáltatás, valamint földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
részére földgáz-kereskedelmi szerz dés vagy elosztóhálózat-használati szerz dés alapján
nyújtandó szolgáltatás,
i)6 fogyasztói csoport: a szervez k - díjazás ellenében történ - közrem ködésével a csoport
tagjai pénzének összegy jtésén alapuló minden olyan csoport, amelynek célja, hogy minden tagja
az általa el re meghatározott dolog tulajdonjogát a tagok befizetéseib l, el re meghatározott
id tartamon belül - véletlenszer vagy többletfeltételek vállalásától függ kiválasztás útján - a
csoport segítségével megszerezze,
l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni érték jog, valamint a szolgáltatás,
m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,
n)7 egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
mértékegységére vonatkozó ár,
q) kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,
r) forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat
céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történ rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó
számára történ felkínálást is,
w) dohánytermék: a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

IV. Fejezet
A forgalmazással, illetve a szolgáltatásnyújtással összefügg különös
követelmények8
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8. §9 A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a számla Posta Elszámoló
Központon keresztüli készpénzbefizetéssel történ kiegyenlítését, valamint - ha jogszabály
eltér en nem rendelkezik - a számla nyomtatott példányának egyszeri kiadását külön díj
fizetéséhez nem kötheti.

Az ár feltüntetése
14. §10 (1) A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék
eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.
(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés útján értékesítend termékre, ha annak
kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza.
(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelm en, könnyen
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
(4)11 Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizet eszközében kifejezve, a fizet eszköz nemét
(forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.
(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által
ténylegesen fizetend , az általános forgalmi adót és egyéb kötelez terheket is tartalmazó árat
kell feltüntetni.
(6)12 Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát amennyiben jogszabály eltér en nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.
(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidej feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a
feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

A csomagolás
15. § (1)13 A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék min ségét,
könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék min ségét vagy mennyiségét.
(2)14 A termék csomagolására jogszabály további el írásokat határozhat meg.

Különös felel sségi szabályok15
16. §16 (1)17 A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár
feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást
értékesít vállalkozás köteles.
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(2) Ha a gyártó nem tesz eleget az (1) bekezdésben említett kötelezettségeinek, a forgalmazó
köteles azt pótolni.
(3)18 Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra, illetve
az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.
(4)19 A (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a forgalmazónak a gyártóval
szemben érvényesíthet igényeit.

IV/A. Fejezet20
A gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló különös rendelkezések21
16/A. §22 (1) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi
rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve
kiszolgálni.
(2) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szexuális terméket értékesíteni,
illetve kiszolgálni.
(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni,
illetve kiszolgálni.
(4) Az e §-ban meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak
képvisel je kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdeml igazolására. Az életkor
megfelel igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

IV/B. Fejezet23
Fogyasztói csoport szervezésének tilalma24
16/B. §25 Fogyasztói csoport 2014. január 1-jéig nem hozható létre.
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