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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §3 (1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a vállalkozások
azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.
(2)4 E törvény hatálya nem terjed ki a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által
felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek MNB által felügyelt
tevékenységére (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatási tevékenység).
Értelmező rendelkezések
2. §5 E törvény alkalmazásában:
a)6 fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok
alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső 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,
b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági
tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,
c) gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója,
termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével,
védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék
gyártójaként tünteti fel; vagy
cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője,
ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő
hiányában az importáló,
d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére
forgalmazza,
e)7 fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület: az egyesülési jogról szóló törvény
alapján létrehozott egyesület, ha az alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók
érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, és természetes személy
tagjainak száma legalább ötven fő, továbbá az ilyen egyesületek szövetsége,
f) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az
értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan
– ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó
igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más
magatartás tanúsítását foglalja magában,
h)8 közszolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási
kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott víziközműszolgáltatás, távhőszolgáltatás, települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres
begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatás, kéményseprő-

ipari szolgáltatás, elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai szolgáltatás, villamos energia
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerződés
vagy hálózathasználati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás, valamint földgáz egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó részére földgáz-kereskedelmi szerződés vagy
elosztóhálózat-használati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás,
i)9 fogyasztói csoport: a szervezők – díjazás ellenében történő – közreműködésével a
csoport tagjai pénzének összegyűjtésén alapuló minden olyan csoport, amelynek célja, hogy
minden tagja az általa előre meghatározott dolog tulajdonjogát a tagok befizetéseiből, előre
meghatározott időtartamon belül – véletlenszerű vagy többletfeltételek vállalásától függő
kiválasztás útján – a csoport segítségével megszerezze,
j)–k)10
l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,
m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,
n)11 egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
mértékegységére vonatkozó ár,
o)12
p)13
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 – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a
fogyasztó számára történő felkínálást is,
s)14
t)15
u)16
v) szexuális termék: olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja
a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt
nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy
szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a – rendeltetése szerint – szexuális
ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható
eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével,
w) dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.
VI. Fejezet
A fogyasztói jogok érvényesítése
Panaszkezelés, ügyfélszolgálat49
17/A. §50 (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a
panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés
helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz
igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is
fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel
rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan
kell megadni.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró
személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével

közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó
panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.
(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal
egyidejűleg megküldeni,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles
eljárni.
(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben
a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles
írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt
jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a
vállalkozás indokolni köteles.
(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról,
hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti
békéltető testület levelezési címét.
17/B. §51 (1) A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön
törvényben meghatározott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók
tájékoztatására köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskodni oly módon, hogy az –
törvény eltérő rendelkezése hiányában – az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben kerüljön
kialakításra.
(2) Az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles
megállapítani, illetve működésének feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, hogy az
ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hozzáférés – az ellátott fogyasztók számára és
földrajzi eloszlására figyelemmel – ne járjon aránytalan nehézségekkel a fogyasztókra nézve.
Ennek keretében a vállalkozás köteles biztosítani legalább azt, hogy
a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat a hét egy
munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan nyitva tartson,

b) a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat legalább a hét egy munkanapján 7 és 21
óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan elérhető legyen,
c) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat esetében a
fogyasztóknak lehetőségük legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes
ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására, a személyes ügyintézés időpontja
igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a szolgáltató köteles személyes
ügyfélfogadási időpontot biztosítani a fogyasztó számára,
d) az elektronikus eléréssel működtetett ügyfélszolgálat – üzemzavar esetén megfelelő más
elérhetőséget biztosítva – folyamatosan elérhető legyen, illetve
e) amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot
működtessen.
(3)52 Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának
előzetes lefoglalására biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű
várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A vállalkozás az ügyfélszolgálati
ügyintézőnek az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától
számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az
adott helyzetben általában elvárható. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon
tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos
kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. § (5)
bekezdése szerinti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a
fogyasztó által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását,
valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –, a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó
beleegyezésével mellőzhető. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig
meg kell őrizni, és a fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A
vállalkozás a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a fogyasztót a telefonos
ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások tevékenységére vonatkozó törvény
vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
a) az ügyfélszolgálat működésére vonatkozóan további részletes szabályokat állapíthat meg,
b) az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel indokolt esetben a (2)
bekezdés a) pontjától eltérő nyitva tartást írhat elő, ha a hét egy munkanapján a
meghosszabbított nyitva tartás 20 óráig, vagy külön törvényben meghatározott
ügyfélszolgálati fiókiroda esetében 18 óráig biztosított.
(5) A 17/A. §-tól eltérően az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal
kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a
fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a
fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
(6) Az (5) bekezdés szerinti válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság
megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal
meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a
fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.
(7) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során
köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.
(8) Az e § szerinti telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem működtethető.
17/C. §53 A 17/A. § és a 17/B. § alkalmazásában az írásbeliség követelményének levél,
távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet
tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának

megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal
történő megjelenítését.
Fogyasztóvédelmi referens54
17/D. §55 (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá
tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá
nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.
(2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének
figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás,
képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi
hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó
állami szervekkel.
(3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama és
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára lehet,
aki
a) államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy
b) részére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítvány
kiadására került sor.
(4)56 Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi
referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében és a fővárosban, ahol
a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá
b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat
működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.
(5) A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kell
foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a (4) bekezdés szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik.
(6) A fogyasztóvédelmi referensi tevékenység megbízási szerződés keretében is ellátható.
(7) A fogyasztóvédelmi referens képzéssel és vizsgáztatással (a továbbiakban: képzés)
kapcsolatos tevékenység szakmai felügyeletét a fogyasztóvédelmi hatóság látja el.
(8) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzést olyan jogi személy, jogi személyiség nélkül
gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv szervezhet (a
továbbiakban: szervező), amely a képzés céljának megfelelő oktatási anyaggal, valamint
tanulmányi és vizsgaszabályzattal rendelkezik.
(9) A fogyasztóvédelmi referens képzésre vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni a
fogyasztóvédelmi hatóság felé.
(10) A (9) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a)57 annak igazolását, hogy a képzéshez szükséges infrastruktúra a szervező rendelkezésére
áll,
b)58 annak igazolását, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő oktatók
és vizsgáztatók a szervező rendelkezésére állnak,
c) a képzés tárgyköreinek megfelelő tantervet és felkészítő anyagot,
d) a tanulmányi és vizsgaszabályzatot.
(11)59 A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés tantervét és felkészítő anyagát, az oktatás és
vizsgáztatás módját, valamint a vizsgafeladatokat a fogyasztóvédelmi hatóság hagyja jóvá.
(12) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi:
a) a tanterv és a felkészítő anyag vizsgálata során, hogy az abban foglaltak alkalmassá
teszik-e a képzésben részt vevőt a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására, az tartalmazza-e
valamennyi tárgykört, továbbá megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak;

b) a tanulmányi és vizsgaszabályzat vizsgálata során, hogy az megfelelően tartalmazza-e a
képzés és a vizsga feltételeit.
(13)60 A fogyasztóvédelmi hatóság országos nyilvántartást vezet a szervezőkről, ellenőrzi a
szervezők e törvénynek és a benyújtott dokumentumoknak megfelelő működését és a képzés
feltételeit. Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság a szervező nem megfelelő működését
állapítja meg, törli a nyilvántartásból.
(14)61 Eredményes vizsgát követően a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési bizonyítványt ad
ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja.
(15) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzésre az vehető fel, aki legalább középfokú
végzettséggel rendelkezik, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges feltételeket
teljesítette. A képzés megkezdéséhez szükséges, hogy a jelentkező
a)62 a képzésre a meghatározott formában jelentkezzen, és
b) a képzés díját megfizesse.
(16) A fogyasztóvédelmi hatóság minden év január 31. napjáig közzéteszi a
fogyasztóvédelmi referens vizsga tematikai követelményét.
(16) A fogyasztóvédelmi hatóság minden év január 31. napjáig közzéteszi a
fogyasztóvédelmi referens vizsga tematikai követelményét.
(17) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés szakmai követelményeit az 1. melléklet
tartalmazza.

