
151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról 

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 

(Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet 

alkotja: 

1. §1 (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti 

szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási 

cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási 

kötelezettség terjed ki. 

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a 

fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa 

érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. 

(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból 

eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl 

további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a 

fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a 

követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. 

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb 

jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a 

fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában 

átszállnak a fogyasztóra. 

(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, 

amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen 

megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. 

2. § (1)2 A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 

jár. 
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(2)3 A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, 

vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 

üzembe helyezés napjával kezdődik. 

3. § (1)4 A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a 

fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő 

végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. 

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell 

megfogalmazni. 

(3)5 A jótállási jegyen fel kell tüntetni: 

a) a vállalkozás nevét, címét, 

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, 

valamint - ha van - gyártási számát, 

c) a gyártó nevét, címét, 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 időpontját, 

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének 

határidejét, helyét és feltételeit, továbbá 

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a 

megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 

testület eljárását is kezdeményezheti. 

(4)6 A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó 

jogszabályból eredő jogait nem érinti. 

4. §7 (1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 

jótállási jeggyel érvényesíthetőek. 

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó 

rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 
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(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén 

a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték 

megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény 

alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az 

esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló 

bizonylattal érvényesíthetőek. 

5. § (1)8 A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási 

jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

(3)9 Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a 

javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a 

javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: 

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az 

időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, 

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá 

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, 

valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását. 

(4)10 Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel 

kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. 

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy 

tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket 

- a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 

(2)11 Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és 

felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a 

javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a 

javítószolgálat gondoskodik. 

7. §12 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 

(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít 
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csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan 

többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a 

meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

7/A. §13 E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek 

adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. 

május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) 

bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó. 

7/B. §14 (1) A 3. §-ban, az 5. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-ban 

foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a 

fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló 

törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; 

rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell 

alkalmazni. 

(2)15 

9. §16 E rendelet 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó 

jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való 

megfelelést szolgálja. 
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