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Hírlevél  
 

 

Új fogyasztóvédelmi szabályok az áruk 

adásvétele, valamint a digitális 

szolgáltatások nyújtása területén 

 

Az online vásárlás térnyerése miatt egyre inkább szükségessé vált 

a vonatkozó szabályrendszer korszerűsítése és egységesítése. Az 

EU 2019/770 és 2019/771 európai parlamenti és tanácsi 

irányelveknek való megfelelés érdekében Magyarországon 

kihirdették a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, 

valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális 

szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes 

szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) kormányrendeletet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet). 

 

A Kormányrendelet ezen fogyasztói szerződések vonatkozásában 

egyrészt általános szabályokat állapít meg, másrészt speciális 

előírásokat tartalmaz az áru részét képező digitális elemeket 

tartalmazó áruk adásvételére, továbbá a digitális tartalom 

szolgáltatásra és a digitális szolgáltatásra. Az alábbiakban 

ismertetjük a Kormányrendelet néhány fontosabb rendelkezését. 

_____________________________________________________ 

1. Hatály 

A Kormányrendelet azon fogyasztói szerződésekre vonatkozik, amelyek: 

• áru adásvételére vagy; 

• digitális tartalom szolgáltatására, digitális szolgáltatás nyújtására 

irányulnak. 

 

A Kormányrendeletet a 2022. január 1-jei a hatálybalépését követően 

kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni, de a hatályba lépése után 

teljesítendő digitális tartalom nyújtására vagy digitális szolgáltatásra 

vonatkozó szerződésekre akkor is, ha azok megkötése a rendelet hatályba 

lépése előtt történt. 
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2. Szerződésszerű teljesítés követelményei 

2.1 A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei 

A teljesítés abban az esetben minősül szerződésszerűnek, ha a szerződés 

tárgyát képező szolgáltatás: 

• megfelel a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, 

minőségnek és típusnak; 

• alkalmas a fogyasztó által meghatározott bármely célra; 

• rendelkezik a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, 

használati útmutatóval; 

• biztosítja a szerződésben meghatározott frissítéseket, 

• alkalmas azon célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén 

jogszabály vagy szabvány előír; 

• rendelkezik a fogyasztó által észszerűen elvárható azon 

jellemzőkkel, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, 

figyelembe véve a vállalkozó vagy az értékesítési láncban résztvevő 

más személy nyilvános – különösen hirdetésben vagy címként tett 

kijelentését; 

• rendelkezik a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal, 

útmutatókkal; 

• megfelel a szerződéskötést megelőzően mintaként bemutatott 

szolgáltatás tulajdonságainak. 

2.2 A teljesítés szerződésszerűségének speciális követelményei 

digitális elemeket tartalmazó áru adásvétele esetén 

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak 

biztosítania kell, hogy: 

• a fogyasztó értesítést kapjon az áru olyan digitális frissítéseiről, 

amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához 

szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is 

kapja azokat; 

• a frissítéseket olyan adásvételi szerződés esetén,  

o amelynél a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás 

egyszeri szolgáltatásról rendelkezik az észszerűen elvárható 

időszakon keresztül, 

o amelynél a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás 

tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő 

folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, két évet meg nem 

haladó időtartam esetében két évig, ezt meghaladó 

időtartam esetében a szerződés teljes időtartama alatt 

biztosítania kell. 

 

3. Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítés 

A vállalkozás hibás teljesítése esetén a Kormányrendeletet a Polgári 

Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó szabályaival együttesen 

kell alkalmazni. 

A Kormányrendelet a fogyasztói szerződések esetén egy évre felemeli a 

Ptk. által jelenleg meghatározott hat hónapos hibás teljesítési vélelem 

időtartamát. 
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3.1 A kellékszavatossági igények sajátos szabályai áru adásvétele 

esetén 

A Ptk.-ban meghatározottakon túl a fogyasztó akkor is jogosult az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi 

szerződést megszüntetni, ha 

• a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy 

elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru 

visszavételét; 

• ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a 

vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét; 

• a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az 

adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy 

• a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a 

körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn 

belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem 

fogja az árut szerződésszerűvé tenni. 

3.2 A jótállási igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén 

A jogalkotó rögzítette, hogy az, aki a szerződés teljesítéséért jótállást 

vállal, a jótállás időtartama alatt a kapcsolódó reklámokban foglalt 

feltételek szerint is felel a hibás teljesítésért. 

Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében a tartósságra vonatkozó 

jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól is követelheti, hogy az 

áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki. 

Az egyértelmű szövegezésű jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell 

a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének 

időpontjában. 

 

4. Digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások 

nyújtására irányuló szerződések különös szabályai 

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat 

vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van 

kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális 

szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit. 

Digitális szolgáltatás: 

• olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy 

digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz 

hozzáférjen; vagy 

• olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a 

szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott 

digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb 

interakciót. 

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha: 

• a digitális tartalom a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból 

kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került; vagy 

• a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a fogyasztó számára, 

illetve hozzáférhetővé vált a fogyasztó által e célból kiválasztott 

fizikai vagy virtuális eszköz részére. 
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A vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az 

olyan frissítésekről, amelyek a szerződésszerűség fenntartásához 

szükségesek, valamint megkapja azokat. 

4.1 A digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális 

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés hibás teljesítése 

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a 

digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való 

szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy 

• a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a 

vállalkozás végezte el, vagy az integrálást a vállalkozás 

felelősségvállalása mellett végezték; vagy 

• a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a fogyasztónak 

kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a vállalkozás által 

rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták. 

A Ptk. által meghatározott hat hónapos hibás teljesítési vélelem időtartama 

itt is meghosszabbodik egy évre. 

A Kormányrendelet részletesen meghatározza, hogy a fogyasztó mely 

esetekben jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni vagy 

a szerződést megszüntetni. Meghatározza továbbá a vállalkozás 

kötelezettségeit a szerződés megszüntetése esetén, többek között az 

alábbiakat: 

• A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül 

köteles teljesíteni az ellenszolgáltatás visszatérítésére vonatkozó 

kötelezettségét;  

• A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik; 

• A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, 

általánosan használt és számítástechnikai úton beolvasható 

adatformátumban lehívni; 

A vállalkozó ugyanakkor jogosult a szerződés megszüntetése esetén 

megakadályozni, hogy a fogyasztó a digitális tartalmat vagy a digitális 

szolgáltatást tovább használja, letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.  

A Kormányrendelet meghatározza ugyanakkor a fogyasztó kötelezettségeit 

is a szerződés megszüntetése esetén: 

• A fogyasztó köteles a szerződés megszüntetése után tartózkodni a 

digitális szerződés, illetve szolgáltatás használatától; 

• Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, 

köteles a fogyasztó azt tizennégy napon belül a vállalkozó 

költségére visszaszolgáltatni; 

• A fogyasztónak a szerződés megszűntetését megelőző 

szerződésszerű teljesítésért a vállalkozónak arányos díjat kell 

fizetnie. 

___________________________________________________________ 

 
Kapcsolat  

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  
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Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem 
helyettesítik a szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a lehető legnagyobb 
gondossággal készült, nem vállalhatunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányos 
közlésért vagy véleményért. 

 


