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Júliustól több terméknél kötelező a 

magyar nyelvű használati útmutató 

2021. július 9. 

Július 16-án lép hatályba a Piacfelügyeleti törvény 2020. májusban 

elfogadott módosítása, amely a korábbinál szélesebb körben írja elő a 

magyar nyelvű használati és kezelési útmutatóak a termékekhez történő 

mellékelését. 

_________________________________________________________ 

• Mit mond a jelenlegi szabályozás?  
 

A jelenlegi előírások szerint a gyártó akkor köteles használati és kezelési 

útmutatót, valamint biztonságot értintő figyelmeztetést mellékelni a 

termékhez, ha ezt jogszabály vagy biztonsági szabvány kötelezően 

előírja. A gyakorlatban ez pl. a gyerekjátékokra, műszaki cikkekre 

vonatkozott. 
 

• Mi változik július 16-tól?  
 

Általános jelleggel kötelező magyar nyelvű használati és kezelési 

útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket biztosítani a 

termékhez a fogyasztók és más végfelhasználók számára. 
 

• Mely termékeket érinti a változás? 
 

A kötelezettség kiterjed a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi 

LXXXVIII. törvény (Piacfelügyeleti törvény) szerint termékekre. 
 
Termék minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és 
felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán 
ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, akár új, használt vagy újra 
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feldolgozott állapotban szállítottak, vagy bocsátottak rendelkezésre. Nem 
tartozik a termék fogalma alá az élelmiszer, a takarmány, az élő növények 
és az állatok, az emberi eredetű készítmény vagy a közvetlenül a növények 
vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetű 
készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és a 
távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások. 

 
• Ki köteles gondoskodni a használati és kezelési útmutató 

mellékeléséről? 
 
Alapvetően a gyártó kötelezettsége. 
 
Ha azonban a gyártó vagy az importőr nemtett eleget a 
kötelezettségének, akkor ezt a termék forgalmazója köteles pótolni.  

 
• Használati útmutató online? 

 
A módosító törvény indokolása alapján a használati és kezelési 
útmutató akár online módon is biztosítható. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Kapcsolat  

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

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  

 

 

 

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. 


