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Abstract 

 

The purpose of this essay is to present the time limits of certain claims related to lack of 

conformity, in particular to their statute of limitations. The regulation of the legal institutions 

attached to the lack of conformity as remedies of non-performance was changed in the new 

Hungarian Civil Code. The claims of warranty fall under prescription, the product guarantee 

claims fall under mandatory (preclusive) period. The lack of conformity of the product and the 

defect of the product have different scope of meaning. These characteristics and others will be 

compared in the following with special regard to the above-mentioned limitation periods. 
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Bevezetés 

 

2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) hatodik könyvének XXIV. fejezete szabályozza a 

hibás teljesítést. A 6:157. § az általános definíciót határozza meg, melynek értelmében hibás 

teljesítésről akkor beszélünk, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelménynek. Továbbá 

amennyiben a jogosult a szerződéskötést megelőzően a kötelezett tudomására hozta, hogy az 

adott szolgáltatást milyen célra kívánja használni, alkalmasnak kell lennie a jogosult által 

meghatározott célra, rendelkeznie kell mindazon tulajdonságokkal, amit a kötelezett által adott 

leírásban szerepel, vagy a kötelezett által a jogosult számára mintaként bemutatott 

szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal.  

A hibás teljesítés, egy olyan szerződésszegési esetkör, amely azon szerződés típusokat 

jellemezheti, amelyeknek szerződéses szolgáltatása dologszolgáltatás, vagyoni értékű jogok, 

vagy tevékenység kifejtésére irányuló eredménykötelem.1 Kivételként említi a jogszabály azon 

eseteket, amikor a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában már ismerte, vagy ismernie 

kellett volna.  Ezen körbe azok a hibák tartoznak, amelyről a jogosult a szerződéskötés 

időpontjában már tudott, vagy azért, mert kifejezetten megnevezésre kerültek a szerződésben, 

vagy egyéb igazolt módon tájékoztatást kapott róla.  

 
 Dávid Dorottya 5. évfolyamos levelező tagozatos hallgató. Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 

davidorottya9309@gmail.com. Témavezető: Pusztahelyi Réka , egyetemi docens, ME ÁJK Polgári Jogi tanszék 
1 FARKAS Attila: Hibás teljesítés. In: Wellmann Gy. (szerk.): Polgári jog. Kötelmi jog. Első és Második Rész. Az 

új Ptk. magyarázata V/VI. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest. 417.o  
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A hibás teljesítés elsődlegesen a dologszolgáltatások, vagy azon szolgáltatások körében 

merülhet fel, amikor valamilyen tevékenység kifejtésének következményeként kézzelfogható 

eredmény áll elő. Azon esetekben, amikor a szerződés dolog előállítására és tulajdonának 

átruházására is irányul, a kellékszavatosság általános szabályai érvényesülnek, azonban, ha a 

kifejtendő tevékenység válik meghatározó szolgáltatássá a szerződésben, akkor a különös 

szabályok kerülnek előtérbe. Leszkoven László a Szerződésszegés a polgári jogban című 

könyvében megjegyzi: „a hibás teljesítés széles esetkörének leggyakrabban előforduló 

formája, mely alapvetően a jogosult teljesítéséhez fűződő érdekét hivatott kielégíteni, vagy 

védeni. Ez az érdekvédelem elsősorban a szavatossági igényrendszerben ölt testet, méghozzá a 

kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jogszavatosság esetében egyaránt.”2 

Tanulmányomban a hibás teljesítés jogkövetkezményeként fellépő kellékszavatossági- és 

a termékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló határidők kerülnek bemutatásra.   

 

 

1. A kellékszavatossági igények és érvényesítésükre nyitva álló határidők 

 

A Ptk. hatodik könyvének XXIV. fejezetében a hibás teljesítés mellett a kellékszavatosságról 

is rendelkezik. Az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal 

tartoznak egymásnak, a kötelezett hibás teljesítés esetén kellékszavatosággal tartozik. (Ptk. 

6:159.§ (1) bek.) 

A kellékszavatosság a hibás teljesítés egyik legfontosabb jogkövetkezménye, hiszen ezen 

jogintézmény hivatott biztosítani a jogosultnak a szolgáltatás hibájában jelentkező vagyoni 

érdeksérelmének orvoslását.3 Leszkoven László megfogalmazásában „A kellékszavatosság a 

törvényen alapuló helytállási kötelezettség, mely a visszterhes szerződésben vállalt teljesítési 

kötelezettség mellé ipso iure kapcsolódik”.4 A kellékszavatossági helytállás objektív jellegű. A 

kötelezett nem mentesülhet helytállás kötelezettsége alól még akkor sem, ha bizonyítja, hogy a 

hibás teljesítést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 

körülmény okozta.5 Kellékszavatossági igénnyel a jogosult nem léphet fel azon esetekben 

amikor, a hibát a szerződéskötés időpontjában már ismerte, vagy ismernie kellett volna.  Ezen 

körbe azok a hibák tartoznak, amelyről a jogosult a szerződéskötés időpontjában már tudott, 

vagy úgy, hogy kifejezetten megnevezésre kerültek a szerződésben, vagy egyéb igazolt módon 

tájékoztatást kapott róla a jogosult.  

A bírói gyakorlatban erre példaként hozható a 17/2013. számú polgári elvi határozat. A 

felek 2007-ben adásvételi szerződést kötöttek egy lakóházas ingatlanra. A szerződés 

megkötésekor az ingatlan falain jól látható repedések voltak találhatóak. 2010-ben a felperesek 

tájékoztatták az alpereseket, hogy az épület falain további repedések jelentek meg, a korábbi 

repedések pedig tágultak. Mindez az álláspontjuk szerint statikai hibára utal; erre figyelemmel 

3.000.000 forint megfizetésére tartottak igényt. Az alperesek a teljesítést megtagadták. 

Felperesek keresetet nyújtottak be a bíróságon, az adásvételi szerződés hibás teljesítésére 

hivatkozással elsődlegesen a szavatosság, másodlagosan pedig a kártérítés szabályai alapján. 

Az alperesek érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Azzal érveltek, hogy a 

szerződéskötést megelőzően megfelelően tájékoztatták a felpereseket az épület állapotáról, így 

 
2 LESZKOVEN László: Szerződésszegés a polgári jogban, második átdolgozott kiadás Wolters Kluwer 

Hungary, Budapest 2018, 267. o.   
3 FARKAS: i.m.424.o  
4 LESZKOVEN i.m. 268. o 
5 FARKAS: i.m. 424.o  
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arról is, hogy a falak repedeznek. A szakértő megállapítása szerint a felperesek a 

szerződéskötést megelőzően az épület egyéb hibáit, így a tetőszerkezet és a födém nem 

megfelelő voltát, valamint a padlóbehajlást is felismerhették. A Kúria eljárása során - a 

meghallgatott tanúk vallomásai-, valamint a kirendelet igazságügyi szakértő szakvéleménye 

alapján – arra a következtetésre jutott, hogy a felperesek a hiba ismeretében kötöttek szerződést, 

illetve vették birtokba az ingatlant. Az ítéletben a Kúria kifejtette, hogy a repedések az ismert 

hibák körébe tartoznak, amelyekről a jogosultnak a szerződéskötéskor ténylegesen tudomása 

volt, az egyéb hibák, pedig a nyílt hibák körébe tartoznak, vagyis egyszerű észleléssel 

megállapítható hibáknak minősülnek. A Ptk. értelmében az ilyen hibák esetén, hibás teljesítési 

igény nem érvényesíthető.  

A Ptk. szabályozása kiterjed a kellékszavatosságból fakadó igények érvényesíthetőségi 

határidejére is. Egyebekben a  fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott 

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályait a 19/2014. 

(IV. 29.) NGM rendelet írja elő.6 

 A Ptk. 6:163. § tartalmazza a kellékszavatossági igények elévülésére irányadó 

szabályokat. Általános szabályként a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 

egy év alatt évül el, azonban, ha a jogviszony jogosulti oldalán fogyasztó, a kötelezetti oldalán 

vállalkozás áll, akkor a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától két év alatt 

évül el. Ezen szabályozás alól kivételt képez, ha a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződés 

tárgya használt dolog, ilyenkor a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, azonban nem 

köthetnek ki egy évesnél rövidebb elévülési határidőt. Azon esetekben, amikor hatósági előírás 

vagy kötelező műszaki előírás hat hónapnál rövidebb időben határozza meg a dolog 

használhatóságának legkisebb időtartamát, az úgynevezett kötelező alkalmassági időt, az 

általános szabály lesz irányadó az igényérvényesítés határidejére.7  

A jogosult köteles késedelem nélkül a hibáról a kötelezettet értesíteni. Fogyasztói 

szerződések esetében, ha a fogyasztó a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül intézi 

közlését a vállalkozás felé, a jogszabályban rögzített azonnali közlési kötelezettségének eleget 

tett. Amennyiben a közlés tekintetében a jogosult késedelembe esik, úgy késedelméből eredő 

károkat a saját maga köteles viselni, e határidő elmulasztása azonban a kellékszavatossági 

igénye érvényesítését nem befolyásolja. 

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében szavatossági igény érvényesítésekor a 

szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítani, amennyiben a vállalkozás a szerződés 

megkötését vitatja, úgy köteles a fogyasztó figyelmét felhívni a további panasztételi 

lehetőségekre, és a panasz intézésének módjára. A rendelet 4. § első bekezdésének 

szabályozásának megfelelően a vállalkozó a fogyasztó által bejelentésre kerülő panaszáról 

jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek tartalmazni a kell a fogyasztó beazonosítására 

alkalmas adatokat (nevet és lakcímet), az eladatott ingó dolog megnevezését, annak vételárát, 

a teljesítés időpontját, a hiba leírását, bejelentésének időpontját, a fogyasztó által érvényesíteni 

kívánt jogot. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolhatóan a fogyasztó rendelkezésére 

kell bocsájtani. 

A Ptk. 6:159. § tartalmazza a kellékszavatossági igény érvényesítésének szabályait, fajtáit. 

A jogszabály kimondja, hogy a jogosultat választás illeti meg, az ötféle szavatossági jog közül. 

A törvény egy úgynevezett kétlépcsős rendszerben teszi lehetővé az igény érvényesítését.8  Első 

 
6 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól  
7 SÁNDOR István (szerk.): Polgári jog II. A kötelmi jog, a Ptk.-ban foglalt egyes szerződések. 3. átdolgozott kiadás 

Patrocinium, Budapest 2018, 140. o. 
8 LESZKOVEN i.m. 279. o 
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lépésben a jogosult kijavításra vagy kicserélésre támaszthat kellékszavatossági igényt. 

Amennyiben a hiba közlése a jogszabályi határidőn belül történt meg, a jogosult a törvényi 

sorrendnek, és egyéb kritériumoknak megfelelően dönthet a kijavítás vagy a kicserélés között. 

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a vállalkozásának törekednie kell arra, hogy a 

kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.9 Amennyiben a dolog 

kicserélésére kerül sor, úgy a szavatossági jog érvényesítésére nyitva álló határidő számítása 

előről kezdődik. Kicserélés csak abban az esetben lehetséges, ha a hibás egyedből még egy 

ugyanolyan a kötelezett rendelkezésére áll. Kijavítási igény érvényesítése során a kijavítással 

érintett dologrészre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 

kezdődik újból az érvényesíthetőségi határidő.10 A kijavítás fontos kritériuma, hogy nem járhat 

a kötelezett számára aránytalan többletköltséggel, azonban – a hibás teljesítés vagyoni 

következményeinek megfelelően – a kötelezettnek a kijavítást saját költségén kell elvégeznie, 

és viselnie kell a szerződéskötés és a kijavítás időpontja közötti időszakban bekövetkezett 

árváltozásakat.11 Az igény érvényesítés első mozzanatának a lényege a reparáció, melynek 

megfelelően a kötelezettnek a dolgot olyan állapotba kell hoznia, hogy az megfeleljen mind a 

törvényes, mind a szerződéses kellékeknek, ha ez maradéktalanul nem lehetséges, akkor a 

jogosult akár részben  árleszállítási igényt is érvényesíthet. Erre azokban az esetekben kerülhet 

sor, ha a javítás után továbbra is fennáll olyan hiba, amely a dolog élettartamára, küllemére 

negatívan hat ki, vagy korlátozza rendeltetésszerű használatát, illetve, ha a kijavítás lehetséges, 

azonban a kötelezett ezen kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy azért, mert nem tudná 

elvégezni megfelelő határidőn belül, vagy a javítást szakszerűtlenül végzi, vagy a jogosult 

alappal tiltakozik a kötelezetti javítás ellen.12  

A Ptk. 6:159. § második bekezdésének b) pontja értelmében a jogosult a szerződésben 

meghatározott ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát maga vagy mással 

kijavíttathatja a kötelezett költségére, vagy végső esetben a szerződéstől elállhat, azonban a 

6:159. § harmadik bekezdése rögzíti, hogy az elállásnak jelentéktelen hiba esetén nincs helye. 

Ezen igények érvényesítéséhez az alábbi feltételeknek kell fennállnia:  

1. A kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a már bemutatott 

feltételeknek nem tudott eleget tenni.   

2. A jogosult érdeke a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez megszűnt.  

Amennyiben a hiba kijavítható, de azt a kötelezett megtagadta, vagy a javítás teljesítésére 

nem képes, úgy a jogosult maga is elvégezheti a javítást, vagy mással elvégeztetheti. Ebben az 

esetben a kötelezettel szemben költségigényt támaszthat, amely kiterjedhet a kijavítással 

érintett alkatrészre, egyéb dologi kiadásokra, ezen tevékenység keretein belül elvégzett munka 

ellenértékére, amennyiben a jogosult maga végzi el a kijavítást, munkadíjként olyan összegre 

tarthat igényt, amennyit egy szakember számított volna fel, a piaci ár- és értékviszonyokból kell 

kiindulni.13 Leszkoven László arra hívja fel a figyelmet, hogy a kijavítási költségigényt ugyan 

a jogszabály a második lépcsős igények között nevesíti az árleszállítással és az elállási joggal 

egy sorban, természetét tekintve viszont az első lépcsős igények közül a kijavítási 

kötelezettséggel mutat szoros kapcsolatot, ezért egyfajta átmenetnek is tekinthetjük a második 

lépcsőbe.14   

 
9 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet   
10 SÁNDOR i.m. 140. o.  
11 FARKAS i.m. 430. o.  
12 LESZKOVEN i.m. 287. o. 
13 LESZKOVEN i.m.  288. o 
14 Uo. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
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Az árleszállítási igény rendeltetését tekintve, a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között 

azt értékegyensúlyt és egyenértékűséget kívánja orvosolni az ellenszolgáltatás megfelelő 

csökkentésével, ami a hibás teljesítés folytán bomlott meg.15 Az ellenszolgáltatás arányos 

leszállításakor nem a piaci értéket kell alapul venni, hanem a szerződésben meghatározott 

ellenértéket, mégpedig olyan arányban,  amilyen arányban a hibátlan szolgáltatás piaci értéke a 

szerződéses ár meghatározására irányadó időpontban állt a hibás szolgáltatás piaci értékével.16 

A jogosult árleszállítási igényének teljesítését a kötelezett nem tagadhatja meg azzal az 

indokkal, hogy hogy a kettő között nincs feltűnő érték aránytalanság, valamint nem hivatkozhat 

arra sem, hogy a szerződésben kikötött vételár arányában áll a hibás dolog forgalmi értékével.17  

A jogosult kellékszavatossági jogként elállási joggal is élhet, ezesetben egyoldalú 

jognyilatkozatával a szerződést ex tunc, vagyis megkötésének időpontjára visszamenőleges 

hatállyal szünteti meg. Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség a kapott 

szolgáltatások tekintetében - amelyeket visszaadni kötelesek - mind a két félre vonatkoznak. 

Azokban az esetekben, ahol ez a kritérium teljesíthetetlen (pl. alkotórészek esetében, mivel az 

elválasztás következtében a dolog, vagy az elválasztott rész elpusztulna, illetve az elválasztással 

értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne) elállási jog nem érvényesíthető.   

A jogosult – a Ptk. sorrendi meghatározását betartva – megválaszthatja, hogy mely 

szavatossági igényét kívánja érvényesíteni, azonban az érvényesíteni kívánt jog nem járhat 

aránytalan többletköltséggel a kötelezett részére. A Ptk. 6:159§ második bekezdésében 

szabályozott sorrendtől a jogosult azon esetekben eltérhet, amennyiben a szerződés nem dolog 

átadásra, hanem szolgáltatás teljesítésére irányul, különösen, ha a szolgáltatás természetéből 

adódóan nem megismételhető szolgáltatás. Ezen esetre szolgáltat példát a Fővárosi 

Törvényszék egyik határozata.18 Felperes azzal a keresettel fordult a Fővárosi Törvényszékhez, 

hogy az alperestől 2014. április 15-én megrendelt szolgáltatás tekintetében megállapításra 

kerüljön az alperes hibás teljesítése, ezzel összefüggően kellékszavatossági igényként az 

árleszállítási igényét érvényre juttassa. Felperes az alperes temetkezési vállalatától – az alperes 

honlapi tájékoztatása alapján – temetkezési és halottkezelési szolgáltatást rendelt, amely 

magában foglalta a holttest nyilvános ravatalozásra alkalmas felkészítését. A megrendelő lap 

szerint a ravatalozás ideje másfél óra, a ravatalozás díja 136 425 Ft. A felperes a kezdő időpontál 

korábban érkezett meg a ravatalozó teremben, a holttestet ekkor közelebbről megvizsgálta. 

Felperes megállapította, hogy a nyújtott szolgáltatás minősége nem felel meg az általa 

megrendelt szolgáltatás minőségének, az alperes által elvégzett szolgáltatás a hibás teljesítésen 

túlmenően kegyeleti jogokat is sért. A felperes elmondása szerint, a ravatalozási idő 

hosszúságára – amiben előzetesen megállapodtak, a szolgáltatás részét képezte – az 

alvállalkozó alkalmazottai nem voltak tekintettel. Felperes keresetében a szavatossági igény 

érvényesítésére vonatkozóan 50%-os árleszállítási igénnyel kívánt élni. A Fővárosi 

Törvényszék a szolgáltatás egyediségére, meg nem ismételhetőségére tekintettel a felperes 

keresetének, ezen részében helyt adott. 

A Ptk. 6:160. § lehetőséget biztosít a jogosult számára, hogy az általa választott 

szavatossági jogról utóbb másikra térjen át. Ez azokban az esetekben képzelhető el, amikor az 

eredetileg választott szavatossági jog nem teljesíthető, vagy nem bizonyul alkalmasnak a hibás 

orvoslásához.19 A törvényben meghatározott érvényesítési sorrendnek ezen esetekben is 

érvényesülni kell. Ha a jogosult polgári per során kíván más szavatossági jogra áttérni, az 

 
15 FARKAS 431. o.  
16 Uo. 
17 Uo. 
18 Fővárosi Törvényszék P.20477/2015/26 sz. határozata 
19 FARKAS i.m. 435. o.  
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eljárásjogi szabályokat is figyelembe kell venni.20 A korábbiaktól eltérően, a Ptk. vezette be azt 

a szabályt, hogy bíróság a jogosult által választott kellékszavatossági joghoz nincs kötve, más 

kellékszavatossági jogot is megítélhet helyette, azonban a feleket nem kötelezheti olyan 

kellékszavatossági jog érvényesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.21 

A Ptk. 6:164. § értelmében a jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a 

szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a 

kellékszavatossági igény elévült. A kifogás azonban felperes marasztalására nem vezethet, csak 

a keresettel szembeni védekezést szolgálhatja.22 Farkas Attila László mutat rá, hogy a kifogás 

útján érvényesített szavatossági igényekről a bíróság csak a kereseti kérelem korlátai között 

dönthet, így a felperes pénzkövetelésével szemben a kijavítás és kicserélés szavatossági jogok 

kifogásként nem érvényesíthetőek.23 

A Ptk. külön szabályozza az ingatlan dolog kellékszavatosság tekintetében, nevesített 

elévülési idejét tekintve megegyezik az általános elévülési idő tartamával, amely jogszabály 

szerint öt év. 

A fentiekre tekintettel megállapíthatjuk, hogy az egyes kellékszavatossági igények 

érvényesítésére – a szolgáltatás tárgyát képző dolog természetére fajtájára-, valamint a 

jogviszonyban elhelyezkedő felekre tekintettel – a jogalkotó eltérő határidőt állapított meg. A 

határidők közös pontja, hogy az elévülés jogintézménye alá tartoznak, alkalmazni kell rájuk az 

elévülés szabályait. A jogosult kellékszavatossági igényt a határidő lejára után is állíthat a 

kötelezettel szemben, azonban csak a kötelezett önkéntes teljesítésében bízhat. Amennyiben a 

kötelezett a jogosult által támasztott igényét az elévülési idő beállta után teljesíti, az elévülési 

szabályokra tekintettel, azt nem követelheti vissza, és ellenszolgáltatás sem kérhető érte. 

 

2. Az elévülés nyugvásának specialitása rejtett hiba esetében 

 

Kellékszavatosság esetében az elévülési idő nyugvásáról abban az esetben beszélünk, ha a 

jogosult a követelését menthető okból nem tudja érvényesíteni.24 Az igény érvényesítését 

leggyakrabban akadályozó körülmény az, hogy a jogosult a hibát nem ismeri fel időben, mivel 

a dolog természetéből adódóan a hiba a használat során válhat felismerhetővé. Az akadály 

megszűnését követően az igény érvényesítési határidőre a Ptk. 6:24§ (2) bekezdése lesz az 

irányadó.25  

A Kúria a hibás teljesítésről szóló 1/2012. (VI. 21.) PK véleményének 11. pontjában foglaltak 

a 2013. évi V. törvény hatálya alatt is irányadók, melynek értelmében az elévülés nyugvásának 

megszűnését eredményezi, ha a jogosult a tudomást szerez mindazokról a hibával kapcsolatos 

tényekről, amelyek ismerete szükséges a hiba miatti szavatossági igény érvényesítéséhez. 

Egyes esetekben a hibajelenség észlelése is elegendő, más esetekben viszont a szükséges, hogy 

a jogosult szakember bevonásával megvizsgálja azt, hogy az adott hibajelenséget mi idézte elő, 

és így megállapítsa a hiba terjedelmét, jelentőségét és következményeit.26  

 
20 Uo.  
21 FARKAS i.m. 437. o.  
22 FARKAS i.m. 443. o.  
23 Uo.  
24 FARKAS i.m. 440. o.  
25 A Ptk. 6:24 § második bekezdésének értelmében, ha az elévülés nyugszik, az akadály megszűnésétől számított 

egyéves, vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is 

érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő 

esetén három hónapnál - kevesebb van hátra. 
26 1/2012. (IV. 21.) PK vélemény https://kuria-birosag.hu/hu/kollvel/12012-vi-21-pk-velemeny 

https://kuria-birosag.hu/hu/kollvel/12012-vi-21-pk-velemeny
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Erre szolgáltat példát a Fővárosi Ítélőtábla egyik ítélete. A bíróság másodfokon járt el az adott 

ügyben. Felperes társasház fenntartotta keresetében, hogy a bíróság kötelezze az alperest hibás 

teljesítés miatt a különböző javítások költségének megtérítésére. Keresetét elsősorban az rPtk. 

(régi Ptk, 1959. évi IV. törvény) 306. § (3) bekezdésében foglaltakra, másodsorban az rPtk. 

310. §-ban foglaltakra alapította. A 306. § értelmében a jogosult a választott szavatossági 

jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, 

ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A 

rPtk. 310. §-a a jogosult szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a hibás teljesítésből eredő 

kárának megtérítését szabályozta. Az alperes – a felperesi társasház építtetője-kivitelezője -  

ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Elsődlegesen a felperesi szavatossági igények 

elévülésére hivatkozva utalt arra, hogy a társasház átadására 2003. december 16-án került sor, 

továbbá vitatta a hibás teljesítés tényét. Az első fokon eljáró bíróság megállapította, hogy 

felperes társasház a használatbavételi engedélyt 2003. december 15-én kapta meg, az ingatlanok 

átadása 2003 decemberében került sor. A kereset alapját képző hibákat a felperes 2006. július 

26-tól több alkalommal írásban jelezte az alperesnek. A felperes 2009 folyamán többször is 

végzett javítási munkálatokat . Az első fokon eljáró bíróság a bizonyítási eljárás következtében 

megállapította, hogy a javítások minősége elfogadható, közepes árszínvonalúnak tekinthető. A 

felmerülő hibákat szakvélemény alapján az alperes szabálytalan kivitelezése okozta. A felperes 

közös képviselője a szakvéleményt 2008. augusztus 13-án kapta meg. A másodfokon eljáró 

bíróság megállapította, hogy az szavatossági igények elévülése 2008. augusztus 13-ig, a 

szakvélemény kézhezvétele napjáig nyugvó ponton volt, mivel a jogosult ekkor került abba a 

helyzetbe, hogy felismerhette követelésének megalapozottságát, továbbá a megfelelő igény 

érvényesítéséhez szükséges tényeket, információkat. A rPtk. 326 § (2) bekezdése értelmében a 

felismeréstől kezdve három hónap állt a jogosult rendelkezésére a szavatossági igények 

érvényesítésére. A jogosult ezen három hónapos határidő eltelte után terjesztette elő keresetét, 

így az igényelt kijavítási költség, mint szavatossági igény elévült, felperes a rPtk. 306. §-ban 

foglaltak szerint érvényesíthette igényét.  

Az elévülés nyugvását egyéb körülmények is okozhatják, ilyen okként szolgálhatnak a 

jogosult személyében rejlő okok, vagy azon egyeztetés, amelynek célja az igényérvényesítése 

peren kívül.27 A Ptk. 6:24 § második bekezdésének értelmében, ha az elévülés nyugszik, az 

akadály megszűnésétől számított egyéves, vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három 

hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, 

vagy abból egy évnél - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapnál - 

kevesebb van hátra. 

A Ptk. magyarázatában kerül kifejtésre, hogy a gyakorlatban előfordulhat, hogy 

egyidejűleg több akadályozó körülmény is fennállhat, ilyenkor az igény érvényesítésére nyitva 

álló határidő mindaddig nyugszik, amíg az utolsó akadály is el nem hárul. Azokban az 

esetekben, amikor több akadályozó körülmény nem egyidejűleg áll fenn, hanem egymást 

követően jelentkeznek, és ezen akadályok tartalmilag és időben is szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz, úgy kell tekinteni őket, mintha egyetlen menthető okot jelentenének, az elévülési 

nyugvás akkor szűnik meg, ha az utolsó akadály is elhárult.28 Amennyiben a felmerülő 

akadályok között nem állapítható meg szoros tartalmi és időbeli összefüggés, úgy az utóbb 

 
27 FARKAS Attila – WELLMANN György: A hibás teljesítés bírói gyakorlata II. rész Gazdaság és Jog 2012. május 

5. sz. 17. o. 
28 Eltérő véleményen van Pusztahelyi Réka. Véleménye szerint, ha egy menthető körülmény folytán beáll a 

nyugvás, akkor annak megszűnésekor az erre tekintettel megnyíló idő újbóli nyugvásáról már nem beszélhetünk. 

Vö. PUSZTAHELYI Réka: A magánjogi elévülés. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2015. 181.o. 
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jelentkezett akadály csak akkor képes az elévülés nyugvásának ismételt kiváltására, ha Ptk. 

6:24. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamnál több van hátra.29  

 

 

3.  A termékszavatossági igénye és érvényesítésére nyitva álló határidők  

 

A termékszavatosságot a 2013. évi V. törvény vezette be a magyar polgári jogba. Fuglinszky 

Ádám elemző könyvében „hibridként” jellemzi, ezen értelemben az egyik szülőnek a 

kellékszavatosságot, másik szülőnek a termékfelelősséget jelöli meg.30 Az egyik legjelentősebb 

eltérés a két jogintézmény tekintetében, az a kérdés, hogy ki jogosult az igényt érvényesíteni. 

Míg kellékszavatossági igényt mindig a szerződéses szolgáltatás jogosultja érvényesítheti, 

addig termékszavatosság esetében a mindenkori fogyasztó tulajdonost illetik meg az igények 

érvényesítése.31 A termékszavatossági jogviszonyban a kötelezett a gyártó, a jogosult pedig 

kizárólagosan fogyasztó lehet, tehát a termékszavatossági helytállás a termék hibájához 

kapcsolódóik, nem valamelyik konkrét szerződés hibás teljesítéséhez.32 A Ptk. meghatározása 

alapján gyártónak minősül a termék – ingó dolog – előállítója és forgalmazója. A gyártó csak 

azon hibák esetében köteles helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék a 

rendelkezése, ellenőrzése alatt állt.33 

A termékszavatosság alapját képző termékhiba fogalma nem azonos a hibás teljesítésnek a 

Ptk. 6:157. § első bekezdésében meghatározott fogalmával.34 A jogszabályi definíció alapján a 

termék akkor hibás, ha az nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatal 

időpontjában hatályos minőségi követelménynek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott 

leírásban szereplő tulajdonságokkal.  

A Ptk. 6:168. § első bekezdésének értelmében fogyasztó elsődlegesen a hiba kijavítását 

követelheti a gyártótól, ha erre nincs mód, a termék cseréjét.  A fogyasztó akkor támaszthat a 

gyártóval szemben kicserélési igényt, ha a javítás nem lehetséges, vagy az nem végezhető el a 

fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül, illetve azon esetekben, ha a javítás – tekintettel a dolog 

természetére, és a javítási tevékenység jellegére – a lehető legrövidebb időn belül nem 

teljesíthető. A gyártót kellékszavatossági kötelezettség terheli csere esetén a kicserélt termékre, 

kijavítási igény esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozóan. 

A kellékszavatosság és a termékszavatosság egyik lényeges eltérése a helytállási 

kötelezettségben rejlik. A kellékszavatosságtól eltérően a termékszavatosság esetében – 

hasonlóan a termékfelelősséghez – a helytállás nem feltétlen, a jogalkotó az objektív helytállási 

kötelezettséget több kimentési okkal ellensúlyozza.35 A Ptk. 6:168. § harmadik bekezdése 

tartalmazza a gyártó kimentési okait.  

A gyártó csak akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani 

tudja, hogy:  

a, a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy 

forgalmazta.  

 
29 FARKAS i.m. 441. o.  
30 FUGLINSZKY Ádám: Fogyasztói adásvétel, kellék- és termékszavatosság. Elemzések az uniós jog és az új 

Ptk. kapcsolatához. Wolters Kluwer Hungary, Budapest 2018, 127. o.  
31 FUGLINSZKY Réka: Néhány gondolat a termékszavatosság jogintézményéhez In: CSÖNDES Mónika – 

NEMESSÁNYI Zoltán (szerk.): Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? : Tanulmánykötet. 

PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2010. 107-117., 110. o. 
32 FARKAS i.m. 447. o.  
33 FARKAS i.m. 448.o  
34 Uo. 
35 FUGLINSZKY Réka i.m. 111. o. 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Dávid Dorottya  

2019/2. szám 26–34.  Kellékszavatosság – termékszavatosság … 
 

 

 

34 

 

b, a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és technika állása 

szerint nem volt felismerhető.  

c, a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 

A kellékszavatossághoz hasonlóan a jogosulti oldalon álló fogyasztó késedelem nélkül 

köteles a felmerült hibát közölni a kötelezetti oldalon álló gyártóval. Amennyiben a fogyasztó 

a hiba felismerésétől számított két hónapon belül közlési kötelezettségének eleget tesz, úgy a 

gyártó nem hivatkozhat késedelmes közlésre. Ha a fogyasztó közlését két hónapon túl teszi meg 

a gyártó irányában, akkor az eset-, és a fogyasztó személyi körülményeinek, a hiba közlést 

megelőző intézkedéseknek, tárgyalásoknak a mérlegelésével állapítható meg, hogy a fogyasztó 

a hiba közlését kellő időben tette e meg a gyártó irányába.36 A közlés késedelméből eredő kárt 

a fogyasztó köteles megtéríteni.37 A Ptk. 6:169. § második bekezdése értelmében a gyártót a 

termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig 

terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.   

A gyakorlatban előfordulhat, hogy a fogyasztó a termék ugyanazon hibája miatt a vele 

szerződéses jogviszonyban álló eladóval szemben kellékszavatossági igényt –, a gyártóval 

szemben termékszavatossági igényt támaszthat. Amennyiben az igény érvényesítés feltételei 

fennállnak, úgy ezen esetekben a jogosultat választás illeti meg abban a tekintetben, hogy 

szavatossági igényét melyik kötelezettel szemben kívánja érvényesíteni. Ha a jogosult 

termékszavatossági igényt kíván támasztani, és a gyártó kötelezettségét teljesítve a terméket 

kijavítja, vagy kicseréli, a termék kijavítással érintett részére, vagy kicserélés esetén a kicserélt 

termékre a fogyasztóval jogviszonyban álló szerződési partner kellékszavatossági 

kötelezettsége megszűnik, és ez a kötelezettség továbbiakban a gyártót terheli.38  

Párhuzamos igényérvényesítés esetén nem kizárt az sem, hogy a kötelezettek közötti 

választás helyett a párhuzamos jótállási illetve kellékszavatossági helytállás bírói gyakorlatára 

tekintettel a kötelezettek egyetemleges helytállását állapítsa meg a bíróság ebben az esetben 

is.39 Ekkor viszont a társkötelezettekkel szembeni igényérvényesítési határidők eltérő 

természete (elévülési illetve jogvesztő) különös jelentőséget nyer.  

 

 

4. Összegzés 

 

Tanulmányom elkészítésének alapvető célja volt, hogy bemutatásra kerüljenek a 

kellékszavatosság és termékszavatossági igények, azok érvényesítése és az érvényesítésükre 

nyitva álló határidők. 

A 2014-ben hatályba lépett Polgári Törvénykönyv legfontosabb újítása a kellékszavatosság 

tekintetében, hogy megszüntetésre kerültek a jogvesztő határidők, az ilyen igényekből eredő 

követelésekre az elévülési jellegű határidők vonatkoznak. 

A 2013. évi V. törvény vezette be a termékszavatosság jogintézményét. 

Termékszavatossági igényt fogyasztó támaszthat a gyártóval szemben ingó dolog esetében, 

emiatt szűkebb körben alkalmazható, mint a kellékszavatosság. 

 Mindkét jogintézmény a dolog hibájából fakadó vagyoni érdeksérelem orvoslására 

hivatott. Az igény érvényesítési határidők tekintetében megállapíthatjuk, hogy a hibák 

közlésének határidejére a jogalkotó mind a termék-, mind a kellékszavatosság tekintetében 

ugyanazzal a szabályozással élt. 
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