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I. Alapfogalmak a fogyasztóvédelemben

Fogyasztó
Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes 
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Gyártó
Az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye 
alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz.

Importőr
Az az Európai Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból 
származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon.

Forgalmazó
Az természetes vagy jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
ideértve az értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára akár ingyenesen, akár ellenérték fejében 
rendelkezésre bocsátó természetes vagy jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságot a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

Hibás teljesítés
Ha az adott termék vagy szolgáltatás a teljesítés időpontjában – így az értékesítéskor, vagy a vállal-
kozói tevékenység elvégzésekor – nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított 
minőségi követelményeknek.  
Nem áll fenn ugyanakkor a hibás teljesítés, ha a jogosult – azaz a vevő, vagy a megrendelő – a hibát 
a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó rendelkezésére az alábbi minőségvédelmi eszközök állnak ren-
delkezésre:

a. kellékszavatosság
b. termékszavatosság
c. jótállás (törvényi/önkéntes)

Kellékszavatosság
A kellékszavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti.  Vagyis legyen szó bármi-
lyen termék eladásáról, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék 
hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) 
felelősséggel tartozik.
Az eladó kellékszavatossági felelőssége független attól, hogy tudta-e, hogy hibás terméket adott el, 
vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség 
a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából fontos körülmény.)
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Termékszavatosság
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor 
hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal.
A termékszavatosság azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén 
a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyár- 
tó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
•  a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta
•  a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint 

nem volt felismerhető
•  a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó 
kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvé-
nyesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) 
felel a hibátlan teljesítésért. A jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség 
alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék a fo- 
gyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesít-
heti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
A jótállásnak két fajtája van: 
•  a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 
•  a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Kötelező jótállás
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a rögzített határidő az irányadó. Ha a 
jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 
eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor 
is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Megállapodáson alapuló jótállás
Ebben az esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet 
jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. 
Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló 
felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett.
A jogosult a választott jótállási jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kö- 
telezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.
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II. Szavatosság és jótállás a gyakorlatban

 A kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetén 
felmerülő minőségi kifogás alkalmával ugyanazok a jogosultságok illetik meg a fogyasztót.
A vevőt hibás teljesítés esetén ötféle szavatossági jog illeti meg: 
•  a kijavítás
•  kicserélés
•  az árleszállítás
•  az eladó költségén való – a vevő, illetve az általa megbízott 3. személy által elvégzett – kija-

vítás, kijavíttatás
•  a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).

A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére fi-
gyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit szem előtt tartva kell elvégezni. 
Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy 
mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy 
ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Hogyan érvényesíthető?
A minőségi kifogásintézésnél
•  Elegendő ha a fogyasztó 1 olyan dokumentumot be tud mutatni, amellyel az ellenérték megfizetése 

(vásárlás) igazolható, egyéb feltételt nem lehet szabni (pl.: doboz), szervizhez nem lehet irányítani.
•  Jegyzőkönyvet kell felvenni, s annak másolatát át kell adni. Ha a helyszínen nem dönthető el a 

kérdés, akkor is fel kell venni a jegyzőkönyvet és 5 munkanapon belül értesíteni kell a fogyasztót. 
Az elutasítást mindenképpen indokolni szükséges. A jegyzőkönyvet 3 évig kötelező megőrizni. 

•  Javításra átvétel esetén elismervény átadása kötelező.

Letölthető jegyzőkönyv minta: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4375

Milyen határidőn belül reklamálhat a fogyasztó?
•  A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba 

felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

•  A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fo-
gyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó 
kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

•  A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 
két évig terheli.

•  Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévü-
lési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem 
köthető ki érvényesen.
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•  Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot 
rendeltetésszerűen nem tudja használni.

•  A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elé-
vülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következmé-
nyeként új hiba keletkezik.

Ki viseli a költségeket?
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet - tehát a vállalko-
zást - terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási 
kötelezettség elmulasztása is közrehatott.

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?
A mentesülésre két esetben kerülhet sor:
•  ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte
•  ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs kellékszavatossági 
felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs sza-
vatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).
A kereskedők gyakran megkísérlik a hibás teljesítésért való felelősséget jogellenesen kizárni azzal a hi- 
vatkozással, hogy az akciós, vagy leértékelt árura nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó 
jogi előírások alapján azonban leértékelt (akciós) termékkel kapcsolatban is van helye minőségi 
kifogásnak a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fo- 
gyasztó nem tud(hat)ott.

Mit jelent a három munkanapon belüli csereigény?
A fogyasztó azonnali cserére akkor jogosult, ha a tartós használatra rendelt termék meghibásodása a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, ha-
nem köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál – előzetes 
vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály 
lehetőséget. 

A három munkanapon belüli cserekötelezettség csak a tartós használatra rendelt, 10 000 forint feletti 
vásárlási értékű termékcsoportokra, vagyis a kötelező jótállás alá tartozó termékekre vonatkozik.
Főbb szabályok:
•  3 munkanap, vagyis nem 72 óra, nem 3 nap!
•  a vásárlás napja nem számítódik bele
•  munkanap: a hivatalos naptár alapján

Mikor szavatosság, mikor jótállás?
A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt 
rendelő jogszabály, míg szerződéses jótállásnál alapvetően a felek megállapodása határozza meg.
A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő át-
adása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, 
akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a 
vásárlás napján kezdődik.
Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére irányadó 
határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet.
Látni kell azonban, hogy a gyakorlatban a teljesítéstől (vásárlástól) számítottan „párhuzamosan” 
telik a szavatossági és jótállási határidő, azok sokszor átfedésben vannak. Amennyiben például a 
fogyasztó vásárol valamit 10.000 Ft feletti értékben, arra egy év kötelező jótállás jár, illetve elképzel-
hető, hogy ugyanerre a forgalmazó 5 év „garanciát” (szerződésben vállalt jótállást) biztosít, továbbá 
fogyasztói szerződés esetén két éves határidőn belül érvényesíthetőek a szavatossági jogok.
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Kötelező jótállás
1 év

2 év

pl. 5 év

Szavatosság

Önkéntes jótállás

Mi az a jótállási jegy?
A jótállás érvényesíthetőségének igazolása a jótállási jeggyel lehetséges. A kereskedőnek kötelezőnek 
kötelező a jótállási jegy átadása.  A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó 
rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A jótállási jegynek közérthetőnek, egyértelműnek és magyar nyelvűnek kell lennie. Olyan formában 
kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy 
tartalmának jól olvashatóságát. Ha a jótállási jegyet az ügyfélszolgálaton/vevőszolgálaton töltik ki, 
erről az eladó köteles tájékoztatni a vevőt.

Letölthető jótállási jegy minta:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4375

Kötelező tartalmi elemek: 
•  a vállalkozás [eladó] neve, címe, 
•  a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezése és típusa, valamint – ha van – gyártási száma,  
•  a gyártó neve, címe (ha a gyártó nem azonos a vállalkozással), 
•  a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy a fo-

gyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja, 
•  a fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei,  
•  az arról szóló tájékoztatás, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) keres-

kedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, 
•  a jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
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III. Panaszok kezelése

Jegyzőkönyv
Minőségi kifogások intézése esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és ennek másolatát át kell adni a fo- 
gyasztónak. A jegyzőkönyvet 3 évig meg kell őrizni. 

A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
•  a fogyasztó neve, címe, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített 

adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, 
•  a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezése, vételára, 
•  a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja, 
•  a hiba bejelentésének időpontja, 
•  a hiba leírása, 
•  szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, 
•  ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni 

kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni, 
•  szavatossági vagy jótállási igénye rendezésének módja, vagy az igény, illetve az az alapján érvé-

nyesíteni kívánt jog elutasításának indoka, 
•  tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) 

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Ezen túlmenően kijavítás esetén elismervényt kell adni, amely tartalmazza: 
•  fogyasztó nevét és címét
•  a dolog beazonosításához szükséges adatokat
•  az átvétel időpontját

A forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést 
legfeljebb 15 napon belül elvégezze. 
Ha a helyszínen az eladó a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak 
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról 
és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles 
értesíteni a fogyasztót.

Hova fordulhat a fogyasztó panaszával?
2017. január 1-től jelentős szervezeti átalakulás ment végbe a fogyasztóvédelem területén.  Ettől az idő-
ponttól a járási hivatal jár el – eltérő rendelkezés hiányában – általános fogyasztóvédelmi hatóságként. 
•  A megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz tartoznak az egyes „kiemeltebb” ügykörök, pl.: e-ke-

reskedelem, elektronikus hírközlés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálata, közszol-
gáltatások, piacfelügyelet 

•  Pest Megyei Kormányhivatal: másodfokú hatósági feladatok ellátása (országos illetékesség)
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Vásárlók könyve
A fogyasztó panaszt tehet az áru forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló 
magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan. 
A kereskedelmi hatóság által hitelesített Vásárlók Könyvét jól látható, könnyen hozzáférhető 
helyen kell kihelyezni. Formai követelmények:
•  méret, oldalszám, folyamatos számozás,
•  meghatározott adatok feltüntetése,
•  hitelesítés

A vásárlók könyvébe tett bejegyzés valójában írásbeli panasz, amelyet 30 napon belül írásban 
kell megválaszolni és ezt bizonyítható módon kell megtenni (postakönyv,
tértivevényes levél, visszaigazolást kéri e-mail, stb). Elutasítás esetén indoklás szükséges, il-
letve meg kell adni a békéltető testület, hatóság megnevezését, ahová a fogyasztó fordulhat. 
A bejegyzést 5 évig meg kell őrizni.

2019. április 26-tól (GDPR) új szabály: a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói 
beírást követően haladéktalanul el kell távolítani azért, hogy a korábbi bejegyzéseket és a be- 
jegyzők adatait más fogyasztók ne láthassák (eltávolított oldalakat elzártan meg kell őrizni).
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IV. Internetes kereskedelem szabályai

Az e-kereskedelem a hagyományostól eltérő kereskedelmi formák egyike, ahol a fogyasztók fokozott 
védelmet igényelnek.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy webáruháznak?
A terméket tartalmazó webáruház honlapjának előzetesen az alábbiakról kell tájékoztatnia a fo-
gyasztókat:
•  a szolgáltató személyéről (teljes vagy rövidített cégnév, adószám, elérhetőségek stb.),
•  az elektronikus szerződés megkötéséről,
•  a szerződés tartalmáról és teljesítéséről,
•  az egyes termékek tekintetében kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról,
•  a panaszkezelési és vitarendezési mechanizmusokról,
•  egyéb előzetes tájékoztatási kötelezettségekről (jogszabályok részletes tájékoztatási kötelezett-

séget írnak elő!)
•  a weblapok üzemeltetőinek, illetve az értékesítőknek előzetesen tájékoztatniuk kell a fogyasztókat 

az őket megillető elállási jogról is.

Részletes információk: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/#

Hogyan érvényesíthető az elállási jog?
Mivel internetes vásárlás esetén a fogyasztónak nem áll lehetőségében a terméket személyesen 
megtekinteni, a termék átvételétől számított 14 napon belül, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. 
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi 
felhatalmazás alapján a fogyasztó egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén köve-
telheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy 
a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására.

Ez a szerződéskötés és az átvétel közötti időben is gyakorolható. Elállás esetén köteles a fogyasztó 
a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni 
(postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak. Az tehát nem elvárás, hogy termék 
vissza is érkezzen a vállalkozáshoz a 14 napon belül.

Amennyiben a vállalkozás az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, 
úgy az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének napjától 
számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a fogyasztó számára a tájékoztatást, 
úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz.
Az elállási jog alól kivételt képező termékek például: higiéniai termékek; kifejezett kérésre előállított 
termékek; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver a csomag 
felbontását követően; romlandó termékek.
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A vállalkozásnak a fogyasztót megillető elállási joggal kapcsolatban az alábbiakról kell tájékoztatnia: 
•  az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen az 

annak gyakorlásával kapcsolatos szabályokról)
•  a nyilatkozat-mintáról; 

Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó-
nak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését és arról, ha a termék postai külde-
ményként nem küldhető vissza, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval. Ezzel 
összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés – az elállásra nyitva álló 14 napos 
határidőn belüli – megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszá-
molás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Kipróbálhatja-e a terméket a fogyasztó az elállási határidő alatt?
Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 napos határidő alatt megbi-
zonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni 
használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet 
az elállási jog elvesztéséhez.

Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a terméket nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta, 
akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a fogyasztó a vállalkozás felé. 

Milyen formában kell közölnie a fogyasztónak a szerződéstől való elállását az eladóval?
Elállási szándékot pl. szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-ma-
ilben jelzett egyértelmű nyilatkozattal közölheti a fogyasztó. Amennyiben a vállalkozás a honlapján 
ezt biztosítja, úgy a honlapon is kifejezésre juttathatja e jog gyakorlására vonatkozó szándékát. Ilyen 
esetben a vállalkozás köteles tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni 
a nyilatkozat megérkezését.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül 
megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna 
a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén 
(kivéve, ha vállalkozás ezt előzetesen vállalta) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől 
számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó vagy az átvételre jogosult meghatalmazott személy 
részére. Az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől 
számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítés-
sel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.

Ha a megrendeléskor nem a vállalkozás által felkínált legolcsóbb szállítási módot választotta a fo-
gyasztó, akkor is csak a felkínált legolcsóbb szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni 
a vállalkozás. Természetesen ebből a szempontból nem számít szállítási módnak, ha a vállalkozás 
üzletében is van mód a termék átvételére ingyen (hiszen ilyenkor nem történik tényleges szállítás!). 
A vállalkozás mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, 
amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte. 

Szavatosság, jótállás az online kereskedelemben
A hibás teljesítésre vonatkozó szabályok nem különböznek aszerint, hogy a termék vásárlására ha-
gyományos kereskedelmi értékesítés esetében (így üzletben) vagy online módon került sor. 
Nem jogsértő az, ha a webáruház a jótállási jegyet elektronikusan küldi meg a fogyasztónak, feltéve, 
ha azon valamennyi kötelező tartalmi elem szerepel. 
A vállalkozásnak a minőségi kifogásról online vásárolt termék esetében is fel kell vennie a jegyző-
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könyvet, ha a fogyasztó megfelelően igazolni tudja a vásárlást tényét, így például a vásárláskor kapott 
elektronikus számla csatolásával.

Melyek a biztonságos webáruházak?
Az e-kereskedelem területén súlyos jogsértést megvalósító vállalkozások egy internetes nyilvános 
honlapon elérhetők.  www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu

A vállalkozás feltüntetésére abban az esetben kerül sor, ha az adott cég felelősségét a külön kor-
mányrendeletben meghatározott súlyos jogsértés miatt a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági 
Versenyhivatal (GVH) vagy a bíróság jogerősen megállapította.  Az adatbázisban közzétett adatok 
a közzétételt követő 2 év után törlésre kerülnek, feltéve, hogy a vállalkozás felelősségét újabb súlyos 
jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a GVH vagy a bíróság jogerősen meg nem állapította.
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V. Kerékpárokra vonatkozó speciális szabályok

1. Kerékpárok osztályozása

Kerékpár

Játék

Max. 435 mm
nyereg-

magasságú
kerékpár

Tricikli Futóbicikli
Összes egyéb

típusú
kerékpár

Gyermek-
kerékpár

Sporteszköz

1. Tricikli (kicsi háromkerekű kerékpár) 
A gyermek által mozgásba hozott közvetlen áttételű, az első keréken lévő pedállal hajtott játék, 
amelyet 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára készítettek. 

2. Szabadonfutós játékkerékpár 
Olyan támasztókerekes vagy anélküli, legfeljebb 435 mm legnagyobb ülésmagasságú, kétke-
rekű jármű, amelyet többnyire a rajta ülő személy izomereje hajt meg elsősorban olyan pedá-
lokkal, amelyek nem merev áttéttel működnek.

3. Gyermekkerékpár 
435 mm és 635 mm közötti ülésmagasságú olyan kétkerekű jármű, amely kizárólag a kerékpá-
ron ülő személy izom munkája által, pedál segítségével hajtott. 

4. Sporteszközként vagy közlekedési eszközként szolgáló kerékpár 
Futókerékpárok, és játéknak nem minősülő sporteszközként vagy közutakon használt kerékpá-
rok.

2. Forgalmazási feltételek

Triciklik és szabadonfutós játékkerékpárok

Azonosító jelölés
A gyártónak kell biztosítania, hogy a játékokon az azonosításukat lehetővé tevő típus-, tétel-,sorozat- 
vagy modellszámot helyezzenek el, illetve ha a játék mérete vagy jellege nem teszi ezt lehetővé, a 
szükséges információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján kell feltüntetni.
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Gyártó és importőr adatai
A gyártó és az az importőr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegy-
zett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb 
sajátossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, 
azokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő 
dokumentációján kell megadni.

Megfelelőségi jelölés
A gyártónak megfelelőség-értékelési eljárást kell végeznie. Amennyiben a gyártó a megfelelőségi 
eljárás keretében igazolta, hogy a játék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó elké-
szíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezi a CE jelölést. A CE-jelölést a játékon jól láthatóan, 
olvashatóan és maradandóan kell feltüntetni. Amennyiben ez a játékon nem lehetséges, a CE-jelölést 
maradandóan a csomagoláson, a játékot kísérő címkén kell feltüntetni. 
Az importőr köteles meggyőződni a megfelelőség értékelés elvégzéséről és a forgalmazó nem for-
galmazhat olyan játékot, amelyen nincs feltüntetve a CE megfelelőségi jelölés

Dokumentáció
A gyártó készíti el a szükséges műszaki dokumentációt. A gyártó a játék forgalomba hozatalát 
követően a műszaki dokumentációt és az EK-megfelelőségi nyilatkozatot 10 évig köteles meg-
őrizni. 

Figyelmeztető feliratok

1. Triciklik 
Azokon a játékokon, amelyek szerkezetük, szilárdságuk és felépítésük miatt vagy egyéb okból 
kifolyólag a 36 hónapos és annál idősebb gyermekek számára nem alkalmasak, a csomagolá-
son a következő figyelmeztetést kell feltüntetni: „Figyelem! 36 hónapos kor feletti gyermek ne 
használja!”
Ezt ki kell egészíteni a korlátozásra vonatkozó rövid magyarázattal (például nem kellő szilárd-
ság).

2. Szabadonfutós játékkerékpárok
A játékkerékpárokon és azok csomagolásán a következő, magyar nyelvű figyelmeztetést kell 
feltüntetni: „Figyelmeztetés. Védőfelszereléssel használandó. Közúti forgalomban nem szabad 
használni.”
A használati utasítás emlékeztessen arra, hogy a játékot óvatosan kell használni, mivel ügyessé-
get kíván az esések vagy ütközések elkerülése, amelyek a használónak vagy harmadik személy-
nek sérülést okozhatnak. A használati utasítás tartalmazzon ajánlást a védőfelszerelésre is, és a 
következtető tájékoztatást, amelyet a gyermeknek is el kell magyarázni: 
• utasítások a fékberendezés helyes használatára; 
• emlékeztetés arra, hogy a kerékpár nem alkalmas főútvonalon való használatra.

3. Gyermekkerékpárok

Azonosító jelölés
A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek 
olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azo-
nosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, 
amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.
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Gyártó és importőr adatai
A gyártó és az az importőr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása 
vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán 
a terméken, azokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a 
termék kísérő dokumentációján kell megadni.

Használati és kezelési útmutató
A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról. A forgalmazó nem forgalmazhat 
olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret 
alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

A termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni:
a. a termék alapvető ismérvei különösen összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, 

beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások,
b. a terméknek más termékre gyakorolt, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt – az 

együttes használat során ésszerűen várható – hatásai,
c. a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési 

vagy más tájékoztatója,
d. a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az 

időskorú, valamint a fogyatékkal élő – fogyasztókra.

Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló 
szabvány határozza meg. A gyermekkerékpárokra vonatkozó MSZ EN ISO 8098:2014 szabvány 
szerint a gyártónak a kerékpárhoz mellékelnie kell egy használati útmutatót, amelyben az adott or-
szág nyelvén feltüntetendők a biztonságos használatra és karbantartásra vonatkozó legfontosabb 
figyelmeztetések. (A használati útmutató tartalmi elemeire általános iránymutatás a „Használati 
útmutató” címszó alatt található)

4. Sporteszközként és közlekedési eszközként használt kerékpárok

Azonosító jelölés
A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek 
olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azo-
nosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, 
amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.

Gyártó és importőr adatai
A gyártó és az importőr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 
kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb 
sajátossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, 
azokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő 
dokumentációján kell megadni.

Használati és kezelési útmutató 
A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról. A forgalmazó nem forgalmazhat 
olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret 
alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

A termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni:
a. a termék alapvető ismérvei különösen összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, 

beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások,
b. a terméknek más termékre gyakorolt, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt– az 

együttes használat során ésszerűen várható – hatásai,
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c. a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési 
vagy más tájékoztatója,

d. a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az 
időskorú, valamint a fogyatékkal élő – fogyasztókra.

Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló 
szabvány határozza meg. A szabványok kerékpártípusonként eltérő követelményeket fogalmaz-
nak meg, de abban egységesek, hogy a gyártónak a kerékpárhoz mellékelnie kell egy használati 
útmutatót, amelyben az adott ország nyelvén feltüntetendők a biztonságos használatra és kar-
bantartásra vonatkozó legfontosabb figyelmeztetések. (A használati útmutató tartalmi elemeire 
általános iránymutatás a „Használati útmutató” címszó alatt található)

Mit kell tartalmaznia?
•  Használat körülményei (pl.: milyen típusú terepen használható legjobban), és a helytelen 

használat során előforduló veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések;
•  Kerékpározás előkészületeinek leírása: 
•  Nyeregmagasság beállítása, 
•  Fékek működése, használata;
•  Figyelmeztetés: a szülőnek/gondozónak kell biztosítania, hogy a gyermek megfelelően 

felkészüljön a gyermekbicikli, beleértve a fékrendszer használatára (különösképpen a kont-
rafékre);

•  A legkisebb ülési magasság jelölése és annak mérési módja;
•  Az állítható felfüggesztések állítására vonatkozó előírások;
•  Kerékpározásra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések (bukósisak használata, fékek, gu-

mik, kormány, abroncs rendszeres ellenőrzése, vizes úton javasolt az óvatos vezetés, mert 
megnő a féktávolság);

•  A maximálisan megengedett össztömeg (kerékpár+vezető+csomag);
•  A vezető figyelmének felhívása a nemzeti közlekedési szabályok betartására (pl.: világítás, 

fényvisszaverő használata);
•  A rögzítő elemek (amelyek a kormányt, kormányrudat, nyerget, nyeregtartó pillért, és a 

kerekeket rögzítik) előírt nyomatékértéke;
•  Egyéb illeszthető felszerelések, a stabilizáló kerék felhelyezésének és leszerelésének leírása, 

használatával járó veszélyekre való figyelmeztetés;
•  A még nem felszerelt tartozékok részeinek helyes felszerelési módja;
•  Kenési tanácsok (hol, milyen időközönként, és mivel kell kenni);
•  Korrekt láncfeszesség megadása, valamint a lánc vagy egyéb meghajtó mechanizmusok 

felszerelésének módja;
•  Fogaskerék helyes beállítása és annak működése;
•  A fékek összeszerelése, a súrlódó részek helyettesítésére vonatkozó előírások;
•  Általános karbantartási előírások;
•  Annak fontossága, hogy miért használjunk a biztonságilag kritikus részekre mindig eredeti 

alkatrészeket;
•  Megfelelő pótalkatrészek megadása (pl.: gumi, csövek, fékek súrlódó komponensei);
•  Tartozékok – azoknál, amiket opcionálisan választhatunk a kerékpárra – a leírásnak ki kell 

terjednie az összeszerelésre, a kötelező karbantartásra, és - ha van - bármely pótalkatrészre 
(pl.: izzó).
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Néhány példa a használati útmutató egyes elemeire:

Nyeregmagasság beállítása
A nyeregcső és a nyereg rögzítése: ellenőrizze, hogy az összeszerelés szilárd legyen, és a nyeregcső 
is szilárdan legyen rögzítve a vázhoz, a csövön látható minimális beillesztés megtartásával.
Figyeljen a minimálisan beillesztendő részre!
Az Ön biztonsága érdekében a nyerget nem szabad a nyeregcsövön látható jelzés fölé emelni: mi-
nimális beillesztés.

Fékek működése, használata
Minden használat előtt ellenőrizze a fékek megfelelő működését:

• A teljesen behúzott fékkarnak nem szabad a kormányhoz érnie.
• A fékkábelek és bowdenek ne legyenek sérültek.
• A kábel állításakor alkalmazandó szorítónyomaték 5 és 7 Nm között legyen. (a kábel megszorítása 

a fékkengyelnél).

Figyelmeztetés:
• Az abroncsokra és a fékbetétekre soha ne kerüljön kenő- vagy egyéb zsíros anyag. Ha szükséges, 

portalanítóval tisztítsa meg.
• Oldószer használata tilos (rongálhatja a jelzéseket és a festést).

Kerékpározásra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések
•  Mindig végezzen teljes ellenőrzést indulás előtt.
•  Kerékpározás közben mindig viseljen sisakot, így eséskor megóvhatja a fejét.
•  Kerékpározás közben mindkét kézzel fogni kell a kormányt.
•  A kerekek gyakran magukra vonják a kisgyermekek figyelmét, és komoly veszélyt jelentenek az 

ujjakra. Ha a gyermek bedugja az ujját a küllők, vagy a lánc és lánckerék közé, becsípheti az ujját 
és/vagy meg is sérülhet.

•  Gyermekkerékpárok esetén a felelős felnőtteknek meg kell győződniük arról, hogy a gyermek ura 
tud maradni a kerékpárnak, és főleg tisztában van a fékek működtetésével.
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A maximálisan megengedett össztömeg
Ezeket a kerékpárokat és különösen fékrendszerüket maximum 45 kg súlyra tervezték. Például, ha 
a kerékpár és kiegészítői 10 kg súlyúak, 1 kg csomaggal a felhasználó maximális súlya 45 - 10 - 1 = 34 kg.

Kerékpárra szerelhető gyermekülések
Olyan pedállal, vagy elektromosan meghajtott kerékpárra szerelhető gyermekülések, amelyek a már 
segítség nélkül ülni tudó, 9 hónaposnál idősebb és 5 évesnél fiatalabb életkorú, illetve a 9-22kg tö-
megű gyermekek szállítására alkalmasak.

Azonosító jelölés
A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak 
kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése 
lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel 
ezen bekezdés követelményeinek.

Gyártó és importőr adatai
A gyártó és az importőr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 
kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajá-
tossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat 
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő doku-
mentációján kell megadni.

Jelölések
A kerékpárra szerelhető gyermekülésekre vonatkozó MSZ EN14344:2005 szabvány szerint a gyer-
mekülést el kell látni a következő információkkal, úgy, hogy azok a kerékpárra való felszerelés után 
is láthatóak legyenek:

a. a szállítható gyermek maximális tömege (összhangban a szabvány 4. pontjában szereplő 1. táb-
lázatba foglalt, a szállítható gyermek tömegét és az ülés beépítési helyzetét figyelembe vevő 
besorolással)

Tömeg/terhelhetőség kg
Az ülés típusa 9 – 15 9 – 22
Hátsó ülés A15 A22
Első ülés a kerékpározó és a kormány között rögzítve C15 nem engedélyezett
Első ülés a kormány előtt rögzítve nem engedélyezett nem engedélyezett

Példa: Kerékpározó mögé kell felszerelni (A) és a maximális terhelése 15 kg (15). 
Jelölés: Gyermekülés A15 

b. a gyártó neve vagy márkaneve
c. a gyártás éve és hónapja,
d. ezen szabvány száma (EN 14344),
e. a 15 mm-nél nagyobb méretű műanyag alkatrészek (textil kivételével), megjelölése az újrahasz-

nosításra vonatkozó ismert szimbólumokkal (az EN ISO 1043 releváns részeinek megfelelően), 

A kerékpározó mögé szerelhető, hátsó ülések esetében az ülést el kell látni az alábbi jelöléssel, amely 
a felhasználó számára jelzi az ülésnek a gyermek beültetésével létrejövő súlypontját:

A súlypontot jól láthatóan, az ülőrész külső oldalán (alján) kell jelölni. A csomagtartóra szerelt hátsó 
ülésen fel kell tüntetni továbbá a következő figyelmeztetést: „Figyelem – A kiegészítő biztonsági 
berendezéseket mindig rögzíteni kell.”
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Vásárlási információk
Az alábbi információkat jól láthatóan, az értékesítés helyén, a termék külső csomagolásán, vagy a ter- 
mékhez rögzíthető címkén kell megadni oly módon, hogy azok a termék kicsomagolása nélkül is 
láthatóak legyenek.
•  információ az ülésben szállítható gyermek maximális tömegére vonatkozóan 
•  a kerékpár típusának megadása, amelyre az ülés biztonságosan felszerelhető vagy nem szerelhető 

fel (figyelemmel a láb védelmére) 
•  a vázra szerelhető ülés esetében a váz átmérőjének és a vázszerkezet típusának megadása 
•  tájékoztatás a szükséges kiegészítőkről, amelyek nem tartozékai az ülésnek 
•  a 25 kg-os terhelési osztályba sorolt, csomagtartóra rögzítendő hátsó ülések esetében az alábbi 

figyelmeztetés: „Figyelem –Biztonsági okokból az ülés csak az ISO 11243 szabvány előírásainak 
megfelelő csomagtartóhoz rögzíthető.”

•  az első ülésekre vonatkozóan a következő figyelmeztetés: „Figyelem – Az első ülés csökkenti a ke- 
rékpár manőverező képességét.”

Használati és kezelési útmutató 
Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló 
szabvány határozza meg. A kerékpárra szerelhető gyermekülésekre vonatkozó 
MSZ EN14344:2005 szabvány szerint a gyártónak mellékelnie kell egy használati útmutatót, amely-
ben az adott ország nyelvén feltüntetendők a biztonságos használatra és karbantartásra vonatkozó 
legfontosabb figyelmeztetések. 
Az üléshez az alábbi figyelmeztetéseket, utasításokat, információkat és tanácsokat kell biztosítani 
oly módon, hogy a szerelési útmutató és a használati utasítás egymástól egyértelműen elkülönüljön.

1. Szerelési útmutató

a. tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az ülést hova és hogyan kell felszerelni, valamint az egyes 
tartozékokat hogyan kell rögzíteni a kerékpárhoz, beleértve a kötőelemek rögzítésének mi-
kéntjét és ajánlást a rögzítés ellenőrzésének gyakoriságára;

b. utasítás arra vonatkozóan, hogy csak a megfelelően terhelhető csatlakozással rendelkező ke-
rékpárra szerelhető fel az ülés, valamint, hogy az ülés felszerelése előtt figyelembe kell venni a 
kerékpárhoz mellékelt információkat, vagy a gyártóhoz/forgalmazóhoz kell fordulni tanácsért;

c. utasítás az ülés és tartozékainak helyes beállítására vonatkozóan, hogy az ha lehetséges, op-
timális kényelmet és biztonságot adjon a gyermek számára: ideértve, hogy az ülés ne lejtsen 
előre, megakadályozva ezzel a gyermek kicsúszását, illetve ajánlást arra vonatkozóan hogy a 
háttámla kissé hátrafelé lejtsen;

d. utasítás annak ellenőrzésére, hogy a kerékpár egyes részei az ülés felszerelése után megfe-
lelően működnek-e.

2. Használati útmutató
a. a felhasználó tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy a kerékpárra szerelhető gyermekülésekre 

vonatkozóan van-e külön jogszabály érvényben a felszerelés helye szerinti országban;
b. figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az ülést nem használhatja olyan gyermek, aki túl fiatal 

ahhoz, hogy abban nyugodtan üljön, illetve információ az ülést használó gyermek életkoráról 
és magasságáról. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az ülést csak olyan gyermekek használ-
hatják, akik a kerékpár használatának tervezett időtartama alatt képesek segítség nélkül ülni;

c. figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy időről időre ellenőrizni szükséges, hogy a gyermek 
tömege és magassága nem haladja meg az ülés kapacitását;

d. figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a gyermek teste vagy ruházata nem kerülhet érint-
kezésbe az ülés, illetve a kerékpár mozgó részeivel, valamint, hogy ezt a gyermek növekedé-
sével újra és újra ellenőrizni szükséges. E tekintetben külön figyelmet kell fordítani az olyan 
veszélyes helyzetek elkerülésére, mint a láb beakadása a kerékbe és az ujjak becsípődése a 
fékrendszerbe vagy a rugós nyeregbe;
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e. figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy nem lehetnek éles részek, amit a gyermek megérinthet 
(pl. elkopott kábel);

f. figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a biztonsági öv nem lehet laza és nem akadhat be a 
mozgó alkatrészekbe, különös tekintettel a kerekekre, akkor sem, ha a gyermek nincs az ülés-
ben a kerékpár futása alatt;

g. utasítás arra vonatkozóan, hogy a gyermeket a biztonsági övvel mindig rögzíteni kell az ülésben;
h. tanács arra vonatkozóan, hogy az ülést használó gyermek a kerékpározóhoz hasonlóan mele-

gen legyen felöltöztetve és védeni kell az esőtől;
i. tanács arra vonatkozóan, hogy az ülést használó gyermek viseljen fejvédő sisakot;
j. utasítás arra vonatkozóan, hogy a gyermek ülésbe helyezése előtt figyelemmel kell lenni az 

extrém hőmérsékleti viszonyokra (pl. közvetlen napsugárzás);
k. a kerékpár autóval (autón kívül) történő szállításakor távolítsa el az ülést, mert a fellépő tur-

bulencia azt károsíthatja vagy meglazíthatja a rögzítéseket, ami balesethez vezethet.

3. Figyelmeztetések
a. Figyelem: Ne rögzítsen csomagot a gyermeküléshez! 

Ezen túlmenően a figyelmeztetésnek tartalmaznia kell egy olyan ajánlást, ami a további 
teher elhelyezését a kerékpár ellentétes végére javasolja (pl. hátsó gyermekülés esetén 
használjon előre szerelhető csomagtartót).

b. Figyelem: Ne alakítsa át az ülést!
c. Figyelem: A kerékpár másként viselkedik, ha gyermek van az ülésben! 

Különös tekintettel az egyensúlyra, a kormányzásra és a fékezésre.
d. Figyelem: Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül az ülésben!
e. Figyelem: Ne használja az ülést, ha valamelyik alkatrésze sérült!

4. Karbantartás
a. tisztításra vonatkozó információk;
b. a törött vagy sérült alkatrészek cseréjére vonatkozó információ;

5. Útmutató a hátsó ülések használatához
a. utasítás arra vonatkozóan, hogy be kell azonosítani a súlypontjelölést, és az ülést: úgy kell rögzíteni, 

hogy a jelölés lehetőleg a hátsó kerék tengelye előtt legyen, de mögötte elhelyezve, a hátsó kerék 
függőleges tengelye által meghatározott pont és a jelölés távolsága semmi esetre sem legyen 
több mint a következőkben megadott értékek. Ez a távolság az A22 osztályba tartozó ülések 
esetében nem lehet több mint 100 mm, de az A15 besorolású üléseknél akár 150 mm is lehet. 

b. utasítás arra vonatkozóan, hogy a szabadon lévő nyeregrugókat be kell fedni.

Azokat a hátsó üléseket, amelyeket úgy terveztek, hogy csomagtartóhoz rögzíthetők, további uta-
sításokkal kell ellátni, amelyek a következők:

a. utasítás arra vonatkozóan, hogy a terhelhetőség maximális értékét a használó nem lépheti túl. 
Ezen utasításnak összhangban kell lennie az ISO 11243 szabványban meghatározott terhelési 
osztályokkal.

b. a csomagtartóra szerelt hátsó ülések esetében fel kell hívni a felhasználó figyelmét, hogy 
minden esetben szükséges kiegészítő rögzítések alkalmazása.

6. Útmutató az első ülések használatához
Az első üléseket a következő utasításokkal kell ellátni:

a. figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az ülés a kormány mozgathatóságát csökkentheti.
b. utasítás arra vonatkozóan, hogy le kell cserélni a kormányt, ha a kormányzási szög mindkét 

oldalon 45°-nál kisebbre csökken.

A gyermekkerékpárok, a sport-és közlekedési eszközként használt kerékpárok és a kerékpárra szerel-
hető gyermekülések esetében a gyártónak nincs megfelelőségértékelési kötelezettsége, így azokon 
a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése nem megengedett.
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VI. Gyakori jogsértések a kereskedelemben

Az ellenőrzések során a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrei leggyakrabban az alábbi hiányosságokat 
találják:
•  Eltérés a szavatossági és jótállási jogok sorrendjétől/egyes szavatossági, illetőleg jótállási jogok 

kizárása 
•  Egyes fogyasztói jogok kizárása akciós termékek esetében 
•  Elállás esetén a vételárnak csak egy korlátozott része jár vissza/csak levásárlás lehetséges 
•  A kijavítás/kicserélés iránti igényt csak korlátozott számban lehet érvényesíteni 
•  Félrevezető tájékoztatás az igényérvényesítési határidőkről 
•  3 munkanapon belüli reklamáció fogadása, illetőleg szervizhez irányítás  
•  Eredeti csomagolás, doboz meglétének megkövetelése igényérvényesítéskor 
•  Jótállási igény érvényesítése kizárólag az eredeti számla/nyugta ellenében

A fogyasztóvédelemben használatos szerződéstípusok és levelekre vonatkozó minták itt  nézhetőek 
meg: http://www.feosz.hu/upload/file/belivek_kek.pdf

A kerékpárok laboratóriumi vizsgálata során tapasztalt jellemző hibák:

Játékkerékpárok, triciklik
•  A terméken kiálló éles részek, sorja látható
•  A szabadon álló végződések - amelyek a vezető kezével, lábával, stb. kapcsolatba kerülhetnek - 

élesek (pl. csővég nincs lezárva)
•  A szabadonfutós játékkerékpár nem rendelkezik két egymástól független fékberendezéssel (kont-

rafék + első fékkar vagy két fékkar);
•  Láncvédő nincs, vagy nem fedi be teljes mértékben a hajtókartól a kis lánckerékig a láncot
•  A láncvédőn, vagy a közvetlenül pedállal hajtott kerekeken 5 mm-nél nagyobb nyílások vagy 

furatok vannak (gyermek ujja belefér)
•  A tricikli stabilitása nem megfelelő: hosszú és keskeny
•  A triciklin, illetve a szabadonfutós játékkerékpáron könnyen leváló kis alkatrészek és/vagy díszí-

tőelemek vannak (pl. a szelepsapka nincs rögzítve a szelephez)

Gyermekkerékpárok
•  Fékek - a hajtókar hajtó és fékező pozíciói közötti, a megengedettnél nagyobb szögeltérés
•  Kormánymarkolat – végének előírtnál kisebb átmérője
•  Nyereg statikus szilárdsága – az ülőfelület lehúzható a vázról
•  Láncvédő – nem teljesen takarja a lánc külső élét
•  Éles élek – fém alkatrészeknél (pl. csengőt rögzítő bilincs)
•  Támasztókerekek (méretek, függőleges terhelés) - túl közel helyezkednek el a váz függőleges 

síkjához, illetve függőleges terhelés hatására deformálódnak
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Gyermekülések
•  az ülés kerékpárhoz, illetve csomagtartóhoz való rögzíthetősége nem megfelelő (pl. az ülés egy 

mozdulattal, nem automatikusan záródó eszközzel rögzíthető, ami az ülés vázról való lecsúszá-
sát okozhatja, vagy a csomagtartóra szerelhető ülés nyeregtartóhoz való rögzítésére  szolgáló 
heveder az ülésről eltávolítható) 

•  az ülőfelület háttámlájának és a lábtartóknak az előírástól eltérő mérete 
•  a lábtartó hiánya és a gyengén terhelhető lábrögzítő pánt 
•  az ülés elérhetőségi zónájában nem megfelelő méretű nyílások vannak biztonsági öv hiánya, illetve 

annak könnyen nyitható csatja (pl. nem gyermekbiztoscsattal látták el, ami  a csat kinyílásához 
vezethet) 

•  rögzítő heveder nem teljesen bezárt csatjai 10 N-nál nagyobb erő hatására nyílnak ki (a csat 
zárásakor a felnőtt nem veszi észre, hogy azok nincsenek teljesen bezárt állapotban, mivel az 
ellenőrzéskor csak a megengedettnél nagyobb erőhatással nyithatók) 

•  éles, sorjás élek

Legfontosabb jogszabályok
•  Az Európai Parlament és a Tanács a termékek az Európai Parlament és a Tanács a termékek 

forgalmazásáról szóló 765/2008/EK rendelete
•  az Európai Parlament és a Tanács az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irány-

elve
•  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
•  A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
•  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
•  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 

évi XLVII. törvény 
•  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ösz-

szefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény (Ektv.) 
•  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet
•  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
•  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet
•  Az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. Korm. rendelet
•  a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.  (XII. 2.) Korm. rendelet
•  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szava-

tossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 2014/19. (IV. 29. ) NGM 
rendelet

•  A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet






