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Hibás teljesítés 

1. A hibás teljesítés általános szabályai 

6:157. § [Hibás teljesítés] 

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem 
felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi 
követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a 
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés 
időpontjában ismernie kellett. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e 
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a 
fogyasztó hátrányára tér el. 

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem] 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig 
vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által 
felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a 
dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

2. Kellékszavatosság 

6:159. § [Kellékszavatossági jogok] 

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal 
tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint 

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott 
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik 
kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan 
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági 
jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, 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 (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, 



vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke 
megszűnt. 

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által 
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult 
érdekeit kímélve kell elvégezni. 

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra] 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az 
áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az 
áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól] 

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan 
kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik. 

6:162. § [A hiba közlése] 

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a 
kötelezettel közölni. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell 
tekinteni. 

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] 

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy 
év alatt évül el. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó 
kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek 
rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési 
határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági 
igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. 

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt 
a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. 



(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a 
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni 
arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként] 

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő 
követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a 
kellékszavatossági igény elévült. 

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme] 

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt 
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. 

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba 
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági 
igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

6:166. § [Költségviselés] 

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
kötelezettet terhelik. 

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási 
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség 
teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles 
viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy 
ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye] 

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági 
határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára 
számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás 
megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e 
rendelkezést nem lehet alkalmazni. 

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az 
értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat 
következménye. 

3. Termékszavatosság 

6:168. § [Termékszavatossági igény] 

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím 
alkalmazásában: 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 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. 

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és 
forgalmazója. 

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, 
hogy 

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében 
gyártotta vagy forgalmazta; 

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a 
technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy 

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

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással 
érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők] 

(1) 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. 

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba 
hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén] 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új 
tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben. 

4. Jótállás 

6:171. § [Jótállás] 

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján 
jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető 
jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni 
a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 



(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. 

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén] 

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új 
tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése] 

(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 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. 

(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

5. Kártérítési igény 

6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén] 

(1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő 
kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. 

(2) A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk 
megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek 
nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a 
kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. 
A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel 
szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült. 

6. Jogszavatosság 

6:175. § [Jogszavatosság a jogszerzés akadálya miatt] 

(1) Ha tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló 
kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog vagy követelés megszerzését 
harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a kötelezettet megfelelő 
határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon 
megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult 
elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet. 

(2) Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat 
köteles megtéríteni. 



6:176. § [Jogszavatosság a jogszerzés korlátozott volta miatt] 

(1) Ha tulajdonjog, más jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló 
kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog gyakorlását vagy a követelés 
megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a 
jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. 

(2) A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a 
kötelezett költségére elvégezheti. 

(3) Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a jogosult 
a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása 
fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a 
jogosultat akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő 
eredménytelenül telt el, és a jogosult nem kívánja a dolog tehermentesítését. 

(4) Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat 
köteles megtéríteni. 

(5) Nem illetik meg ezek a jogok a jogosultat, ha a szerződés megkötésekor 
tudta vagy tudnia kellett, hogy korlátozástól mentes tulajdonjogot, jogot vagy 
követelést nem szerezhet, kivéve, ha a kötelezett a tulajdonjog, más jog vagy 
követelés korlátozásmentességéért kifejezetten szavatosságot vállalt. 

7. A hibás teljesítés különös szabályai 

6:177. § [Hibás teljesítés eredmény létrehozására irányuló szerződéseknél] 

(1) Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény 
létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy 

a) a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való 
újbóli teljesítését kell érteni; és 

b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése – 
a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – a 
munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest 
eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a 
kötelezettet terhelik. 

(2) A kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a 
jogosult által adott 

a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára; 

b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy 



c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére 

vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette. 

6:178. § [Hibás teljesítés használatra vagy hasznosításra irányuló 
szerződéseknél] 

(1) Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi 
tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a 
kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a kellékszavatosság szabályainak 
megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolog vagy az oltalom 
tárgya a szerződésszerű használatra, felhasználásra vagy hasznosításra 
alkalmas. 

(2) Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi 
tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a 
kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a jogszavatosság szabályainak 
megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolognak vagy az 
oltalom tárgyának szerződésszerű használatát, felhasználását vagy 
hasznosítását harmadik személy joga nem akadályozza és nem korlátozza. 

 

 

 

 


