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A gyártó és a forgalmazó kötelezettsége a csomagolás és az ár feltüntetésére 
vonatkozóan a fogyasztóvédelmi törvény alapján

  

1997. évi CLV. törvény 
a fogyasztóvédelemr l1 

Az ár feltüntetése 

14. §2 (1) A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék 
eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. 

(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés útján értékesítend termékre, ha annak 
kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza. 

(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelm en, könnyen 
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. 

(4)3 Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a 
szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizet eszközében kifejezve, a fizet eszköz nemét 
(forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. 

(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által 
ténylegesen fizetend , az általános forgalmi adót és egyéb kötelez terheket is tartalmazó árat 
kell feltüntetni. 

(6)4 Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - 
amennyiben jogszabály eltér en nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni. 

(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidej feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a 
feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. 

A csomagolás 

15. § (1)5 A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék min ségét, 
könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék min ségét vagy mennyiségét. 

(2)6 A termék csomagolására jogszabály további el írásokat határozhat meg. 

Különös felel sségi szabályok7 

                                                

 

1 Kihirdetve: 1997. XII. 23. 
2 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 12. §. Hatályos: 2008. IX. 1-t l. 
3 Megállapította: 2012. évi LV. törvény 5. § (1). Hatályos: 2012. VII. 29-t l. 
4 Megállapította: 2012. évi LV. törvény 5. § (2). Hatályos: 2012. VII. 29-t l. 
5 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 13. §. Hatályos: 2008. IX. 1-t l. 
6 Módosította: 2008. évi XLII. törvény 68. § (1) f). 
7 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 14. §. Hatályos: 2008. IX. 1-t l. 
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16. §8 (1)9 A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére 
vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesít vállalkozás 
köteles. 

(2) Ha a gyártó nem tesz eleget az (1) bekezdésben említett kötelezettségeinek, a forgalmazó 
köteles azt pótolni. 

(3)10 Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra, illetve 
az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett. 

(4)11 A (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a forgalmazónak a gyártóval 
szemben érvényesíthet igényeit. 

(5)12   

                                                

 

8 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 14. §. Hatályos: 2008. IX. 1-t l. 
9 Megállapította: 2012. évi LXXXVIII. törvény 35. § (1). Hatályos: 2012. IX. 1-t l. Ezt követ en 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 
10 Megállapította: 2012. évi LXXXVIII. törvény 35. § (2). Hatályos: 2012. IX. 1-t l. Ezt 
követ en indult eljárásokban kell alkalmazni. 
11 Megállapította: 2012. évi LXXXVIII. törvény 35. § (3). Hatályos: 2012. IX. 1-t l. Ezt 
követ en indult eljárásokban kell alkalmazni. 
12 Hatályon kívül helyezte: 2012. évi LXXXVIII. törvény 38. § e). Hatálytalan: 2012. IX. 1-t l. 


