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Mit kell tudni a vállalkozásoknak a fogyasztói panaszkezelésr l? 

(Kivonat a fogyasztóvédelemr l szóló 1997. évi CLV. törvényb l)  

1997. évi CLV. törvény 

a fogyasztóvédelemr l1 

VI. Fejezet 

A fogyasztói jogok érvényesítése 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat2 

17/A. §3 (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyér l, a 
panaszügyintézés helyér l - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével 
- és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó 
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § 
szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címér l és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - 
elektronikus levelezési címér l, illetve internetes címér l, telefonszámáról. Üzlettel 
rendelkez vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan 
kell megadni. 

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru fogyasztók részére történ forgalmazásával, illetve értékesítésével 
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 
panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. 

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a 
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 
köteles jegyz könyvet felvenni, és annak egy másolati példányát 

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, 
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panasz esetén a fogyasztónak legkés bb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal 
egyidej leg megküldeni, 
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles 
eljárni. 

(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 
panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

(5) A panaszról felvett jegyz könyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a fogyasztó neve, lakcíme, 
b) a panasz el terjesztésének helye, ideje, módja, 
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, 

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben 

a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

                                                

 

1 Kihirdetve: 1997. XII. 23. 
2 Beiktatta: 2008. évi XLII. törvény 16. §. Hatályos: 2008. IX. 1-t l. Lásd még: ugyane 
törvény 64. § (1). 
3 Megállapította: 2012. évi LV. törvény 7. §. Hatályos: 2012. VII. 29-t l. 
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e) a jegyz könyvet felvev személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 
f) a jegyz könyv felvételének helye, ideje, 
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 
(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 

aktusa eltér en nem rendelkezik - a beérkezését követ en harminc napon belül köteles írásban 
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határid t 
jogszabály, hosszabb határid t törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a 
vállalkozás indokolni köteles. 

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyz könyvet és a válasz másolati példányát öt évig 
köteles meg rizni, és azt az ellen rz hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, 
hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltet testület eljárását 
kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti 
békéltet testület levelezési címét. 

17/B. §4 (1) A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön 
törvényben meghatározott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók 
tájékoztatására köteles ügyfélszolgálat m ködtetésér l gondoskodni oly módon, hogy az - 
törvény eltér rendelkezése hiányában - az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben kerüljön 
kialakításra. 

(2) Az ügyfélszolgálat m ködési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles 
megállapítani, illetve m ködésének feltételeir l oly módon köteles gondoskodni, hogy az 
ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hozzáférés - az ellátott fogyasztók számára és 
földrajzi eloszlására figyelemmel - ne járjon aránytalan nehézségekkel a fogyasztókra nézve. 
Ennek keretében a vállalkozás köteles biztosítani legalább azt, hogy 

a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben m ködtetett ügyfélszolgálat a hét egy 
munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan nyitva tartson, 

b) a telefonos eléréssel m ködtetett ügyfélszolgálat legalább a hét egy munkanapján 7 és 21 
óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan elérhet legyen, 

c) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben m ködtetett ügyfélszolgálat esetében a 
fogyasztóknak lehet ségük legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes 
ügyintézés id pontjának el zetes lefoglalására, a személyes ügyintézés id pontja 
igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a szolgáltató köteles személyes 
ügyfélfogadási id pontot biztosítani a fogyasztó számára, 

d) az elektronikus eléréssel m ködtetett ügyfélszolgálat - üzemzavar esetén megfelel más 
elérhet séget biztosítva - folyamatosan elérhet legyen, illetve 

e) amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot 
m ködtessen. 

(3) Telefonos eléréssel m ködtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés id pontjának 
el zetes lefoglalására biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszer 
várakozási id n belüli hívásfogadást és ügyintézést. Az ügyfélszolgálathoz beérkez 
valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti 
telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. 
§ (5) bekezdése szerinti tartalmi elemeket - ide nem értve a panasz el terjesztésének helyét, a 
fogyasztó által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyz könyvet felvev személy aláírását, 
valamint a jegyz könyv felvételének helyét és idejét -, a jegyz könyv felvétele a fogyasztó 
beleegyezésével mell zhet . A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig 
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meg kell rizni, és a fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A 
vállalkozás a hangfelvétel készítésével, meg rzésével és rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos kötelezettségér l, továbbá az egyedi azonosítószámról a fogyasztót a telefonos 
ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások tevékenységére vonatkozó törvény 
vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 

a) az ügyfélszolgálat m ködésére vonatkozóan további részletes szabályokat állapíthat meg, 
b) az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel indokolt esetben a (2) 

bekezdés a) pontjától eltér nyitva tartást írhat el , ha a hét egy munkanapján a 
meghosszabbított nyitva tartás 20 óráig, vagy külön törvényben meghatározott 
ügyfélszolgálati fiókiroda esetében 18 óráig biztosított. 

(5) A 17/A. §-tól eltér en az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal 
kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a 
fogyasztónak a panasz beérkezését követ tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a 
fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti válaszadási határid helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság 
megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal 
meghosszabbítható. A válaszadási határid meghosszabbításáról és annak indokáról a 
fogyasztót írásban, a válaszadási határid letelte el tt tájékoztatni kell. 

(7) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során 
köteles együttm ködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 

(8) Az e § szerinti telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem m ködtethet . 
17/C. §5 A 17/A. § és a 17/B. § alkalmazásában az írásbeliség követelményének levél, 

távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet 
tenni, amely a címzett számára lehet vé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának 
megfelel ideig történ tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal 
történ megjelenítését.  
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5 Beiktatta: 2008. évi XLII. törvény 16. §. Hatályos: 2008. IX. 1-t l. Lásd még: ugyane 
törvény 64. § (1). 


