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Mikro-, kis- és középvállalkozás is minősülhet fogyasztónak 

 

Az új Ptk. értelmében fogyasztó az a természetes személy, 

aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékeny-

sége körén kívül jár el [2014. évi V. törvény, 8:1. § (1) bek. 

3. pont]. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 

(Fgytv.) értelmében fogyasztó az önálló foglalkozásán és 

gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében 

eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre 

vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozá-

sán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érde-

kében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi 

jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, 

használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A vállalkozás akkor jár el a vitás ügyben foglalkozási, illetve gazdasági tevékenységi körén kívül, amennyiben az adott áru 

vásárlása, illetőleg az adott szolgáltatás igénybevétele kapcsán a társaságnak a tevékenysége jellegéből adódóan szakmai 

tapasztalata nincsen, műszaki ismerettel nem rendelkezik, nem hasonló vagy azonos tevékenységi körben végzi gazdálko-

dását. 
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A Budapesti Békéltető Testület gyakorlatában, így  

 „Nem volt fogyasztó az a gazdasági társaság, amely az eljárást egy üzleti partnerével szemben kezdeményezte. Utóbbi 

alaplapot értékesített a társaságnak, amely azt nem a saját használatára, hanem tovább értékesítés céljára vásárolta meg. 

 Nem volt fogyasztó az a vállalkozás sem, mely a kéményseprési szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos vitáját az 

általa értékesítés céljából épített épület kéményellenőrzésével, engedélyeztetésével kapcsolatosan terjesztette elő. Mivel 

az épület engedélyezéséhez szükséges kéményseprési munkálatok a társaság gazdasági tevékenységébe tartozó cél érde-

kében kerültek megrendelésre, és nyújtásra, ezért a fogyasztóként fellépő gazdasági társaság nem fogyasztó az Fgytv. 

értelmében. 

 Az a gazdasági társaság azonban fogyasztónak minősült az Fgytv. értelmében, amelynek dolgozója munkaidejét követő-

en parkolást kezdeményezett a társaság gépkocsijával, azonban a vitával érintett parkolási társaság a megváltott jegy 

ellenére pótdíjat szabott ki a fogyasztóval szemben”. 

 

 

Devizahitel – közjegyzői szerepvállalás 

Az Európai Bíróság a C-32/14. sz. ügyben (http://eur-lex.europa.eu/legal

-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.102.01.0016.01.HUN), azaz 

ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Sugár Attila közötti devizaperben 

kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban kimondta, miszerint a 

közjegyzőnek nem kell hivatalból vizsgálnia, hogy a közokiratba fo-

glalandó fogyasztói szerződés tartalmaz-e tisztességtelen feltételeket, így 

a közjegyző ennek értékelése nélkül is kibocsáthatja a végrehajtási zá-

radékot. 

A Bíróság megállapítása szerint a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 

április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal főszabály szerint nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely egy eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozó okira-

tot az alakszerűségi követelmények tiszteletben tartása mellett elkészítő közjegyző számára lehetővé teszi, hogy a kö-

telezettségeit elmulasztó fogyasztóval szemben úgy indítsa meg a végrehajtási eljárást e szerződés tekintetében, hogy az 

említett okiratot végrehajtási záradékkal látja el, illetve úgy, hogy megtagadja a végrehajtási záradék törlését, anélkül hogy e 

két szakasz valamelyikében sor került volna a szerződés kikötései tisztességtelen jellegének vizsgálatára. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.102.01.0016.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.102.01.0016.01.HUN


Mindazonáltal a közjegyző feladata, hogy az ilyen okirat elkészítésekor  

 felhívja a fogyasztó figyelmét az általa észlelt esetlegesen tisztességtelen szerződéses kikötésekre, valamint  

 felhívja a figyelmet a törvény által ráruházott azon hatáskörére, hogy egy puszta alakszerűségi vizsgálat alapján megin-

díthatja a végrehajtást a szerződés tekintetében, és dönthet az ebből eredő, elsősorban eljárási szintű következmények-

ről. 

Közbeszerzés – végrehajtási rendeletek 

Az új Európai Uniós irányelveknek történő megfelelést célzó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) 

vonatkozásában a kormány honlapján megjelentek a végrehajtási rendelet tervezetek véleményezésre, amelyek  

 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzé-

sének részletes szabályairól, 

 a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről, 

 a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmé-

nyek mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről,  

 a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság 

által végzett ellenőrzéséről, valamint  

 az egyes korábbi, közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

rendelkeznek. 

Az új Kbt. nagy része 2015. november 1. napján lép hatályba, ugyanakkor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tör-

vény rendelkezéseit a 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján 

megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból 

indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell (kivétel ez alól az új Kbt. 139. §-a, a 

142. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezései, amelyeket alkalmazni kell a 

korábban megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére). 
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A központosított közbeszerzési eljárások elektronikus úton történő megvalósítására vonatkozó kötelezettség csak 2016. 

november 1-jén lép hatályba, míg a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásnak a Közbeszerzési Hatóság által üze-

meltetett elektronikus közbeszerzési alkalmazás igénybevételével történő lebonyolítására vonatkozó kötelezettség csak 

2017. február 1-jén lép hatályba. 

 

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesí-

tik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel 

kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.  
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