
TERIfiKFBLELóssÉc

Lakams Lószkinél

1994. január 1-én hatályba lépett az 7993. eviX. számú, a terméW-
lelősségről szóló töwény, amely jelentós lépést jelent a fogyasztók védel-
me szempontjából.

Mit jelent a termékfelelősség?

Induljunk ki a terméKelelősség fogalmából, ame|y az MSZ 18995
szabványban a következő módon került meghatározásra:

"Általónos szakkifejezés, amely a gártó vagt mások kártéitési kötele-
zettségét jelenti a termék vagl szolgiltatás dltal előidézett szernélyi séülé-
sért, vagtoni laírért vagt egéb lalrosodásért."

A törvény által létrehozott kártérítési kötelezettség tartalrnában el-
tér az eddig ismertektől. A termékfelelősség a gyártó vagy importáló ob-
jektív felelősségét jelenti, a felhasználónak a termék hibája által okozott
károkért. A törvényben meghatározott üszonylatú felelősség a felek kö-
zötti szeródes nélkül is, pusztán a termék használatával létrejön. A hibás
teljesítés miatti kártérítési felelósség szerződésen alapul és az eladóval
szemben lehet érvényesíteni.

A termékfelelősség kialakulása

A termékfelelósség, mint jogintézmény az Amerikai Egye§ült Ála-
mokban már évti,zedek óta létezlk, a gazdasági érdekek és a biztonsági
követelmények közötti ellentmondás következtében alakult ki.

A XIX. század ipari forradalma jelentősen átalaKtotta a gazdaság
szerkezetét. Agépek, múszaki termékek hatalmas tömege került piacra.

1 Latato§Ltszlóné ínk, ómagy a MH oH Minóége enórzé§i Fóosuály Retrd§zeítanú§ító osztály-
vezetó h€}yenes
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A rnúlt században a jog a szerződéskötési szabadság elvére épült,
amely aztjelentette, hogy az új termékeket azeladó előnyös árfekvésben,
a felelősségét erősen korlátozva hozta forgalomba. Kialakult erkölcsi fel-
fogás volt, hogy a termék ára és a terrnék gazdasági használhatóságának
mértéke közótt egyensúly van. A termék ára megfelelően tartalmazza azt
a használati éttéket, gazdasági elónfl, amelyet a használatával a vevó
elér.

"Óvakodjon a vevő' elve érvényesült, ami azt jelentette, hogy a vá-
sárlásnál a termék lehetséges hibái, veszélyforrásai figyelembevételével
szemrevéte|ezés, kipróbálás után a vevő szabadon döntött, így az összes
felelősség reá hárult.

Az úgymevezett "veszétyes tkemek" megelenésével a fenti erkölcsi
felfogás átalakuláson ment át. Felmerült az a gondolat, hogy e5,ensúly
van a vételár és a termék használ atával eléfi gazdasági előny között, de
nincs összhang a termék álta| az é|et- és vagyonbiztonság körében bekö-
vetkezhető kár tekintetében.

A termékfelelósség mint jogintézmény szempontjából kiemelkedő-
en fontos az az lrányelv, amelyet 1985. júliusában adott ki az Európai
Gazdasági Közósség_ Tarácsa. Az Európai Közösség és az Európai
Szbadkereskedelmi Ovezet (EFTA) orságaiban is ugyanazok az okok
hatottak, amelyek az Amerikai Egyesült Allamokban a termékfelelőssé-
get, mint jogintézményt létrehozták.

A jóval fejlettebb európai társadalombiztosítási rendszer következ-
tében a termékhibával kapcsolatos felelősségi kérdések valamivel kisebb
éllel merültek fel, mint az Amerikai Egyesült Allamokban, de a kockázat
lényege Európában is ugyanaz volt. Az európai bíróságok gyakorlata is
kihívásnak tekintette a teímékhibában rejtőző felelósséget,

A termékf elelösség értelmezése

A termékfelelősség íágabb ér|elmezését tekintve, egy fizikai érte-
lemben vett termékhiba következtében jelenik meg kiilönféle jogcíme-
keryúglmint:
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- jótállási kötelezettség,

- vétkességen alapuló kártérítési kötelezettség.

Szűkebb értelmezését tekintve: objektív jellegú, vétkességtól függer
len felelősség, amely nem szünteti meg a termékhibával kapcsolatban
más formában táma§ztott igényeket.

A különféle jogcímen alapuló kótelezettségek között az alábbi elvi
kűlönbségek muíatkoznak:

Szavatossági kötelezexség: törvényen alapuló, létrejött szerződést
feltételezó jogintézmény, amelynek funkcionálásakor a bizonyítási köte-
lezettség a vevót terheli, miszerint az adott hiba a termék eladásakor
fennállt.

Jótállási kötelezettség: létíejötí szerződést feltételező jogintézmény,
amely a szerzódéskötést kóvetően, egy meghatározott idótartamig a vevő
bizonyítási kötelezettsége nélkül, térítésmentesen szünteti meg a rendel-
tetészerű használat mellett bekövetkezett véletlenszerű meghibásodáso-
kat.

Kártéríté§i kbtelezettség: létrejött szerződést feltételező jogintéz-
mény, amelynek funkcionálásakor az egyik felet terheli a bizonyítási kö-
telezettség, miszerint a másikjogi érteIembenvett felróható magatartása,
mulasztása okozati összefüggésben áll a bekövetkezett káresettel.

A termékfelelőss ég szűkebb énelmezésén alapuló kötelezettség Iétre-
jött szerződé§t nem feltételezó jogintézmény, amelynek funkcionálása-
kor a termékhiba fennforgása és a termékhiba által okozati összefüggés-
ben bekóvetkezett kár önmagában hatályosítja a kártérítési kötelezett-
séget anélkúl, hogy a termék előállítóját jogi értelemben vett felróható-
ság terhelné.

A termékfelelősség lényegének meghatározásakor a következóket kell
kiemelni:

A termékfelelósségi szabályok egyik lényeges eleme az,how a gyár-
tót az átlagosnál szigorúbb felelősség terheli. A gyártó köt€les megtérí-
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t9!i ??t a kárt, amelyet a terméke okozott, függetlenül attól, hogy aZ
elóállításkor felróható magatartást tanúsított vagy sem.

A másik lényeges eleme, hog5l a károsult a kárigényet kózvetlenűl a
gyártóval szemben érvényesítheti fúggetlenül attól, hory szerzódéses
kapcsolatban áll vele vagy sem.

A gyártót terhelő szigorúbb felelósségi szabályok révén a termékfe-
lelősség intézménye segíti a fogyasztók érdekvédelmét, előmozdítja a ter-
mékek korszerűsítésének fokozását és minóségük jaűtását is.

A termékfelelősségi törvény

A törvény definiálja az alapfogalmakat.

A törvény szerint termélotek csak az ingó dolgok minősülnek. A föld-
múvelés, az erdógazdálkodás, az állattenyésztés, a halászat és a vadászat
feldolgozatlan termékei nem esnek e törvény hatálya alá.

Terméknek minősül a üllamos energia is.

A szolgáltatásoka és a munkavégzés körébe tartozó teljesítmények-
re nem terjed ki a törvény hatálya.

A gártó a végtermék, a résztermék, az a|apanyag előállítója, aki a
terméken elhelyezett nevével, védjegyével önmagát gyártóként tünteti
fel.

A törvényben a gyártóval megegyeÁ szigorúságú elbírálás alá esik
azimportáló is, ezért igen fontos az importáló fogalmának meghatározása
is. A törvény szerint nemcsak a külkereskedó, hanem a bizományos szer-
zódés esetén a megbízó is importálónak minősül.

A kór fogalmának meghatározása a Polgári Törvénykönyv szabálya-
itól eltér. A törvény csak a halál, a testi sérülés vagy egészségkárosodás
folytán bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni kárt ismeri el. Az elmaradt
vagyoni előny, továbbá a vagyoni és nem varyoni hátrány csökkentéséhez
vary kikiiszöböléséhez szükséges költségek nem esnek a törvény hatálya
alá.
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Az egyéb vagyoni károk megtérítése esetében csak a hibás termék
által más dolgokban okozott károk - ha a kár mértéke a 10,000 Ft-ot
meghaladja -, szolgálnak a kártérítés alapjául.

A terméKelelősségnek mint intézménynek legkényesebb kérdése: a
termékhiba fogalma. Idóben állandó, egyértelmú meghatározása nincs.

A törvény megfogalmazása szeint: A termék akkor hibás, ha nem
nyűjíja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemrnel lailö-
nösen a termék rendeltetésére, az ésszerűel elvárható használatára, a
termékekke| kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalá-
nak idópontjára, a tudomány és a technika állására,

E fogalom újdons ága és lényege az elvárható biztonság kategóriája.
Ez akategória az általános használói, foryasztói kör magaszintú elvárá-
saitjelenti az adott termékkel szemben, nem pedig a ryártó által elegen-
dőnek ítélt biztonsági követelményeket tükrözi.

Azt, hogy egy termék hibásnak minősül vagy sem, az összes körűl,
mény firyelembe vételéve| kell megállapítani.

A termék nem minósül hibásnak az által, hogy utóbb egy naryobb
biztonságot nyújtó termék került fogalomba. A megfogalmazás célja,
hogy a gyártót ne tartsa üssza a termék fejlesztésétól, ne hátráltassa a
termék korszerűsítését.

A törvény szerint a gyártót terheli a felelősség azért a kárért, amelyet
az á|tala e\őállított hibás termékkel okozott,

A termékfelelősség objektív jogalapú, azonban nem feltétlen fele-
lósség, ugyanis a törvényben felsorolt kimentési okok bármelyikének bi-
zonyításával a gyártó mentesűlhet a felelősség alól.

Magyarországon - e törvény értelmében - az importálót a gyártóval
azonos felelősség terheli. Ez a szabály fenntartja annak lehetőségét, hogy
az importáló átháíthatja a gyártóra a felelősséget. Abban az esetben, ha
sem a ryártó, sem az importáló nem nevezhető (állapítható) meg, a fele-
lősség a forgalmazót terheli. A forgalmazó csak azzal háríthatja el ezt a
felelósséget, ha a károsultnak 30 napon belül megne,tezi a gyártót, vary
azí a forgalmazót, akitől a teíméket beszerezte.
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A törvény szabályai szerint, ha többen felelnek ugyanazon kárért,
í'elelősségük egyetemleges, azaza károsult bármelyiktől követelheti a kár
megtérítését.

A törvény értelmében a bizonyítási kötelezettség a károsultat terhe-
li, neki kell bizonyítani a kár, a termék hibáját és a kettő közötti okozati
összefüggést. A károsultnak a kárt és a termék hibáját kell bizonyítani és

nem azt a tényt, hogy a termék a forgalomba hozatalkor hibás volt.

A gyártó csak akkor mentesül a meghatározott felelósség alól, ha a
törvényben felsorolt kimentő okok valamelyikét bizonyítja.

A károsultat védi az a rendelkezés is, miszerint ha harmadik személy
magatartása is közrehatott a kár bekövetkeztében, ez a téíly a g1áít6í
nem mentesíti a felelősség alól. Aryártónak azonban lehetóséget ad arra,
hogy a harmadik személlyel szemben követelje az annak közrehatása mi-
att bekövetkezett kár megtérítését. I(ármegosztának csak a károsult fel-
róható közrehatása esetén van helye.

A törvény nem ad lehetőséget a gáríó felelősségének sem szerző-
dési, sem jogszabályi korlátozására.

Akárosult a kártárítési igényet a káresettől számított hároméves elé-
vülési határidő alatt érvényesítheti.

A törvényben meghatározott felelősség a gyártót a forgalomba ho-
Zataltól számított tíz évig terheli.

A termékfelelóss ég szabályai a szerződésszegéssel, illetve a szerző-
désen kívül okozott károkért való felelősség szabályai, valamint más jog-
szabályok mellé lépnek.

A törvény megtiltja a visszamenőleges hatályú alkalmazást. Igy a tör-
vény csak az 1994, január 1. után fogalomba hozott termékekre alkalmaz-
ható.

A tórvény hatólya nem terjed, ki a gúglszerhárol<ra és az Átomener-

§áról szóló 1980. évi I. törvényben meghatdrozott klrokra és a Maglar
Köztársasúg áItaI ratiflkilt nemzetközi egleznmények hatáIya alá esó, a
nuHeáis balesetek folytán bekövetkezett károkra sem.
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A termékfelelősségből eredő kockázatok csökkenté§ének
lehetőségei

A törvény röüd ismertetéséból következik, hogy a forgalomba ke-
rülő termékek nyújtotta biztonság megkövetelése alapvetó állampolgári
jogok közé tartozik.

Nyilvánvaló, hory a termékek és használatuk nem azonos kockázatot
jelentenek, egy kabátgomb is lehet veszélyes, de egy gépkocsi sokkal na-
gyobb veszély forrása, Azokra a termékekre, amelyeknek kockázata na-
gyobb felelősségvállalást jelent a gyártóra nézve, az áílam, a fogyasztók
fokozottab védelme érdekében és a gyártók kockázatának csökkentésé-
re a forgalomba hozatalt közvetlenül is szabályozza, ez a minóségügl
ú§.n€yez€tt jogilag szabályozott területe. Az Európai Közösségben csak
a direktívákban megfogalmazott alapvető biztonsági elóírásoknak meg-
felelő termékek kerülhetnek forgalomba. Az is nyilvánvaló, hogy a köz-
vetlen szabáVozást csak a nagyobb kockázatú teímékekre lehet alkal-
mazni, Az úg5mevezett jogilag közvetlenül nem szabályozott termékeke
csak más, közvetett eszközzel lehet megoldást adni. Ilyen közvetett esz-
köz a termékfelelősségi tönény.

Az iparnak érdeke, hogy hibátlan termékek kerüljenek forgalomba,
a termékfelelősségi igényekből származó kockázatokat a lehetőségek
szerint lecsökkentse.

A kockázat csökkentésére széleskórű múszaki intézkedések megho-
zatala szükéges.

A terméKelelósség ery viszonyított tartalmú felelósség. A felelős-
séget meglalapozó tényállást azok a termékhibák jelentik, amelyek egy
alakilag megfogalmazott elvárási követelmény szempontjából minősül-
nek termékhibának.

A termékfelelősséget kiváltó hibák értékelése több szakterület jól
szel]ezetl és folyamato§ együttműködését igényli, ug5lanis a műszaki
szaktudás mellett szükségvan a közgazdasági, a piaci és ajogi ismeretekre
is.
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A biztonság, akárcsak a minőség a terméknek olyan sajátossága,
amely nem utólag kerül ellenőrzéssel a termékbe, a tervezéstő| az éíté-
kesítésig, sőt azon túl is, minden tevékenység hatással van rá.

Mindezek alapján a termék, illetve a szolgáltat ás íervezesetől, az e|ő-
állításon, a raktározáson és az eladáson keresztül számos feladat hárul az
e tevékenységek végrehajtóira annak érdekében, hogy a kockázatokat
csökkentsék.

A gyártókra háruló fóbb feladatok:

- A tervezés során fel kell mérni az adott terméke és célra vonat-
kozó jogi és műszaki követelményeket.

- Ismerni kell a tervezés időszakában az adott műszaki-biztonsági
színvonalat és az előírásokat.

- Alkalmazni kell a termékre vonatkoztatható nemzeti és nemzet_
közi biztonsági és egyéb műszaki szabványokat, előírásokat.

- Célszerű minden új termék esetén a saját minősítósen túl úg5me-
vezett harmadik fél által történő minósítést is be§zerezni és dokumentál-
ni.

- A beszállítók gondo§ kiválasztása, termékeik minősítése fontos
feladat, amelynél céllszerű azN/SZEN 290fi) szabvány sorozat megfeleló
elemét alkalmazni, illetve megkövetelni.

- A múszaki dokumentáció, a használati-kezelési útmutató elké-
szítése és tartalma közérthető és ülágos elkészítése.

- A csomagolás, a tárolási módjára megfelelő tájékoztatást adni.

- A termék értékesítés utáni életének figyelése.

A termékfelelősség és a minőségbiztosítás között szoros kapcsolat
van. Azok a ryártók, akik szabványos minőségbiztosítási rendszermodellt
valósítottak meg, a rendszerelemek működtetése során végrehajtják a
tervezés eredményeinek megfelelőség üzsgálatát (verifikálás), az elké-
szített minták használati alkalmasság üzsgálatát (validálás), a beszeízett
anyagok, az alka|mazní kívánt gyártó és vizsgálóeszközök megfelelóség,
alkalmasság ós képességvizsgálatát stb. Ezek eredményeképpen a minő-
ségbiztosítási rendszert múködtetőknél kisebb a hiba bekövetkezési va-
lószínűsége, de legfőképp a lehetséges hibák súlyossága, a kárveszély.
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A minőségbiztosítási rendszer által megkövetelt igazolási dokumen-
tumok, mint tárolt minőségügyi bizonylatok, a felelősség felmerülése
esetén a kimentés egyedüli alapjául szolgálnak.

A minőségbiztosítási rendszerek által elérhető kockázatcsökkenést
a felelősségbiztosítást vállaló biztosítótársaságok is elmismerik a díj mér-
tékének jelentós lecsökkentésével.

A termékfelelősségi törvény jelenúősége a
Magyar HonvédségnéI

Felmerül a kérdés,hogt szükség van-e a Magrur Honvédségnél a tór,
vény ismeretére, illewe milyen szerepe lehet a hadsereg életében?

A kérdésre egyértemű igennel lehet és kell válaszolni. A személyi
állomány vonatkozásában a Magyar Honvédség, mint veszélyes üzem
fenntartója, ezen a jogcímen felelősséggel tartozik, A termékfelelősségi
1örvény - ennek meghagrásával - ug5ranakkor belépteti a glártó közvet-
len lg{rtérítési felelőssegét is.

Az 7993 . évi X, törvény a termékfelelősségr ől a kár fogalmát két vi-
s zo ny l at b a n ért e lm ezi :

a.) a termékhibából kifolyólag az éIet, a testi épség, az egészség
sérelmére bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károk;

b,) a termékhibából kifolyólag más dologban bekövetkezett vagyoni
károk,

A honvédségnél történő káreseteket ketté kell választani a személyi
sérüléses, illetve hadsereg anyagi javaiban bekövetkezett károkra.

A személyi állományra vonatkozóan, a törvény hatálya alá esően az
"a)" viszonylatú káresemény és gyártói felelősség jelentkezik a különféle
termékek használata, múködtetése során. Igy a károsult, sérülést szen-
vedett személy számáta ez egy űjabb kártérítés igénylési lehetőséget je-
lent, kózvetlenül a gyártóhoz (importálóhoz) fodulva.

A "b)" viszonylat alapján, a honvédség tulajdonában lévó dolgokban
bekövetkezett károkra ez a íörvény nem teremt kártérítési lehetőséget.
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Ennek oka, hory a törvény szerint a károsodott dolognak olyannak
kell lennie, amelyet rendeltetése szerint magáncélokra használnak vagy
fogyasztanak és a terméket a károsult rendszerint ténylegesen magáncél-
ra használta, Igy ha a terméket ipara vagy szakmai célra szerezték be vagy
e körben használták, a tövény alapján kártérítést az "ipai" károsultak
nem kaphatnak.

A termékfelelősségen alapuló kártérítési igény - lehetőség a gyakor-
latban - különösen a Magyar Honvédség vonatkozásában - még nem ér-
vényesült. Az elkóvetkező időszakban a törvénf lehetóség biztosítja en-
nek feltételeit _ azonban gyakorlati megvalósulása valószínűleg még
hosszabb időt vesz igénybe. Egy esetleges bírósági stádiumba kerüló kár-
térítési per kimenetele precedens értékű lehet a további joggyakorlat
szempontjából is.

A termékfelelősségi törvény másik lényeges tartálmi eleme az im-
portáló és a bizományosi negbízó terhére megállapított felelósség. En_
nek értelmben, olyan 5rártók termékén€k importja esetén, amely ryár-
tók országában a termékfelelősségi jogintézmény nem került létreho-
zásía, a láítéíitési felelősség a hazai megbízót és importőrt íerheli. Ez
a felelősség a honvédség beszerzési rendszerében működő szervek, szer-
vezetek terhére jelenik meg, ami a jövőben fokozott figyelmet igényel
már a beszerzés folyamatában is.

A termékíelelósségi törvény hatrálya alatt nem rendezhető károk
következményeinek mórséklését a beszerzési folyamat minőségbiztosí_
íás szemléIetű szabályoása biztosíthatja. A szerződés előkészítés és
megfogalmazás fázisában kell beépíteni mindazt a megrendelőt védő,
törvényes szerződéselemet, amely a bekövetkezhető káresemények fe-
dezetét jelenti,

Tekintettel arra, hogy eddig Jem a polgái éIetben, sem a honvédség
területén nem jelentkezhetett - törvény hiányában - a fenti felelősségi-
elem, gyakorlati tapasztalat e téren még nem áll rendelkezésre az ilyen
típusú kármegelózés, illetve kártérítési felelősség vonatkozásában. Va-
lószínűleg egy rövidebb-hosszabb átmeneti időszak - és elsősorban a pol-
gári életben jelentkező események honvédségi területre történő adaptá-
lása - ad majd lehetőséget a termékfelelősségi törvény rendelkezéseinek
gyakorlati megvalósítására.
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