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PR_COD_1consolidated

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
I-III. fejezet (első változat)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0614),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0349/2008),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
114. cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. december 16-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a fogyasztók jogairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Európai Unió működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 95114. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára2,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3,

a Szerződés 251. cikkében4 megállapított rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 
1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelv5, a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 15-i 
93/13/EGK tanácsi irányelv6, a távollevők között kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv7, a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes 
vonatkozásairól szóló, 1999. május 20-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv8 számos szerződéses jogot állapít meg a fogyasztók részére.

                                               
* Politikai módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a 
▌jel mutatja.
Technikai módosítások és a szolgálatok változtatásai: az új vagy megváltoztatott szöveget dőlt 
betűtípus, a törléseket pedig a ║ jel mutatja.
2 HL C […], […], […]. o.
3 HL C […], […], […]. o.
4 HL C […], […], […]. o.
5 HL L 372., 1985.12.31., 31. o.
6 HL L 95., 1993.4.21., 29. o.
7 HL L 144., 1997.6.4., 19. o. A legutóbb a 2007/64/EK irányelvvel (HL L 319., 2007.12.5., 
1. o.) módosított irányelv.
8 HL L 171., 1999.7.7., 12. o.



PR\818460HU.doc 7/29 PE442.789v02-00

HU

(2) Az alkalmazandó szabályok egyszerűsítésének és aktualizálásának, az ellentmondásos 
szabályok megszüntetésének és a hiányosságok felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel. Ennek megfelelően ez az irányelv a közös vonatkozások 
tekintetében egységes szabályokat állapít meg, valamint eltér a korábbi irányelvekben 
található minimális harmonizációs megközelítéstől, amelynek értelmében a tagállamok 
szigorúbb nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el.

(3) A Szerződés 153. cikkének (1) bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja úgy 
rendelkezik, hogy a Közösség a Szerződés 95. cikke alapján elfogadott intézkedések 
révén hozzájárul a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.

(4) A Szerződés 14. cikke (2) bekezdésével összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A fogyasztói szerződések joga bizonyos aspektusainak 
harmonizációja szükséges az olyan valódi fogyasztói belső piac előmozdításához, 
amely megfelelő egyensúlyt teremt a magas szintű fogyasztóvédelem, illetve a 
vállalkozások versenyképessége között, a szubszidiaritási elv tiszteletben tartása 
mellett.

(5) A fogyasztók nem használják ki teljes mértékben a távértékesítés határon átnyúló 
lehetőségeit, amely pedig a belső piac egyik legkézzelfoghatóbb eredménye lehetne. A 
távollevők közötti belföldi értékesítések utóbbi években tapasztalható jelentős 
növekedésével összehasonlítva korlátozott mértékben növekedett a határon átnyúló 
távértékesítés. Az eltérés különösen jelentős a világhálón keresztüli értékesítés 
esetében, ahol a további növekedés lehetősége jelentős. A határon túli üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekben (közvetlen értékesítés) rejlő lehetőségeket számos tényező 
korlátozza, egyebek között az ágazatot szabályozó eltérő nemzeti fogyasztóvédelmi 
szabályok. A közvetlen értékesítés utóbbi években tapasztalt belföldi növekedéséhez 
képest, különösen a szolgáltatási ágazatban (pl. közüzemi szolgáltatások), a határon 
átnyúló vásárlás e módját választó fogyasztók száma továbbra is alacsony maradt. Sok 
tagállamban a megnövekedett üzleti lehetőségekre válaszul a kis- és 
középvállalkozásoknak (köztük az egyéni vállalkozóknak), illetve a közvetlen 
értékesítéssel foglalkozó vállalatok ügynökeinek nagyobb hajlandóságot kellene 
mutatniuk arra, hogy felkutassák a más tagállamokban, különösen a határ menti
térségekben található üzleti lehetőségeket. Ezért a fogyasztó tájékoztatásának és az 
elállási jogának teljes harmonizációja a távértékesítési és az üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződésekre vonatkozóan hozzájárul a fogyasztói piac jobb működéséhez.

(6) A tagállamok fogyasztói szerződésekről szóló jogszabályai feltűnő eltéréseket 
mutatnak, ami a verseny jelentős torzulását eredményezheti, és akadályozhatja a belső 
piac megfelelő működését. A távollevők közötti vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződés megkötéséről, a fogyasztási cikkekről és a jótállásról, valamint a 
tisztességtelen szerződési feltételekről szóló jelenlegi közösségi jogszabályok 
minimális szabályokat határoznak meg a jogharmonizációra vonatkozóan, lehetővé 
téve a tagállamok számára, hogy a területükön magasabb szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be. Továbbá az 
irányelvek sok kérdést egymáshoz képest is következetlenül szabályoznak, vagy pedig 
nyitva hagyják őket. Ezeket a kérdéseket a tagállamok eltérő módon próbálták 
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megoldani. Ennek az lett az eredménye, hogy a fogyasztói szerződések jogáról szóló 
irányelveket végrehajtó nemzeti rendelkezések jelentősen eltérnek.

(7) Ezek az eltérések a vállalkozásokat és fogyasztókat érintő jelentős belső piaci 
akadályokat eredményeznek. Megnövelik az áruk határon átnyúló kereskedelmében 
vagy szolgáltatások nyújtásában részt venni szándékozó vállalkozások szabályok 
betartására irányuló költségeit. A széttagoltság a fogyasztók belső piacba vetett 
bizalmát is aláássa. A fogyasztók bizalmára gyakorolt kedvezőtlen hatást súlyosbítja a 
fogyasztóvédelem eltérő szintje a Közösség területén. Ez a probléma az új piaci 
fejlemények tükrében válik különösen égetővé.

(8) Néhány alapvető szabályozási elem teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind az üzleti 
vállalkozások egyértelműen meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a fogyasztói 
szerződések bizonyos vonatkozásait a Közösség egész területére kiterjedő egységes 
szabályozásra támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a szabályok széttagoltságából 
adódó akadályok eltűnnek és megvalósul a belső piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók magas szintű védelemben részesülnek a 
Közösség egész területén.

(9) Az ezen irányelv által harmonizált terület kiterjed a vállalkozások és fogyasztók között 
létrejött szerződés bizonyos vonatkozásaira. Ezek az alábbiak: a szerződés megkötése 
előtt, a szerződés végrehajtása során nyújtandó tájékoztatás, a távollévők közötti és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésektől való elállási szabályok, az adásvételi 
szerződésekre jellemző sajátos fogyasztói jogok, valamint a fogyasztói szerződésekben 
előforduló tisztességtelen szerződéses feltételek.

(10) Az irányelv rendelkezései nem sérthetik a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó 
jogról szóló 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (Róma I.)9.

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási szerződések jelenlegi közösségi szabályozása 
számos fogyasztóvédelmi szabályt tartalmaz. Ezért az irányelv a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak annyi rendelkezést tartalmaz, amennyire a 
szabályozás hiányosságainak pótlására szükség van.

(12) A távollevők közötti szerződés új fogalommeghatározásának valamennyi olyan esetre
vonatkoznia kell, amelynél az adásvételi és szolgáltatási áruk szállítására vagy 
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket a felek egyidejű fizikai jelenléte 
nélkül, kizárólag egy vagy több távközlési eszköz használatával kötik meg (mint 
például postai megrendelés, internet, telefon és fax). Ez egyenlő versenyhelyzetet 
teremt valamennyi távértékesítéssel foglalkozó kereskedő számára. A jogbiztonságot 
is javítani fogja jelenlegi fogalommeghatározáshoz képest, amely előírja a kereskedő 
által a szerződés megkötésének időpontjáig működtetett szervezett távértékesítési 
rendszer meglétét is..

(13) Az ajánlattétel, vagy a szerződés tárgyalásának sajátos körülményei nem bírnak 
jelentőséggel a távollévők között kötött szerződés fogalommeghatározása tekintetében. 
Amennyiben a kereskedő alkalmi távértékesítő, vagy egy harmadik fél által 
működtetett szervezett rendszert, pl. online értékesítési felületet, használ, ez nem 

                                               
9 HL L 177., 2008.7.4., 6. o.
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foszthatja meg a fogyasztókat az őket megillető védelemtől. Hasonlóképpen, a 
kereskedő és fogyasztó által személyesen, az üzlethelyiségen kívül tárgyalt ügylet 
távollevők közötti szerződésnek minősül, ha a szerződést végül egy távközlő eszköz, 
mint például az internet vagy telefon kizárólagos használatával kötötték meg. A 
távollevők közötti szerződés egyszerűbb fogalommeghatározása a kereskedők számára 
is javítja a jogbiztonságot és védi őket a tisztességtelen versenytől.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött szerződést olyan szerződésként kell meghatározni, 
amelyet a kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében, az üzlethelyiségtől 
távol, például a fogyasztó otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. Az 
üzlethelyiségen kívüli helyzetben a fogyasztók pszichológiai nyomásnak ideiglenesen 
különleges helyzetnek vannak kitéve, amely többek között pszichológiai szempontból, 
illetve az áruk és az árak összehasonlíthatóságának tekintetében különbözik az 
üzlethelyiségben fennálló helyzettől; mindez nem függ függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem. Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül keresik fel, a szerződést 
például a fogyasztó otthonában tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, akkor azt 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek kell tekinteni.

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő tevékenységének állandó helyszínéül szolgál. A piaci 
elárusítóhelyeket és vásári standokat üzlethelyiségeknek kell tekinteni, még akkor is,
ha a kereskedő esetleg ideiglenes jelleggel használja őket. Más, csak rövid ideig bérelt 
helyiségeket, amennyiben az nem a kereskedő telephelye (például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők által bérelt mozik, akiknek a telephelye nem 
ott található) nem lehet üzlethelyiségeknek tekinteni. Hasonlóképpen a köztereket, 
beleértve a tömegközlekedést vagy nyilvános létesítményeket, valamint a 
magánházakat illetve a munkahelyeket nem lehet üzlethelyiségeknek tekinteni.

(16) A tartós adathordozók közé sorolandók különösen a papíradathordozó 
meghatározásába konkrétan beletartoznak a papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák és a számítógépek 
merevlemezeszámítógép merevlemeze, amelyen az elektronikus levelezést illetve a 
nem módosítható formátumban elmentett fájlokat pdf file-okat tárolják. Az 
elektronikus levelek és az internetes weboldalak önmagukban nem lehetnek tartós 
adathordozók. 

(17) A fogyasztóknak joguk van tájékoztatást kapni a távollévők között vagy 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötése előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek 
nem kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az összefüggésből egyértelműen kiderül. 
Például egy üzlethelyiségben lezajló ügylet során a termék főbb jellemzői, a kereskedő 
kiléte és a szállításra vonatkozó megállapodások kiderülhetnek az összefüggésből. A 
távollevők közötti és üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a kereskedőnek minden 
esetben tájékoztatnia kell a fizetésről, szállításről, teljesítésről és a panaszok 
elbírálásának módjáról, mivel azok esetleg nem derülnek ki a körülményekből.

(18) A kereskedők kötelesek tájékoztatni a fogyasztót bármilyen olyan megállapodás előtt, 
amelynek eredményeként a fogyasztó letétet fizet a kereskedőnek, beleértve az olyan 
megállapodást is, amelynek során a fogyasztó hitel- vagy betéti kártyáján valamely 
összeget zárolnak.
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(19) A nyilvános árverések esetében, az értékesítési módszer természete és hagyománya 
következtében az árverező az eladó – akinek az áruját értékesíti – postai címének és 
személyazonosságának közlése helyett a saját elérhetőségeit is megadhatja.

(20) A fogyasztónak tudnia kell, hogy kereskedővel szerződik-e vagy egy másik fogyasztó 
nevében eljáró közvetítővel, mivel az utóbbi esetben a fogyasztó esetleg nem részesül 
védelemben ezen irányelv értelmében. Ezért a közvetítő köteles tájékoztatni erről a 
tényről és annak következményeiről. A közvetítő fogalma nem terjed ki az online 
kereskedési felületekre amelyek nem egy másik fél nevében vagy érdekében kötik meg 
a szerződést.

(21) A távollévők közötti szerződések esetén a tájékoztatási követelményeket bizonyos 
eszközök technikai korlátainak figyelembevételével kell módosítani, mint például a 
karakterek számának korlátozottsága bizonyos mobiltelefonok kijelzőjén vagy a 
televíziós hirdetések időkorlátja. Ebben az esetben a kereskedőnek eleget kell tennie a 
minimális tájékoztatás követelményeinek, és a fogyasztót más információs forráshoz 
irányítani, például díjmentesen hívható telefonszám, közvetlenül és könnyen 
hozzáférhető, a kereskedő lényeges információt tartalmazó honlapjához vezető 
internetes hivatkozás biztosításával.

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az árut a 
szerződés megkötése előtt, ezért joga van az elállásra, hogy az elállási időszak vége 
előtt és a jóhiszeműség elvének tiszteletben tartása mellett meg tudjon győződni az 
áru jellegéről és természetéről, illetve ellenőrizni tudja működését amely lehetővé 
teszi számára, hogy meggyőződjön az áruk természetéről és működéséről.

(23) Az elállási időszakok jelenleg tagállamonként és a távértékesítési és az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések között is eltérő hossza jogbizonytalanságot és a szabályok 
betartására irányuló költségeket okoznak. Azonos elállási időszakot kell alkalmazni 
valamennyi távollevők közötti, illetve üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében.

(24) A jogbiztonság biztosításának céljából az ebben az irányelvben szereplő időtartamok 
kiszámítására helyénvaló az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó 
szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi 
rendeletet10 alkalmazni. Ezért az ebben az irányelvben tartalmazott valamennyi 
időszakot naptári napokban kifejezve kell érteni.

(25) A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok nem sérthetik a belső 
piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv”) 9. és 11. cikkének az elektronikus szerződéskötésre és az elektronikus 
ajánlattételre vonatkozó rendelkezéseit.

(26) Amikor a fogyasztó egynél több árut vásárol ugyanattól a kereskedőtől, a fogyasztó 
minden egyes áru tekintetében jogosult az elállási jog gyakorlására. Ha az áruk 
szállítása külön-külön történik, az elállási időszak akkor kezdődik, amikor a fogyasztó 
az árukat egyenként átveszi. Amennyiben egy árut több tételben vagy darabban 
szállítanak, az elállási időszak akkor kezdődik, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó 
által megjelölt harmadik személy átveszi az utolsó tételt vagy darabot.

                                               
10 HL L 124., 1971.6.8., 1. o.
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(27) Ha a távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését megelőzően a 
kereskedő nem tájékoztatta a fogyasztót az elállási jogról, akkor az elállási időszakot 
meg kell hosszabbítani. A jogbiztonság fenntartása érdekében azonban egy éves három 
hónapos objektív határidőt kell bevezetni, feltéve, hogy a kereskedő maradéktalanul 
teljesíti a szerződési kötelezettségeit. A kereskedő maradéktalanul teljesíti 
kötelezettségeit, amikor leszállította az árukat, vagy maradéktalanul elvégezte a 
fogyasztó által rendelt szolgáltatásokat vagy határozatlan időre kötött szolgáltatási 
szerződések esetén megkezdte a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását.

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos elállási mintanyilatkozat nyilatkozat
bevezetése egyszerűsíti az elállási folyamatot és jogbiztonságot teremt. Ezen okok 
miatt a tagállamoknak tartózkodniuk kell a Közösség szabványos nyilatkozatával 
kapcsolatos formai előírások bővítésétől, például a betűméretre vonatkozóan.

(29) A tapasztalat azt mutatja, hogy sok fogyasztó és kereskedő jobban szeret a kereskedő 
honlapján keresztül érintkezni, ahol a kereskedőnek lehetősége van a fogyasztó 
számára biztosítani az elektronikus elállási nyilatkozat kitöltésének lehetőségét. Ebben 
az esetben a kereskedőnek gondoskodnia kell az átvétel azonnali visszaigazolásáról e-
mailben.

(30) Elállás esetén a kereskedőnek vissza kell térítenie a fogyasztótól kapott valamennyi 
befizetést, a kereskedőnek az áruk fogyasztóhoz történő eljuttatásának költségeit is, 
kivéve a fogyasztó kifejezett kívánságára biztosított sürgősségi szállítás költségeit.

(31) Néhány fogyasztó azután él az elállási jogával, hogy az árut hosszabb ideig használta 
annál, mint ami természetének, jellemzőinek és működésének megismeréséhez 
szükséges. Ebben az esetben a fogyasztó felelős az áruk értékcsökkenéséért. Az áruk 
természetének, jellemzőinek és működésének megismerésére a fogyasztónak az árut 
ugyanúgy kellene kezelnie és kipróbálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a 
számára. Például a fogyasztó csak felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem 
hordhatja azt. A szolgáltatási szerződésekre vonatkozó elállási jog hatékonyságának 
biztosítása céljából, különösen a nem sürgős felújítási munkák esetében, ahol a 
fogyasztókra esetenként erős nyomást gyakorolnak az otthonukban, amit a szolgáltatás 
– elállási időszak lejárta előtti – azonnali végrehajtása követ, a fogyasztó nem köteles 
viselni az ilyen szolgáltatás költségeit.

(32) Annak elkerülésére, hogy a kereskedő olyan fogyasztónak térítsen vissza, aki nem 
juttatta vissza az árukat, a fogyasztó 14 napon belül köteles visszaküldeni az árukat 
miután a kereskedőt értesítette az elállásról szóló döntéséről.

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben, amikor az elállás a termék természete miatt nem lenne helyénvaló, és az 
elállási jog gyakorlása a kereskedő számára méltánytalan hátrányt jelentene. Ez 
különösen érvényes az élelmiszerekre és más higiéniai szempontból érzékeny vagy 
romlandó árukra, például a borra, amelyet a spekulatív célú szerződések megkötése 
után jóval később szállítanak szállított borokra, és ahol az érték a piac ingadozásainak 
függvénye (primőr borok)..

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás nyújtására vonatkozó, távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amelyeknél a teljesítés az elállási 
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időszakon belül kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt le abban az időszakban), 
nem lenne méltányos megengedni a fogyasztónak, hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben vagy részben igénybe vette. A fogyasztó ezért elveszíti 
az elállásra vonatkozó jogát, amikor a teljesítés a fogyasztó előzetesen kifejezett 
egyetértésével megkezdődik.

(35) A Bizottság néhány alapvető fogyasztói problémával szembesült a lakásfelújítási 
ágazatban, ahol a fogyasztó nagy nyomásnak van kitéve, hogy költséges felújítási 
munkákat rendeljen. A tájékoztatás terjedelmét és az elállási szabályokat egyértelművé 
kell tenni, valamint kiterjeszteni az ilyen típusú szerződésekre. Csak az ingatlan 
átruházással kapcsolatos szerződéseket kell kizárni a távollévők közötti és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó, tájékoztatásról és elállási 
jogokról szóló szabályok hatálya alól.

(36) Előfordulhat, hogy az elállási jog alkalmazása bizonyos szállodai, közlekedési, és 
szabadidős szolgáltatások vonatkozásában sem helyénvaló. A megfelelő szerződések 
megkötése olyan kapacitás lekötését jelenti, amelyet – az elállási jog bevezetése esetén 
– a kereskedőnek nehéz lenne kihasználnia. Ezért ezekre a távollévők közötti 
szerződésekre nem vonatkoznak a fogyasztó tájékoztatására és az elállási jogra 
vonatkozó rendelkezések.

(37) Az egyszerűsítés és a jogbiztonság céljából az elállásra vonatkozó jog valamennyi, 
távollévők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződésre vonatkozik, kivéve 
olyan szigorúan meghatározott körülmények esetén, amelyek fennállása könnyen 
bizonyítható. Ezért az elállásra vonatkozó jog nem vonatkozik a fogyasztó otthonában 
elvégzett sürgős javításokra, amelyeknél az ilyen elállási jog összeegyezhetetlen lenne 
a rendkívüli helyzettel, valamint a nagyáruházak házhozszállítási szolgáltatásaira, 
amelyek lehetővé teszik a fogyasztóknak az étel, ital és más, a mindennapi háztartási 
fogyasztásra szánt áruk kiválasztását az áruház honlapján és azok otthonaikba történő 
kiszállíttatását. Ezek nem nagy értékű és a fogyasztók mindennapi fogyasztására vagy 
háztartási felhasználására rendszeresen vásárolt áruk, ezért nem tartoznak az elállásra 
vonatkozó jog hatálya alá.

(37a) A fogyasztók által tapasztalt nehézségek és a kereskedőkkel folytatott viták legfőbb 
forrása az áruk leszállítása, beleértve az áruk szállítás során bekövetkező elvesztését 
vagy sérülését, illetve a késedelmes vagy részleges szállítást. Ezért célszerű 
harmonizálni a teljesítésre és a kárveszély átszállására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.
(…)

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. fejezet

Tárgy, fogalommeghatározások és hatály

1. cikk
A rendelet tárgya

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, 
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valamint hogy a tagállamok fogyasztók és kereskedők között megkötött szerződésekre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések bizonyos 
vonatkozásainak közelítése révén magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson meg.

2. cikk
Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások ezen irányelv alkalmazásában:

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes személy, aki az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül esik saját 
szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szerződések során kereskedelmi, ipari, kézműipari 
vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, valamint aki 
a kereskedő nevében vagy javára jár el;

(2a) „áru”: bármilyen ingóság, kivéve:

a) a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített 
ingóságokat,

b) a vizet és a gázt, feltéve, hogy nem korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel értékesítésre,

c) a villamos energiát;
(2b) „a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített áru”: 

minden olyan nem előre gyártott áru, amelynek elkészítése a fogyasztó egyéni 
választásán vagy döntésén alapul; 

(3) „adásvételi szerződés”: minden olyan szerződés, amelynek keretében egy 
kereskedő valamely áru tulajdonába juttat egy fogyasztót, vagy 
kötelezettséget vállal arra, hogy egy fogyasztót közvetlenül a szerződés 
megkötésekor vagy egy későbbi időpontban valamely áru tulajdonába juttat, 
és amelynek keretében a fogyasztó kötelezettséget vállal a vételár 
megfizetésére áruknak a kereskedő által a fogyasztó számára történő 
értékesítésére vonatkozó szerződés, amely a többcélú, árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket is magába foglalja;   

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), kivéve:

a) a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített árukat,
b) a viz és a gáz, feltéve, hogy nem korlátozott térfogatban vagy 

meghatározott mennyiségben ajánlják fel értékesítésre,
c) villamos energia;

(5) „szolgáltatási szerződés” bármilyen az adásvételi szerződéstől eltérő szerződés, 
amely alapján a kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyasztó részére 
szolgáltatást nyújt;
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(5a)  „vegyes szerződés” bármilyen szerződés, amely egyaránt tartalmaz az 
adásvételi szerződésre és a szolgáltatási szerződésre jellemző elemeket; 

(6) „távollévők között kötött szerződés” egy kereskedő és egy fogyasztó közötti, 
áruk szállítására vagy szolgáltatások nyújtására irányuló olyan adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés, amelynek megkötésére egy, a távértékesítés 
számára kialakított értékesítési, illetve szolgáltatási rendszer keretében kerül 
sor, és amelynél a kereskedő és a fogyasztó szerződéskötéskor nincs 
egyidejűleg fizikailag jelen, hanem kizárólag valamilyen távközlő eszközt 
vagy eszközöket vesz igénybe a szerződés létrehozása érdekében;

(7) „távközlő eszköz” bármely eszköz, amelyet a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül vehetnek igénybe az e felek közötti szerződés 
megkötése céljából;

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött szerződés”: bármely, egy kereskedő és egy 
fogyasztó között megkötött, áruk szállítására vagy szolgáltatások nyújtására 
irányuló szerződés,
a) amelyet bármely, az üzlethelyiségen kívül, a kereskedő és fogyasztó 

egyidejű fizikai jelenlétében kötnek meg megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy

aa)    bármely olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelyre 
vonatkozóan a fogyasztó a kereskedő egyidejű fizikai jelenlétében, 
üzlethelyiségen kívül tett ajánlatot ugyanazon körülmények között, vagy

b) amelyet üzlethelyiségben kötnek meg, de amelynek alapvető elemeit 
bármely, a kereskedő és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az üzlethelyiségen kívül tárgyalták 
megtárgyalt adásvételi vagy szolgáltatási szerződés;

(9) „üzlethelyiség”:
a) bármely akár ingó, akár ingatlan kiskereskedelmi üzlethelyiség, ideértve 

az átmeneti kiskereskedelmi üzlethelyiségeket, ahol a kereskedő a 
tevékenységét állandó jelleggel folytatja, vagy

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel folytatja;

(10) „tartós adathordozó”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a 
kereskedő számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is 
hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, 
valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

(11) „megrendelőlap” a szerződési feltételeket tartalmazó olyan eszköz, amelyet a 
fogyasztó az üzlethelyiségen kívül kötendő szerződés megkötése céljából ír 
alá; „termék”:

(12) bármely áru vagy szolgáltatás, az ingatlantulajdont, jogokat és 
kötelezettségeket is beleértve;

(13) „pénzügyi szolgáltatás”: bármely banki, hitel-, biztosítási, magán-
nyugdíjpénztári, befektetési vagy fizetéssel kapcsolatos szolgáltatás;
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(14) „szakmai gondosság”: a szakismeret és a gondosság azon szintje, amelynek 
gyakorlása ésszerűen elvárható a kereskedőtől a fogyasztóval szemben, a 
becsületes piaci gyakorlatnak és/vagy a jóhiszeműség általános alapelvének 
megfelelően, a kereskedő tevékenységi körében;

(15) „árverés”: olyan értékesítési módszer, amelynek során az árukat és 
szolgáltatásokat a kereskedő kompetitív licitálási eljárás eljárás keretében 
kínálja, amely magában foglalhatja a távközlő eszközök használatát, és ahol a 
legmagasabb ajánlatot tevő köteles megvásárolni az árut vagy szolgáltatást. Az 
az ügylet, amelyet rögzített áru ajánlat alapján kötöttek meg, nem minősül 
árverésnek, még akkor sem, ha a fogyasztónak felkínálták a lehetőséget, hogy 
az ügyletet ajánlattételi eljárás keretében kösse meg;

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési módszer, ahol a kereskedő az árut vagy 
szolgáltatást a nyilvánosság fizikai részvételét lehetővé tevő rendezvényen
árukat fogyasztóknak kínálja, akik résztvesznek vagy lehetőséget kapnak az 
árverésen való személyes részvételre a kompetitív licitálási eljárás keretében, 
amelyet egy harmadik személy (az árverező) díjazás ellenében vezet le;
emelkedő árverés esetén az áru vagy szolgáltatás a legmagasabb ajánlatot 
tevő fogyasztót illeti meg; csökkenő árverés esetén az áru vagy szolgáltatás 
azt a fogyasztót illeti meg, aki azonnal és elsőként nyilatkozik az áru vagy 
szolgáltatás adott áron való megvásárlásáról amelyet az árverező vezet le, és 
ahol a legmagasabb ajánlatot tevő köteles megvásárolni az árut;

 (17) az áru gyártója, a fogyasztási cikket a Közösség területére behozó importőr, 
vagy bármely olyan személy, aki az árun elhelyezett nevével, védjegyével vagy 
egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel;

(18) „jótállás”: a kereskedő vagy a gyártó („a jótállásra kötelezett”) jogszabályi 
kötelezettségeinek teljesítésén túlmenő kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben, amely alapján a jótállási nyilatkozatban vagy a szerződéskötéskor 
vagy azt megelőzően elérhető vonatkozó reklámban feltüntetett 
tulajdonságoknak nem megfelelő áru vételárát visszatéríti, vagy az ilyen 
fogyasztási cikket kicseréli vagy kijavítja;

(19) a közvetítő”: olyan kereskedő, aki a fogyasztó nevében vagy javára köt 
szerződést;

(20) „kiegészítő kapcsolt szerződés”: olyan szerződés, amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut valamely, egy adott távollévők közötti szerződéssel szerződéshez,
vagy üzlethelyiségen kívül megkötött szerződéssel szerződéshez kapcsolódó
gazdasági egységet képező árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, amelyeket a 
kereskedő vagy valamely harmadik személy szállít vagy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti megállapodás alapján. Gazdasági 
egység akkor áll fenn, ha a kapcsolt szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás a 
másik szerződés végrehajtását szolgálja, vagy a másik szerződés szerinti áru 
vagy szolgáltatás használatára irányul.

2a. cikk
A 2002/65/EK irányelv módosítása

A 2002/65/EK irányelv 2. cikkének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
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„a) „távollévők között kötött szerződés” egy kereskedő és egy fogyasztó közötti, 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amelynek megkötésére egy, a 
távértékesítés számára kialakított értékesítési, illetve szolgáltatási rendszer keretében 
kerül sor, és amelynél a kereskedő és a fogyasztó szerződéskötéskor nincs egyidejűleg 
fizikailag jelen, hanem kizárólag valamilyen távközlő eszközt vagy eszközöket vesz 
igénybe;”

3. cikk 
 Hatály

1. Ezt az irányelvet a kereskedő és a fogyasztó között megkötött, áru szállítására vagy 
szolgáltatás nyújtására irányuló adásvételi és szolgáltatási szerződésekre kell 
alkalmazni, az irányelv feltételei szerint és az irányelv rendelkezéseiben 
meghatározott mértékben.

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan csak bizonyos 
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésekre a 8–20. cikkben megállapítottak 
szerint, a tisztességtelen szerződéses feltételek tekintetében a 30–39. cikkben 
megállapítottak szerint és az általános rendelkezések tekintetében a 40–46. cikkben 
megállapítottak szerint alkalmazandó, illetve a teljes harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

3. Csak a teljes harmonizációról szóló 4. cikkel összefüggésben olvasandó a 
tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó fogyasztói jogokról szóló 30–39. 
cikket vonatkozik azokra a szerződésekre, amelyek a 94/47/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv11, valamint a 90/314/EGK tanácsi irányelv12 hatálya alá tartoznak.

4. Az 5., 7., 9. és 11. cikk nem érinti a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben13, valamint a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben14

előírt tájékoztatási kötelezettséget.

4. cikk
Teljes Megcélzott teljes harmonizáció

1. Amennyiben ez az irányelv másképpen nem rendelkezik, A a tagállamok nem 
tarthatnak fenn, vagy vezethetnek be a nemzeti jogaikba az ebben az irányelvben 
megállapított rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, azaz eltérő szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú előírásokat. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e rendelkezések szövegétől eltérő belső 
előírásokról. ; azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb vagy kevésbé 
szigorú előírásokat.

                                               
11 HL L 280., 1994.10.29., 83. o.
12 HL L 158., 1990.6.23., 59. o.
13 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
14 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
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1a. Ez a cikk nem vonatkozik a II. fejezet távollévők közötti és üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződésekre vonatkozó előírásaira, amelyeket a II. fejezet érvényességi 
köréből a 4b. cikknek megfelelően kivettek.

1b. Ez a cikk nem vonatkozik a IV. fejezet olyan szerződésekre vonatkozó előírásaira, 
amelyeket a IV. fejezet érvényességi köréből a 21. cikknek megfelelően kivettek.

1c. Ez a cikk nem vonatkozik az V. fejezet olyan szerződésekre vonatkozó előírásaira, 
amelyeket az V. fejezet hatályából a 30. cikknek megfelelően kivettek.

4a. cikk
Időtartamok, időpontok és határidők

Az ebben az irányelvben szereplő időtartamok kiszámítására az időtartamokra, időpontokra
és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, 
Euratom tanácsi rendeletet kell alkalmazni. 

II. fejezet

A fogyasztók tájékoztatása és az elállás joga a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződések esetén

4b. cikk
Hatály

1. E fejezet hatálya a távollevők közötti és az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekre terjed ki.

2. E fejezet hatálya nem terjed ki a azokra a távollevők közötti és üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekre,
a) amelyek az ingatlanokkal kapcsolatos jogokra vonatkoznak, a bérleti 

szerződések és az ingatlanra vonatkozó munkálatokra irányuló szerződések 
kivételével;

b) amelyek a 90/314/EGK tanácsi irányelv, vagy a 2002/65/EGK, a 2002/83/EK, 
a 2008/48/EK, illetve a 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályába tartoznak.

3. Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a távollevők közötti szerződésekre,
a) amelyeket árusító automata vagy automatizált üzlethelyiség használatával 

kötnek;
b) amelyeket távközlési üzemeltetőkkel nyilvános távbeszélő állomás 

igénybevétele útján kötnek, amennyiben tárgyuk ezek használata;
4. A 12–19. cikk nem vonatkozik a távollevők közötti szállodai, szállítási, 

autókölcsönzési, vendéglátói, illetve szabadidős szolgáltatói tevékenységekre, az 
adott időpontra vagy teljesítési időszakra vonatkozó szerződések vonatkozásában.
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5. cikk
Általános Tájékoztatási követelmények a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződések esetében

1. Bármely, adásvételi vagy szolgáltatási távollevők között és üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződés megkötését megelőzően megkötésekor a kereskedő vagy adott 
esetben az a személy, aki nevében vagy megbízásából cselekszik, idejében, 
egyértelmű és érthető módon és a jóhiszeműség alapelvének tiszteletben tartásával 
tájékoztatja a vevőt az alábbi információkról, amennyiben azok a körülmények 
alapján nem nyilvánvalóak:

a) a termék az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai, a tájékoztatási 
eszköznek és a terméknek az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő 
mértékben;

b) a kereskedő postai címe és azonosítási adatai, például úgymint a cég neve, 
illetve, adott esetben, annak a kereskedőnek postai címe és személyazonossága, 
akinek a nevében eljár;

ba) a kereskedő székhelyének postai címe és telefonszáma, valamint faxszáma és 
e-mail-címe, ha van, hogy a fogyasztó gyorsan felvehesse a kapcsolatot a 
kereskedővel és hatékonyan kommunikálhasson vele;

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben a termék jellegéből adódóan az árat 
nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár kiszámításának módja, valamint 
adott esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy postaköltség, illetve, 
amennyiben e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a 
ténynek a feltüntetése, hogy esetlegesen további költségek merülhetnek fel;

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja, amennyiben azok eltérnek a szakmai gondosság által támasztott 
követelményektől;

e) adott esetben, az elállási jog megléte amennyiben van elállási jog, a feltételek, 
az elállási időszak és az e jog gyakorlására vonatkozó eljárás; a kereskedő e 
célból használhatja az I. melléklet A. és B. része szerinti elállási 
mintatájékoztatót és az elállási mintanyilatkozatot, illetve valamely más, 
egyértelmű magyarázatot; 

f) az értékesítés utáni szolgáltatások és adott esetben a jótállás megléte és 
feltételei;

g) adott esetben a szerződés időtartalma, illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

h) adott esetben a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb 
időtartama;

i) a kereskedő kérésére a fogyasztó által fizetendő vagy biztosítandó letét vagy 
egyéb pénzügyi garancia megléte és feltételei;

j) adott esetben a viták megegyezéses úton történő rendezésének lehetősége.



PR\818460HU.doc 19/29 PE442.789v02-00

HU

2. Nyilvános árverés esetén az (1) bekezdés b) és ba) pontjában szereplő információ 
helyett helyébe az árverező postai címe és személyazonossága léphet az árverező 
megfelelő adatait is megadhatják.

2a. A tagállamok az I. melléklet A. része szerinti elállási mintatájékoztatóhoz nem 
hoznak további formai előírásokat.

3. Az (1) bekezdésben említett információ a távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződések az adásvételi szerződés vagy a szolgáltatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

3a. Abban az esetben, ha e cikk rendelkezései ellentmondásban állnának az Unió más, 
a különleges szerződések esetében a tájékoztatási kötelezettségeket szabályozó jogi 
rendelkezéseivel, utóbbiak élveznek elsőbbséget, és ezekre a különleges 
szerződésekre ezek irányadóak.

3b. Azon, távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, 
amelyek ingatlanokra, közlekedési- vám-, egészségügyi és szociális szolgáltatásokra 
vonatkoznak, a tagállamok kiegészítő tájékoztatási kötelezettséget írhatnak elő vagy 
tarthatnak fenn.

3c. A tagállamok tájékoztatási kötelezettséget adhatnak ki vagy tarthatnak fenn 
minden olyan, távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül kötött, szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos szerződés esetében, amelyekre a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 22. cikke (5) bekezdésének15 megfelelően kiegészítő tájékoztatási 
követelményeket írnak elő a felségterületükön székhellyel rendelkező szolgáltatók 
számára.

3d. Az e fejezetben szereplő tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének bizonyítási terhe 
a kereskedőé.

6. cikk 
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása

4. Amennyiben a kereskedő nem teljesítette tájékoztatási kötelezettségét az 5. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett kiegészítő költségekre vonatkozóan, a fogyasztó 
nem köteles kifizetni ezeket a kiegészítő költségeket.

5. A 7. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk és a 42. cikk sérelme nélkül, az 5. cikk bármely 
megsértésének következményeit a hatályos nemzeti jogszabályokkal összhangban 
kell meghatározni. Az 5. cikk bármely megsértése esetén a tagállamok hatékony, 
kötelmi jogi jogorvoslati lehetőségeket biztosítanak a nemzeti jogszabályokban.

7. cikk
A közvetítőkre vonatkozó külön tájékoztatási kötelezettségek

6. A szerződés megkötését megelőzően a közvetítő köteles tájékoztatni a fogyasztót, 
hogy a közvetítő egy másik fogyasztó nevébenvagy javára jár el, és hogy az így 
megkötött szerződés nem kereskedő és fogyasztó között létrejött szerződésnek, 

                                               
15 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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hanem két fogyasztó között létrejött szerződésnek minősül, és mint ilyen nem 
tartozik ezen irányelv hatálya alá.

7. Azt a közvetítőt, aki nem teljesíti az (1) bekezdésben tartalmazott kötelezettséget, 
úgy kell tekinteni, mintha a szerződést a saját nevében kötötte volna.

8. Ez a cikk nem vonatkozik a nyilvános árverésekre.

III. fejezet

A fogyasztók tájékoztatása és az elállás joga a távollevők között és az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén

8. cikk 
 Hatály

Ez a fejezet a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozik.

9. cikk
Tájékoztatási kötelezettség a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 

esetében

A távollevők és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések tekintetében a kereskedőnek az 
alábbi, a szerződés elválaszthatatlan részét képező információkat kell közölnie:

a) az 5. és 7. cikkben említett információk, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének 
d) pontjától eltérően a fizetés, szállítási és teljesítési feltételeket valamennyi 
esetben;

b) amennyiben az elállási jog alkalmazható, az elállási jog I. melléklettel 
összhangban történő gyakorlásának feltételei és eljárásai;

c) ha a postai címétől eltérő, a kereskedő telephelyének postai címe (és adott 
esetben annak a kereskedőnek a postai címe akinek a javára eljár) ahova a 
fogyasztó bármely panaszát címezheti;

d) a magatartási kódexek megléte és ahol ilyen létezik, a beszerzés módja;

e) ahol ilyen létezik, a viták megegyezéses úton történő rendezésének lehetősége;
f) hogy a szerződést egy kereskedővel kötik meg, és ennek eredményeként a 

fogyasztó részesül az ezen irányelv által biztosított védelemben.

10. cikk z üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén fennálló tájékoztatási 
kötelezettségek teljesítésének formai követelményei

1. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések vonatkozásában, a az 9. 5. cikkben előírt 
információkat kell közölni a megrendelőlapon, világosan, közérthető nyelven  és 
olvashatóan a megrendelőlapon szerződésben vagy valamely más tartós 
adathordozón a szerződés megkötése előtt időben, ha ez a szerződés természeténél 
fogva arányosnak tűnik. A megrendelőlapnak az I. melléklet B. részében szereplő 
szabvány elállási nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
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2. Az üzlethelyiségen kívül lévő szerződés csak akkor érvényes, amennyiben a 
fogyasztó aláírja megrendelőlapot és amennyibena megrendelőlap nem papír alapú, 
egy másik tartós adathordozón megkapja a megrendelőlap másolatát.

3. A tagállamok nem tesznek kötelezővé az (1) és (2) bekezdésekben bekezdésben 
előírtaktól eltérő formai követelményeket.

11. cikk
A távollevők közötti szerződések szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek 

formai követelményei

9. A távollevők közötti szerződések vonatkozásában a 9. cikk a) pontjában az 5. 
cikkben előírt világosan, közérthető nyelven megfogalmazott és olvasható 
információkat a fogyasztóknak át kell adni, vagy a fogyasztók rendelkezésére kell 
bocsátani a szerződés megkötése előtt a szerződés megkötéséhez idejekorán az 
alkalmazott távközlő eszközöknek megfelelően.

10. Ha a kereskedő telefonon hívja a fogyasztót távollévők közötti szerződés 
megkötésének céljából, a telefonbeszélgetés elején a kereskedő felfedi a fogyasztó 
előtt a személyazonosságát és a telefonhívás kereskedelmi célját.

11. Ha a szerződést egy olyan adathordozón kötik meg, amelyen az információk 
megjelenítésére korlátozott hely és/vagy idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés 
megkötése előtt a kereskedő az alkalmazott adathordozón megadja legalább a termék 
lényeges tulajdonságait és az 5. cikk (1) bekezdésének a) és c) a)–c) pontjában 
említett teljes árat. Az 5. és 7. cikkekben cikkben említett további információkat a 
kereskedő megfelelő módon, az (1) bekezdéssel összhangban biztosítja a fogyasztó 
számára.

12. A fogyasztó bármely távollevők közötti szerződés megkötését követően – ésszerű 
időn belül, de legkésőbb az áruk szállításának időpontjában vagy a szolgáltatás 
teljesítésének megkezdésekor – tartós adathordozón megerősítést kap a 9. cikk a)–f) 
pontjában az 5. cikkben említett információról, kivéve, ha már a távollevők közötti 
szerződés megkötése előtt megkapta az információkat tartós adathordozón.

13. A tagállamok nem tesznek kötelezővé az (1)–(4) bekezdésekben előírtaktól eltérő 
formai követelményeket.

12. cikk
Az elállási időszak hossza és kezdete

14. A fogyasztó tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a távollevők között vagy 
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződéstől. 

15. Az A távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül megkötött, áruk szállításáról 
szóló szerződések esetében az elállási időszak attól a naptól kezdődik, amikor a 
fogyasztó aláírja a megrendelőlapot, vagy azokban az esetekben, amikor a 
megrendelőlap nem papír alapú, amikor a fogyasztó a megrendelőlap egy példányát 
egy másik tartós adathordozón megkapja vagy az általa megjelölt, a szállítótól eltérő 
harmadik személy átveszi a megrendelt árukat. A több részből vagy darabból álló 
áruk esetén az elállási időszak attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó vagy az 
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általa megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy átveszi a megrendelt áruk 
utolsó részét vagy darabját.

2a. A szolgáltatások nyújtására vonatkozó, távollevők közötti szerződések esetében az 
elállási időszak a szerződés megkötésének napjától kezdődik.

2b. A szolgáltatások nyújtására vonatkozó, üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés 
esetén az elállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a fogyasztó tartós 
adathordozón megkapja az aláírt szerződés egy példányát.

2c. A távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül megkötött vegyes szerződés esetében 
az elállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a fogyasztó az árut átveszi és a 
vegyes szerződésben szereplő szolgáltatást megkapta vagy – tartósan nyújtott 
szolgáltatás esetén – a szolgáltatás nyújtása megkezdődött.

16. Az (1) bekezdésben említett határidő teljesül, amennyiben az elállási jog 
gyakorlására vonatkozó értesítést a fogyasztó az említett határidő előtt elküldi.

17. A tagállamok nem tilthatják meg, hogy az elállási időszak alatt a felek teljesítsék 
szerződésből adódó kötelezettségeiket. 

13. cikk
 Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztása

1. Ha kereskedő a 9. cikk b) pontját az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontját, a 10. cikk 
(1) bekezdését és a 11. cikk (4) bekezdését megsértve nem tájékoztatta a fogyasztót 
az elállási jogáról, az elállási időszak három hónappal egy évvel azután jár le, hogy a 
kereskedő maradéktalanul teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

1a. A határozatlan időre kötött szolgáltatási szerződések esetén az (1) bekezdésben 
megnevezett elállási időszak a szerződés megkötésének napján kezdődik.

14. cikk
Az elállási jog gyakorlása

18. A fogyasztó az elállási időszak vége előtt tájékoztatja a kereskedőt elállási 
szándékáról egy tartós adathordozón. A fogyasztó e célra vagy egy a kereskedőhöz 
címzett, saját szavaival megírt nyilatkozatban, vagy az I. melléklet B. részében 
található szabvány elállási mintanyilatkozatot nyilatkozaton, vagy más egyértelmű 
nyilatkozatot is használhat.
Erre az a szabvány elállási nyilatkozatra mintanyilatkozatra vonatkozóan a 
tagállamok nem állapíthatnak meg további formai követelményeket.

19. Az interneten megkötött, távollevők Távollevők közötti szerződések esetén a 
kereskedő az (1) bekezdésben említett lehetőségeken kívül, biztosíthatja a fogyasztó 
számára a szabvány az I. melléklet B. részének megfelelő elállási nyilatkozat
mintanyilatkozat vagy más elállási nyilatkozat e-mailen történő megküldését vagy 
egy honlapon elektronikus formában történő kitöltését a kereskedő honlapján. Ebben
Az utóbbi az esetben a kereskedő e-mail-ben, késedelem nélkül visszaigazolja a 
fogyasztónak az elállás kézhezvételét.
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15. cikk
Az elállás hatásai

Az elállási jog gyakorlása megszünteti a felek kötelezettségeit:

a) a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés 
teljesítésére vonatkozóan, vagy

b) az a távollevők közötti vagy üzlethelyiségen kívüli kívül megkötött szerződés 
megkötésére vonatkozóan, amennyiben a fogyasztó tette az ajánlatot.

A kereskedő visszafizetési kötelezettsége kötelezettségei elállás esetén

20. Az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhez vételétől számított tizennégy harminc
napon belül a kereskedő visszatéríti a fogyasztó bármilyen befizetését.

1a. Amennyiben a fogyasztó nyomatékosan a standard szállítási módtól eltérő szállítási 
módot választott, a kereskedőnek nem kell az ebből származó többletköltséget 
visszatérítenie.

21. Az adásvételi A távollevők közötti és az üzlethelyiségen kívül megkötött, 
áruszállítással kapcsolatos szerződéseknél a kereskedő visszatarthatja a 
visszatérítést addig, amíg vissza nem kapta az árukat, vagy a fogyasztó bizonyítékot 
nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az árukat visszaküldte, a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni, kivéve, ha a kereskedő felajánlotta, hogy az árukat 
saját maga hozza el.

Artikel 17
A fogyasztó visszaszolgáltatási kötelezettségei elállás esetén

22. Azon, adásvételi távollevők közötti és az üzlethelyiségen kívül megkötött, 
áruszállítással kapcsolatos szerződések esetében, amelyeknél az árukat a fogyasztó 
vagy a fogyasztó kérésére egy harmadik személy az elállási időszak lejárta előtt 
átveszi, a fogyasztó – attól az időponttól számított 14 napon belül, amikor értesítette 
a kereskedőt az elállásról – visszaküldi az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek 
vagy a kereskedő által az átvételre felhatalmazott személynek, kivéve ha a kereskedő 
maga ajánlja fel az áruért történő kiszállást.
A fogyasztó csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli. Nem kell e 
költségeket megtérítenie, ha , kivéve ha a kereskedő beleegyezik ennek e a 
költségeknek költségek a viselésébe vagy a visszaküldendő áruk értéke túllépi az 50 
eurót.

23. A fogyasztó csak az áruk fajtájának, természetének és működésének felméréséhez 
szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel. A 
fogyasztó nem felel az értékcsökkenésért, amennyiben a kereskedő az elállási jogról 
való értesítést a 9. cikk b) az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban 
elmulasztotta. Az elállási jog hatálya alá tartozó szolgáltatási szerződéseknél a 
fogyasztó nem viseli az elállási időszakban teljesített szolgáltatás teljes vagy 
részleges költségeit.



PE442.789v02-00 24/29 PR\818460HU.doc

HU

Az elállási jog gyakorlásának joghatásai a kiegészítő kapcsolt szerződésekre vonatkozóan

1. A 2008/48/EK irányelv 15. cikkének sérelme nélkül, ha a fogyasztó a távollevők 
között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől való elállási jogát a 12. és 
17. cikkel összhangban gyakorolja, az adott kiegészítő kapcsolt szerződés 
automatikusan megszűnik a fogyasztó bármilyen olyan költségviselése nélkül, 
amiről ez az irányelv nem rendelkezik.

2. A tagállamok részletes szabályokat állapítanak meg az ilyen szerződések 
felbontására vonatkozóan.

19. cikk
Az elállási jog alóli kivételek

24. Az A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
vonatkozásában az elállási jog az alábbiak tekintetében nem alkalmazható:
a) az olyan szolgáltatások esetében, ahol a teljesítés a 12. cikkben említett 

tizennégy napos időszak vége előtt megkezdődött a fogyasztó tartós 
adathordozón kifejezett beleegyezésével;

b) áruk szállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések 
esetében, ha az ár a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi 
piacok ingadozásaitól függ;

c) a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelő, vagy egyértelműen a 
fogyasztó személyéhez kötött, vagy a gyorsan romló vagy rövid szavatossági 
idejű árukra vonatkozó áruszállítás esetében;

ca) ha élelmiszert, italokat vagy más, higiéniai szempontból érzékeny árut 
szállítanak, amelyek csomagolását vagy lezárását a fogyasztó már kibontotta;

cb) az olyan szerződés esetében, amelynek azonnali teljesítésére a fogyasztó – egy 
azonnali sürgős helyzetre válaszul – megkérte a kereskedőt; ha ez 
alkalommal a kereskedő a fogyasztó azonnali sürgős helyzetének 
megoldásához elengedhetetlenül szükséges árukon vagy szolgáltatásokon 
kívül további szolgáltatásokat vagy árukat szállít, illetve ad el, ezekre a 
kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;

cc) olyan szerződések esetén, amelyeknél a fogyasztó kifejezetten megkérte a 
kereskedőt, hogy keresse fel lakásán, hogy ott javítási vagy karbantartási 
munkálatokat végezzen; ha ez alkalommal a kereskedő a fogyasztó által 
kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez 
felhasznált cserealkatrészeken felül kínál szolgáltatásokat vagy árukat, 
ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállás 
joga;

d) a borszállítás, amelynek áráról az adásvételi a szerződés megkötése idején 
állapodtak meg, amelynek a szállítására csak a 22. cikk (1) bekezdésében 
említett határidőn túl kerülhet sor és amelynek a tényleges értéke a kereskedő 
által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacok ingadozásaitól függ;
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e) a lezárt csomagolásban lévő hang-, illetve képfelvétel, valamint 
számítástechnikai szoftver szállítása esetében, ha a csomagolást a fogyasztó 
felbontotta;

f) hírlapok, folyóiratok és magazinok szállítása esetében;
g) szerencsejáték- és lottójáték-szolgáltatás esetében;

h) nyilvános árverésen kötött szerződés esetében.
25. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések vonatkozásában az elállási jog az 

alábbiak tekintetében nem alkalmazható:
a) a fogyasztó által távközlő eszközök segítségével előzetesen kiválasztott

élelmiszerek, italok és más egyéb, a háztartásban mindennapi fogyasztásra 
szolgáló áruk – az általában a saját üzlethelyiségében értékesítő – kereskedő 
által a fogyasztó lakhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő 
szállítására irányuló szerződés esetében;

b) az olyan szerződés esetében, amelynek azonnali teljesítésére a fogyasztó – egy 
azonnali sürgős helyzetre válaszul – megkérte a kereskedőt; ha ez alkalommal 
a kereskedő a fogyasztó azonnali sürgős helyzetének megoldásához 
elengedhetetlenül szükséges árukon vagy szolgáltatásokon kívül további 
szolgáltatásokat vagy árukat szállít, illetve ad el, ezekre a kiegészítő 
szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;

c) azok a szerződések, amelyeknél a fogyasztó távközlő eszközök segítségével 
kifejezetten kérte a kereskedőt a lakása felkeresésére a tulajdonán történő 
javítási és fenntartási munkák elvégzésére; ha ez alkalommal a kereskedő a 
fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a fenntartás vagy javítás 
elvégzéséhez felhasznált csere alkatrészeken felül kínál szolgáltatásokat vagy 
árukat, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az 
elállás joga.

3. A felek megállapodhatnak arról, hogy az (1) és (2) bekezdéseket bekezdést nem 
alkalmazzák.

20. cikk
Az alkalmazási körön kívül eső távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül kötött szerződések

26. A 8–19. cikk nem vonatkozik a távollevők és az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekre:
a) ingatlan értékesítésére, illetve más, ingatlannal kapcsolatos jogokra vonatkozó 

szerződések, a bérleti szerződések és az ingatlanra vonatkozó munkálatok 
kivételével,

b) amelyeket árusító automata vagy automatizált üzlethelyiség használatával 
kötnek;

c) távközlési üzemeltetőkkel kötött szerződések az erre a célra létesített nyilvános 
távbeszélő állomás igénybevétele útján;
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d) élelmiszerek vagy italok kereskedő által történő szállítása a kereskedő 
üzlethelyiségének szomszédságában végzett gyakori és rendszeres kiszállítási 
tevékenység alkalmával.

27. A 8–19. cikk nem vonatkozik az üzlethelyiségen kívül kötött, alábbiakra vonatkozó 
szerződésekre:

a) biztosítás,
b) olyan pénzügyi szolgáltatások, amelyek ára a pénzpiac olyan ingadozásaitól 

függ, amelyekre a kereskedő nincs befolyással, ugyanakkor ilyen ingadozások 
az elállási időszak alatt előfordulhatnak a 2002/65/EK irányelv 6. cikkének (2) 
bekezdésének a) pontjában16 szereplő meghatározással összhangban, valamint

c) a 2008/48/EK irányelv hatálya alá tartozó hitel.

28. A 8–19. cikk nem vonatkozik a távollevők közötti szállodai, szállítási, 
autókölcsönzési, vendéglátói, illetve szabadidős szolgáltatói tevékenységekre, az 
adott időpontra vagy teljesítési időszakra vonatkozó szerződések vonatkozásában.

(…)

                                               
16 HL L 271., 1994.10.9., 16. o.



PR\818460HU.doc 27/29 PE442.789v02-00

HU

I MELLÉKLET
AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A. Elállási mintatájékoztató

Elállási jog
Ön tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat e szerződéstől. 
Az elállási időszak [a megrendelt áru átvételekor] (1) kezdődik. Az elállási időszak 
kiszámításába nem számít bele [az áru kézhezvételének] (2) napja. Ha az elállási időszak 
utolsó napja péntekre, szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az a következő munkanapon 
ér véget.
Az elállási határidő betartásához elegendő az elállási nyilatkozat idejében történő 
visszaküldése. 
Az elállási nyilatkozatot tartós adathordozón (pl. a postán feladott levélben) (3) kell 
elküldeni a következő címre: (4) Itt választhatja a lenti minta használatát; ez azonban nem 
kötelező.

Az elállás következményei
Ahhoz, hogy elállása érvényes legyen, a kézhez kapott árukat tizennégy naptári napon belül 
[a mi költségünkre] (5) vissza kell küldenie. Az elállási időszak az Ön számára az elállási 
nyilatkozat elküldésével kezdődik. Ezen időszakba nem számít bele az elállási nyilatkozat 
elküldésének napja. Ha az elállási időszak utolsó napja péntekre, szombatra vagy 
vasárnapra esik, akkor az a következő munkanapon ér véget.
Amennyiben a kézhezkapott árut csak megromlott állapotban tudja visszaküldeni, az 
értékvesztésért Ön felel. Ez csak akkor érvényes, ha ez az értékvesztés az áruk nem 
rendeltetésszerű használatából ered. Elkerülheti a romlást, ha az árukat nem saját 
tulajdonaként veszi használatba és semmi olyat nem tesz, ami értékét csökkenti.
Érvényes elállás esetén minden Ön által számunkra eszközölt kifizetést tizennégy naptári 
napon belül vissza kell fizetnünk. Az elállási időszak számunkra az elállási nyilatkozat 
kézhezvételével kezdődik. Ezen időszakba nem számít bele az elállási nyilatkozat 
kézhezvételének napja. Ha az elállási időszak utolsó napja péntekre, szombatra vagy 
vasárnapra esik, akkor az a következő munkanapon ér véget.
A kifizetett összegek visszatérítését addig halaszthatjuk, amíg az árukat [vissza nem kaptuk, 
illetve Ön be nem mutatta a nyugtát az áruk visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik 
időpont a korábbi] (6). 

Jegyzetek:
(1) Ha az alábbi rendhagyó esetek egyike állna fenn, a zárójelben lévő kiegészítés a 

következő: 
a) a távollevők közötti szolgáltatási szerződések esetében: „a szerződés 

megkötésekor”;
b) az üzlethelyiségen kívül megkötött szolgáltatói szerződések esetében: „az aláírt 

szerződés egy példányának tartós adathordozón (pl. papíron) történő 
kézhezvételekor”.

(2) Ha az alábbi rendhagyó esetek egyike állna fenn, a zárójelben lévő kiegészítés a 
következő: 
a) a távollevők közötti szolgáltatási szerződések esetében: „a szerződés 

megkötésének”;
b) az üzlethelyiségen kívül megkötött szolgáltatói szerződések esetében: „amikor 

Ön kézhez kapta a szerződéses dokumentum egy példányát”.
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(3) Távollévők közötti szerződések esetén a következőt kell beilleszteni: 
a) ha a kereskedő megengedi a fogyasztónak, hogy elállási szándékát e-mailen 

jelezze: „vagy e-mailen”;
b) ha a kereskedő megengedi a fogyasztónak, hogy az elállási mintanyilatkozatot 

egy weboldalon elektronikus úton töltse ki: „vagy weboldalunkon”.
(4) Beillesztendő: A kereskedő személyazonossága és üzletének székhelye. Távollévők 

közötti szerződések esetében meg kell adni a következőket is: a kereskedő e-mail címe 
és/vagy internetcíme, amelyeket a fogyasztó a szerződéstől való elállásra használhat.

(5) Ha a visszaküldendő áru ára nem haladja meg az 50 eurót, a zárójelben lévő 
kiegészítés a következő: „saját költségére”.

(6) Ha a kereskedő felajánlja, hogy a fogyasztótól maga hozza el az árut, a zárójelben 
lévő kiegészítés a következő: „Öntől el nem hoztuk”.

A. Az elállási nyilatkozaton feltüntetendő információk
1. A kereskedő neve, postai címe és e-mail címe, akinek az elállási nyilatkozatot el kell 

küldeni.

2. Nyilatkozat arról, hogy a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől és ezt a jogot 
az alábbi elállási nyilatkozat az (1) bekezdésben említett kereskedőnek tartós 
adathordozón történő elküldésével gyakorolhatja:

a) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a megrendelőlap aláírását 
követő tizennégy napon belül;

b) a távollevők közötti adásvételi szerződések esetében az áruk fogyasztó – vagy 
egy a szállítótól eltérő harmadik személy – általi átvételét követő tizennégy 
napon belül;

c) a távollevők közötti szolgáltatási szerződések esetében:

– a szerződés megkötését követő tizennégy napon belül, amennyiben a 
fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését a szerződés 
teljesítésének megkezdésére ennek a tizennégy napos időszaknak a 
lejárta előtt;

– a szerződés teljesítésének megkezdésekor lezáruló időszakon belül, 
amennyiben a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adta a 
szerződés végrehajtásának megkezdésére a tizennégy napos időszak 
lejárta előtt.

29. Valamennyi adásvételi szerződés esetén a fogyasztó nyilatkozatban történő 
tájékoztatása az áruk kereskedőhöz történő visszaküldés határidejéről és módjáról, 
valamint a 16. cikk és 17. cikk (2) bekezdésével összhangban történő visszatérítés 
feltételeiről.

30. Az interneten kötött, távollevők közötti szerződések esetében egy nyilatkozat arról, 
hogy a fogyasztó elektronikusan kitöltheti és kereskedő honlapján eljuttathatja az 
szabványos elállási nyilatkozatot, és arról, hogy a szóbanforgó elállási nyilatkozat 
kézhezvételéről a kereskedő haladéktalanul értesíti e-mailben.

31. Egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztó használhatja a B. részben 
meghatározott elállási nyilatkozatot.
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B. Elállási mintanyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki is juttassa vissza)
– Címzett: (személyazonosság, a vállalkozás levelezési címe és adott esetben e-mail-

címe) (*)
– Én/mi (**) ezúton értesítem/értesítjük, hogy a szerződéstől elállok/elállunk.

Alulírott/ak* kijelenti/k, hogy alulírott/ak* eláll/nak az alábbi áruk adásvételétől/az 
alábbi szolgáltatás igénybevételétől*

– Megrendelés időpontja*/átvétel időpontja* (***):
– Fogyasztó(k) neve (***):
– Fogyasztó(k) címe (***):
– A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag nyomtatványon történő értesítés e nyomtatvány 

papíron történő elküldése esetén) (***)
– Kelt (***)

    (*)   A formanyomtatványnak a fogyasztó részére történő átadása előtt a kereskedő által 
kitöltendő rész.
  (**)    A nem kívánt rész törlendő.

(***)  A fogyasztó(k) tölti(k) ki e formanyomtatványnak a szerződéstől való elállásra történő 
felhasználásakor.


