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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, 
IV-VII. fejezet
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Rendes jogalkotási 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 a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 
eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (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, valamint 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 
tagállamok parlamentjeinek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 



PE442.789v03-00 6/29 PR\819690HU.doc

HU

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 az Európai Unió működéséről szóló szerződésre 
és különösen annak 95 114. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára2,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak rendes jogalkotási eljárásnak
megfelelően4,

mivel:

(...)
(37a) A fogyasztók által tapasztalt nehézségek és a kereskedőkkel folytatott viták legfőbb 

forrása az áruk átadása, beleértve az áruk szállítás során bekövetkező elveszését 
vagy károsodását, illetve a késedelmes vagy hiányos teljesítést. Ezért célszerű 
harmonizálni a teljesítésre és a kárveszély átszállására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.

(37b) Ha a kereskedő nem tesz eleget teljesítési kötelezettségének, a fogyasztó tartós 
adathordozó segítségével legalább hétnapos határidő kitűzésével teljesítésre 
hívhatja fel, és közölheti vele, hogy nem teljesítés esetén eláll a szerződéstől. Az 
elállást e határidő eredménytelen eltelte után hatályosnak kell tekinteni. 
Kártérítéshez fűződő jogainak sérelme nélkül a fogyasztónak az elállástól számított 
hét napon belül visszajárnak a már teljesített pénzbeli szolgáltatások. A 
tagállamoknak lehetőségük van, hogy a teljesítésnek a fogyasztó által 

                                               
* 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.



PR\819690HU.doc 7/29 PE442.789v03-00

HU

meghatározott határidőn belüli elmaradása esetére egyéb szavatossági igényekről 
belső jogszabályokat bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a fogyasztók nagyobb 
védelmének biztosítása érdekében. 

(38) A fogyasztói értékesítés során az áruk átadása többféle módon történhet. Csak az 
olyan szabály, amelytől szabadon el lehet térni teszi lehetővé az említett 
változatosság figyelembevételéhez szükséges rugalmasságot. A fogyasztót védeni 
kell az áruk kereskedő által megszervezett vagy végrehajtott szállítása közben történő 
bármilyen veszteség és kár kockázata ellen. A kárveszély átszállásáról bevezetett 
szabály nem alkalmazható amennyiben a fogyasztó szükségtelenül késlelteti az 
átvételt (például amikor a fogyasztó nem veszi át a postahivataltól az árut az utóbbi 
által kijelölt határidőn belül). Ilyen esetben a kereskedővel megállapodott teljesítési 
időpont után a fogyasztó viseli a veszteség vagy megrongálódás kockázatát.

(39) A kereskedő felelősséggel tartozik a fogyasztó felé, amennyiben az áru nem 
szerződésszerű. Az áru szerződésszerűségét vélelmezni kell, amennyiben az számos, 
főként az áruk minőségére vonatkozó feltételt teljesít. A minőség és a teljesítmény 
amelyet a fogyasztók jogosan elvárhatnak egyebek közt attól függ, hogy az áruk újak 
vagy használtak, illetve az áruk várható élettartamától. Az áru kellékhibáját akkor is 
vélelmezni kell, ha fajta szerinti vagy részteljesítésről van szó. 

(39a) Ha az áru nem rendelkezik a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal, a 
fogyasztó jogosult az áru szerződésszerű állapotának térítésmentes helyreállítását, 
és választása szerint az áru kijavítását vagy kicserélését követelni; egyébként 
árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

(40) A fogyasztó először az áru kijavítását vagy kicserélését követelheti az eladótól, 
kivéve, ha e szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára 
aránytalan lenne. A szavatossági igény aránytalanságát objektív alapon kell 
megállapítani. A szavatossági igény aránytalannak tekintendő, ha annak 
alkalmazása más szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne; azon kérdés eldöntésekor, hogy aránytalanok-e a 
költségek, az a tényező a kulcsfontosságú, hogy az egyik szavatossági igény 
költségei jelentős mértékben meghaladják-e a másik szavatossági igény költségeit.
Ha az áru nem szerződésszerű, a fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, hogy 
követelhesse a kereskedőtől az áru kijavítását vagy a kereskedő választása szerint 
annak kicserélését, kivéve ha a kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás jogellenes, 
lehetetlen vagy a kereskedő részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A kereskedő 
erőfeszítését objektíven kell megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek a hiba 
orvoslása közben felmerült költségeit, az áru értékét és a hiba jelentőségét. Az 
alkatrészek hiánya nem minősül jogos indoknak, ha a kereskedő – ésszerű időn belül 
illetve aránytalan erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba orvoslását.

(41) A fogyasztónak nem kell viselni a hiba elhárításának költségeit, különösen az 
elküldéssel járó és az anyagköltségeket, valamint a munkadíjat, a kellékhibának 
maga a fogyasztó által megfelelő mértékben történő elhárításának költségeit.
Továbbá a fogyasztó nem tartozik kártalanítani a kereskedőt a hibás áruk 
használatáért.

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy egynél többször elmulasztja a hiba orvoslását, A 
fogyasztó jogosult szabadon választani bármelyik rendelkezésre álló szavatossági 
igény közül, ha nem igényel kijavítást vagy kicserélést. A kereskedő elutasítása lehet 
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kifejezett vagy hallgatólagos, ez utóbbi esetben azt jelenti, hogy a kereskedő nem 
válaszol vagy nem vesz tudomást a fogyasztónak a hiba orvoslására vonatkozó 
követeléséről. A tagállamoknak lehetőségük van, hogy a szerződésszegés esetére 
szóló szavatossági igények szabad megválasztásáról belső jogszabályokat 
bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a fogyasztók nagyobb védelmének biztosítása 
érdekében. Ezen intézkedéseknek azonban a fogyasztó védelméhez mérten 
feltétlenül szükségesnek, arányosnak és hatásosnak kell lenniük. 

(42a) Ha a kereskedő utolsó eladóként a gyártó cselekménye vagy mulasztása miatt felel 
a fogyasztóval szemben, biztosítani kell, hogy a kereskedő utolsó eladóként 
viszontkeresetet érvényesíthessen a szerződésláncon belül a felelősséggel tartozóval 
szemben. Erre az esetre a tagállamok belső jogi rendelkezései meghatározzák a 
felelős személyét, valamint az eljárás módját és annak feltételeit. 

(42b) A fogyasztó szerződésszegés esetén két éven belül érvényesítheti szavatossági igényét. 
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy azok a hibák, amelyek a kárveszély 
átszállását követő hat hónapon belül léptek fel, már a kárveszély átszállásának 
időpontjában megvoltak. A tagállamoknak lehetőségük van, hogy az 
igényérvényesítési határidőkről, a bizonyítási teher átszállásának időtartamáról 
vagy az igényérvényesítési határidő lejártát követően ismertté váló jelentős hibákra 
vonatkozó külön szabályokról belső jogszabályokat bocsássanak ki vagy tartsanak 
fenn a fogyasztók nagyobb védelmének biztosítása érdekében. Ezen 
intézkedéseknek azonban a fogyasztó védelméhez mérten feltétlenül szükségesnek, 
arányosnak és hatásosnak kell lenniük. 

(43) Az 1999/44/EK irányelv lehetővé tette a tagállamoknak, hogy legalább két hónapos 
határidőt állapítsanak meg, amelyen belül a fogyasztó tájékoztatni köteles a 
kereskedőt bármilyen hibáról. Az átültetésre vonatkozó eltérő jogszabályok a 
kereskedelem akadályait hozták létre. Ezért ennek a szabályozási lehetőségnek a 
mellőzésére és a jogbiztonság növelésére van szükség, azáltal, hogy a fogyasztót arra 
kötelezik, hogy az észlelés időpontjától számított két hónapon belül tájékoztassa a 
kereskedőt a hibáról

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó jótállást nyújt a fogyasztóknak. A fogyasztók 
félrevezetésének elkerülése érdekében, a jótállásnak meghatározott információkat 
kell tartalmaznia, beleértve az időtartamát, a területi hatályát és egy olyan 
nyilatkozatot, amely szerint a hatályos belső jogi előírások keretében a jótállás nem 
érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait.

(45) Nincs szükség a fogyasztók védelmére azokkal a tisztességtelen szerződési 
feltételekkel szemben, amelyekről nem egyedileg tárgyaltak, mint például az 
általános szerződési feltételek. A tisztességtelen feltételekre vonatkozó szabályokat 
azokra a feltételekre nem kell alkalmazni, amelyekről a fogyasztó tárgyalást 
követően állapodott meg. A kereskedő vagy a kereskedő érdekében eljáró harmadik 
fél által szerkesztett különböző szerződési feltételek közötti választás lehetőségének 
biztosítását nem lehet tárgyalásnak tekinteni.

(46) A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni 
az olyan szerződési feltételekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve tükrözik a 
tagállamok közösségi joggal összhangban lévő kötelező érvényű törvényi vagy 
rendeleti rendelkezéseit. Hasonlóképpen a Közösség vagy a tagállamok által aláírt 
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nemzetközi egyezmények elveit és rendelkezéseit tükröző feltételeket – különösen 
ami a szállítási területet illeti – nem kell vizsgálni a tisztességtelenséget.

(47) A fogyasztói szerződéseknek világosnak, közérthető nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lenniük. A kereskedők megválaszthatják a betűtípust és 
betűméretet, amelyeket a szerződési feltételek összeállításához használnak. A 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani a feltételek elolvasására még a szerződés 
megkötése előtt. Ezt az alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a feltételek kérésre 
történő rendelkezésre bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött szerződések esetében)
vagy a szóban forgó feltételek más módon történő elérhetővé tételével (pl. a 
kereskedő honlapján a távollévők közötti szerződések vonatkozásában) vagy a 
szerződéses dokumentum csatolásával (a házaló kereskedelem körében kötött 
szerződések esetén). Bármilyen a kereskedő fő szerződéses kötelezettségének 
díjazásán felüli bármely fizetésre vonatkozóan a kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata révén, mint például az online előre 
kipipált négyzetek.

(48) A jóhiszeműség megítélésében különös figyelmet fordítanak a szerződő felek 
alkupozíciójának erősségére, arra, hogy befolyásolták-e valamilyen módon a 
fogyasztót a feltétel elfogadására, és hogy az árut vagy szolgáltatást a fogyasztó 
külön megrendelésére értékesítették vagy bocsátották a fogyasztó rendelkezésére. A 
kereskedő akkor felel meg a jóhiszeműség követelményének, ha tisztességesen és 
méltányosan jár el a másik féllel szemben, akinek a jogos érdekeit figyelembe veszi.

(49) Ezen irányelv alkalmazásában, sem a szerződés tárgyát megállapító feltételek 
tisztességességét, sem a rendelkezésre bocsátott áru vagy szolgáltatás ár/minőség 
arányát nem lehet értékelni, hacsak azok a feltételek nem teljesítették az 
átláthatóságra vonatkozó követelményeket. A szerződés tárgyát és az ár/minőség 
arányát viszont figyelembe kell venni a többi feltétel tisztességességének 
vizsgálatakor. Például a biztosítási szerződésekben a biztosított kockázatot és a 
biztosító felelősségét egyértelműen meghatározó vagy körülíró feltételek nem 
vethetők alá ilyen megítélésnek, mivel ezeket a korlátozásokat a fogyasztó által 
fizetendő biztosítási díj kiszámításánál figyelembe veszik.

(50) A jogbiztonság és a belső piac működésének javítására az irányelv a tisztességtelen 
feltételek két listáját tartalmazza. A II. melléklet azon feltételek listáját tartalmazza, 
amelyek minden körülmények között tisztességtelennek minősülnek. A III. melléklet 
azon feltételek listáját tartalmazza, amelyek a kereskedő ellenkező bizonyításáig 
tisztességtelennek minősülnek. Valamennyi tagállamban ugyanazokat a listákat kell 
alkalmazni. A tagállamok azonban rendelkezéseket fogadhatnak el vagy tarthatnak 
fenn annak érdekében, hogy további szerződési feltételeket nyilvánítsanak 
mindenkor tisztességtelennek vagy olyan feltételnek, amelynek tisztességtelensége 
vélelmezett. Ezen intézkedéseknek azonban a fogyasztó védelméhez mérten 
feltétlenül szükségesnek, arányosnak és hatásosnak kell lenniük.

(51) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak5 megfelelően kell elfogadni.

                                               
5 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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(52) A Bizottságott különösen fel kell hatalmazni a tisztességtelennek tekintendő vagy 
vélelmezetten tisztességtelen szerződéses feltételekről szóló II. és III. melléklet 
módosítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(53) A Bizottság jogosultsága a II. és III. mellékletek módosítására irányuló jogát a 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó szabályok következetes végrehajtásának 
biztosítására kell használni, azoknak a mellékleteknek a szerződési feltételekkel 
történő kiegészítésével, amelyek minden körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek, illetve azokat amelyek a kereskedő ellenkező bizonyításáig minősülnek 
tisztességtelennek.

(54) A tagállamok a nemzeti kötelmi jog bármelyik fogalmát felhasználhatják, amely 
teljesíti azt az előírt célkitűzést, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel nem 
kötelező a fogyasztóra nézve.

(55) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy bíróságaik és közigazgatási szerveik 
megfelelő és hatékony eszközökkel rendelkezzenek annak megelőzésére, hogy 
továbbra is tisztességtelen feltételeket alkalmazzanak a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben.

(56) A Szerződéssel összhangban az irányelv magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít. Az 
irányelv nem akadályozza meg a kereskedőt abban, hogy a fogyasztóknak olyan 
szerződési feltételeket ajánljanak, amelyek meghaladják az ebben az irányelvben 
nyújtott védelmet.

(57) A nemzeti jog értelmében az ügyben a fogyasztók szerződéses jogainak védelmében 
jogosan érdekeltnek tekintendő személyeknek vagy szervezeteknek jogorvoslati 
lehetőséget kell biztosítani annak érdekében, hogy a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlattal szemben eljárást kezdeményezhessenek olyan bíróság, vagy 
közigazgatási hatóság előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a panaszok elbírálására 
vagy megfelelő bírósági eljárások kezdeményezésére.

(58) Szükséges, hogy a tagállamok meghatározzák az ezen irányelv rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítsák azok végrehajtását. E 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(59) A fogyasztót nem foszthatják meg a számára ezen irányelv által biztosított 
védelemtől. Amennyiben a szerződésre alkalmazandó jog egy harmadik ország joga, 
a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló 593/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet kell alkalmazni annak megállapítására, hogy 
a fogyasztó jogosult-e ezen irányelv által biztosított védelemre.

(60) Az Európai Bizottság megtalálja a legmegfelelőbb módot annak biztosítására, hogy 
az értékesítés helyén valamennyi fogyasztó tájékoztatást kapjon a jogairól.

(61) Mivel a nem kért értékesítés, amely fogyasztó számára, a fogyasztó kérése nélküli 
szolgáltatásnyújtásból és áruszállításából áll, a belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai 
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parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005/29/EK irányelv („irányelv a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)6 értelmében tilos, de az irányelv nem 
biztosítja a szerződéses jogorvoslatot, ezért szükséges ebbe az irányelvbe belefoglalni 
a szerződéses jogorvoslatot, amely az ilyen kéretlen szállítás esetében mentesíti a 
fogyasztót minden ellenszolgáltatás alól.

(61a) Eljárást kell előírni a kölcsönös értékelés céljából, amelynek keretében a 
tagállamoknak az ezen irányelv átültetésére nyitva álló határidő alatt először felül 
kell vizsgálniuk jogszabályaikat annak megállapítására, hogy jogrendszerükben 
mely, a szerződéssel összhangban álló, szigorúbb rendelkezéseket tartanak fenn 
vagy fogadnak el a fogyasztók számára történő nagyobb védelem biztosítása 
érdekében. Legkésőbb az ezen irányelv átültetésére nyitva álló határidő végén a 
tagállamoknak jelentést kell készíteniük a felülvizsgálat eredményeiről. Minden 
jelentést az összes többi tagállamnak és érintett érdekelt csoportoknak továbbítani 
kell. A tagállamoknak hat hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy észrevételeket 
nyújtsanak be ezekkel a jelentésekkel kapcsolatban. A Bizottságnak legkésőbb az 
ezen irányelv átültetésére nyitva álló határidő lejártát követően, majd utána 
háromévente összefoglaló jelentést kell készítenie, adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal együtt. A Bizottságnak szükség esetén közös módszertan kidolgozása 
során támogatnia kell a tagállamokat.

(61a) Annak biztosítására, hogy minden tagállamban magas szintű fogyasztóvédelem 
valósuljon meg, ösztönözni kell azokat a személyeket és szervezeteket, akiknek és 
amelyeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztóvédelemhez, hogy tájékoztassák a 
tagállamokat és a Bizottságot értékeléseik eredményéről, valamint fogalmazzanak 
meg nem kötelező erejű ajánlásokat azért, hogy ezek ezen irányelv 
felülvizsgálatának keretében figyelembe vehetők legyenek.

(62) A 2002/58/EK irányelv már szabályozza a nem kívánt tájékoztatást és magas szintű 
fogyasztóvédelmet biztosít. A 97/7/EK irányelv 10. cikkének, ugyanerre a kérdésre 
vonatkozó rendelkezéseit el kell hagyni.

(63) A belső piacot gátló akadályok észlelése esetén az irányelvet felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat a Bizottságnak az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatát 
eredményezheti, amely magában foglalhatja egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályok 
módosítását is, azoknak a kötelezettségeknek megfelelően, amelyeket a Bizottság a 
fogyasztóvédelmi politikai stratégiában a meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálatára vonatkozóan vállalt, a magas szintű közösségi fogyasztóvédelem 
megvalósítása elérése érdekében.

(64) A 85/577/EGK, a 93/13/EGK és a 97/7/EK, valamint a 1999/44/EK irányelvet 
hatályon kívül kell helyezni.

(65) Mivel ennek az irányelvnek a céljait tagállami szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az arányosság – ugyanezen cikkben megfogalmazott – elvével 
összhangban ez az irányelv nem lépheti túl a belső piaci korlátok felszámolásához és 
a fogyasztóvédelem magas közösségi szintjének eléréséhez szükséges mértéket.

                                               
6 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
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(66) Ez az irányelv tiszteletben tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert alapvető jogokat és elveket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

(…)

IV. fejezet

Egyéb, az adásvételi szerződésre jellemző fogyasztói jogok

21. cikk
Hatály

1. Ezt a fejezetet az adásvételi szerződésekre kell alkalmazni. A 24. cikk (5) 
bekezdésének sérelme nélkül, ahol a szerződés többcélú szerződés, amelynek 
tárgya áruk és szolgáltatások egyaránt, ez a fejezet csak az árukra vonatkozik. Ezen 
irányelv értelmében adásvételi szerződésnek kell tekinteni

2. Ez a fejezet az előállítandó vagy legyártandó áruk átadására irányuló szerződéseket
isvonatkozik.

3. Ezt a fejezetet nem kell alkalmazni a kereskedő által kicserélt alkatrészekre, amikor a 
26. cikk értelmében az áruk hibáját a kereskedő javítással orvosolta.

4. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a használt áruk nyilvános árverésére ezt Ezt a 
fejezetet nem kell alkalmazni azon használt árukra, amelyeket nyilvános árverésen 
értékesítenekalkalmazzák.

22. cikk
Teljesítés

2. A felek eltérő megállapodásának hiányában, a kereskedő a szerződés megkötésétől 
számított legkésőbb 30 napon belül átadja – vagyis a fogyasztónak, vagy a 
fogyasztó által kijelölt, a szállítótól eltérő harmadik fél részére átruházza – az 
árukat.

3. Amennyiben a kereskedő elmulasztja teljesítési kötelezettségét teljesítését, a 
fogyasztó tartós adathordozó segítségével a körülményekhez képest megfelelő 
határidőn belül teljesítésre hívhatja fel, amely nem lépheti túl a hét napot, és 
közölheti vele, hogy a teljesítés elmaradása esetén eláll az adásvételi szerződéstől. 
Ha a meghatározott határidő eredménytelenül telik el, vélelmezni kell, hogy a 
fogyasztó elállt az adásvételi szerződéstől. Az a fogyasztó, aki a vételárat már 
megfizette, jogosult az addig befizetett teljes összeg visszatérítésére az (1) 
bekezdésben meghatározott szállítási időponttól attól a naptól számított hét napon 
belül, amelyen a fogyasztó az adásvételi szerződéstől elállt. A fogyasztó kártérítési 
igényhez fűződő jogait ez nem érinti.
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2a. A tagállamok olyan belső jogszabályokat fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn, 
amelyek a fogyasztó számára más szavatossági igényeket írnak elő, amennyiben a 
kereskedő a (2) bekezdésben említett megfelelő határidőn belül nem teljesít. 

23. cikk
A kárveszély átszállása

4. Az áruk elvesztésének vagy sérülésének kockázata akkor száll át a fogyasztóra, 
amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó vagy az általa kijelölt, a szállítótól eltérő 
harmadik fél átveszi az árukat.

5. Az (1) bekezdésben említett kárveszély a felek által elfogadott szállítási időpontban 
száll át a fogyasztóra, ha a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt, a szállítótól 
eltérő harmadik fél nem tette meg az áruk átvételéhez szükséges, megfelelő 
lépéseket.

24. cikk
Szerződésszerűség

6. A kereskedő köteles az adásvételi szerződésnek megfelelően átadni az árut.

7. Az átadott áruk szerződésszerűségét kell vélelmezni, amennyiben teljesítik az 
alábbi feltételeket:

a) megfelelnek a kereskedő által adott leírásnak, és rendelkeznek a kereskedő 
eladó által a fogyasztónak bemutatott próba vagy minta tulajdonságaival;

b) alkalmasak a fogyasztó által meghatározott sajátos célra, amelyet a fogyasztó a 
szerződéskötéskor a kereskedő tudomására hozott, és a kereskedő elfogadott;

c) alkalmasak minden olyan célra, amelyre az azonos fajtájú árukat szokásosan 
használják, vagy

d) felmutatják az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos minőséget és 
teljesítményt, amelyet a fogyasztó ésszerűen elvárhat, figyelembe véve a 
fogyasztási cikk természetét, és ha van ilyen, a kereskedő, a gyártó vagy annak 
képviselője által a fogyasztási cikk konkrét tulajdonságai tekintetében 
különösen a reklámozás során tett vagy a címkén megjelenő nyilvános 
kijelentéseket.

8. E cikk alapján nem minősül hibának, ha a szerződés megkötésének időpontjában a 
fogyasztó a hibáról tudott vagy arról ésszerűen eljárva tudnia kellett, illetve ha a 
hibát a fogyasztó által rendelkezésre bocsátott anyag okozta.

9. A kereskedőt nem kötik a (2) bekezdés d) pontjában említett nyilvános kijelentések, 
ha bizonyítja, hogy az alábbi helyzetek közül valamelyik fennállt:

a) a kijelentésről nem tudott és arról ésszerűen eljárva nem is tudhatott;

b) a szerződéskötés megkötésének időpontjáig a kijelentést helyesbítették;
c) az áru megvételére vonatkozó elhatározást a kijelentés nem befolyásolhatta.

10. Az áru szakszerűtlen összeszereléséből eredő hiba az áru hibájával egyenértékű, ha 
az összeszerelés az áruról szóló adásvételi szerződés részét képezi, és azt a 
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kereskedő végezte vagy az ő felelősségével végezték. Ugyanez vonatkozik arra az 
esetre is, ha a fogyasztó által összeszerelendő árukat a fogyasztó szerelte össze, és a 
szakszerűtlen összeszerelés a szerelési utasítások hibájára vezethető vissza.

25. cikk
Jogszabály által biztosított jogok – A hiba miatti felelősség

A kereskedő felel a fogyasztóval szemben a kárveszély fogyasztóra történő átszállás 
időpontjában meglévő minden hibáért.

26. cikk
Szavatossági igények hibás teljesítés esetén

11. Hibás teljesítés esetén A (2)–(5) bekezdések rendelkezései szerint, amennyiben az 
áruk nem szerződésszerűek a fogyasztó jogosult:

a) az áru szerződésszerű állapotának kialakítására kijavítás vagy kicserélés útján 
a (2), (3) és (5) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően, illetve

b) megfelelő árleszállításra vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra a (4), 
(5) és (5a) bekezdésben foglaltak szerint.

c) a szerződés felmondására.
12. A fogyasztó először a kereskedő a választása szerint javítás vagy csere útján 

orvosolja a hibát a kereskedőtől az áru kijavítását vagy kicserélését követelheti, 
amennyiben az nem lehetetlen vagy aránytalan.

13. A (2) bekezdésben említett szavatossági igények aránytalannak minősülnek, ha a 
kereskedőnél költséget idéznének elő. Amennyiben a kereskedő bebizonyítja, hogy 
a hiba orvoslása javítás vagy csere útján jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
számára aránytalan erőfeszítéssel járna, a fogyasztó választhat az árengedmény 
illetve a szerződés felmondása között. A kereskedő erőfeszítése aránytalan, ha az 
árengedmény vagy a szerződés felmondásához képest túlságosan magas költségeket 
jelent a számára, figyelembe véve az áruk hibátlan állapotbeli értékét és a hiba 
jelentőségét.

a) azon érték tekintetében, amellyel az áru a hiba nélkül rendelkezne,
b) a hiba jelentőségére tekintettel, valamint
c) azon kérdés megfontolását követően, hogy más szavatossági igényre át 

lehetne-e térni (kijavítás vagy kicserélés) a fogyasztónak okozott jelentős 
kényelmetlenség nélkül, 

másik szavatossági igénnyel (kijavítás vagy kicserélés) összehasonlítva nem lenne 
megalapozott.
A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül és a fogyasztó számára 
jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.  A fogyasztó csak akkor mondhatja 
fel a szerződést, ha a hiba nem jelentéktelen.
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14. Az (5b) bekezdés sérelme nélkül a fogyasztó árleszállítást követelhet vagy elállhat 
az adásvételi szerződéstől az (1) bekezdés szerinti bármelyik orvosláshoz 
folyamodhat, amennyiben az alábbi helyzetek valamelyike fennáll:

a) a fogyasztó nem igényelhet sem kijavítást, sem kicserélést a kereskedő 
kifejezetten vagy hallgatólagosan visszautasította a hiba orvoslását;

b) a kereskedő ésszerű időn belül elmulasztotta a megfelelés hiba orvoslását;
c) a kereskedő megpróbálta orvosolni a hibát, jelentős kényelmetlenséget okozva 

ezzel a fogyasztónak;
d) ugyanaz a hiba rövid időn belül többször előfordult.

15. A fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség és a kereskedő számára a 
hiba orvoslásához szükséges ésszerű idő vizsgálatára az áru jellegét vagy a 
fogyasztó által elérni kívánt célt a 24. cikk (2) bekezdése b. pontjának értelmében 
figyelembe kell venni. az áruk természetének illetve a 24. cikk (2) bekezdés b) 
pontjánek rendelkezése szerint a fogyasztó által szánt rendeltetés figyelembe 
vételével kerül sor.

5a. Csekély mértékű hiba esetén a fogyasztó nem állhat el az adásvételi szerződéstől.
5b. A tagállamok a fogyasztók nagyobb védelmének biztosítása érdekében belső 

jogszabályokat fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztó számára, hogy hibás teljesítés esetén szabadon válasszon az (1) 
bekezdésben említett szavatossági igények közül. Ezen intézkedések feltétlenül 
szükségesek a fogyasztó megfelelő módon történő védelméhez, valamint 
arányosnak és hatékonynak kell lenniük.

27. cikk
Költségek és kártérítés

16. A fogyasztó jogosult a hiba költségmentesen történő orvoslására.

1a. A kereskedő köteles a fogyasztónak megfelelő mértékben visszatéríteni a 
kellékhiba fogyasztó által történő elhárításának költségeit. 

17. E fejezet rendelkezéseinek sérelme nélkül a fogyasztó jogosult a 26. cikkel 
összhangban nem orvosolt veszteség miatti kártérítésre.

27a. cikk
Viszontkereseti jog

Ha a kereskedő utolsó eladóként a gyártó, a szerződésláncon belüli valamely korábbi eladó 
vagy más közvetítő személy cselekménye vagy mulasztása miatt felel valamely hibáért, a 
kereskedő utolsó eladóként viszontkeresetet érvényesíthet a szerződésláncon belül a 
felelősséggel tartozó személlyel szemben. A belső jog határozza meg a felelősséggel tartozó 
személyt, aki ellen a kereskedő utolsó eladóként viszontkeresettel élhet, valamint a 
megfelelő eljárást és annak feltételeit.
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28. cikk
Határidők és bizonyítási teher

18. A kereskedő a 25. cikk szerint akkor felel, ha a hiba a kárveszély átszállásától 
számított két éven belül nyilvánvalóvá válik.

19. Amennyiben a kereskedő csere útján orvosolta a hibát, a 25. cikk értelmében felel, 
ha a hiba két éven belül nyilvánvalóvá válik attól az időponttól számítva, hogy a 
fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik személy átvette a kicserélt árut.

20. A használt áruk esetében a kereskedő és a fogyasztó rövidebb felelősségi 
időtartamban is megállapodhat, amely azonban egy évnél nem lehet rövidebb.

21. Azért, hogy a 25. cikk szerinti jogait gyakorolhassa, a fogyasztó a hibáról annak 
észlelésétől számított két hónapon belül tájékoztatja a kereskedőt.

22. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a kárveszély átszállásától 
számított hat hónapon belül megnyilvánult hiba már az átadás időpontjában létezett, 
kivéve, ha ez a vélelem nem egyeztethető össze az áruk természetével vagy a hiba 
jellegével.

5a. A tagállamok belső jogszabályokat fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn új 
igényérvényesítési határidőről, a bizonyítási teher átszállása határidejének 
fogyasztó javára történő meghosszabbításáról vagy az igényérvényesítési határidő 
lejártát követően ismertté váló jelentős hibákra vonatkozó külön szabályokról a 
fogyasztók nagyobb védelmének biztosítása érdekében. Ezen intézkedések 
feltétlenül szükségesek a fogyasztó megfelelő módon történő védelméhez, valamint 
arányosnak és hatékonynak kell lenniük.

29. cikk
Jótállás

23. A jótállás a jótállási nyilatkozatban meghatározott feltételekkel köti a kereskedőt. 
Jótállási nyilatkozat hiányában a vonatkozó reklámban foglalt feltételekkel terheli 
annak vállalóját.

24. A jótállási nyilatkozatnak világosnak, közérthető nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lennie. A jótállási nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza:

a) a fogyasztó a hatályos jogszabályok keretében fennálló igényérvényesítési 
jogait a 26. cikk rendelkezése szerint és egyértelmű nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy ezeket a jogokat a jótállás nem érinti,

b) a kereskedelmi jótállás tartalmának és a belőle eredő jogok érvényesítésének 
feltételeit nevezetesen a jótállás időtartamát és területi hatályát, valamint a 
jótállás kötelezettjének nevét és címét,

c) a 32. és 35. cikk, valamint a III. melléklet (1) része j) pontjának sérelme nélkül,
annak kikötését – ahol ez alkalmazható – hogy a kereskedelmi jótállást nem 
lehet átruházni a következő vásárlóra.

25. A fogyasztó kérésére a kereskedő a jótállási nyilatkozatot egy tartós adathordozón 
is rendelkezésre bocsátja.



PR\819690HU.doc 17/29 PE442.789v03-00

HU

26. A (2) és (3) bekezdések be nem tartása nem érinti a jótállás érvényességét.

V. fejezet

A fogyasztók szerződési feltételekre vonatkozó jogai

30. cikk
Hatály

27. Ez fejezet a kereskedő és a fogyasztó között egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 
feltételekre vonatkozik. Szerződési feltétel akkor tekintendő egyedileg meg nem 
tárgyaltnak, ha azt előre meghatározták, és ezért a fogyasztónak, különösen előre 
meghatározott szabványszerződés keretében, annak tartalmára nem volt ráhatása.
a kereskedő által előre megszövegezett szerződési feltételekre vonatkozik, 
amelyeket a fogyasztó elfogadott, anélkül, hogy lehetősége lett volna azok 
tartalmának befolyásolására, különösen amennyiben ezek a szerződési feltételek 
egy előre kidolgozott szabványos szerződés részei.

28. Az, hogy a szerződési feltétel egyes elemeit vagy egyes feltételeket egyedileg 
megtárgyalták, nem zárja ki e fejezetnek a szerződés többi részére történő 
alkalmazását, amennyiben az összes körülmény alapján előre meghatározott 
szabványszerződésről van szó.

29. Ez a fejezet nem vonatkozik azokra szerződési feltételekre, amelyek kötelező erejű
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseken vagy nemzetközi megállapodások 
rendelkezésein vagy alapelvein alapulnak a közösségi joggal összhangban lévő, 
kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket, valamint olyan 
nemzetközi egyezmények alapelveit vagy rendelkezéseit tükrözik, amely 
egyezményeknek a tagállamok vagy az Unió aláíró felei.

31. cikk
A szerződési feltételek átláthatóságának követelménye

30. A szerződési feltételeknek világosan, közérthető nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lenniük.

31. A szerződési feltételeket a fogyasztó rendelkezésére bocsátják oly módon, amely 
valódi lehetőséget biztosít a feltételek szerződéskötés előtti megismerésére, kellően 
figyelembe véve az alkalmazott távközlő eszközöket.

32. Bármely a kereskedő fő szerződéses kötelezettségének előre látható díjazásán felüli 
kifizetésre vonatkozóan a kereskedő a fogyasztó kifejezett hozzájárulását kéri. Ha a 
kereskedő nem kapta meg a fogyasztó kifejezett hozzájárulását, azonban a 
fogyasztó hallgatólagos beleegyezésére épülő alapértelmezés szerint mégis 
feltételezte azt, a fogyasztó jogosult az ilyen fizetés visszatérítésére.

33. A tagállamok tartózkodnak bármely formai követelmény előírásától a távollevők 
között létrejött vagy a házaló kereskedelem keretében kötött szerződések 
szerződési feltételeinek kifejezésmódját és azoknak a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátásának módját illetően.
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32. cikk
Általános elvek

34. Amennyiben egy A szerződési feltétel nem szerepel a II. illetve III. mellékletben, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy tisztességtelennek feltételnek minősül, ha a 
jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és 
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára.

35. A 34. és 38. cikk sérelme nélkül, egy szerződési feltétel tisztességtelen jellegét azon 
termékek áruk vagy szolgáltatások természetének a figyelembevételével kell 
megítélni, amelyekre vonatkozóan a szerződést kötötték, és hivatkozással a 
szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményre, amely szerepet játszott 
annak megkötésében, valamint a szerződés minden egyéb feltételére, vagy olyan 
más szerződés feltételeire, amelytől e szerződés függ. Egy szerződési feltétel 
tisztességességének megítélésekor az illetékes nemzeti hatóság a 31. cikkel 
összhangban figyelembe veszi a szerződés kereskedő által történő 
megszövegezésének és a fogyasztóval való közlésének módját.

36. Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a szerződés elsődleges tárgyának illetve a 
kereskedő fő szerződéses kötelezettsége előre látható díjazásának megítélésére, A 
szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megítélése nem érinti sem a szerződés 
fő tárgyát, sem azt, hogy arányban áll-e az ár, illetve díj az áruval, illetve a 
szolgáltatással, feltéve ha a kereskedő maradéktalan teljesíti a 31. cikket. 

33. cikk
Bizonyítási teher

Amennyiben a kereskedő azt állítja, hogy egy általános szerződési feltételt egyedileg 
megtárgyaltak, ennek bizonyítása a kereskedőt terheli.

34. cikk
A minden körülmények között tisztességtelennek minősülő feltételek

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a II. melléklet listájában meghatározott 
szerződési feltételeket minden körülmények között tisztességtelennek tekintik. A 
szerződési feltételek említett jegyzékét valamennyi tagállamban alkalmazni kell és 
azt csak a 39. cikk (2) bekezdésével és a 40. cikkel összhangban lehet módosítani.

1a. A tagállamok rendelkezéseket fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn annak érdekében, 
hogy további szerződési feltételeket nyilvánítsanak mindenkor tisztességtelennek.
Ezen rendelkezések feltétlenül szükségesek a fogyasztó megfelelő módon történő 
védelméhez, valamint arányosnak és hatékonynak kell lenniük.

35. cikk
A tisztességtelennek vélelmezett feltételek

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a III. melléklet 1. pontjában meghatározott 
szerződési feltételek, tisztességtelennek minősüljenek, kivéve ha a kereskedő 
bebizonyítja, hogy az ilyen szerződési feltételek a 32. cikkel összhangban 
tisztességesnek minősülnek. A szerződési feltételek említett jegyzékét valamennyi 
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tagállamban alkalmazni kell és azt csak a 39. cikk (2) bekezdésével és a 40. cikkel 
összhangban lehet módosítani.

1a. A tagállamok rendelkezéseket fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn annak érdekében, 
hogy további szerződési feltételeket nyilvánítsanak olyan feltételnek, amelynek 
tisztességtelensége vélelmezett. Ezen rendelkezések feltétlenül szükségesek a 
fogyasztó megfelelő módon történő védelméhez, valamint arányosnak és 
hatékonynak kell lenniük.

36. cikk
A szerződési feltételek értelmezése

37. Ha egy szerződési feltétel jelentésére vonatkozóan kétség merül fel, akkor a 
fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezés az irányadó.

38. Ez a cikk nem alkalmazandó a 38. cikk (2) bekezdésében említett eljárások 
vonatkozásában.

37. cikk
A tisztességtelen szerződési feltételek joghatása

A tisztességtelen szerződési feltételek nem kötik a fogyasztót. A szerződés továbbra is 
ugyanazon az alapon köti a feleket, ha a szerződés hatályban maradhat a tisztességtelen 
feltételek nélkül.

38. cikk
Végrehajtás a tisztességtelen szerződési feltételek vonatkozásában

39. A tagállamok a fogyasztók és a szakmai versenytársak a kereskedők érdekében 
gondoskodnak arról, hogy megfelelő és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre 
ahhoz, hogy megszüntessék a kereskedők fogyasztókkal kötött szerződéseiben a 
tisztességtelen feltételek alkalmazását.

40. Elsősorban Az (1) bekezdésben említett eszközök olyan jogszabályokat is 
magukban foglalnak, amelyek szerint az olyan személyek vagy szervezetek, 
akiknek a nemzeti joga szerint jogos érdeke fűződik a fogyasztók védelméhez, a 
belső jogszabályokkal összhangban eljárást kezdeményezhetnek bírósághoz vagy 
az illetékes közigazgatási hatósághoz előtt  fordulhatnak annak eldöntésére, hogy a 
kidolgozott általános használatra szánt szerződési feltétel tisztességtelen-e, és 
hatékony eszközöket alkalmazhatnak az ilyen feltételek használatának 
megszüntetése érdekében. 

41. A tagállamok felhatalmazzák a bíróságokat vagy közigazgatási hatóságokat, hogy 
megfelelő és hatékony eszközöket alkalmazzanak a tisztességtelennek ítélt 
feltételek kereskedők általi alkalmazásának megakadályozására.

42. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (2) és (3) bekezdésben említett jogi 
eljárások megindíthatók legyenek a nemzeti eljárásjogtól függően A (2) 
bekezdésben említett eszközök a belső jogszabályok figyelembe vételével külön-
külön vagy együttesen az azonos gazdasági ágazatban tevékenykedő olyan több 
kereskedővel vagy azok kereskedők olyan egyesületeivel szemben; akik vagy 
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amelyek ugyanazokat az általános szerződési feltételeket vagy hasonló feltételeket 
alkalmazzák, illetve ajánlják.

A 2. és 3. melléklet felülvizsgálata

43. A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a feltételekről, amelyeket az illetékes 
hatóságok tisztességtelennek és ezen irányelv módosításának céljából lényegesnek 
találtak a (2) bekezdés rendelkezése alapján.

44. Az (1) bekezdés értelmében beérkező értesítések függvényében a Bizottság 
módosítja a II. és a III. mellékletet. Az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 40. cikk (2) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell őket elfogadni.

VI. fejezet

Általános rendelkezések

40. cikk
A bizottság

45. A bizottság munkáját a fogyasztói szerződések tisztességtelen feltételeivel 
foglalkozó bizottság (a továbbiakban: „bizottság”) segíti.

46. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat7 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének 
rendelkezéseire.

41. cikk
Végrehajtás

1. A tagállamok gondoskodnak az irányelv betartását biztosító megfelelő és hatékony 
eszközökről.

2. Az (1) bekezdésben említett eszközök olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a következő, a nemzeti jogszabályok által meghatározott egy 
vagy több testület a nemzeti joga szerint eljárást kezdeményezhessen bíróság vagy 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság előtt az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezések alkalmazásáért:

a) köztestületek vagy képviselőik;

b) fogyasztói szervezetek, amelyeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztók 
védelméhez;

c) jogos érdekből eljáró szakmai szervezetek.

                                               
7 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. Az 512/2006/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11 o.) 
módosított határozat.
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42. cikk
Szankciók

1. A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján meghozott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, 
és minden szükséges intézkedést megtesznek végrehajtásuk érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

2. A tagállamok legkésőbb a 46. cikkben megállapított időpontig értesítik a 
Bizottságot ezen rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot az 
azokat érintő bármely későbbi módosításról.

43. cikk
Az irányelv kötelező jellege

Ha a szerződésre alkalmazandó jog a tagállam joga, a fogyasztó nem mondhat le azokról a 
jogairól, amelyek ennek az irányelvnek a révén meg illetik.

44. cikk
Tájékoztatás

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az 
ezen irányelvet a belső jogukba átültető nemzeti rendelkezésekről, és adott esetben arra 
ösztönzik a kereskedőket és a magatartási kódexek felelőseit, hogy tájékoztassák a 
fogyasztókat magatartási kódexeikről.

45. cikk
Nem kért értékesítés

Egy adott termék kéretlen szállítása esetében a fogyasztó mentesül minden ellenszolgáltatási 
kötelezettség alól a 2005/29/EK irányelv 5. cikke (5) bekezdésében és I. mellékletének 29. 
pontjában szereplő tilalom értelmében. A fogyasztói válasz hiánya egy ilyen kéretlen szállítást 
követően nem jelent beleegyezést.

46. cikk
Nemzeti jogba való átültetés

1. A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[a hatálybalépést követő 18 hónap elteltével] megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
Ezeket a rendelkezéseket [a hatálybalépést követő 2 év] után alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni.
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2. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, 
amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

46a. cikk
Bejelentési kötelezettség és kölcsönös értékelés

1. A tagállamok [a nemzeti jogba való átültetésre nyitva álló határidő vége] -ig, majd 
azt követően háromévente jelentést terjesztenek a Bizottság elé, amely az alábbi 
adatokat tartalmazza:

a) azon további tájékoztatási kötelezettségeket teljesítő szövegek, amelyeket a 
tagállamok az 5. cikk (3b) és (3c) bekezdése alapján elfogadnak vagy fenntartanak;

b) azon eltérő belső jogszabályok szövege, amelyeket a tagállamok a 22. cikk (2a) 
bekezdése szerint elfogadnak vagy fenntartanak; 

c) azon eltérő belső jogszabályok szövege, amelyeket a tagállamok a 26. cikk (5b) 
bekezdése és a 28. cikk (5a) bekezdése szerint elfogadnak vagy fenntartanak; 

d) azon további szerződési feltételek szövege, amelyeket a tagállamok a 34. cikk (1a) 
bekezdése szerint mindenkor tisztességtelennek nyilvánítanak;

e)  azon további szerződési feltételek szövege, amelyeket a tagállamok a 35. cikk (1a) 
bekezdése szerint olyan feltételnek nyilvánítanak, amelyek tisztességtelensége 
vélelmezett;

f) az alapvető jelentőséggel rendelkező határozatok szövege - megfelelő 
indokolásaikkal együtt -, amelyeket a bíróságok, mediátorok vagy illetékes 
közigazgatási hatóságok ez ezen irányelv hatálya alá tartozó területen hoznak.

2. Az (1) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában említett adatok esetében a 
tagállamoknak részletes magyarázattal kell szolgálniuk arra, hogy az eltérő belső 
jogszabályok miért feltétlenül szükségesek a fogyasztó megfelelő védelméhez, és 
miért arányosak, illetve hatékonyak. A fogyasztóvédelem szempontjából valamely 
eltérő belső jogszabály hatékonysága értékelésének egyetlen mércéje az, hogy 
mennyire érvényesül egyrészt a kereskedelmi gyakorlatban, másrészt a sikeresen 
befejezett bírósági eljárások során alkalmazott gyakorlati és jogi bizonyítási 
eljárásban.

3. A Bizottság biztosítja, hogy az (1) bekezdés d) és e) pontjában említett adatok a 
fogyasztó és a kereskedő számára könnyen, például internetes weboldalon 
hozzáférhetők.

4. A Bizottság továbbítja az (1) bekezdésben előírt jelentéseket a tagállamok számára, 
amelyek a hozzáféréstől számított hat hónapon belül minden jelentésre vonatkozóan 
benyújtják észrevételeiket. Ugyanezen időszakban a Bizottság ezekről a jelentésekről 
konzultál az érdekelt felekkel.
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46b. cikk
A fogyasztóvédők beszámolása

Az olyan személyek vagy szervezetek, akiknek a 38. cikk (2) bekezdése szerint jogos érdeke 
fűződik a fogyasztók védelméhez, értesítik a Bizottságot arról, hogy milyen eredményekre 
jutottak ezen irányelv alkalmazásának és hatásainak értékelése során.

46c. cikk
A Bizottság jelentése

A 46a cikk (4) bekezdésében és a 46b cikkben említett vélemények figyelembevételével a 
Bizottság legkésőbb [a nemzeti jogba való átültetésre nyitva álló határidő lejártát követő egy 
éven] belül, majd azt követően háromévente átfogó jelentést terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé ezen irányelv alkalmazásáról. E jelentéshez adott esetben javaslatokat 
csatol az irányelvnek az e területen való fejlesztés szerinti kiigazítása érdekében.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

47. cikk
Hatályon kívül helyezés

A IV. mellékletben felsorolt irányelvekkel módosított 85/577/EGK, a 93/13/EGK és a 
97/7/EK, valamint a 1999/44/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni.
A hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozások erre az irányelvre való 
hivatkozásnak tekintendők, és az V. mellékletben található megfelelési táblázattal 
összhangban kell őket értelmezni.

48. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság felülvizsgálja ezt az irányelvet és legkésőbb [a 46. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében szereplő dátum+ 5 év beillesztése]-ig jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács számára.
A Bizottság szükség esetén javaslatokat tesz az irányelvnek az ezen a területen bekövetkezett 
fejleményekhez történő hozzáigazítására. A Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól.

49. cikk
Hatálybalépés

Ez az irányelv Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba.
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50. cikk
Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
Az elnök Az elnök
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II. melléklet

MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT TISZTESSÉGTELENNEK MINŐSÜLŐ 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minden körülmények között tisztességtelennek minősülnek azok a szerződési feltételek 
amelyek tárgya vagy hatása az alábbi:

a) a kereskedő törvényes felelőssége akkor zárható ki vagy korlátozható, ha a 
fogyasztó a kereskedő cselekménye vagy mulasztása folytán életét veszti vagy 
neki testi sértést okoz a kereskedőnek a fogyasztó halálát vagy sérülését okozó 
cselekedete vagy mulasztása miatt;

(aa) a kereskedő törvényes felelőssége akkor zárható ki vagy korlátozható, ha a 
fogyasztó vagyontárgyaiban a kereskedő szándékos vagy súlyosan gondatlan 
cselekménye vagy mulasztása miatt károsodás keletkezik; 

(ab) a kereskedő a fogyasztónál rövidebb határidőt kap a határozatlan idejű 
szerződések felmondására;

b) a kereskedő felelősségének korlátozása a nevében eljáró képviselők által vállalt 
kötelezettségek vonatkozásában, illetve a kereskedő kötelezettségeinek 
teljesítését egy olyan külön formai követelménynek egyedi feltételnek rendelik 
alá, amely kizárólag a kereskedőtől függ;

c) kizárják vagy gátolják a fogyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás 
kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe 
vételében, különösen arra kötelezve a fogyasztót, hogy csak jogszabályi 
rendelkezések által nem kötött döntőbírósághoz fordulhat, korlátozva a 
rendelkezésére álló bizonyítékokat, vagy olyan bizonyítási terhet róva a 
fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében rendesen a másik 
szerződő félnek kellene viselnie.

ca) valamely szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére a kereskedő 
lakóhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel, 
kivéve, ha ez a bíróság a fogyasztó lakóhelye szerint is illetékes;

cc) a kereskedő tetszés szerint állapítja meg az áru vagy szolgáltatás árát, amelyet 
a szerződés megkötése után kell meghatározni;

d) a rendelkezésére álló bizonyítékok korlátozása, vagy olyan bizonyítási teher 
fogyasztóra rovása, amelyet az alkalmazandó jog értelmében rendesen a másik 
szerződő félnek kellene viselnie;

e) a kereskedő feljogosítása annak megállapítására, hogy az áruk vagy 
szolgáltatások szerződésszerűek-e, illetve a szerződés bármely feltételének 
értelmezésére vonatkozó kizárólagos jog megadása a számára.

f) a kereskedő az euró bevezetése miatt felmondhatja vagy módosíthatja a 
szerződést.
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III. MELLÉKLET

A TISZTESSÉGTELENNEK VÉLELMEZETT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1. Vélelemezetten tisztességtelenek azok a szerződési feltételek amelyek tárgya vagy 
hatása az alábbi,:

a) a fogyasztó jogszabályok biztosította jogainak kizárása vagy jogellenes
korlátozása a kereskedővel vagy egy harmadik személlyel szemben a 
kereskedő szerződéses kötelezettségeinek teljes vagy részleges, illetve nem 
megfelelő hibás teljesítése esetén, ideértve a fogyasztónak azt a jogát, hogy 
kereskedő felé fennálló tartozásába beszámítsa a kereskedővel szemben 
fennálló követelését;

b) a kereskedő számára jogosult megtartani a fogyasztó által megfizetett 
összegeket, ha a fogyasztó nem köt szerződést vagy nem teljesíti azt, anélkül 
hogy a fogyasztó jogosult lenne a kereskedővel szemben megfelelő mértékű 
kártalanításra, ha a kereskedő nem köt szerződést vagy nem teljesíti azt 
számára annak engedélyezése a kereskedő számára, hogy megtartsa a 
fogyasztó által megfizetett összeget, amennyiben utóbbi elmulasztja megkötni 
vagy teljesíteni a szerződést, anélkül, hogy a fogyasztónak jogot biztosítana 
ugyanolyan összegű kártalanításra, ha a kereskedő mulasztja el megkötni vagy 
teljesíteni a szerződést;

c) a kötelezettségeit nem teljesítő fogyasztó a kereskedőnek arányosan magas 
kártalanítást köteles fizetni kötelezettségének teljesítését elmulasztó 
fogyasztótól a kereskedő által elszenvedett kárt jelentősen meghaladó kártérítés 
követelése;

d) a kereskedő jogosult a szerződést saját belátása szerint felmondani, ha 
ugyanezen jogot nem kapja meg a fogyasztó, és a kereskedő a szerződés
általa történő felmondása esetére jogosult megtartani azon összegeket, 
amelyeket az általa még nem teljesített szolgáltatásokért fizettek a szerződés 
saját belátása szerinti felmondásának lehetővé tétele a kereskedő részére, 
amikor a fogyasztó nem kapja meg ugyanazt a jogot;

e) a kereskedő csak fontos okból jogosult a határozatlan idejű szerződést a 
megfelelő határidő betartása nélkül felmondani a határozatlan időre szóló 
szerződés ésszerű időn túli felmondásának megengedése a kereskedő számára, 
kivéve ha a fogyasztó jelentősen szerződésszegést követett el;

f) határozott idejű szerződés automatikusan meghosszabbodik a fogyasztó ezzel 
ellentétes nyilatkozata hiányában, és a fogyasztónak a szerződés 
meghosszabbításának elutasítására irányuló akaratnyilvánításának 
időpontjaként a szerződés lejártától jogellenesen távoli dátum került 
meghatározásra nem a fogyasztó ellentétes tartalmú nyilatkozatának 
hiányában a határozott időre kötött szerződés automatikus meghosszabbítása, , 
illetve a fogyasztó esetében – az egyes megújítási időszakok végén – a 
szerződés felmondásától annak megszűnéséig előírt túlzottan hosszú idő;

g) a kereskedő emelheti az árat anélkül, hogy a fogyasztó jogosult lenne az 
elállásra, ha a végső ár a szerződéskötés időpontjában megállapított árhoz 
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képest túl magas;  annak engedélyezése a kereskedő számára, hogy a 
fogyasztóval megállapodott árat megemelje, ha a szerződést a fogyasztónak a 
szerződés felbontására vonatkozó jogának biztosítása nélkül kötötték;

h) a fogyasztó kötelezése, hogy akkor is teljesítse valamennyi kötelezettségét, ha 
a kereskedő elmulasztotta valamennyi kötelezettségének teljesítését;

i) azon lehetőség biztosítása, hogy a kereskedő a szerződésből eredő 
kötelezettségeit a fogyasztó hozzájárulása nélkül harmadik személyekre 
ruházhassa át, ha az lehetőség szerint a fogyasztó számára rendelkezésre álló 
biztosítékok csökkenését idézi elő annak biztosítása a kereskedő számára, hogy 
a szerződésből adódó kötelezettségeit a fogyasztó beleegyezése nélkül 
átruházza;

j) a fogyasztó jogának az áruk eladására vonatkozó korlátozása a kereskedő által 
biztosított jótállás átruházásának korlátozásával;

k) feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót a szerződési feltételek egyoldalú 
megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok nélkül; a 
kereskedő feljogosítása a szerződés feltételeinek – ideértve a termék vagy 
szolgáltatás jellemzőit is – egyoldalú módosítására;

ka) feljogosítják a kereskedőt, hogy a szállítandó áruk vagy nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit érvényes indok nélkül egyoldalúan megváltoztassa;

l) a fogyasztóval tartós adathordozón közölt szerződéses feltételek egyoldalú 
módosítása olyan on-line szerződési feltételek révén, amelyekre a fogyasztó 
nem adta hozzájárulását.

la) a fogyasztóra nézve kötelező a szerződés, míg a kereskedő szerződési 
kötelezettségeinek teljesítése olyan feltételhez kötött, amelynek megvalósítása 
csak a kereskedő szándékától függ;

lb) a fogyasztó hozzájárulása visszavonhatatlanul vélelmezett olyan feltételek 
vonatkozásában, amelyek alapos megismerésére nem volt tényleges 
lehetősége a szerződés megkötése előtt.

2. Az 1. pont e) alpontja nem ellentétes azon feltételekkel, amelyek révén a pénzügyi 
szolgáltató fenntartja a jogot a határozatlan idejű szerződések egyoldalú és fontos 
ok fennállása esetén azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben a 
kereskedő köteles a másik szerződő felet vagy feleket erről rövidesen értesíteni nem 
vonatkozik azokra a feltételekre, amelyek esetében a pénzügyi szolgáltatás nyújtója 
fenntartja a jogát határozatlan időre kötött szerződés felmondási idő nélküli, 
egyoldalú felmondására, azzal a kikötéssel, hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtója 
köteles erről a másik szerződő felet vagy feleket haladéktalanul értesíteni.

3. Az 1. pont e), g) és ka) alpontja nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) olyan tranzakciók, amelyek olyan átruházható értékpapírokra, pénzügyi 
eszközökre és más árukra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek ára 
értéktőzsdei árfolyamjegyzéshez vagy árindexhez, vagy pénzpiaci árfolyam-
ingadozásokhoz kapcsolódik, amelyek alakulására a kereskedő nem képes 
befolyást gyakorolni;
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b) külföldi fizetőeszköz, utazási csekk vagy külföldi fizetőeszközben kiállított 
nemzetközi postautalvány vételére vagy eladására irányuló szerződések;

c) az árindexálási záradékok alkalmazására, amennyiben azok megengedettek és 
az árváltoztatási módszerről egyértelmű leírás áll rendelkezésre.

3a. Az 1. pont g) alpontja nem ellentétes az árindexálási záradékok alkalmazásával, 
amennyiben azok megengedettek és az árváltoztatási módszerről egyértelmű leírás 
áll rendelkezésre.

4. Az 1. pont k) alpontja nem ellentétes azon feltételekkel, amelyek révén
a) azokra a feltételekre, amelyek szerint a pénzügyi szolgáltatások nyújtója 

fenntartja a jogát a fogyasztó által fizetendő vagy őt megillető kamatláb, vagy a 
pénzügyi szolgáltatások nyújtásáért fizetendő bármilyen más összeg értesítés 
küldése nélküli megváltoztatására, ha erre érvényes indoka van, azzal a 
kikötéssel, hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtója köteles erről a másik 
szerződő felet vagy feleket a lehető legrövidebb időn belül értesíteni, és hogy 
az utóbbi jogosult a szerződést rövid határidővel azonnali hatállyal
felmondani;

b) olyan tranzakciók, amelyek olyan átruházható értékpapírokra, pénzügyi 
eszközökre és más termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek ára 
értéktőzsdei árfolyamjegyzéshez vagy árindexhez, vagy pénzpiaci árfolyam-
ingadozásokhoz kapcsolódik, amelyek alakulására a kereskedő nem képes 
befolyást gyakorolni;

c) külföldi fizetőeszköz, utazási csekk vagy külföldi fizetőeszközben kiállított 
nemzetközi postautalvány vételére vagy eladására irányuló szerződések;

d) azokra a feltételekre, amelyek esetében a kereskedő fenntartja a jogát 
határozatlan időre kötött szerződés feltételeinek egyoldalú módosítására, azzal 
a kikötéssel, hogy a kereskedő köteles erről a fogyasztót ésszerű időn belül 
értesíteni, és ez utóbbi jogosult a szerződést felmondani.
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IV. FÜGGELÉK
A hatályon kívül helyezett irányelvek és egymást követő módosításaik

(lásd a 47. cikket)
A Tanács irányelve (1985. december 20.) az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről

HL L 372., 1985.12.31., 31. o.

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 
5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről

HL L 95., 1993.4.21., 29. o.

Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK 
irányelve
Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/65/EK irányelve
Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve
Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 
november 13-i 2007/64/EK irányelve

HL L 144., 1997.6.4., 19. o.

HL L 271., 2002.10.9., 16. o.

HL L 149., 2005.6.11., 29. o.

HL L 319., 2007.12.5., 1. o.
Az Európai Parlament és a Tanács 
1999/44/EK irányelve

HL L 171., 1999.7.7., 12. o.

IV. FÜGGELÉK
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

(A későbbiekben beillesztendő)


