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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója online kurzusra jelentkezett a Hageni Egyetemen (Németország). A 
kurzus anyagának olvasásakor a petíció benyújtója rájött, hogy az nem felel meg az ő konkrét 
tanulási célkitűzéseinek, ezért lemondta a szolgáltatást. Az egyetem nem fogadta el a 
lemondást, és a teljes kurzus kifizetését követelte. A petíció benyújtója megjegyzi továbbá, 
hogy a kurzus online jelentkezési formanyomtatványának internetes oldalán nem nyújtottak a 
lemondásra vonatkozó tájékoztatást. Az oldal a panasztételi lehetőségre vonatkozó 
tájékoztatást tartalmazott, azonban e panaszok benyújtásának határideje már azelőtt lejárt, 
hogy a petíció benyújtója megkapta volna a kurzus anyagait. A petíció benyújtójának 
álláspontja szerint az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok kimondják a megrendelt 
szolgáltatások lemondásának jogát és/vagy a szerződéstől való elállás jogát, és ezt a szóban 
forgó kurzusra is alkalmazni kell. Az egyetem ugyanakkor ragaszkodik a kurzus teljes díjának 
megfizetéséhez. A petíció benyújtója több fogyasztóvédelmi testületet felkeresett 
Németországban e kérdéssel kapcsolatban, ám egyik sem tudott segítséget nyújtani számára. 
Még a Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Bundesverbraucherministerium) sem tudott 
határozott választ adni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.
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„A Bizottság észrevételei 

Az uniós fogyasztóvédelmi jog biztosítja a távközlés útján vagy a szolgáltató üzlethelyiségén 
kívül kötött szolgáltatási szerződéstől való elállás jogát. Ezt a jogot a távértékesítésről szóló 
97/7/EK irányelv1 és a házaló kereskedelemről szóló 85/577/EL irányelv2 foglalja magában. E 
két irányelv helyébe 2014. júniusban a fogyasztók jogairól szóló új 2011/83/EU irányelv3 lép, 
amelyet jelenleg ültetnek át a nemzeti jogba a tagállamok.

Feltéve, hogy a petíció benyújtója a kérdéses szerződés interneten kötötte, a távértékesítési 
irányelvben foglalt elállási joggal kapcsolatos rendelkezések alkalmazandók. A vonatkozó 6. 
cikk az alábbiakat írja elő: 

"1. Bármely távértékesítési szerződés esetén a fogyasztó legalább hét munkanapnyi 
időtartammal rendelkezik arra, hogy büntetésektől mentesen és indokolás nélkül elálljon 
a szerződéstől. A fogyasztótól az elállási jog gyakorlása miatt csak az áruk 
visszaküldésének közvetlen költségei követelhetők.
Az elállási jog gyakorlására biztosított időszak kezdete:
– […],
– szolgáltatások nyújtása esetén a szerződés megkötésének a napja, vagy az 5. cikk 
rendelkezései szerinti kötelezettségek teljesítésének a napja abban az esetben, ha e 
teljesítés a szerződés megkötése után történt, feltéve hogy ez az időszak nem haladja 
meg a következő albekezdésben említett három hónapos időtartamot.
Abban az esetben, ha a szállító nem teljesítette az 5. cikkben előírt kötelezettségeket, az 
elállásra nyitva álló időszak három hónap. Ezen időszak kezdete:
– […],
– szolgáltatások esetében a szerződés megkötésének napja.
Amennyiben a szállító a három hónapos időszakon belül a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátja az 5. cikkben említett információkat, az első albekezdésben megállapított hét 
munkanapos időszak ettől az időponttól kezdődik.

Ennek értelmében a fogyasztó a távértékesítés útján megkötött szolgáltatási szerződéstől a 
szerződés megkötésétől számított legalább hét munkanapnyi időn belül elállhat. (A 
tagállamok nemzeti jogszabályai hosszabb elállási időt határozhatnak meg; a fogyasztók 
jogairól szóló új irányelv egységes, 14 napos elállási időtartamot határoz meg az egész EU-
ban.)

Az elállási időszak hossza három hónapra növekedik, amennyiben a szállító nem felel meg a 
távértékesítésről szóló irányelv 5. cikke követelményeinek, azaz nem teljesíti tartós 
adathordozón (pl. e-mailben) az irányelv 4. cikk értelmében előírt, szerződéskötést megelőző 
tájékoztatási kötelezettséget. E tájékoztatás magában foglalja az áruk és szolgáltatások főbb 
jellemzőit és az elállási jog meglétét. 

                                               
1 A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/8/EK 
irányelv, HL L 144., 1997.6.4. 19–27.
2 Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 1985. december 20-i 
85/577/EGK irányelv, HL L 372., 1985.12.31., 31–33. o.
3 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU irányelv, HL L 304. 2011.11.22., 64–88. o.
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A fogyasztó ellenben – a 6. cikk (3) bekezdése értelmében – nem gyakorolhatja az elállás 
jogát egy szolgáltatási szerződés esetében, amennyiben a teljesítés a fogyasztó 
beleegyezésével a hétnapos elállási időszak vége előtt megkezdődött.

Következtetés 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy már kapcsolatba lépett a német fogyasztóvédelmi 
szervezetekkel, és azok nem tudtak segíteni neki a szolgáltatóval folytatott vita rendezésében. 
Mindazonáltal amennyiben a petíció benyújtójának kétségei vannak a szolgáltató 
tevékenységének legális voltát illetően, szakértő felkeresését kellene tanácsolni számára, aki 
alapos jogi elemzést készít az adott ügylet minden eleméről annak megállapítására, hogy a 
szolgáltató jogosan tagadta-e meg tőle az elállási jogot. Ezért a nemzeti bíróságnak kell 
megvizsgálnia a petíció benyújtója által felvázolt helyzetet. A távközlési irányelvnek való 
megfelelést illetően különösen azt kell ellenőrizni, hogy az elállási időszakon belül értesítette-
e a petíció benyújtója a szolgáltatót az elállásról és jogosult volt-e a petíció benyújtója az 
elállási időszak meghosszabbítására amiatt, hogy a szolgáltató nem teljesítette a szerződésre 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét, többek között az elállás jogára vonatkozóan. 
Ezenkívül nincs ok feltételezni, hogy a német polgári törvénykönyv távértékesítésre 
vonatkozó rendelkezései ne felelnének meg a távértékesítésről szóló irányelvnek. 

Mint azt korábban említettük, a távértékesítésről szóló irányelv helyébe 2014 júniusában a 
fogyasztók jogairól szóló új irányelv lép. Noha az nem vonatkozik majd a petíció 
benyújtójának szóban forgó ügyletére, hangsúlyozni kell, hogy ez az új irányelv jelentős 
javulást jelent majd a fogyasztók számára. A elállás jogát illetően például a már említett 
egységes 14 napos elállási időszakon túl a fogyasztói jogokról szóló irányelv egy évre 
hosszabbítja az elállási időszakot abban az esetben, amennyiben a kereskedő nem tájékoztatta 
megfelelően a fogyasztót e jogról. Továbbá a fogyasztónak saját kérelmére joga lesz a 
szolgáltatás megkezdése után is elállni a szolgáltatási szerződéstől az elállási időszakon belül, 
azzal a feltétellel, hogy az elállás előtt nyújtott szolgáltatásért arányos térítési díjat fizet a 
szolgáltatónak.”


