
2001. évi CVIII. törvény 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről1 

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok31 

5. § (1)32 A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra 
vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi 
az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 

(2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles 
egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:33 

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez 
meg kell tenni; 

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató 
iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 
azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; 

d)34 a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; 
e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott 

szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a 
magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető. 

(3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a 
felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől. 

(4)35 Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal 
egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő 
szerződéskötésre. 

6. § (1)36 A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel 
biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének 
elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő 
megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak. 

(2)37 A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé 
elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő 
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, 
de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az 
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 

(3)38 A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az 
igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

(4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a 
felek eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erről megállapodtak. 

(5)39 Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus 
levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján 
történő szerződéskötésre. 

 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

A hibás teljesítés 

305. §343 (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, 
a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a 
szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek 
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magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog 
összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés 
a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, 
amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 

(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). 
305/A. §344 (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie 

kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági 
felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, 
hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. 

(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést 
követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e 
vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő 
megállapodása semmis. 

306. §345 (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult 
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 

szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 
szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a 
szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud 
eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős 

kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 

jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben 

meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. 
306/A. §346 A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 

kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott 
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

307. §347 (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 
időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. 

(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt 
kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis. 

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 

308. §348 (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt 
érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági 
előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat 
hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó. 

(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított 
hatvan nap alatt évül el. 

(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a 

dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének 
határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik. 

(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a teljesítés 
időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél 
rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt 

dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő 
azonban ebben az esetben sem köthető ki. 

308/A. §349 (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, 
ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn 
belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés 
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időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező 
alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E 
határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb 
határidő kikötése semmis. 

308/B. §350 A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben 
érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a 
szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része 
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül 
érvényesítettnek. 

308/C. §351 A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben 
kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők. 

309. §352 (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot 
megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási 
költségeket - a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő 
megállapodása semmis. 

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését 
megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 

310. §353 Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő 
kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 

311. §354 (1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő 
harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje 
követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése 
költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó 
kötelezettségének eleget tett. 

(2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének 
kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző 
kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető; e határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző 
kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával. 

311/A. §355 A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően 

alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a 
kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni. 

 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

A jótállás 

248. §268 (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra 
köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti. 

(2) A jótállás a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy 
jogszabályban,269 továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli. 

(3) Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállás 
kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát és a belőle eredő 
jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a 
törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban vagy más 
maradandó eszközzel rögzíteni kell, és a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Jótállást 
kötelezően előíró jogszabály a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan további követelményeket 
állapíthat meg. Az e bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülése nem érinti a jótállási 
kötelezettségvállalás érvényességét. 

(4) A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. 
(5) A törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok 

gyakorlásánál megfelelően alkalmazni kell. 
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151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában 
foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja: 

1. § (1)1 Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében 
értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: 
fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 

(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér 
el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. 

(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés 
tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a 
fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: 
fogyasztó). 

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket 
vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének 
időpontjában átszállnak a fogyasztóra. 

2. § (1) A jótállás időtartama egy év. 
(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe 

helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - 

jótállási jegyet átadni. 
(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. 
(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni: 
a) a forgalmazó nevét és címét, 
b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - 

azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, 
c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét, 
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, 

helyét és feltételeit, 
e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját. 
(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem 

érinti. 
4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. 
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának 

elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 
5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett 

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási 

jegyen köteles feltüntetni: 
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá 

a kilométeróra állását, 
b) a hiba okát és a javítás módját, 
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében 

továbbá a kilométeróra állását, 
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét. 
6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön 

kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés 

helyén kell megjavítani. 
(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- 

és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 
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7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 
306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a 
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a 
hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni. 

(2)2 

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez3 

1. Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény; 
2. mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasalógép; 
3. villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10 

000 Ft bruttó vételár felett; 
4. vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések 10 000 Ft 

bruttó vételár felett; 
5. porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesítőgépek; 
6. varrógép, kötőgép; 
7. motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10 000 Ft bruttó vételár 

felett; 
8. az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és 

készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi; 
10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; 
11. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
12. elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax-készülékek, több 

funkciós készülékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
13. üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
14. műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, 

videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett; 

15. rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és 
rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett; 

16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -
lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), 
mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett; 

17. fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és 
írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és 
diaszkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett; 

18. MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális 
fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett; 

19. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár 
felett; 

20. személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó 
vételár felett; 

21. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
22. írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
23. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
24. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett; 
25. bútorok 10 000 Ft bruttó vételár felett. 

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 

a távollevők között kötött szerződésekről 
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A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1 

1. § (1)2 A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt 
egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett 
távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a 
vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés). 

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó 
szerződésről eltérően nem rendelkezik. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a)3 a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény 

által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre; 
b) automatából történő értékesítésre; 
c)4 nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött 

szerződésre; 
d) az építési szerződésre; 
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló 

szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést; 
f) az árverésen kötött szerződésre. 
(4)5 Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit 
a)6 az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres 

házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá 
b)7 az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó 

szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy 
meghatározott időszakban nyújtja. 

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek 

távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz 
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben 
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a 
videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az 
elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió. 

2. § (1)8 A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót 
tájékoztatni: 

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra 
alkalmas módon; 

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről; 
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is 

magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a 
fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről; 

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről; 

e) az elállás jogáról (4. és 5. §); 
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg; 
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről; 
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak 

teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor. 
(2)9 A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, 

közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget 

tenni. 
(3)10 Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a 

telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét 
(lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia 
szerződéskötésre irányuló szándékára. 

3. § (1)11 A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való 
tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - 

a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem 
tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a 
teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a 
fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani. 
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(2)12 Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában 
foglaltakon túl tartalmaznia kell: 

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. 
§ (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, 
amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg; 

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó 
panaszait érvényesítheti; 

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő 
szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat); 

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az 
egy évet meghaladja. 

(3)13 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen 
alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz 
üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a 
vállalkozásnak a (2) bekezdés b)pontjában meghatározott címéről. 

(4)14 E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára 
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, 
és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

4. §15 (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. 
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát 
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha 

eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől 
számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától 
számított három hónap elteltéig, 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az 

időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 
nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap 
elteltéig 
gyakorolhatja. 

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a 
szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 

nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a 
szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. 

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. 

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával 

kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás 
azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti 
elállási jogot 

a)16 szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a 
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; 

b)17 olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a 

pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; 
c)18 olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a 

fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva 
nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; 

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés 
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; 

e)19 hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; 

f) szerencsejáték-szerződés esetében. 
6. § (1)20 Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által 

nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a 
fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. 
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(2)21 A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem 
köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. 

(3)22 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a 
szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete 
III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a 
vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi 
intézményt haladéktalanul értesíteni. 

7. § (1)23 Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás 
rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó 
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a 
megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a 
szerződés szerinti teljesítésre. 

(2)24 Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást 
nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a 
fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E 
kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

(3)25 Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve 
szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a 
megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás 
egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni. 

8. § (1)26 A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket 
értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. 

(2)27 A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás 
ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását. 

9. § (1)28 A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a 
szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon. 

(2)29 Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 
tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, 
amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá. 

10. §30 A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint 
a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte. 

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le. 
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. 
(3)31 Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik 

államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó 

jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett 
államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem 
engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az 
említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni. 

11/A. §32 A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. 

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését 
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. 

(2)33 
(3)34 Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 

1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az 
irányelv 8. cikke kivételével. 
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