
4. § (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) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő  
lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;  
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek  
ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;  
c) 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) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;  
f) szerencsejáték-szerződés esetében.  

 

A törvény további részletei megtekinthetőek itt:  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor 

 


