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Bevezetés
A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb
változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók. Így például már jelenleg is folyamatban
van a bankok elszámolási értesítőjének postázása, azt a fogyasztók a napokban kapják meg és abból
megtudhatják az érintettek, mekkora összeg jár vissza számukra a tisztességtelenül felszámított
árfolyamrés, valamint a szerződések egyoldalú, hátrányos módosítása miatt. Nem árt tehát a
fogyasztóknak odafigyelni a bankoktól megkapott elszámolási értesítőre. Ha megkapták a banki
elszámolási értesítőt, jó, ha tudják, hogy annak kézhezvételétől számított 30 napig nyújthatnak be
panaszt pénzügyi intézményüknél, ha nem értenek egyet az elszámolással.
Ami a hatékony fogyasztói jogorvoslati lehetőséget biztosító békéltető testületeket illeti, a
nyilvánosságra hozatalra került döntések arról tanúskodnak, hogy sok vita még mindig a
termékbemutatókkal kapcsolatban merülnek fel. A megtévesztő marketingtechnikákkal igen gyakran az
az idősebb generációt célozzák, amely különösen kiszolgáltatottnak minősül, indokolt ezért az ezekkel
kapcsolatos legfontosabb jogokkal is megismerkedni.
Az interneten lévő webáruházakban történő vásárlás a minden kényelem mellett szintén számos
fogyasztói kockázatot rejt magában. Fontos megemlíteni, hogy e kockázatok kellő gondossággal és
körültekintéssel jó eséllyel kizárhatóak, ezért fontos tisztában lenni néhány alapvető, fogyasztókat
megillető jogokkal.
Az Európai Unióban pedig az élelmiszerekkel kapcsolatos jobb tájékoztatás fog megvalósulni, mivel az
Európai Parlament jogszabálytervezet benyújtását várja a Bizottságtól annak érdekében, hogy
fokozatosan megerősödhessen a fogyasztóknak - a lóhúsbotrány következtében - megrendült bizalma,
így erre tekintettel a képviselők azt kérik, hogy tüntessék fel a feldolgozott élelmiszerekben
összetevőként használt hús származási országát is.
Fentiekre figyelemmel a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület elkészítette 2015. évi II.
számú, negyedéves Hírlevelét, amelyben összefoglaljuk többek közt a fent említett, fogyasztók és
vállalkozások számára fontos és aktuális fogyasztóvédelmi híreket, amellett, hogy általános,
kapcsolódó témakörökben is javítjuk a tudatos fogyasztói magatartás elterjesztését. Ezzel együtt a
hírlevélben a békéltető testületek gyakorlata alapján közzétett nem teljesített ajánlásokból
esettanulmányokat adunk közre azon területekről, amelyek kiemelten érintik a fogyasztókat. Az
esettanulmányokból ugyanis kirajzolódnak azok a vállalkozói gyakorlatok, amelyeket a vásárlóknak
nem árt megismerniük azért, hogy ha igényüket esetlegesen elutasítanák, úgy tudják, mire
hivatkozzanak.
Kívánjuk, hogy forgassák haszonnal a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2015. II.
számú Hírlevelét!
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I. Belföldi hírek
I.1. A korábban kedvezményesen végtörlesztett fogyasztóknak kérniük kell az elszámolást a
pénzügyi szolgáltatójuktól
Akiknek korábbi hitel- vagy lízingszerződése
rögzített
árfolyamon
történt
kedvezményes
végtörlesztéssel szűnt meg – a többi fogyasztóval
ellentétben – maguknak kell kérniük az elszámolást
pénzügyi intézményüktől. Az egyéb módon lezárt
kölcsönszerződések
esetében
az
elszámolási
értesítőket automatikusan küldik a bankok, azt nem
kell a fogyasztóknak külön kezdeményezni, – jelent
meg a Magyar Nemzeti Bank sajtóközleményében.
Előzmények:
-

A 2014 őszétől hatályos devizahitelek elszámolásáról ("a bankok elszámoltatásáról") szóló
2014. évi XL. törvény szerint a bankoknak el kell számolniuk ügyfeleikkel az árfolyamrés
semmissége és az egyoldalú szerződésmódosítások miatt keletkezett túlfizetéseket.

-

A 2014 július elején elfogadott első devizahiteles törvény után ez a második jogszabály, amelyet
az Országgyűlés a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatban elfogadott.

-

Az elszámolási módszertan főszabálya, hogy a fogyasztót olyan helyzetbe kell hozni, mintha a
szerződéskötés időpontja óta a törvényes árfolyamon és a szerződéskötéskori, eredeti
kamatszinten történt volna az elszámolás. Ha a tartozást devizában határozták meg, a túlfizetést
is át kell váltani az adott devizára. Ennek során a túlfizetést is azon az árfolyamon kell
elszámolni, amelyen a pénzügyi intézmény a törlesztést, vagyis a túlfizetéshez kapcsolódó
kamat- és tőketörlesztést átváltotta.

-

Kiket érint a törvény?
Az elszámolási törvény nem vonatkozik minden adósra. Azoknak a magánszemélyeknek szól,
akik 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között kötöttek és 2009. július 26. napját követően
rendelkeztek illetve rendelkeznek devizaalapú, forint alapú, devizahitellel, pénzügyi lízingvagy kölcsönszerződéssel.Vonatkozik továbbá a 2009. július 26. napja előtti el nem évült
követelésekre, elhalálozás esetén az örökösökre, az árfolyamgátba belépett és a végtörlesztést
igénybe vevőkre is.

-

Értesítés az elszámolásról
A fogyasztókat különböző időszakban értesítik a pénzügyi szolgáltatók. Az értesítéseket 2015.
március 1. napja és 2015. november 30. napja között küldik ki.

Azon fogyasztóknak azonban, akiknek a deviza, illetve deviza alapú jelzáloghitel- vagy
lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződése a rögzített árfolyamú kedvezményes
végtörlesztéssel szűnt meg, maguknak kell kérniük az elszámolást, - hívta fel a figyelmet a Magyar
Nemzeti Bank.
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Ők egy, a banki honlapokon, ügyfélszolgálatokon,
illetve
az
MNB
weblapján
elérhető
formanyomtatványon 2015. március 31.-ig, 10 ezer
forint
díj
ellenében
igényelhetik
pénzügyi
intézményüktől az elszámolást. Ez esetben az elszámolási
értesítőt 2015. november 30-ig kell kézhez kapniuk.
Mint emlékezetes: a hitelintézeti törvény egy 2011. ősztől
hatályos módosítása tette lehetővé a deviza, illetve deviza
alapú jelzáloghitel- vagy lakóingatlanra vonatkozó
pénzügyi
lízingszerződéseknél
a
kedvezményes
árfolyamon történő végtörlesztést. A lehetőséggel közel
170 ezer szerződés esetében éltek.
Levonhatják az elszámolásból a korábbi kedvezményeket
Fontos megjegyezni, hogy a kedvezményes végtörlesztés, az áthidaló kölcsön, illetve egyéb piaci
kedvezmény esetében a pénzügyi intézmény jogszabály alapján jogosult levonni az elszámolás
összegéből azokat a tételeket, melyet korábban kedvezményként biztosított. A rögzített végtörlesztési
árfolyam által nyújtott kedvezmény az érintett fogyasztók többségénél várhatóan meghaladja majd a
tisztességtelenül elvont költség és árfolyamrés mértékét, így az elszámolás eredményeként esetükben
nem keletkezik kifizethető összeg.
Ha ugyanakkor egy fogyasztónak a kedvezmények levonását követően mégis visszajár további összeg,
akkor nem csak azt, de az általa befizetett 10 ezer forintos díjat is visszatéríti a pénzügyi intézmény.
Nem kell megfizetnie e díjat a fogyasztónak akkor, ha igazolja, hogy a végtörlesztés érdekében forint
alapú hitelkiváltó kölcsönszerződést kötött.
A tévedések elkerülés végett
Egyes téves ügyvédi sajtónyilatkozatokkal ellentétben, azon már visszafizetett fogyasztói kölcsönök
esetében, ahol a szerződés egyéb módon – tehát nem a kedvezményes végtörlesztéssel – szűnt meg, az
elszámolás a törvény erejénél fogva automatikusan, az elszámolás általános szabályai szerint történik,
az erről szóló értesítő leveleket pedig a pénzügyi intézmények külön kérés nélkül küldik meg (volt)
ügyfeleik részére.
Forrás: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/fogyved_hirek/sajtokozlemeny_20150311.html
I. 2. Az elszámolási értesítőt megelőző banki átutalás nem csorbítja a fogyasztók jogorvoslatát
A fogyasztók a banki elszámolási értesítő kézhezvételét követő 30 napig nyújthatnak be panaszt
pénzügyi intézményüknél. A jogszabály nem zárja ki, hogy egy piaci szereplő az értesítő kiküldése
előtt például elektronikusan, telefonon tájékoztassa ügyfelét az elszámolt összeg jóváírásáról,
vagy teljesítse a kifizetést. Ez azonban nem pótolja a hivatalos értesítést, s nem rövidíti le az
ügyfél panasztételi lehetőségének időtartamát – erről tájékoztat a Magyar Nemzeti Bank.
Érkeznek a levelek
A pénzügyi intézményeknek a tisztességtelenül elvont összegeket és az egyéb elszámolási tudnivalókat
tartalmazó értesítőket a deviza alapú kölcsönöknél 2015. március 1. és április 30. között, a devizában
törlesztettek és a forinthitelek esetében 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kell megküldeni
az ügyfeleiknek.
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Egyes pénzügyi intézmények már a tájékoztató levelek
megküldése előtt is tájékoztatást nyújtanak – például rövid
szöveges üzenetekben, vagy akár telefonon – az elszámolás
eredményéről ügyfeleiknek. Ez viszont nem helyettesítheti
a
nyomtatott
tájékoztató
levelet,
amelyet
a
jogszabályokban előírt formában és tartalommal kötelesek
tértivevényesen postán megküldeni a fogyasztóknak.
A pénzügyi intézmények jóváírási kötelezettsége
Az elszámolás nyomán visszajáró összegeket a pénzügyi intézményeknek legkésőbb az értesítő
megküldése után 15 napon belül kell jóváírniuk az ügyfelek számláján (csökkentve ezzel azok
tartozásait), vagy a már megszűnt fogyasztói szerződések esetében-amennyiben ismert a számlaszám –
átutalniuk. Nem jogszerűtlen ugyanakkor az sem, ha az elszámolás kiküldését megelőzően megtörténik
a pénzügyi teljesítés.
Hogyan lehet panaszt tenni?
Az elszámolások pénzügyi teljesítése az értesítő levelek kézbesítése előtt is lehetséges a jogszabály
szerint, ám ez nem rövidíti le a fogyasztókat megillető jogorvoslati lehetőségek határidejét. Így ha egy
fogyasztó vitatja a kiszámított összeget, vagy nem kíván élni a forintosítással, akkor az ezek jelzésére
szolgáló határidő számára is az elszámolási értesítő kézhezvételét követően kezdődik.
A fogyasztó a törvény szerint az elszámolási értesítő kézhezvételétől számított 30 napon belül élhet
írásbeli panasszal pénzügyi intézményénél, amelytől 60 napon belül kell érdemi választ kapnia. Ha
ezzel nem ért egyet, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület vitarendezési
eljárását kezdeményezheti.
Forrás:
http://www.tozsdeforum.hu/szemelyes-penzugyek/hitel-szemelyes-penzugyek/elobb-johetpenz-a-banktol/

I.3. "Megbízható Cég" tanúsítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás
A közelmúltban több olyan vállalkozói megkeresés is érkezett a
fogyasztóvédelmi
hatósághoz,
amely
félreérthető,
összetévesztésre gyanút adó, vállalkozásoknak szóló direkt
marketing tevékenységről számolt be - közölte a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A levelek szerint a társaság „Megbízható Cég” Tanúsítványt állít
ki az őt megkereső vállalkozásoknak, melynek díja 9900,-Ft.
A megkereséssel élő vállalkozók arról érdeklődtek, hogy a Hatóság vezet-e ilyen irányú
nyilvántartást, illetve, hogy a bizonyítványhoz valóban csak térítés ellenében lehet hozzájutni az
érintett vállalkozásnak.
A hatóság kiemelten felhívja a vállalkozások és a fogyasztók figyelmét arra, hogy ez a Tanúsítvány
nem azonos a hatóság által védjegyoltalomban meghirdetett Fogyasztóbarát Vállalkozás
Tanúsítvánnyal, vagy akár a Pozitív Listás igazolással.
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiállított tanúsítványok:

A Fogyasztóbarát Vállalkozás védjegy odaítélése pályázati rendszerben működik, a sikeresnek
minősített vállalkozás jogosultságot szerez a „Fogyasztóbarát Vállalkozás” védjegy viselésére. A
pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.
Az NFH továbbá 2011. óta vezeti a Jogkövető Vállalkozások Pozitív Listáját (röviden: Pozitív Lista),
mely felsorolásban azok a vállalkozások szerepelhetnek, amelyeknél három országos vizsgálati
program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem
alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük. A listára kerülés
nem jár költséggel a vállalkozások számára.
Forrás: http://www.nfh.hu/node/7845
I.4. Új trükkök a termékbemutatókon avagy továbbra is sok
a visszaélés
Új trükkök, megalázó helyzetek, pszichés nyomás,
ménesgazda végez egészségügyi vizsgálatot. Ez mind jellemző
volt, több vizsgált termékbemutatóra is. A területi
felügyelőségek 99 árubemutatón végeztek hatósági
ellenőrzést, amelyből 68 termékbemutató esetében találtak
valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány - 68%-os volt.
A törvényi szigorítás eredményeként a termékbemutatók
szervezése megnehezedett, de újabb trükkök is megjelentek adta hírül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz az utóbbi időszakban egyre több jelzés érkezik arról, hogy a
vállalkozások a vásárlók lakására szerveznek és tartanak árubemutatót. Ezeket a jegyző felé nem
jelentik be tudván, hogy a hatóságok egyéb módon nem értesülhetnek, így a hatósági ellenőrzés alól is
kibújhatnak.
A termékbemutatókat szervező cégek egy része azt a 2014-es törvénymódosítást próbálja meg így
kijátszani, amely szerint a vállalkozásokat – a bemutatót megelőzően – a jegyző irányába bejelentési
kötelezettség terheli.
Ez pedig minden olyan esetre igaz, amikor a bemutató helyszíne nem a
cég szék-, illetve telephelye (és legtöbbször nem az).
Szigorítás volt még a tavalyi évben, hogy ha a termékbemutató nem a
cég telephelyén zajlik, akkor a vásárló a termék átvételétől számított
14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
A termékbemutatókat szervező cégek egy része ezt a szabályt úgy
igyekszik kijátszani, hogy az árubemutatók során a termékről és
annak tulajdonságairól csak tájékoztatják a jelen lévő érdeklődőket, a
bemutatott termékek megrendelése csak interneten, illetve telefonon
keresztül lehetséges.
Előfordult olyan eset is, hogy a résztvevőknek vásárlási kupont adtak át az előadás helyszínén, amelyet
a vállalkozás üzletében lehetett beváltani termékvásárlás esetén.
Ám az ilyen esetekben az indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg a fogyasztókat, amelyre azonban
a vállalkozások jellemzően nem hívják fel az előadáson részt vevők figyelmét.
„Ingyenes” egészségügyi vizsgálat
Továbbra is elterjedt gyakorlat, hogy az árubemutatókat
„egészségügyi szűrővizsgálatként”, „egészségnapként”
„ingyenes állapotfelmérésként” stb. hirdetik meg.
Az ellenőrzési tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják,
hogy a szűrővizsgálatként hirdetett előadásokat, illetve az
azokon végzett vizsgálatokat, egészségügyi végzettséggel
nem rendelkező, esetenként alacsony iskolai végzettségű
(általános iskola), vagy korábban más területen dolgozó
(ménesgazda,
hegesztő
szakmunkás)
személyek
bonyolították le.
Több fogyasztó is beszámolt olyan esetről, amikor a résztvevőket kifejezetten kellemetlen, megalázó
helyzetbe hozták az előadások során. Előfordult, hogy az „egészségügyi szűrővizsgálat” elvégzésére az
árubemutató helyszínén nem volt biztosított egy külön helyiség, és a vizsgálatot így egy férfi mosdóban
tartották.
„A tavalyi karácsonyt együtt töltötték, az ideit? Nem biztos.”
Előfordult, hogy a résztvevőkben az előadást tartók
szégyenérzetet igyekeztek kelteni.
Azt állították, hogy aki nem vásárol, az sajnálja szerettei,
családtagjai egészségére a pénzt.
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Ezeken az előadásokon az előadók többször állították azt, hogy akik nem használják a bemutatott
terméket illetve termékeket, azok meg fognak halni. Egy ilyen jellegű termékbemutatón a következő
kijelentés hangzott el:
„A tavalyi karácsonyt együtt töltötték, az ideit? Nem biztos. A tavalyi karácsonykor egy gyermek, egy
unoka együtt ette az ünnepi ételt Önökkel, egy asztalnál. Megint együtt fogja? Nem biztos…”
Összegzés:
 A témavizsgálat első szakaszában a felügyelőségek munkatársai 44 árubemutatón folytattak le
ellenőrzést, amelyből összesen 32 árubemutatót kifogásoltak (73%). A vizsgálat második
szakaszában lefolytatott ellenőrzések (55 db) közül 36 esetben történt valamilyen jogsértés
(65%).
 A felügyelőségek munkatársai 64 esetben ellenőrizték, hogy a vállalkozások eleget tettek-e a
szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségüknek. Az ellenőrzések során 28
esetben az előzetes tájékoztatás nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásnak.
 A felügyelőségek munkatársai 54 árubemutató alkalmával állapítottak meg valamilyen
tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlatot, amelyek többségében halmozottan
fordultak elő.
 A korábbi évektől eltérően 4 árubemutatón fordult elő, hogy a vállalkozás az előadás során
agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősülő, pszichés nyomásgyakorlással igyekezett
rávenni a fogyasztókat a termék megvásárlására.
 780 db. fogyasztói beadvány érkezett a területi felügyelőségekhez az árubemutatókkal
kapcsolatban. A legtöbben (236 db) azt sérelmezték, hogy nem tudtak elállni a megvásárolt
terméktől. 91 esetben az elállási jogról egyáltalán nem vagy nem megfelelően tájékoztatták
a fogyasztókat.
 115 esetben amiatt kérték a fogyasztók a hatóság segítségét, mert az elállási jog érvényesítése
során a vállalkozás a foglalót nem fizette vissza, illetve további 31 esetben az elállás
bánatpénz/adminisztrációs díj fizetéséhez kötötte.
A jogszabályváltozásokat követően az árubemutatók hatósági ellenőrzése első alkalommal
történt meg. Az ellenőrzési tapasztalatok, és a panaszok alapján megállapítható, hogy
számos vállalkozás a közelmúltban történt jogszabályváltozások után sem végzi
jogkövetően tevékenységét. Az is megállapítható, hogy az árubemutatókon szerződést kötő
fogyasztók jogérvényesítése az esetek többségében még mindig nehézségekbe ütközik.
Mindezekre tekintettel a fogyasztóvédelmi hatóság - a preventív tájékoztatás mellett - a jövőben is
kiemelten fontosnak tartja e terület folyamatos és szigorú ellenőrzését.
Forrás: http://www.nfh.hu/node/7849
I.5. Mi lesz a bauMax áruházakban vásárolt, meghibásodott termékek sorsa?
A bauMax 2015 második negyedévében vonul ki Magyarországról, ezt már korábban közölte a
barkácsáruház. Az ugyanakkor még teljes körben nem tisztázott, hogy ezután ki biztosítja a
vásárlók szavatossági és jótállási jogait – jelent meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
közleményében.
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Biztos jó a nyárra vásárolt fűnyíró? Működik a fúrógép? Ezeket
is érdemes még most ellenőrizni.
A szabály egyértelmű: az üzlet megszűnését követően is érvényesek a
jogszabályokban biztosított szavatossági és jótállási jogok.
Hibás termék esetén a fogyasztó kérheti a hibás termék javítását
vagy cseréjét, vagy ha a vállalkozás ezeket nem vállalja, akkor a
vásárló megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a
szerződéstől. Ezek a jogok a vásárlástól számított két éven belül
érvényesíthetőek, a kötelező vagy önként vállalt jótállással rendelkező
termékek esetében pedig a jótállási szabályok alkalmazandók a
vásárlástól számított egy éven keresztül.
A törvény szerint ha egy cég végelszámolás keretében szűnik meg, az ezt követően - esetlegesen felmerülő szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezése érdekében kötelező harmadik
személy kijelölése, illetve céltartalék képzése ezen kötelezettségek teljesítéséhez. Tehát a vásárlók a
későbbiek során felmerülő, egyébként az áruházzal szemben támasztandó szavatossági, jótállási,
illetve kártérítési igényeiket a végelszámoló által kijelölt harmadik személy felé jelezhetik.
A fentieken túl fontos megemlíteni, hogy az új Polgári
Törvénykönyv hatályba lépésével hazánkban is bevezetésre került
a termékszavatosság intézménye, ami alapján a gyártóval
szemben közvetlenül érvényesíthetik a fogyasztók a megvásárolt
termék hibás voltával kapcsolatos javítási, illetve csereigényüket.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő
forgalomba hozatalától számított két évig terheli, amely határidő
jogvesztőnek minősül – hívja fel a figyelmet az NFH.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a folyamatok tisztázása
érdekében felvette a kapcsolatot a bauMax Magyarország Zrt-vel,
ezt követően a cég honlapján tájékoztatást tett közzé, amely
szerint az utolsó áruház bezárását követően a cég honlapján közzéteszi a jövőbeni ügyintézés
helyszínét, illetve a megbízott szervizpartnerek elérhetőségeit.
Az NFH mindezzel együtt óvatosságra és a kellő
körültekintésre int minden fogyasztót, aki a nagy
árleszállítás alatt a megszűnő vállalkozás boltjaiban
vásárolt. A termékeket érdemes még most kibontani, és a
működésüket ellenőrizni, hiszen április után a jótállási és
szavatossági jogok érvényesítése bonyolultabb lehet, még
akkor is, ha a jogi szabályozás a legtöbb kérdésre megfelelő
választ ad.

Fogyasztói megkeresések már most is beszámoltak olyan, a vásárlás helyszínén elhangzott szóbeli
tájékoztatásról, mely szerint az üzletek bezárását követően nem lesz lehetőség „reklamálásra”.
Forrás: http://www.nfh.hu/node/7808
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I.6. Fogyasztói csoportokat bírságolt a Gazdasági Versenyhivatal
A CL Brokers Group Kft. tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot folytatott a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos
sajtóhirdetéseivel, így a jogsértés elkövetéséért 3 millió 291
ezer forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal, közölte a versenyhatóság.
A GVH megállapította, hogy a 2013. november 4. és 2014. április
11. között közzétett hirdetésekből nem derült ki egyértelműen,
hogy a vállalkozás fogyasztói csoportok szervezésével foglalkozik,
és a kínált konstrukcióban nem nyújt kölcsönt. A reklámok nem
adtak egyértelmű információt a fogyasztói csoportok lényeges
tulajdonságairól, például arról, hogy a fogyasztói csoport tagjai
nem pénzhez, hanem vásárlói joghoz jutnak, s a fogyasztó nem a
szerződéskötéskor, hanem később, akár évek múltán juthat a
vásárlási joghoz és így a megszerezni kívánt dologhoz.
A tájékoztatás szerint a CL Brokers az
igényelhető összegek, az időtartamok,
a havi részletek, valamint a THM megjelenítésével azt a látszatot keltette
a reklámokban, hogy a fogyasztó azonnal hozzájuthat az általa igényelt
összeghez, amelyet ezt követően havonkénti törlesztéssel fizet vissza. A
közlemény kiemeli: a hirdetésekkel megcélzott fogyasztók jellemzően
pénzügyi nehézségekkel küzdenek, a pénzügyi intézmények banki,
pénzügyi szolgáltatásaiból nem részesülnek, valamint a jövedelmük és az
életkoruk alapján kiszorulnak a banki hitelezés köréből.
Ezek a fogyasztók az átlagosnál kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb
helyzetben vannak, így különösen érzékenyen reagálnak a hitelezéssel
kapcsolatos lehetőségeket felvázoló reklámokra. A versenyhatóság megtiltotta a jogsértő magatartás
további folytatását.
Változott a szabályozás:
Az elmúlt években több versenytanácsi – és ezek alapján bírósági – döntés született a fogyasztói
csoportok népszerűsítéséről. Ezek többek között egybehangzóan kimondják, hogy a reklámoknak ki
kell térniük e sajátos vásárlási társulás lényeges elemeire és sajátosságaira, hiszen a reklám akkor
felel meg a hiteles és pontos tájékoztatásnak, ha abból megismerhető a konstrukció egyedisége.
A GVH korábban már többször felhívta a figyelmet arra, hogy 2014. január elsejétől nem lehet új
fogyasztói csoportot létrehozni, azóta legfeljebb a kieső tagok helyébe lehet újakat felvenni. A
fogyasztói csoport tagjai együtt takarékoskodnak autóra, lakásra, és ha együtt van egy eszköz ára, akkor
azt megvásárolják, és kisorsolják a tagok között.
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I.7. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról és annak
ellenőrzéséről
2015. március 15. napján lépett hatályba a
kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII.
törvény, mely jogszabály értelmében az üzletek –
bizonyos kivételekkel –
- hétköznapokon 6 óra és 22 óra között
tarthatnak nyitva,
- vasárnap és munkaszüneti napokon pedig
zárva tartanak.
A fogyasztóvédők nem pihennek vasárnap
Az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte ők felkészültek az ellenőrzésekre, - olvasható a napi.hu
internetes oldalán. A vonatkozó jogszabályok szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak hivatalból és
bejelentés alapján is van lehetősége ellenőrzéseket lefolytatni.
“A felügyelőségek hivatalból szúrópróbaszerűen, illetve bejelentés alapján ellenőrizhetik majd, hogy
a kereskedők betartják-e a vasárnapi zárva tartásra vonatkozó szabályokat” – hívta fel a figyelmet az
NFH.
A fogyasztóvédelmi hatóság a jogszabályok által meghatározottak, továbbá eddigi gyakorlata szerint
fog ellenőrizni, így egyebek között próbavásárlást végez, vagy helyszíni szemlét tart. Az ellenőrzések
pontos helyéről előzetesen nem adtak tájékoztatást.
Forrás:
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/vasarnapi_zarva_tartas_indul_az_ellenorzes.595236.html
II. Európai uniós hírek
II.1. Európai Parlament - Joguk van tudni a fogyasztóknak, honnan származik a hús
Elővigyázatossá tették a közelmúlt élelmiszerbotrányai a fogyasztókat, akik tudni szeretnék,
honnan jön a feldolgozott élelmiszerekben lévő hús - jelent meg az Európai Parlament honlapján.
Tüntessék fel a feldolgozott élelmiszerekben, például a fagyasztott pizzában összetevőként használt
hús származási országát is a friss marhahúséhoz hasonló módon: ezt kérték a képviselők. A
Parlament az erre vonatkozó jogszabálytervezet benyújtását várja a Bizottságtól annak érdekében, hogy
fokozatosan megerősödhessen a fogyasztók a lóhúsbotrány következtében megrendült bizalma.

12

A 460 szavazattal, 204 szavazat ellenében és 33 tartózkodás mellett
elfogadott állásfoglalás arra kéri a Bizottságot, hogy az összetevőként
felhasznált húsokról készült 2013-as jelentése után nyújtson be olyan
jogszabálytervezetet, amely kötelezővé teszi az ilyen húsok
származási országának feltüntetését. Ennek célja az lenne, hogy az
egész élelmiszerlánc átláthatóbb legyen, az európai fogyasztók
tájékozottabban választhassanak, és így megerősödjön az
élelmiszertermékek iránti bizalom.
„A lóhúsbotrány után vissza kell szereznünk a vásárlók bizalmát. A
származási hely kötelező feltüntetését előíró bizottsági javaslatot
kérünk, mert így lehet garantálni az átláthatóságot, és így nyújthatunk
egyértelmű és teljeskörű tájékoztatást a fogyasztók számára.
Ugyanakkor nem szabad, hogy az új kötelezettség további terhet rójon
az ágazatban gyakori kis- és középvállalkozásokraˮ - mondta a
környezetvédelmi bizottság olasz néppárti elnöke, Giovanni La Via.
A képviselők ismét kifejtették aggodalmukat amiatt, hogy az
élelmiszeripari csalások rombolják az élelmiszerbiztonságot, a
fogyasztók bizalmát és egészségét, akadályozzák az élelmiszerlánc
működését és kedvezőtlenül befolyásolják a mezőgazdasági termékek
árát.
Válasszon a fogyasztó
A képviselők rámutattak, hogy a Bizottság jelentése szerint a
fogyasztók 90 százaléka szerint a feldolgozott élelmiszerekben
található hús esetében is fontos volna feltüntetni annak származási
helyét. Ez az információ befolyásolja a fogyasztói döntést, mondták a
képviselők.
Az árakra gyakorolt hatást még meg kell vizsgálni
A képviselők jelezték, hogy a lépés árakra gyakorolt hatása egy francia fogyasztói szervezet szerint
markánsan eltér a bizottsági jelentésben olvasható eredményektől, ezért a kérdés tisztázását várják a
Bizottságtól. A vizsgálatot fogyasztói szervezetekkel együtt kell elvégezni, de az nem késleltetheti a
jogszabálytervezet benyújtását, tették hozzá.
Háttér
A vágóhídi hús tagállamtól függően 30-50 százalékát összetevőként használják fel különböző
feldolgozott élelmiszerekben, leggyakrabban darált húsban és húskészítményekben.
Forrás:
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20150206IPR21201/html/Lehessen-tudnihonnan-sz%C3%A1rmazik-a-h%C3%BAs-az-%C3%A9lelmiszerekben-k%C3%A9rik-ak%C3%A9pvisel%C5%91k
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II.2. Uniós ökocímke feltételrendszerek érvényességi idejének meghosszabbításáról adott ki
tájékoztatást az Európai Bizottság
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal) megjelent
C(2015) 1286 számon iktatott határozat szerint nyolc feltételrendszer
érvényességi ideje hosszabbodik meg, melyek érvényessége az idei évben
járt volna le. A határozat azért született meg, mert a feltételrendszerek
ütemterv szerinti felülvizsgálata még nem fejeződött be, így ezek
módosítás nélkül továbbra is érvényesek a pályázók számára, - adta
hírül az Ökocmike honlapján.
Az Európai Bizottság 2015. március 2-i határozatban döntött az egyes
termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai
kritériumok
érvényességének
meghosszabbítása
céljából
történő
módosításáról.
A jogszabály a „lábbelik” termékcsoport érvényességi idejét 2015.
december 31-ig, a „kempingszolgáltatások, turistaszállás-szolgáltatás, fa padlóburkolatok, gépi
mosogatószerek, mosószerek, kézi mosogatószerek, általános tisztítószerek és a szaniterhelységek
tisztításához használt tisztítószerek” feltételrendszerek érvényességi idejét pedig 2016. december 31-ig
hosszabbította meg.
Mint az ismeretes, az Európai ökocímke az Európai Unió hivatalos védjegye, melynek elnyeréséhez a
termékeknek meg kell felelniük az EU tagállamok által közösen kidolgozott és elfogadott
környezetvédelmi kritériumoknak. A kritériumokat az érdekelt felekkel (ezen belül az ipar, a
fogyasztók, a környezetvédelmi szervezetek, a kereskedelem és a közhatóságok képviselőivel)
egyeztetve, életútelemzés (Life Cycle Assessment: LCA) alapján határozzák meg.
A mérgező, környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy szaporodóképességet károsan befolyásoló
anyagokat, készítményeket tartalmazó termékeknek nem ítélhető oda ökocímke.
A minősítő rendszerben való részvétel önkéntes.
Forrás:
http://okocimke.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=423#.VQ2Ke-EYHEU
II.3. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal a földieprekben talált leggyakrabban
növényvédőszer-maradványokat
A
földieprekben
találtak
leggyakrabban
növényvédőszer-maradványokat - derül ki az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA)
vizsgálataiból. Összesen 81 ezer mintát ellenőriztek,
amelynek 45 százalékában találtak vegyszereket, de
határértéket meghaladó szintet csak a minták 1,5
százalékában mértek. A hivatal szerint a fogyasztók
nincsenek veszélyben.

A legnagyobb arányban, mintegy 2,5 százalékban a különféle eprekben mutatott ki szermaradványokat
az EFSA - idézte a hivatal közleményét a Reuters. Mivel az eper érzékeny a megbetegedésekre,
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termesztésekor gyakran használnak különféle növényvédő szereket. A vegyszerek alkalmazását ellenző
nemzetközi Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN) szerint minden nyolc doboz eper közül egy tartalmaz
növényvédőszereket, és a kiszerelésekben esetenként akár hat különböző maradvány is kimutatható.
Az EFSA összesen 685 vegyszerszármazékot vizsgált meg a 27 uniós tagországban, illetve
Norvégiában és Izlandon 2013-ban. A 81 ezer ellenőrzött minta mintegy 55 százalékában nem mutattak
ki növényvédő szereket, míg 45 százalékukban találtak maradványokat. A vegyszerek mennyisége
ugyanakkor az utóbbiak csupán 1,5 százalékában haladta meg az előírt határértéket.
A kimutatott származékok többsége gombaölő szer volt, amelyek köztudottan rákkeltő hatásúak, ezért a
PAN újabb vizsgálatokat kér. Martin Dermine, a szervezet európai képviselője szerint az európai
élelmiszerek növényvédőszer szennyezettsége egészségtelenül magas, és az elmúlt években nem
történtek meg a szükséges változtatások. Az EFSA viszont úgy véli, hogy az európai állampolgárok
nincsenek veszélyben, mivel nagyon alacsony annak a kockázata, hogy a táplálékon keresztül a
szervezetbe jutó növényvédőszerek mértéke elérje az egészségre káros szintet. Ezért valószínűtlen,
hogy a fogyasztók egészségére hosszú távú hatással lennének ezek az élelmiszerek.
Forrás:
http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egyeb/az_eperben_volt_legtobbszor_vegyszer_nyugtatjak_a
_fogyasztokat.4681.htmlhttp://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egyeb/az_eperben_volt_legtobbszor
_vegyszer_nyugtatjak_a_fogyasztokat.4681.html

II.4. A veszélyes anyagok és keverékek címkézésére és csomagolására vonatkozó új előírások
2015 júniusában lejár a vegyszerek
kötelező CLP (osztályozás, címkézés és
csomagolás)
címkézésére
vonatkozó
átmeneti időszak az Európai Unióban.
Júniust követően minden veszélyes vegyi
anyagon és keveréken előre meghatározott
CLP-címkének kell lennie. A CLP egy
kötelező
érvényű
Európai
Uniós
szabályozás, amely egyebek mellett
kötelezővé teszi a veszélyes vegyszereket
tartalmazó
termékek
egyértelmű
azonosítását. A címkézési és csomagolási
követelmények a veszélyes anyagokra és
készítményekre vonatkoznak.
Mit jelent pontosan a CLP?
A CLP (az osztályozás (Classification), címkézés (Labelling) és csomagolás (Packaging) rövidítése)
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló európai uniós
rendelet. A CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) a korábbi, a veszélyes anyagokról szóló
67/548/EGK irányelvet (DSD), valamint a veszélyes készítményekről szóló, 1999/45/EK irányelvet
(DPD) váltja fel, amelynek révén megváltoztatja a vegyi anyagok korábbi osztályozási rendszerét. A
CLP-rendelet meghatározza és bemutatja a kémiai veszélyekkel kapcsolatos információk címkéken,
biztonsági adatlapokon (SDS) és egyéb dokumentumokon történő közlésének módját.
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A CLP-rendelet tehát biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi
anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok
jelentette veszélyekről.
A vegyi anyagok forgalomba hozatala előtt az iparnak meg kell határoznia az adott anyagok és
keverékek emberi egészségre és a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő kockázatait azáltal, hogy
az azonosított veszélynek megfelelően osztályozza őket.
A veszélyes vegyi anyagokat egy standardizált rendszer szerint címkézni is kell, hogy a munkavállalók
és a fogyasztók ismerjék azok hatásait, még mielőtt kapcsolatba kerülnének velük.
Ennek az eljárásnak köszönhetően a vegyi anyagok jelentette veszélyekről a címkéken és a biztonsági
adatlapokon található szabványszövegek és piktogramok nyújtanak tájékoztatást. Például, ha egy
beszállító az „akut toxicitás, 1. (szájon át)" kategóriába sorol egy anyagot, akkor annak a címkéjén a
„lenyelve halálos" figyelmeztető mondat, a „Veszély!" szó és egy halálfejet ábrázoló piktogram fog
szerepelni.
2015. június 1-jén tehát a következő szabályok lépnek életbe:
- az anyagokat kizárólag a CLP szerint kötelező
osztályozni;
- a keverékeket kizárólag a CLP szerint kötelező
osztályozni, címkézni és csomagolni, de a DPD
szerint már osztályozott, címkézett, csomagolt és
2015. június 1. előtt forgalomba helyezett
(vagyis a „polcokon lévő”) anyagokat csak
2017. június 1-ig kell átcímkézni és
átcsomagolni;
- az anyagok és keverék CLP szerinti
osztályozását kötelező feltüntetni a biztonsági
adatlapon.
Forrás: http://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/understanding-clp
III. Termékbemutatók – átverések, veszélyek, kockázatok és jogaink
Infralámpa, mágneses matrac, víztisztító… hosszan
sorolhatóak a különböző termékbemutatókon értékesítésre
kerülő termékek. Ezekre a bemutatókra sok esetben
ingyenes egészségügyi szűrés, utazási ajánlat, akciós kupon
vagy valamilyen ajándék ígéretével hívják meg az embereket
a szervező cégek, ezért nem árt, ha tisztában vagyunk
néhány alapvető tudnivalóval.
Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy az árubemutató
alkalmával létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött
szerződésnek minősül, azaz:
olyan fogyasztói szerződés,
- amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a
vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
- vagy amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a
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vállalkozásnak a fentiekben meghatározott körülmények között;
- vagy amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé
tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek
egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a
vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen;
- vagy amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a
termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.
Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések szabályait egyebekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.
A termékbemutatókon szereplő termékeket sok esetben olyan tulajdonságokkal is felruházzák az
értékesítők, amelyekkel nem rendelkeznek, az árak azonban ezekhez a túlmisztifikált tulajdonságokhoz
igazodnak. Írásbeli szerződés természetesen minden esetben létre jön, annak átolvasására azonban a
legtöbb esetben a vásárlás előtt nem kerül sor, így a fogyasztók a tényleges feltételekkel csak otthon
szembesülnek.
•Mi történik akkor, ha a fogyasztó a vásárlást követően
meggondolja magát? El lehet-e állni a szerződéstől?
Az eladás során az értékesítő szóban gyakran nem hívja fel a
figyelmet arra, hogy a termékbemutatókon kötött szerződés
esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó ezen jogát:
-

a termék adásvételére irányuló szerződés esetében a
termék átvételének napjától számított 14 napig, míg

-

szolgáltatás esetében a szerződéskötés napjától számított
14 nap elteltéig gyakorolhatja.

További fontos szabály, hogy amennyiben a vállalkozás az
elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét
hónappal meghosszabbodik.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a
meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
Az elállásra irányuló szándékát a fogyasztónak írásban kell bejelentenie, igazolható módon.
A fogyasztók számára segítségül a jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) melléklete tartalmaz
egy elállási nyilatkozat mintát is, így a legkézenfekvőbb ezt a mintát használni és javasolt a levelet
ajánlott tértivevényesen postára adni, vagy az elküldött e-mail másolatát lementeni.
Ugyancsak ezen elállási nyilatkozat mintát használhatjuk, ha az indokolás nélküli ellállási jogunkat
az internetes szerződések, - melyek a távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak –
esetében kívánjuk gyakorolni. /ld. 1. számú melléklet/
Továbbá meg kell említeni azt a gyakori esetet, hogy a nagy összegű vásárlásoknál hitelszerződést is
kötnek, ezért gyakran hivatkozik a vállalkozás arra, hogy a hiteligénylési folyamat már elindult, ezért
nem lehet elállni a szerződéstől. Ez természetesen nem igaz, sőt, ha elállási jogával él a fogyasztó,
azzal egyidejűleg a hitelszerződést is felbontja.
•Amennyiben a fogyasztó élt az elállási jogával:
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Úgy a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14
napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
A fogyasztó pedig köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított
tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza.
•Mikor nem gyakorolható az elállási jog?
Az alábbiakban ismertetett esetek felsorolása példálózó jellegű.
Vannak olyan esetek, amikor a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát. Így például olyan termék
esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére
készült.
Továbbá például romlandó termékek esetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében,
amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
(ilyen lehet például a fehérnemű, amely esetén természetesen van elállási jog, ha annak csomagolását
nem bontja meg a fogyasztó).
A fent említetteken kívül a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvételek is idetartoznak, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
•Veszélyek és kockázatok
Sok esetben már a meghívóból sem derül ki
egyértelműen, hogy termékbemutatóról van szó,
ezzel is igyekeznek a szervezők kijátszani a
hatóságok jelenlétét. A terjesztés módjában is
változás történt, a névre szóló meghívók helyett a
telefonos megkeresés a gyakoribb, s mostanában a
termékbemutatókon
az
egészségnap,
állapotfelmérés, vagy valamilyen gyógyhatás hamis
ígérete van leginkább terítéken.
Nem ritka eset továbbá, hogy a termékvásárlás a
vállalkozások bejelentett székhelyén, telephelyén,
esetleg üzletében történik. Az így létrejött
szerződések nem minősülnek üzlethelyiségen kívül
kötöttnek, így erre tekintettel a fogyasztót sem illeti
meg a jogszabályon alapuló, indokolás nélküli
elállási jog gyakorlása.

Mire figyeljünk a termékbemutatók kapcsán?
-

Mérjük fel, hogy valóban szükségünk van-e az ajánlott termékre!

-

Termék vásárlása esetén gondosan olvassuk el a szerződést és az egyéb
iratokat, mielőtt aláírnánk azokat!

-

Minden iratból kérjünk el egy példányt magunknak!

-

Ha valamit nem értünk a szerződésben, úgy ne fogadjuk el feltétel
nélkül a vállalkozás szóbeli magyarázatát!
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-

Tájékozódjunk megfelelően az elállási jog pontos feltételeit illetően!

-

Az indokolás nélküli elállási jogunkat minden esetben írásban gyakoroljuk, a későbbi
igazolhatóság érdekében!

IV. Főbb tudnivalók az internetes vásárlásról
Napjainkban egyre többen próbálnak időt és pénzt spórolni azzal,
hogy interneten vásárolnak. Az online kereskedelem legfőbb
előnye, hogy kényelmes, gyors és olyan termékeket is elérhetnek a
fogyasztók, amelyekre közvetlen környezetükben egyáltalán nem
vagy csak nagy nehézségek árán tehetnének szert. Az előnyök
mellett azonban komoly kockázatokat is rejt a távolsági
kereskedelem ezen módja, ezért a fogyasztónak mindenképpen
nagyobb körültekintéssel kell eljárnia.

Mit jelent az internetes (online) vásárlás?
Az internetes szerződések az úgynevezett távollévők között
megkötött szerződések körébe tartoznak, amely azt jelenti, hogy a
szerződés megkötésére a kereskedő (szolgáltató, eladó) és a
fogyasztó (azaz a szakmai vagy gazdasági tevékenységen kívül eső
célból szerződést kötő természetes személy) egyidejű tényleges
fizikai jelenlétének hiányában, azaz nem személyes találkozás (pld:
üzlethelyiségben,
vásáron,
piacon,
kereskedelmi
ügynök
közreműködésével stb.) során, hanem elektronikus úton kerül sor.
Tisztában kell lennünk tehát azzal, hogy az online vásárlás
nemcsak előnyökkel, hanem kockázatokkal is járhat,
amelyeket mindig szem előtt kell tartanunk. A legfontosabb
tudnivaló azonban az, hogy a fogyasztókat az online
valóságban is védik a jogszabályi rendelkezések.
Az elállási jog gyakorlása:
Az egyik legfontosabb, fogyasztókat megillető jog - a
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
- az elállási jog (a termék visszaküldésének joga,
visszaküldési garancia) amely jogot internetes vásárlás
esetén, - néhány kivételtől eltekintve - minden esetben
gyakorolhatunk.
A fogyasztók számára segítségül a jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) melléklete tartalmaz
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egy elállási nyilatkozat mintát. Ugyancsak ezen elállási nyilatkozat mintát használhatjuk, ha az
indokolás nélküli ellállási jogunkat a termékbemutatók alkalmával létrejövő szerződések - melyek az
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések körébe tartoznak - esetében kívánjuk gyakorolni. /ld. 1. számú
melléklet/.
Ha az internetről rendelt termék nem nyeri el a
vásárló tetszését, akkor a kiszállítástól számított
tizennégy napon belül meggondolhatja magát,
(indokolás nélküli elállási jog, melyet írásban tud
a fogyasztó gyakorolni) és a termék visszaküldése
esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett
összeg visszatérítését.
Fontos megjegyezni, hogy nem szükséges ilyenkor, hogy a termék hibás legyen, viszont a
fogyasztónak kell saját költségén visszajuttatnia a terméket a vállalkozás részére. Az elállási jog
tulajdonképpen kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására
és kipróbálására.
A jogszabály a külföldről (de csak az Európai Unióss országokból) rendelt termékek esetén is
lehetőséget ad a vásárlástól való indokolás nélküli elállásra, a visszaküldés költsége azonban, ebben
az esetben is a fogyasztót terheli. A gond az lehet, hogy ezekben az esetekben külföldi címre kell a
terméket visszaküldeni, aminek a költsége sokkal magasabb.
Tájékoztatási kötelezettség:
A hatályos jogszabályok a fogyasztóknak az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmának erősítése
és az internetes vásárlásokban rejlő kockázatok csökkentése érdekében részletes tájékoztatási
kötelezettséget rónak a webáruház üzemeltetőjére.
Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat tehát, ha kizárólag olyan online
üzletben vásárolunk, amelynél a honlapon a vásárlással kapcsolatos jogainkról szóló tájékoztatás
hozzáférhető, továbbá tisztában vagyunk az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeivel is.
A csomagolás jelentősége: (felsorolás példálózó jelleggel)
Internetes értékesítés esetén fontos megjegyezni, hogy kizárólag
bontatlan csomagolású higiéniai termékeket vesznek vissza.
Ezek általában zárt csomagolású termékek, melyek higiéniai vagy
egészségvédelmi okokból, az - átadást követő felbontása után - nem
küldhetőek vissza.
Vissza nem szolgáltatható termékek (például fogkefe, golyósdezodor,
kozmetikumok, étrend-kiegészítők) esetén tehát nem állhat el a
fogyasztó a szerződéstől.

Továbbá a fogyasztó nem élhet elállási jogával a gyorsan
romlandó termékek esetében, az egyedi, a vásárló kérésére
készített termékek esetén (pl. méretre szabott öltöny), valamint a
lezárt adathordozók (például DVD-k, CD-k) esetében sem, ha
azt a fogyasztó átvételkor már felbontotta.
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V. Békéltető testületi esettanulmányok
A hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer fontos szereplőinek számítanak a békéltető testületek,
amelyek ingyenes és gyors megoldást kínálnak a fogyasztó és vállalkozás közötti viták (fogyasztói
jogvita) rendezésére. A békéltető testületek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
(Fgytv.) alapján működnek, legfőbb feladatuk a felek között az egyezség létrehozatala. Ugyanakkor
ennek hiányában is érdemi döntéssel zárják le az ügyeket, rendszerint a felek megelégedésére.
A békéltető testületek ajánlás jellegű döntése – nyilvánosságra
hozatal
Megalapozott fogyasztói kérelem esetében az Fgytv. 32. § b,
pontja szerint a testületek ajánlás jellegű döntést hoznak, ha a
vállalkozás nem tett olyan tartalmú nyilatkozatot, miszerint
magára nézve elismeri kötelezőként a testület döntését vagy ha
erről egyáltalán nem nyilatkozott. Ha ezt követően a vállalkozás
önként nem teljesíti a békéltető testület ajánlását, úgy a
fogyasztó visszajelzése alapján a teljes döntés nyilvánosságra
hozatalra kerül - a fogyasztó adatai anonimizálva vannak -,
annak indokolásával együtt.
A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület a fogyasztói tudatosság javítása érdekében
békéltető testületi ajánlásokból esettanulmányokat ismertet jelen Hírlevél keretében a szavatosságjótállás, és a speciális értékesítési formák (üzleten kívüli értékesítés), valamint az egyéb, a fogyasztók
által gyakran igénybe vett egyéb szolgáltatások témaköréből, ugyanis azokból jól láthatóan
kirajzolódnak azok az esetlegesen visszás vállalkozói gyakorlatok, amelyekkel nem árt, ha maguk a
fogyasztók is tisztában vannak. A hibás teljesítés esetén érvényesíteni kívánt igények elutasítása esetén
ugyanis nem jön zavarba például az a fogyasztó, aki tisztában van a vonatkozó előírásokkal és azok
gyakorlati alkalmazásával.
Az esettanulmányok forrását az interneten a fenti jogszabályhelyek alapján nyilvánosságra hozatalra
került, bárki által elérhető békéltető testületi ajánlások képezik.
1. Példa a fogyasztó igényének vállalkozás általi elutasítására lábbeli esetében
A békéltető testületek előtti eljárások által gyakran érintett árucikkek közé tartoznak a lábbelik
is: gyakori, hogy a fogyasztók több tízezer forintos vételáron vett cipője az elvárt minőséggel
ellentétben tönkremegy nem sokkal az adásvétel után, ezt követően pedig a vállalkozás elutasítja
a fogyasztó igényét.
A példában szereplő fogyasztó 27.999 Ft-os vételáron
vásárolt meg egy cipőt, de az nem sokkal később a
vásárlás után tönkrement. A jobbos cipő külső
oldalán ugyanis a felsőrész anyaga a hajlító ráncnál
kiszakadt.
Visszavitte a lábbelit a vállalkozáshoz és reklamált,
erről jegyzőkönyv készült el. Már ekkor jelezte a
fogyasztónak a kereskedő, hogy az ügyben
szakértőhöz fordul, hogy kiderítse, mi volt a hiba oka.
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El is készült a szakvélemény, amellyel azonban a vásárló nem értett egyet. Egyenesen a szakértő
utasította el ugyanis magát a kérelmét a szakvéleményben, és azt mondta, hogy a károsodással
összefüggésben nem állapított meg anyag vagy gyártási hibát. A kereskedő erre hivatkozott és el is
utasította a cserére irányuló igényt.
A fogyasztó persze ezzel nem értett egyet és a békéltető testülethez fordult, hiszen a cipő sportolásra
való, ő arra is használta, ráadásul rendeltetésszerűen, azaz nem extrém körülmények között, továbbá
emellett a cipő mérete is megfelelő volt. Ráadásul nagy megterhelésnek sem tette ki, illetve nem
használta a lábbelit minden nap a fogyasztó.
A fogyasztónak igaza lett és a javára döntöttek, a kereskedőnek ez alapján teljesítenie kellett a
fogyasztónak a lábbeli cseréjére vonatkozó igényét.
Ugyanis ilyenkor azt kell bizonyítania a vállalkozásnak, hogy a cipőben a hiba oka csak a vásárlást
követően, később keletkezett. Ezt azonban nem tette meg, nem mentette ki magát a szakvéleménnyel.
Az említett szakértő ugyanis azt mondta, hogy nem volt jó a cipő mérete a fogyasztó lábához és emiatt
ment tönkre. Azonban kiderült, hogy ez csupán feltételezésen alapul, hiszen a vizsgálatot csak ún.
„szemrevételezéssel” végezte el. Nem is állapíthatta meg, hogy jó volt-e a cipő a fogyasztónak, mivel
annak lábméretével nem volt, nem lehetett tisztában.
Jó tanácsok
1. A közölt példából is jól látszik, hogy ha a fogyasztó nem tartós
fogyasztási cikket, hanem például más terméket vásárol -így egy
cipőt -, akkor hasonlóan a jótálláshoz, van egy bizonyos
időtartam, amelyen belül, ha az meghibásodik, úgy a kereskedőt
bizonyítási kötelezettség terheli.
Ez esetben ez hat hónap és ha ez alatt megy tönkre a termék,
akkor azt kell bizonyítania a kereskedőnek, hogy ő még hibátlan
terméket adott át. Fontos ezzel tisztában lenni!
2. Habár a kereskedők próbálják e bizonyítási kötelezettségüket teljesíteni, ezt általában mégsem
képesek elvégezni megfelelően. Ennek pedig az az oka, hogy a vonatkozó szakvélemények általában
nem számítanak igazi bizonyítéknak, azok tartalma miatt. Az esetben szereplő cipőnél is a szakértő azon
a véleményen volt, hogy a hiba csak az adásvételt követően keletkezett, aminek az az oka, hogy a
vásárló nem megfelelő méretű lábbelit választott. Tette ezt úgy, hogy még csak a viselő lábméretével
sem volt tisztában. Egy szakértői vélemény azonban nem ilyen, nem puszta feltételezésen alapszik,
hanem függetlenül és pártatlanul, minden lehetséges esetet figyelembe véve állapítja meg a hiba okát,
az összes valós körülményt mérlegelve. Ennek a követelménynek pedig nem felelt meg az említett
szakvélemény. Az ilyen és ehhez hasonló tartalmú dokumentumok tehát nem elegendőek arra, hogy a
kereskedő kimentse magát az elsősorban kijavításra vagy kicserélésre irányuló kötelezettsége alól.
Ezért a fogyasztók ne fogadják el az ilyen és ehhez hasonló szakvéleményekben foglaltakat!
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2. A termékbemutatókat szervező cégek magatartására jellemző tipikus visszásságok
A termékbemutatókat szervező vállalkozások részéről gyakran megfigyelhető az olyan,
fogyasztóellenes gyakorlatok alkalmazása, amelyekkel a fogyasztókat megkárosítják. Jellemző
például az, hogy a vásárlóval átolvasás nélkül aláíratják a vonatkozó szerződést, aki még csak
azzal sincs tisztában, milyen pontos fizetési kötelezettséget vállal, mivel az aláírt dokumentumból
nem kap saját példányt. Ráadásul csak később derül ki számára az, hogy a drága terméket
máshol sokkal olcsóbban is megvehette volna.
Esetünkben a fogyasztó ellátogatott egy
árubemutatóra,
ahol
egy
polarizált
fényterápiás lámpaszettet vásárolt meg
160.000 Ft-os vételáron. Ezzel együtt 20.000
Ft-ot is átadott a kereskedő képviselőjének
foglaló gyanánt, mivel a fennmaradó árat
hitelből kívánta rendezni. A vonatkozó
papírokat, az eredeti szerződést és magát a
hitelszerződést is a fogyasztó mind átolvasás
nélkül írta alá, ráadásul abból nem kapott egy
példányt sem, hanem csak a vonatkozó
számla került átadásra.
Később ki is szállították a terméket a fogyasztónak, aki ezt
követően szétnézett az interneten a hasonló jellegű
termékek között, hogy azt mekkora vételárért cserébe
kínálják általában. Ott pedig azt találta, hogy amiket ő
megvásárolt, sokkal olcsóbban is megkaphatta volna. Ezért
nem volt rest, rögtön el is állt a szerződéstől. Ezzel meg
kellett volna, hogy szűnjön a szerződés és nem is
kaphatott volna később csekket semmilyen törlesztőrészletről.
Mégsem ez történt, mivel ezt követően a bank értesítette őt levélben és ahhoz sárgacsekket mellékelt.
Ekkor látta azt is, hogy amit szóban mondtak neki az árubemutatón, a törlesztő-részlet összegére
vonatkozóan, nem volt igaz, hanem a valóságban annál sokkal többet kellene fizetnie.
Ezért a békéltető testülethez fordult, szerette volna, ha a vállalkozás visszaveszi a terméket és az
elállásra tekintettel kérte a fennálló kölcsönszerződés megszüntetését is. Tény azonban, hogy
megnehezítette igazának bizonyítását az, hogy a szerződésből nem kapott példányt egyáltalán, hanem
csak és kizárólag a kölcsönszerződést tudta később bemutatni, mivel azt időközben sikeresen
beszerezte.
Kiderült, hogy a fogyasztó ezt jogosan kérte, ugyanis termékbemutatók alkalmával, ha nem a
vállalkozás székhelyén-telephelyén kerül sor a szerződés megkötésére, akkor úgynevezett indokolás
nélküli elállási joggal élhet a vásárló. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos határidőben (ez üzleten
kívüli értékesítés esetén tizennégy nap) meggondolhatja magát és dönthet úgy mindenfajta hátrány
nélkül, miszerint nincsen szüksége a termékre. Ekkor visszajár számára a már befizetett összeg,
továbbá automatikusan megszűnik a vonatkozó hitelszerződés is.
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Tanulságok és következmények
1. Ha egy fogyasztó hasonló termékbemutatóra látogat el, elengedhetetlen a megfelelő tudatosság!
Sosem szabad aláírni egy papírt sem anélkül, hogy el ne olvasná a fogyasztó annak teljes tartalmát!
Ezzel együtt figyelni kell arra, hogy egy példány az iratból a vásárlóé, (azt külön el kell kérni, ha
esetleg a kereskedő elmulasztaná átadni!).
2. Ugyancsak figyelni kell arra, hogy ilyen esetben tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog illeti
meg a vásárlót, aki ez alapján dönthet úgy, hogy nincs szüksége a termékre és visszamondhatja az
adásvételt. Ha ezzel a jogával él a fogyasztó, azt mindig írásban tegye meg, hogy vita esetén ezt tudja
bizonyítani! Arra is fontos figyelni, hogy ahhoz címezze ezt a nyilatkozatot, akit e célra a vállalkozás a
szerződésben megjelölt. Amennyiben pedig nincs ilyen, akkor mindig a vállalkozás szerződésben jelzett
székhelyére kell ezt címezni vagy például elektronikus levélben jelezni az elállási szándékot a megfelelő
elérhetőségen.
3. Nem szabad elfelejteni azt sem a példa szerint, hogy az árubemutatón kínált termékek vételára
meglehetősen magas, sokszor akár több százezer forint. Könnyen lehet, hogy a fogyasztó ahhoz akár
tizedannyiért is hozzájut akkor, ha tudatos magatartást tanúsít és előtte tájékozódik a témában és
alaposan felméri a rendelkezésre álló kínálatot.
3. Fogyasztói csoportos ügyek jellegzetességei
Napjainkban egyre gyakoribb, hogy nehéz anyagi helyzetben lévő, jövedelemigazolással nem
rendelkező, azonnali pénzügyi segítségre szoruló embereket, a bankok számára nem hitelképes,
"BAR-listás" adósokat, nyugdíjasokat igyekeznek az erre „szakosodott” vállalkozások ún.
fogyasztói csoportokba beszervezni, illetőleg gyorsan pénzhez juttatni. A fogyasztói csoportokat
szervező cégek azonban gyakran kínálják szolgáltatásaikat vállalkozások számára is.
A fogyasztói csoport tagjai azonban, mondhatni
egymásnak adnak kölcsön. Mindenki rendszeresen
befizet egy bizonyos összeget, majd az így
összegyűlt
megtakarításból
megvásárolják
a
szerencsés tagnak az általa kiszemelt terméket (autó,
lakás stb.). Akár szerencsével jár egy tag, akár nem,
tovább kell fizetnie a számára meghatározott
törlesztést egészen addig, amíg a csoport minden
tagja hozzá nem jut az általa megszerezni kívánt
áruhoz vagy szolgáltatáshoz. Alapvetően kétféle
módon döntenek arról, hogy ki kapja meg a
megszerezni kívánt dolgot: előtörlesztés vállalással és/vagy sorsolással.
A fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások általában nem rendelkeznek a reklámokban
feltüntetett összegekkel. Ezek a cégek nem állnak kapcsolatban bankokkal sem, amelyek
rendelkeznének ezekkel az összegekkel. A csoportszervező vállalkozás nem bank, semmilyen pénzügyi
szolgáltatást nem végezhet, hitelt nem nyújthat. Kizárólag a fogyasztói csoportok szervezését és
működtetését végzi.
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Tényállás: a fogyasztó lakásfelújítás céljából szeretett
volna sürgősen pénzhez jutni, ezért 3.500.000.-Ft-ot
igényelt, melyet a vállalkozás képviselője meg is ígért. A
szerződés megkötésekor egy külön Tájékoztatót és
Részvételi Szabályzatot is aláírt a fogyasztó, így erre
tekintettel kifizetett 157.500,- Ft regisztrációs díjat, 5.835,Ft megbízási díjat és 11.665,- Ft első havi alaprészletet,
azaz összesen 175.000,- Ft-ot. Mivel a vállalkozás ezek
után nem utalta az 3.500.000,- Ft-ot, de felhívták, hogy a
részleteket tovább kell fizetnie, fogyasztó kérte a
szerződés felbontását. A fogyasztó ekkor jött rá, hogy nem is a szóbeli tájékoztatásnak megfelelően
kötött szerződést. Panaszát és felmondását elutasították, ezért békéltető eljárást kezdeményezett, és az
eljárásban kérte, - a szerződés megszűnésére tekintettel, az általa befizetett összeg visszafizetését.
A békéltető testület előtt lefolytatott eljárásban megállapításra került, hogy a fogyasztó és a vállalkozás
által megkötött Szerződés, a Részvételi Szabályzat, a Tájékoztató a fogyasztói csoportban való
részvételre, fogyasztói csoport szervezésére vonatkozik. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény szerint azonban tilos fogyasztói csoportot létrehozni, erre tekintettel a tilalom megsértésével
vagy megkerülésével kötött szerződés semmis és a fogyasztó által a vállalkozás számára befizetett
összeg visszajár.
Jó tanácsok:
1. Az ügyfelek toborzásánál a Fogyasztói csoportok szervezői a bankhitelt negatív színben tüntetik fel,
az ügyfél számára hátrányos finanszírozási lehetőségként bemutatva azt. A nyomtatványaikban
feltüntetett érvelés felületes vagy valótlan tényeken alapul, a fogyasztók számára ezért megtévesztő,
mert egyoldalúan előnyös konstrukcióként tünteti fel a vásárlói klub intézményét, és nem alkalmas az
alternatív lehetőségek reális és elfogulatlan bemutatására. Tájékozódjunk tehát mindig megfelelően,
mielőtt bármely vállalkozás szolgáltatását igénybe vennénk! A belépés előtt pedig alaposan
tanulmányozzuk át a társaságok úgynevezett részvételi szabályzatait, és ha az nem azonos a korábban
elhangzott szóbeli ígéretekkel, mindenről írásbeli megerősítést kell kérni!
2. Ahogyan a példában szereplő fogyasztó is, úgy az esetek többségében is az ügyfelek, hitelfelvétel
reményében csatlakoznak a vásárlói klubhoz. Lehet tehát, hogy a szervezők ügynökei szóban
hitelnyújtást ígértek nekik, vagy ilyen látszatot keltettek, de a fogyasztói csoportok nem nyújthatnak
hitelt!
3. A fogyasztói csoportok gyakran napilapokban és egyéb sajtótermékekben rendszeresen hirdetéseket
tesznek közzé, amelyekben kezes és jövedelemigazolás nélkül igényelhető akciós lehetőséget kínálnak, a
lehetőség pontos megnevezése nélkül. Ne dőljünk be ezeknek a hírdetéseknek illetve, aki ilyen csoport
tagja akar lenni, legyen tisztában a kockázatokkal, és ennek megfelelően döntsön.
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4. Az indokolás nélküli ellállási joggal való élés gyakorlata internetről vásárolt termék esetén
Az interneten a piac teljes kínálatát átnézhetjük
néhány
kattintással,
így
sokkal
szélesebb
választékból válogathatunk, mint bármelyik
boltban. Az internetes vásárlásokkal kapcsolatosan
azonban fontos megemlíteni az egyik tipikus
problémát, mégpedig azt, amikor a fogyasztó
számára olyan árucikk kerül leszállításra, amire a
fogyasztó utóbb mégsem tart igényt.
A példában szereplő esetben a fogyasztó ajánlatot kért
a vállalkozástól gépjármű féktárcsákra és fékbetét
garnitúrára, a vállalkozás honlapján található e-mail
címen keresztül. Ők adtak árat, valamint a típust és az árakat is pontosították. Az alkatrészeket erre
figyelemmel a fogyasztó megrendelte, azt a vállalkozás vissza is igazolta részére, így a fogyasztó az
árut a vállalkozás telephelyén 2 nap múlva személyesen átvehette. A fogyasztó azonban még aznap
este e-mailben jelezte a vállalkozás felé, hogy a féktárcsákat szeretné visszavinni. A fogyasztó a
vállalkozástól igényére nemleges választ kapott.
Ezután pár levélváltás következett, de ez sem vezetett eredményre. Végül elküldte e-mailben a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található elállási nyilatkozatot. Még aznap válaszolt a
céget képviselő hölgy, hogy nem áll módjában az árut visszavenni és a pénzt visszaadni, így a
fogyasztó a békéltető testülethez fordult.
A békéltető testület megállapította, hogy a szerződés megkötése kizárólag távközlési eszköz
igénybevételével történt. Nincs annak jelentősége, - amire a vállalkozás hivatkozott egyebekben - hogy
webáruházban történt-e a vásárlás, vagy e-mail útján. A fogyasztó tehát határidőben élt a jogszabály
biztosította indokolás nélküli elállási jogával (a termék átvételétől számított tizennégy napon belül),
hiszen a termék kézhezvételének napján már jelezte elállási szándékát, majd pedig a jogszabály
mellékletében foglalt nyilatkozatot is elküldte a vállalkozás részére, így a vállalkozásnak
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
vissza kellett térítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Jó tanácsok:
1. A tudatos magatartás az internetes vásárlás esetén is elengedhetetlen. Ezért mindig azonnal
ellenőrizni kell a megrendelt árut, mivel meglehet, hogy eltérnek a látatlanban megvett és kifizetett
termék tulajdonságai attól, ami miatt azt a fogyasztók megvásárolták.
2. Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat, ha kizárólag olyan online üzletben
vásárolunk, amelyeknél a honlapon a későbbiekben részletesen ismertetett tájékoztatás hozzáférhető,
valamint tisztában vagyunk az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeivel is.
3. Tanácsos, hogy a megrendelés elküldése előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket, ÁSZF-et, a
terméket leíró adatokat mindig mentsük le és nyomtassuk ki. Így a későbbiekben is bizonyíthatjuk, hogy
a vásárlás időpontjában milyen tartalommal volt a tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.
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4. Fontos, hogy semmiképpen se rendeljünk az eladó személyét titokban tartó webáruházakból!
Amennyiben ismeretes számunkra, hogy kivel van dolgunk, nyugodtan keressünk rá a cégre, a
személyre, a termékre vagy az ajánlatra az interneten, és ellenőrizzük a cég elérhetőségi és egyéb
adatait, mielőtt pénzt küldünk a részére. Megbízható és komoly vállalkozások soha nem kérik e-mailen,
telefonon vagy szöveges üzenetben a személyes adatainkat, banki vagy pénzügyi információinkat.
5. Tájékozódjunk előre az egyéb járulékos költségekről (szállítási díj, átvételi díj, díszcsomagolás díja,
extra módú kiszállítás díja, csomagolás díja stb.)
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1. számú melléklet: a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefaxszámának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy
szolgáltatás megjelölése
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A megfelelő jelölendő
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
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