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Alulírott, ................................................................... (lakcím: .........................................., anyja 

neve: ........................................................, született: ........................) mint fogyasztó
2
 a 

.......................................... Vállalkozással
3
 (székhely: ........................................, .......... év 

.......... hó .......... napján kötött szerződéstől a mai napon, azaz ...... év ............... hó ...... napján 

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet 20. és kapcsolódó §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően – elállási 

jogomat törvényes határidőn belül
4
 gyakorolva 

 

Elállok.  

 

A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen 

nyilatkozat megküldésével egy időben, ............
5
 úton intézkedtem. 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, valamint a szükséges intézkedések megtételét
6
. 

 

Kelt: .................................... 

Tisztelettel: 

 

 

........................................... 

Fogyasztó 
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 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

alapján. A Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében a fogyasztó a (2) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül gyakorolhatja elállási jogát. Ez termék adásvétele esetén a terméknek a fogyasztó, vagy az általa 

megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap. [Speciális szabályt ad 

a Korm. rendelet – a határidő kezdő időpontjára tekintettel – a több termék, több tételből álló termék vagy a 

termék rendszeresen időszakon belüli szolgáltatása esetén – vö. Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pont.] Az 

elállás gyakorlására nyitva álló határidő szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés megkötésétől számított 14 nap. 

A Korm. rendelet 21. §-a alapján h a vállalkozás elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót az őt megillető elállási 

jogról, úgy a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésben meghatározott határidő – 14 nap – 12 hónappal 

meghosszabbodik. 

Az elállásra vonatkozó jognyilatkozat megtehető a Korm. rendelet 2. mellékletében megtalálható mintán vagy a 

fogyasztó egyértelmű nyilatkozatával. [Korm. rendelet 22. § (1) bek.] 

A vállalkozás internetes honlapon is biztosíthatja a nyilatkozattétel lehetőséget, ekkor a nyilatkozat megérkezését 

tartós adathordozón kell visszaigazolnia. [Korm. rendelet 22. § (2) bek.] 

Az elállási jog bizonyos esetekben nem illeti meg a fogyasztót, ezen eseteket a Korm. rendelet 29. §-a rögzíti 

taxatív módon. 

A Korm. rendelet 30. §-a alapján ha a fogyasztó él elállási jogával, úgy az a járulékos szerződéseket is felbontja 

vagy megszünteti. 
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 Korm. rendelet 4. § 2. pont 

3
 Korm. rendelet 4. § 15. pont 

4
 Korm. rendelet 20. § 

5
 Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés: a terméket a fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által kijelölt harmadik 

személynek átadni, kivéve ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés 

határidőben megtettnek minősül ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt visszaküldi. 
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Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés: ha a fogyasztó eláll a szerződéstől a vállalkozás haladéktalanul, de 

legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által 

ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget ideértve a teljesítéssel összefüggő költségeket is. 

Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés: a fogyasztót csak a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek terhelik, 

kivéve ha a vállalkozás vállalta, hogy e költségeket is viseli. 


