
2005. ÉVI XXV. TÖRVÉNY  

2005. évi XXV. törvény 

a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről 

A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási 

szerződésekre terjed ki. 

(2) Az olyan pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződések esetében, amelyek 

egy alapmegállapodás alapján egymást követő ügyleteket, vagy azonos jellegű, de időben 

elkülönülten végrehajtott műveletsort foglalnak magukba, a törvény rendelkezéseit csak 

az alapmegállapodásra kell alkalmazni. 

(3) Más jogszabálynak a pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződés alakiságára vonatkozó 

előírásait e törvény rendelkezései nem érintik. 

Értelmező rendelkezések 

2. § (1) E törvény alkalmazásában: 

a) alapmegállapodás: a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött olyan megállapodás, 

amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a megállapodás alapján a jövőben 

megkötendő ügyletek, illetve műveletsor lényeges feltételeit; 

b) fogyasztó: az a természetes személy, akinek a részére - gazdasági vagy szakmai 

tevékenységének körén kívül eső célból - a szolgáltatást nyújtják, továbbá, aki a 

szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat (ajánlati felhívás) címzettje; 

c) pénzügyi ágazati szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya alá tartozó pénzügyi és kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatás, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 

törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó biztosítási, biztosításközvetítői és 

biztosítási szaktanácsadói szolgáltatás, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a 

továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó befektetési, kiegészítő befektetési és árutőzsdei 

szolgáltatás, a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 

Ltv.) hatálya alá tartozó lakás-takarékpénztárak által nyújtott szolgáltatás, valamint az 

Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a 

továbbiakban: Öpt.) által meghatározott tagsági jogviszony keretében a pénztártagot 

megillető jogosultságok biztosítása; 

d) szolgáltató: aki a c) pontban meghatározott szolgáltatást gazdasági vagy szakmai 

tevékenysége keretében nyújtja; 

e) tartós adathordozó: 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; 



f) távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződés: a c) pontban 

meghatározott szolgáltatásokra irányuló szerződés (önkéntes kölcsönös biztosító pénztári 

tagság esetében a pénztár által elfogadott belépési nyilatkozat), amelyet szolgáltató és 

fogyasztó köt egymással szervezett távértékesítés keretében olyan módon, hogy a 

szerződés megkötése érdekében a szolgáltató kizárólag távközlő eszközt alkalmaz; 

g) távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés 

megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. 

(2) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában nem minősül szervezett távértékesítésnek 

egyedi szerződéseknek távközlő eszköz útján történő megkötése. 

A fogyasztók tájékoztatása 

3. § (1) A szolgáltató a fogyasztó szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően 

- tekintettel a szolgáltatás és a távközlő eszköz jellegére -, kellő időben köteles a 

fogyasztót a (2) bekezdésben foglaltakról tájékoztatni. 

(2) A szolgáltató a következő adatokról köteles tájékoztatást adni: 

a) a szolgáltatóra vonatkozóan: 

aa) a szolgáltató cégnevéről (nevéről), székhelyéről, fő tevékenységi köréről, 

cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, a fogyasztóval való 

kapcsolattartás címéről, 

ab) szolgáltató - a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező - 

esetleges képviselőjének nevéről, címéről, a fogyasztóval való kapcsolattartása címéről, 

ac) szükség szerint a szolgáltatótól, illetve a szolgáltatónak a szerződés megkötésében 

közreműködő képviselőjétől eltérő, a fogyasztóval üzleti kapcsolatban álló, a szolgáltató 

érdekében eljáró közreműködő nevéről, címéről, illetve a szolgáltatóval való kapcsolat 

jellegéről, 

ad) a szolgáltató tevékenységét engedélyező vagy a szolgáltatót nyilvántartó felügyelő 

hatóság nevéről, székhelyéről, 

ae) a szolgáltatót nyilvántartó szakmai vagy egyéb szervezetről, és a szolgáltató 

nyilvántartási számáról; 

b) a szolgáltatásra vonatkozóan: 

ba) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, 

bb) az ellenszolgáltatásról, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési 

kötelezettségeket is, illetve - amennyiben az ellenszolgáltatás pontosan nem állapítható 

meg - a díjkalkuláció alapjáról, 

bc) az ellenszolgáltatáson kívüli, a fogyasztót terhelő egyéb fizetési kötelezettség 



(ideértve az adókat) felmerülésének lehetőségéről, 

bd) a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök esetleges különleges kockázatairól, valamint 

arról a körülményről, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás a piac ingadozásától függ, 

illetve arról, hogy a múltbeli teljesítések nem jelentenek garanciát a jövőben várható 

teljesítésekre nézve, 

be) a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról, 

bf) a fizetés és a teljesítés feltételeiről, 

bg) a távközlő eszköz használatának a fogyasztót terhelő esetleges többletköltségéről; 

c) a szerződésre vonatkozóan: 

ca) a 6. §-ban szabályozott elállási (felmondási) jogról, illetve annak fenn nem állásáról; 

az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és 

jogkövetkezményeiről, ideértve a 8. §-ban foglaltakat; továbbá arról a címről 

(elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási 

(felmondási) nyilatkozatát küldenie kell, 

cb) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak 

teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor, 

cc) a szerződés lejárata előtti egyoldalú megszüntetésének lehetőségéről és 

következményeiről, 

cd) a feleket a szerződés létrejöttét megelőző időszakban terhelő együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettségre alkalmazandó jogról, az előzetes tájékoztatás nyelvéről, 

ce) a kapcsolattartás nyelvéről, valamint az esetleges jogválasztásról, kizárólagos 

hatáskör, illetékesség kikötéséről; 

d) a jogvita esetén alkalmazandó eljárásra vonatkozóan: 

da) a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról, 

db) arról, hogy létezik-e olyan - az Országos Betétbiztosítási Alaptól és a 

Befektetővédelmi Alaptól eltérő - speciális garanciaalap (vagy más kártérítési lehetőség), 

amelyhez a fogyasztó fordulhat. 

(3) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, 

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

eleget tenni. A szolgáltató köteles szerződéskötési szándékát egyértelművé tenni. 

(4) Ha más jogszabály - a (2) bekezdés szerinti tájékoztatáson túl - a szerződés megkötése 

előtt további tájékoztatási kötelezettséget ír elő, a szolgáltató a további tájékoztatást is az 

(1) bekezdés szerint köteles a fogyasztónak megadni. 



(5) A más jogszabály által előírt szerződéskötést megelőző tájékoztatás megadásával a 

szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott azonos tartalmú tájékoztatási 

kötelezettségének is eleget tesz. 

(6) Amennyiben az egymást követő ügyletek, illetve az azonos jellegű elkülönült 

műveletek, amelyek időbeli kapcsolatban állnak egymással, az 1. § (2) bekezdésétől 

eltérően, alapmegállapodás nélkül ugyanazon felek között kerülnek végrehajtásra, az (1)-

(5) bekezdések rendelkezéseit kizárólag az első ügyletre vagy műveletre kell alkalmazni. 

Ha egy évnél hosszabb ideig nem kerül sor ügylet vagy azonos jellegű művelet 

teljesítésére, az ezt követő ügyletet vagy műveletet új ügyletnek, illetve egy újabb 

műveletsor első műveletének kell tekinteni, és arra az (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit 

ismét alkalmazni kell. 

4. § (1) Ha a szolgáltató a fogyasztónak telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot vagy 

ajánlattételi felhívást, annak megtétele előtt legalább cégnevét (nevét), székhelyét és 

telefonszámát köteles közölni, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia 

szerződéskötési szándékára. 

(2) Telefonon tett szerződéskötésre vonatkozó ajánlat vagy ajánlattételi felhívás során, ha 

a fogyasztó ehhez kifejezetten hozzájárult, a szolgáltató a 3. § (2) bekezdésében 

foglaltaktól eltérően a következőkről köteles tájékoztatást adni: 

a) a fogyasztóval kapcsolatban álló személy nevéről és a szolgáltatóhoz fűződő 

viszonyáról, 

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, 

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési 

kötelezettségeket is, illetve - amennyiben az ellenszolgáltatás pontosan nem állapítható 

meg - a díjkalkuláció alapjáról, 

d) az ellenszolgáltatáson kívüli, a fogyasztót terhelő egyéb fizetési kötelezettség (ideértve 

az adókat) felmerülésének lehetőségéről, 

e) a fizetés és a teljesítés feltételeiről, 

f) a 6. §-ban szabályozott elállási (felmondási) jogról, illetve annak fenn nem állásáról; az 

elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről, 

ideértve a 8. §-ban foglaltakat; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, 

telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell, 

g) arról, hogy a fogyasztó kérése esetén további tájékoztatást kap, illetve ezen további 

tájékoztatás jellegéről. 

5. § (1) A szolgáltató köteles a fogyasztó részére a fogyasztó szerződéskötésre irányuló 

jognyilatkozatát megelőzően - tekintettel a szolgáltatás és a távközlő eszköz jellegére - 

kellő időben a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésre 

vonatkozó szerződési feltételeket és a 3. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat papíron 



vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani. 

 
 

 


