
2001 ÉVI CVIII TÖRVÉNY  

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése és ez által a gazdasági fejlődés 

előmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a 

magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus 

kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós 

jogszabályokkal összhangban az alábbi törvényt alkotja: 

A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 

a) a Magyar Köztársaság területéről nyújtott, valamint a Magyar Köztársaság területére 

irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra; 

b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve 

szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli 

szervezetre. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának második fordulata nem terjed ki az Európai Unió 

tagállamainak területéről nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra. 

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bírósági, illetőleg egyéb hatósági eljárásban nyújtott és 

felhasznált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra és nem érinti a személyes 

adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazását. 

(4) E törvény hatálya nem terjed ki az elektronikus levélcím fenntartására és az elektronikus 

magánlevelezésre. 

Értelmező rendelkezések 

2. § E törvény alkalmazásában: 

a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetőleg szolgáltatások üzletszerű értékesítése, beszerzése, 

cseréje; 

b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző 

vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

c) Európai Unió tagállamainak területéről nyújtott szolgáltatás: az Európai Unió bármely 

tagállamának területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző 

szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás; 

d) Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe; 



e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép 

tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e; 

f) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, 

ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelynek igénybevételét a szolgáltatás igénybe 

vevője egyedileg kezdeményezi, továbbá mindazon ellenszolgáltatás nélkül, elektronikus 

úton, távollevők részére, az igénybe vevő egyedi kezdeményezésére nyújtott szolgáltatások, 

amelyek a szolgáltató, illetve az igénybe vevő részéről nem az Alkotmány által biztosított 

véleményszabadság gyakorlásának körébe tartoznak; 

g) Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a 

használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy 

magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni; 

h) Magyar Köztársaság területéről nyújtott szolgáltatás: a Magyar Köztársaság területén lévő 

székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás; 

i) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, 

illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 

Az előzetes engedélyezést kizáró elv 

3. § (1) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatást bármely természetes, illetve jogi 

személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet végezhet. 

(2) Az (1) bekezdés nem érinti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást képező 

tevékenységre egyébként jogszabály által előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy 

bejelentési kötelezettséget. 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás 

4. § (1) A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 

hozzáférhető módon magyar nyelven közzétenni legalább az alábbi adatokat: 

a) a szolgáltató nevét, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, a képviselőjének 

nevét is; 

b) a szolgáltató lakcímét, székhelyét, telephelyét; 

c) a szolgáltató elérhetőségeit, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra 

szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét; 

d) amennyiben a szolgáltató tevékenységének végzéséhez jogszabály nyilvántartásba vételi 

kötelezettséget ír elő, a szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését és a 

szolgáltató nyilvántartásba vételi számát; 

e) amennyiben a szolgáltató tevékenysége jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt a 

jogszabály megjelölésével, a felügyeleti hatóság megnevezésével és elérhetőségével; 



valamint a felügyeleti hatóság engedélyének számával; 

f) amennyiben tevékenységére szakmai vagy etikai előírások irányadóak, az azokra való 

hivatkozást elérhetőségük megjelölésével; 

g) a szolgáltató adószámát; 

h) amennyiben a szolgáltató valamely - az adott szolgáltatással összefüggő - szakmai kamara 

tagja, annak megnevezését; 

i) amennyiben természetes személy szolgáltató vagy a szolgáltató szervezet tagja vagy 

vezetője - az adott szolgáltatással összefüggően - ilyennel rendelkezik, tudományos vagy 

szakmai fokozatát és megszerzésének helyét; 

j) amennyiben a szolgáltató minősítését vagy akkreditációját törvény írja elő, a minősítő, 

illetve akkreditáló okirat adatait, elérhetőségét; 

k) az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény 8. §-nak megfelelő tájékoztatást. 

(2) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és 

ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját a szolgáltató köteles elektronikus 

úton közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetővé tenni oly módon, hogy a tájékoztatás 

tartalma egyértelmű és közérthető legyen. Különösen tájékoztatni kell az igénybe vevőt arról, 

hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az igénybe 

vevőhöz történő eljuttatás minden költségét. 

(3) A szolgáltató köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek 

biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről és az általa 

megteendő óvintézkedésekről. 

Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok 

5. § (1) Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését 

megelőzően 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 (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb jogszabályban előírt 

tájékoztatási kötelezettségén túlmenően az igénybe vevő ajánlatának elküldését megelőzően 

köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: 

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) a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelvéről; 

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. 

6. § (1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel 

biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának 

elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen eszköz hiányában az igénybe 

vevő nyilatkozata nem minősül ajánlatnak. 

(2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő ajánlatának megérkezését az igénybe vevő felé 

elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe 

vevő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénybe vevőhöz, 

az igénybe vevő ajánlati kötöttsége megszűnik. 

(3) Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik szerződő félhez 

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) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezéseit, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdéseit nem kell 

alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs 

eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján létrejött szerződések esetén. 

A szolgáltató felelőssége 

7. § (1) A szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint felel az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás során továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, 

jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért. 

(2) Nem felel a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben 

eleget tesz a 8-11. §-okban meghatározott feltételeknek, és a 13. § (1) bekezdése szerinti 

jogsértés esetében a 9-11. § szerinti szolgáltató lefolytatja a 13. § szerinti eljárást, valamint 

úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

(3) A szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történő mentesülése nem zárja ki azt, hogy a 

jogszabályba ütköző tartalmú információval jogaiban megsértett jogosult a jogsértésből 

fakadó igényei közül a jogsértés megelőzésével, illetve abbahagyásával kapcsolatos 

követeléseit a szolgáltatóval szemben is érvényesítse. E perben a szolgáltató a pernyertes 

jogosult perrel kapcsolatos költségeinek megfizetésére nem kötelezhető. 

2001. évi CVIII. törvény 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 



összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése és ez által a gazdasági fejlődés 

előmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a 

magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus 

kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós 

jogszabályokkal összhangban az alábbi törvényt alkotja: 

A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 

a) a Magyar Köztársaság területéről nyújtott, valamint a Magyar Köztársaság területére 

irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra; 

b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve 

szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli 

szervezetre. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának második fordulata nem terjed ki az Európai Unió 

tagállamainak területéről nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra. 

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bírósági, illetőleg egyéb hatósági eljárásban nyújtott 

és felhasznált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra és nem érinti a 

személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazását. 

(4) E törvény hatálya nem terjed ki az elektronikus levélcím fenntartására és az elektronikus 

magánlevelezésre. 

Értelmező rendelkezések 

2. § E törvény alkalmazásában: 

a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetőleg szolgáltatások üzletszerű értékesítése, 

beszerzése, cseréje; 

b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző 

vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

c) Európai Unió tagállamainak területéről nyújtott szolgáltatás: az Európai Unió bármely 

tagállamának területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző 

szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás; 

d) Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe; 

e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, 



kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e; 

f) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők 

részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelynek igénybevételét a 

szolgáltatás igénybe vevője egyedileg kezdeményezi, továbbá mindazon ellenszolgáltatás 

nélkül, elektronikus úton, távollevők részére, az igénybe vevő egyedi kezdeményezésére 

nyújtott szolgáltatások, amelyek a szolgáltató, illetve az igénybe vevő részéről nem az 

Alkotmány által biztosított véleményszabadság gyakorlásának körébe tartoznak; 

g) Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, 

melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy 

magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni; 

h) Magyar Köztársaság területéről nyújtott szolgáltatás: a Magyar Köztársaság területén 

lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által 

nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás; 

i) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, 

illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 

Az előzetes engedélyezést kizáró elv 

3. § (1) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatást bármely természetes, illetve 

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet végezhet. 

(2) Az (1) bekezdés nem érinti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást 

képező tevékenységre egyébként jogszabály által előírt minősítési, képesítési, 

engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget. 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás 

4. § (1) A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 

hozzáférhető módon magyar nyelven közzétenni legalább az alábbi adatokat: 

a) a szolgáltató nevét, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, a képviselőjének 

nevét is; 

b) a szolgáltató lakcímét, székhelyét, telephelyét; 

c) a szolgáltató elérhetőségeit, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra 

szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét; 

d) amennyiben a szolgáltató tevékenységének végzéséhez jogszabály nyilvántartásba vételi 

kötelezettséget ír elő, a szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését és a 

szolgáltató nyilvántartásba vételi számát; 

e) amennyiben a szolgáltató tevékenysége jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt a 

jogszabály megjelölésével, a felügyeleti hatóság megnevezésével és elérhetőségével; 



valamint a felügyeleti hatóság engedélyének számával; 

f) amennyiben tevékenységére szakmai vagy etikai előírások irányadóak, az azokra való 

hivatkozást elérhetőségük megjelölésével; 

g) a szolgáltató adószámát; 

h) amennyiben a szolgáltató valamely - az adott szolgáltatással összefüggő - szakmai 

kamara tagja, annak megnevezését; 

i) amennyiben természetes személy szolgáltató vagy a szolgáltató szervezet tagja vagy 

vezetője - az adott szolgáltatással összefüggően - ilyennel rendelkezik, tudományos vagy 

szakmai fokozatát és megszerzésének helyét; 

j) amennyiben a szolgáltató minősítését vagy akkreditációját törvény írja elő, a minősítő, 

illetve akkreditáló okirat adatait, elérhetőségét; 

k) az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény 8. §-nak megfelelő tájékoztatást. 

(2) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és 

ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját a szolgáltató köteles elektronikus 

úton közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetővé tenni oly módon, hogy a tájékoztatás 

tartalma egyértelmű és közérthető legyen. Különösen tájékoztatni kell az igénybe vevőt 

arról, hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az igénybe 

vevőhöz történő eljuttatás minden költségét. 

(3) A szolgáltató köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek 

biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről és az általa 

megteendő óvintézkedésekről. 

Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok 

5. § (1) Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését 

megelőzően 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 (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb jogszabályban előírt 

tájékoztatási kötelezettségén túlmenően az igénybe vevő ajánlatának elküldését megelőzően 

köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: 

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) a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelvéről; 

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. 

6. § (1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel 

biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását 

ajánlatának elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen eszköz hiányában 

az igénybe vevő nyilatkozata nem minősül ajánlatnak. 

(2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő ajánlatának megérkezését az igénybe vevő felé 

elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe 

vevő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénybe vevőhöz, 

az igénybe vevő ajánlati kötöttsége megszűnik. 

(3) Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik szerződő félhez 

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) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezéseit, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdéseit nem kell 

alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs 

eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján létrejött szerződések esetén. 

A szolgáltató felelőssége 

7. § (1) A szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint felel az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás során továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, 

jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért. 

(2) Nem felel a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jogsérelemért, illetve kárért, 

amennyiben eleget tesz a 8-11. §-okban meghatározott feltételeknek, és a 13. § (1) 

bekezdése szerinti jogsértés esetében a 9-11. § szerinti szolgáltató lefolytatja a 13. § szerinti 

eljárást, valamint úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

(3) A szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történő mentesülése nem zárja ki azt, hogy a 

jogszabályba ütköző tartalmú információval jogaiban megsértett jogosult a jogsértésből 

fakadó igényei közül a jogsértés megelőzésével, illetve abbahagyásával kapcsolatos 

követeléseit a szolgáltatóval szemben is érvényesítse. E perben a szolgáltató a pernyertes 

jogosult perrel kapcsolatos költségeinek megfizetésére nem kötelezhető. 
 


