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RÖVID INDOKOLÁS

Általános összefüggések

2007. február 8-án a Bizottság elindította a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok átfogó 
felülvizsgálatát egy, a fogyasztóvédelem terén a közösségi vívmányok reformjára vonatkozó 
számos megoldást tartalmazó zöld könyv1 elfogadásával, amely vegyes megközelítésen alapul 
– horizontálisan egy eszközt javasolva, amely módszeresen naprakésszé tenné a közösségi 
vívmányok közös vetületeit; vertikálisan pedig speciális ágazatok bizonyos elemeinek 
felülvizsgálatát, beleértve az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére 
irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló 
94/47/EK irányelv felülvizsgálatát is. 2002. július 4-i állásfoglalásában2 az Európai 
Parlament a Szerződés fogyasztóvédelemről szóló 153. cikke alapján azt is javasolta, hogy a 
Bizottság fogadjon el az időben megosztott használatú termékek fogyasztóinak problémáira 
megoldást jelentő intézkedéseke.

A Bizottság javaslata

– Konzultáció az érdekelt felekkel:
Az Európai Bizottság által lefolytatott konzultáció megerősítette, hogy komoly problémák 
állnak fenn a hosszú távra szóló üdülési termékek és a továbbértékesítés közvetítésének 
tekintetében, kisebb mértékű problémák tapasztalhatók az ingatlanok időben megosztott 
használati joga és annak cseréje területén3. Emellett az előadó által végzett kisebb léptékű 
konzultáció a piacon fennálló egyenlőtlenségekre mutatott rá:  – a Bizottság által folytatott 
konzultációhoz hasonlóan, míg a különböző érdekelt felek kifejezték ellentétes nézőpontjaikat, 
ugyanakkor a többség támogatja a jelenlegi irányelv felülvizsgálatát, és nem tartja 
valószínűnek, hogy a meglévő jogszabály végrehajtásának javítása vagy az ágazat 
önszabályozó rendszerének alkalmazása elegendő volna a jelenlegi problémák megoldásához. 

– A Bizottság javaslatának indokolása és célkitűzései: 

A 94/47/EK irányelv elfogadása óta jelentős változások következtek be a piacon, amelyek 
főként az olyan új termékek kínálatát és létrehozását jelentik, amelyeket hasonló módon 
értékesítenek, mint az ingatlanok időben megosztott használati jogát, és amelyek gazdasági 
szempontból is hasonlóak ahhoz. Általában e termékek esetében jelentős előzetes befizetésre 
kerül sor, amelyet az üdülésre szolgáló szálláshely tényleges használatához (önmagában vagy 
más termékekkel egybekötve) kapcsolódó későbbi kifizetések követnek. Ezek a termékek 
többnyire nem tartoznak a 94/47/EK irányelv hatálya alá, ami komoly problémát okozott a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak egyaránt. 

                                               
1 Zöld könyv a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok reformjáról (COM (2006) 744).
2 Az ingatlanok időben megosztott használati jogát megszerzők védelmére irányuló közösségi politika nyomon 
követéséről szóló európai parlamenti állásfoglalás (Manuel Medina Ortega jelentése) (94/47/EK irányelv) 
(2000/2208 (INI)).
3 Lásd COM (2007) 303, 6. o.
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A Bizottság javaslata főként a 94/47/EK irányelv fogalommeghatározásainak és hatályának 
módosítását foglalja magában annak érdekében, hogy kiterjedjen az új üdülési termékekre is, 
valamint hogy egyértelművé és naprakésszé tegye a szerződések és a fogyasztóknak szóló 
információk tartalmára és nyelvezetére vonatkozó követelményeket.

Az előadó véleménye:

Az előadó megítélése szerint azok az üzleti tevékenységek, amelyekre az irányelv hatálya 
kiterjed, alapvető fontosságúak az uniós idegenforgalmi ágazat számára, pontosabban az 
Unióban működő utazásszervezők és fogyasztók számára. A vélemény alapvetően abból indul 
ki, hogy a fogyasztók helyzetét meg kell erősíteni a használati jogok megszerzésére irányuló 
bármilyen tranzakció tekintetében. Ennek értelmében az előadó a Parlament által 2002-ben 
megvédett álláspont nyomán úgy véli, hogy a 153. cikket az Európai Bizottság által javasolt 
jogalappal együtt kellene használni, hogy biztosított legyen a fogyasztók magas szintű 
védelme.

Emellett az előadó úgy véli, hogy ki kell bővíteni és naprakésszé kell tenni az irányelv 
alapvető fogalommeghatározásait, hogy az irányelv ne váljon rövid időn belül érvénytelenné, 
megszilárduljanak a tagállamokra és az ágazatban működő szakmabeliekre vonatkozó nyelvi 
és tájékoztatási követelmények, és így biztosítható legyen egy stabilabb és átláthatóbb piac. A 
fogyasztók ennek eredményeképpen több és jobb tájékoztatást kapnak, és nem kell 
visszalépniük a szerződésektől olyan indokokkal, mint a megváltozott feltételek vagy a nem 
megfelelő tájékoztatás mindkét fél részéről. Az elállási jog gyakorlásának átlátható 
feltételekkel és további költségek nélkül történnie. 

Az előadó ezen kívül úgy véli, hogy bár a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi vívmányok 
horizontális felülvizsgálata minden bizonnyal kívánatosabb volna az integrált egységes piac 
működéséhez mindenképpen lényeges fogalommeghatározások egyértelművé tétele érdekében, 
és következésképpen a fogyasztók védelmét szolgáló jogbiztonság erősítése érdekében, ilyen 
felülvizsgálat jelenleg nem lehetséges. A probléma gyökerét azok a súlyos problémák jelentik, 
amelyekkel a fogyasztók jogaik gyakorlása során főként transznacionális szinten 
szembesülnek: e problémák nem az e területre vonatkozó harmonizált közösségi jogszabályok 
hiányából erednek, hanem abból, hogy nincs világos közösségi jogi keret, melyet adott 
esetben szigorúbb nemzeti jogi keretek egészítenek ki, és amely a jogkövető vállalkozásokat és 
fogyasztókat jutalmazza.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság kéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai
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Módosítás 1
Preambulum, első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. és 153. 
cikkére,

Indokolás

Amint a jogalkotási javaslat első cikkéből és annak jogi keretéből – vagyis a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi vívmányok felülvizsgálatából – is kitűnik, e 
módosítás célja a fogyasztók védelmének erősítése és a jogszabályok közelítése, A Bizottság 
által javasolt jogalapot ki kell egészíteni a Szerződés 153. cikkével a Parlament által 2004-
ben elfogadott jelentést (2000/2208(INI)).

Módosítás 2
(3 a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Hangsúlyozva az ágazat fontosságát az 
európai idegenforgalom szempontjából, és 
emlékeztetve arra, hogy a fenntartható 
európai idegenforgalom új kilátásairól és 
kihívásairól szóló 2005. szeptember 8-i1, 
valamint az EU új idegenforgalmi 
politikájáról szóló 2007. november 1-i2

állásfoglalásaiban már kitért a 94/47/EK 
irányelv felülvizsgálatának 
szükségességére.
___________________
1HL C 193. E, 2006.8.17., 325. o.
2Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0575.

Indokolás

Az Európai Parlamentet mindig is foglalkoztatták a fogyasztókat az idegenforgalom 
szempontjából megillető jogok. Ezért helyénvalónak tűnik említést tenni a témában e 
parlamenti ciklus alatt hozott állásfoglalásokra.

Módosítás 3
(4) preambulumbekezdés

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és 
ingó tulajdon nyilvántartására, a letelepedés 
feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, 
engedélyezési követelményekre vagy az 

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és 
ingó tulajdon nyilvántartására, a letelepedés 
feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, 
engedélyezési követelményekre vagy az 
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ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések 
tárgyát képező jogok jogi természetének 
meghatározására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.

ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések 
tárgyát képező jogok jogi természetének 
meghatározására vonatkozó nemzeti 
szabályokat, kivéve, ha az ilyen nemzeti 
szabályok kevésbé szigorúak, mint az ezen 
irányelv fogyasztóvédelemre vonatkozó 
rendelkezései, a Szerződésből eredő 
kötelezettségek sérelme nélkül.

Indokolás

E módosítás célja az irányelvre irányuló javaslat két célkitűzése közül az egyiknek a 
megerősítése, ami egy minimális szintű fogyasztóvédelem létrehozását jelenti.

Módosítás 4
(16 a) preambulumbekezdés (új)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás1 34. pontjával 
összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, 
hogy – a maguk számára, illetve a Közösség 
érdekében – készítsenek táblázatokat, 
amelyekben a lehető legpontosabban 
bemutatják az ezen irányelv és az átültető 
intézkedések közötti megfelelést, és hogy e 
táblázatokat tegyék közzé.
_________
1HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Indokolás

E módosítás célja a „Jogalkotás tökéletesítése” intézményközi megállapodásnak való 
megfelelés (HL C 321., 2003.12.31., 1.o.).

Módosítás 5
1. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A tagállamok a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
továbbra is alkalmazhatják az ezen irányelv 
által közelített területen meglévő alábbi 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseket:

(2) A tagállamok a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
továbbra is alkalmazhatják az ezen irányelv 
által közelített területen meglévő alábbi 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseket többek 
között:
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Indokolás

A fogyasztók védelmének fokozása érdekében a javaslat annak biztosítására irányul, hogy a 
tagállamok továbbra is alkalmazhassanak szigorúbb nemzeti rendelkezéseket, beleértve 
többek között azokat a területeket is, amelyekre e cikk nem vonatkozik.

Módosítás 6
2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) „ingatlanok időben megosztott használati 
joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló 
szerződés, amelynek keretében a fogyasztó 
ellenszolgáltatás ellenében megszerzi egy 
vagy több szálláshelynek az egynél több 
használati időszakra vonatkozó használati 
jogát;

a) „ingatlanok időben megosztott használati 
joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló 
szerződés, amelynek keretében a fogyasztó 
ellenszolgáltatás ellenében megszerzi egy 
vagy több szálláshelynek az egynél több 
használati időszakra vonatkozó használati 
jogát; Az említett használati jog elsősorban 
tagkártyákra és szabadidőklubokra, 
idegenforgalmi szervezeti tagkártyákra 
vagy más ilyen jellegű megállapodásokra 
vonatkozó hallgatólagos szerződéses 
jogokat tartalmaz;

Indokolás

Jogi tisztázás, amely az időben megosztott használati jog fogalmának meghatározását 
kiterjeszti, és így elkerülhető a javasolt jogszabályok gyors érvénytelenné válása.

Módosítás 7
2. cikk (1) bekezdés c) pont

c) „továbbértékesítés”: szerződés, amely 
keretében a kereskedő ellenszolgáltatás 
ellenében segít a fogyasztónak az ingatlan 
időben megosztott használati joga vagy a 
hosszú távra szóló üdülési termék eladása 
vagy vásárlása során;

c)  „továbbértékesítés”: szerződés, amely 
keretében a kereskedő ellenszolgáltatás 
ellenében közreműködik a fogyasztó mellett
az ingatlan időben megosztott használati 
joga vagy a hosszú távra szóló üdülési 
termék eladásában vagy vásárlásában;

Indokolás

Jogi tisztázás: a „közreműködik” fogalom pontosabb meghatározást jelent a szolgáltatás, 
valamint a szolgáltatók és a fogyasztók közötti kapcsolat szempontjából.

Módosítás 8
2. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)
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fa) „tartós adathordozó”: olyan eszköz, 
amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a 
személyesen neki címzett adatoknak a 
jövőben is könnyen hozzáférhető módon és 
az adat céljának megfelelő ideig történő 
tárolását, valamint a tárolt adatok 
változatlan formában történő 
megjelenítését;

Indokolás

Az fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 
90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2002. szeptember 23-i 2202/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének f) 
pontjával megegyező fogalommeghatározás, amely irányelvek modernebb tájékoztatási 
eszközöket írnak elő.

Módosítás 9
 2. cikk (1) bekezdés g) pont

g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy 
másik szerződésnek alárendelt szerződés.

g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy 
másik szerződést kiegészítő szerződés.

Indokolás

Jogi tisztázás: a „kiegészítő” kifejezés pontosabban meghatározza a szerződő felek között 
létrejött jogviszonyt, míg egy „kiegészítő szerződés” nincsen feltétlenül „alárendelve” a 
főszerződésnek.

Módosítás 10
3. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
reklámokban fel legyen tüntetve a (2) 
bekezdésben említett írásos információ 
igénylésének lehetősége, és hogy az honnan 
szerezhető be.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
reklámokban fel legyen tüntetve a (2) 
bekezdésben említett írásos információ 
papíron vagy bármely más tartós 
adathordozón való igénylésének lehetősége, 
és hogy az honnan szerezhető be.

Indokolás

A 2002/65/EK irányelv 2. cikkének f) pontjával, valamint e javaslat 2. cikke (1) bekezdésének 
fa) új pontjával megegyező fogalommeghatározás. 
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Módosítás 11
3. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A kereskedőnek írásos információt kell a 
tájékoztatást kérő fogyasztó részére 
bocsátania, amely a termék általános leírásán 
kívül adott esetben legalább az alábbi 
adatokról tömör és pontos tájékoztatást ad:

(2) A kereskedőnek papíron vagy bármely 
más tartós adathordozón írásos információt 
kell a tájékoztatást kérő fogyasztó részére 
bocsátania, amely a termék általános leírásán 
kívül legalább az alábbi adatokról tömör és 
pontos tájékoztatást ad:

Indokolás

E módosítás célja:

1)  a 2002/65/EK irányelv 2. cikkének f) pontjában szereplő fogalommeghatározáshoz való 
igazodás

2) a fogyasztók számára magas szintű tájékoztatás biztosítása, ezáltal pozitív választ adva a 
fogyasztók által a különösen mennyiségi és minőségi szempontból nem kielégítő tájékoztatás 
miatt benyújtott különböző panaszokra. 

Módosítás 12
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerződést írásban, a Közösség egyik 
hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott –
nyelvén készítsék el.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerződést írásban, papíron vagy bármely 
más tartós adathordozón, a fogyasztó 
lakóhelye vagy állampolgársága szerinti 
tagállam nyelvén vagy nyelvein készítsék el.
Ennek a nyelvnek, illetve ezeknek a 
nyelveknek minden esetben a Közösség 
hivatalos nyelvei közé kell 
tartoznia/tartozniuk. A fogyasztó lakóhelye 
szerinti tagállam ugyanakkor előírhatja, 
hogy a (2) bekezdésben említett 
információkat minden esetben legalább a 
fogyasztó nyelvén vagy egyik nyelvén 
állítsák össze, mely nyelvnek a Közösség 
hivatalos nyelvei közé kell tartoznia, és 
hogy a kereskedő ezekről az információkról 
hitelesített fordítást bocsásson a fogyasztó 
rendelkezésére azon tagállam nyelvén vagy 
egyik nyelvén, amelyben az ingó vagy 
ingatlan javak találhatók, amely nyelvnek a 
Közösség hivatalos nyelvei közé kell 
tartoznia. 
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Indokolás

E módosítás célja:

1) a 2002/65/EK irányelv 2. cikkének f) pontjában szereplő fogalommeghatározáshoz való 
igazodás:

2) A Tanács által jelenleg támogatott, e területre vonatkozó informális állásfoglalással 
összhangban e módosítás célja, hogy a nyelvi rendszer magasabb fokú védelmet biztosítson a 
fogyasztó számára anélkül, hogy túlzottan magas terheket róna az ágazatra.

Módosítás 13
4. cikk (2) bekezdés első és második albekezdés

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
írásos információk a szerződés szerves 
részét képezik és a felek kifejezett 
megállapodása hiányában csak a 
kereskedőn kívül álló körülmények 
következtében változtathatók meg.  

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
írásos, papíron vagy bármely más tartós 
adathordozón összeállított információk a 
szerződés szerves részét képezik, amelyeket 
megfelelő, objektív és egyértelmű módon 
kell közölni a fogyasztóval az 
olvashatóságot elősegítő betűméret 
alkalmazásával.  Az írásos információk
csak olyan kiszámíthatatlan, váratlan és a 
kereskedőn kívül álló körülmények 
következtében változtathatók meg, amelyek 
következményeit a kereskedő még a lehető 
legnagyobb gondosság esetén sem tudta 
volna elkerülni.

A kereskedőn kívül álló körülményekből 
adódó változásokat a szerződéskötést 
megelőzően közölni kell a fogyasztóval.

E változásokat a szerződéskötést 
megelőzően írásban, papíron vagy bármely 
más tartós adathordozón közölni kell a 
fogyasztóval.

Indokolás

E módosítás célja:

1)  a szöveg összehangolása a 7. módosítással;

2) annak biztosítása, hogy e lényeges információk felvétele ne legyen a felek önállóságának 
tárgya. A tapasztalat azt mutatja, hogy a „hacsak a felek kifejezetten másképp nem döntenek” 
kifejezés lehetőséget nyújt egyes kereskedők számára egyoldalú belépési szerződések 
felajánlására, melyek értelmében a fogyasztó anélkül, hogy tudná, elfogadja, hogy saját 
rovására nem fér hozzá az információkhoz. 
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Módosítás 14
4. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) A fogyasztó minden esetben, papíron 
vagy bármely más tartós adathordozón kap 
egy példányt a szerződésből. 

Indokolás

E módosítás célja, hogy a fogyasztók számára a fokozottabb védelem érdekében a lehető 
legmagasabb szintű tájékoztatást, valamint stabil és átlátható piaci feltételeket biztosítson.

Módosítás 15
5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó a szerződésnek vagy a kötelező 
érvényű előszerződésnek a mindkét fél általi 
aláírásától számított tizennégy napos 
határidőn belül indoklás nélkül elállhat a 
szerződéstől. Amennyiben a tizennegyedik
nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt 
követő munkanapon jár le.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó a végleges szerződésnek a 
mindkét fél általi aláírásától számított 
folyamatos huszonegy napos határidőn belül 
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. 
Amennyiben a huszonegyedik nap 
munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt 
követő munkanapon jár le.

Indokolás

Az ilyen jellegű ingatlanok eladására gyakran a lehetséges vevő nyaralása alatt kerül sor, 
ezért 14 nap nem elegendő annak objektív megítélésére, hogy a vevő vásárlási szándéka 
valóban komoly-e.

Módosítás 16
5. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a szerződés nem 
tartalmazza az I. melléklet a)–p) pontjaiban 
és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett 
valamennyi információt, de az információkat 
a szerződés aláírását követő három hónapon
belül írásban a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátják, az elállási időtartam az 
információknak a fogyasztó általi 
kézhezvétele napján veszi kezdetét.

(2) Amennyiben a szerződés nem 
tartalmazza az I. melléklet a)–p) pontjaiban 
és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett 
valamennyi információt, de az információkat 
a szerződés aláírását követő három hónapon 
belül írásban, papíron vagy bármely más 
tartós adathordozón a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátják, az elállási 
időtartam az információknak a fogyasztó 
általi kézhezvétele napján veszi kezdetét. Ha 
ezeket az információkat nem közlik az 
ebben a bekezdésben megszabott határidő 
lejártáig, akkor a szerződést semmisnek kell 
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tekinteni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a jogbiztonság érdekében világosabbá tegye a szöveget.

Módosítás 17
5. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben az I. melléklet a)–p) 
pontjaiban és a II. melléklet a)-b) 
pontjaiban említett valamennyi információt 
a szerződés aláírását követő három 
hónapon belül írásban nem bocsátották a 
fogyasztó rendelkezésére, az elállási 
időtartam a szerződés aláírását követő 
három hónap és tizennégy nap elteltével jár 
le.

törölve

Indokolás

Amint a 16. módosításban is szerepel, hogy ha a tájékoztatás nem történik meg az említett 
határidőn belül, akkor a szerződés semmissé válik. Az elállási határidő kikötése ily módon 
felesleges.

Módosítás 18
5. cikk (5) bekezdés

(5) Amennyiben a fogyasztó él elállási 
jogával, csak azon költségeket kell 
visszatérítenie, amelyek a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban a 
szerződéskötéssel és szerződéstől való 
elállással járó olyan alakiságokból erednek, 
amelyeket az (1) bekezdésben említett 
határidőt megelőzően el kell végezni. E 
költségeket a szerződésben kifejezetten fel 
kell tüntetni.

törölve

Indokolás

A szabad elállás joga „ex tunc” jog, vagyis hatálya a szerződés aláírásáig visszamenőleges. 
A kereskedő tehát nem háríthatja a fogyasztóra a szerződés végrehajtásának meghiúsulása 
miatt felmerülő költségeket. A gyakorlat bebizonyította, hogy amikor a fogyasztó szabad 
elállási jogát gyakorolja, gyakran – jogsértő módon – adminisztrációs költségeket hárítanak 
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rá, ami akadályozza e jog szabad gyakorlását. 

Módosítás 19
5. cikk (6) bekezdés

(6) Amennyiben a fogyasztó él a (3) 
bekezdésben előírt elállási joggal, nem 
kötelezhető visszatérítésre.

(6) Amennyiben a fogyasztó él az elállási 
joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

Indokolás

A 18. módosításhoz kapcsolódó jogi szempontú egyértelművé tétel.

Módosítás 20
6. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
időtartam lejártát megelőzően, amíg a 
fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése – 5. cikk 
(3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja 
az elállási jogát, tilos a fogyasztó által a 
kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek 
nyújtott előleg, garancianyújtás, a 
hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel 
vállalása vagy bármely más 
ellenszolgáltatás.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
időtartam lejártát megelőzően, amíg a 
fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése – 5. cikk 
(3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja 
az elállási jogát, tilos a fogyasztó által a 
kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek 
nyújtott előleg, garancianyújtás, a betéti 
vagy hitelkártyán, illetve bankszámlán lévő 
pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy 
bármely más ellenszolgáltatás.

Indokolás

A szöveg így kiterjed a különböző betét- és fizetési garanciákra.

Módosítás 21
6. cikk (2) bekezdés

(2) A tényleges értékesítést vagy a 
továbbértékesítésre vonatkozó szerződés 
más módon történő felbontását megelőzően 
tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy 
bármely harmadik félnek a 
továbbértékesítésért nyújtott előleg, 
garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz 
lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más 
ellenszolgáltatás.

(2) A tényleges értékesítést vagy a 
továbbértékesítésre vonatkozó szerződés 
más módon történő felbontását megelőzően 
tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy 
bármely harmadik félnek a 
továbbértékesítésért nyújtott előleg, 
garancianyújtás, a betéti vagy hitelkártyán, 
illetve bankszámlán lévő pénz lefoglalása, 
hitel vállalása vagy bármely más 
ellenszolgáltatás.
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Indokolás

A szöveg így kiterjed a különböző betét- és fizetési garanciákra.

Módosítás 22
7. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
amennyiben a fogyasztó él az ingatlan 
időben megosztott használati jogára vagy a 
hosszú távra szóló üdülési termékre 
vonatkozó szerződéstől való elállási jogával, 
minden kiegészítő szerződést, beleértve a 
csereszerződést is, automatikusan és 
felmondási díj felszámítása nélkül
felbontanak.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
amennyiben a fogyasztó él az ingatlan 
időben megosztott használati jogára vagy a 
hosszú távra szóló üdülési termékre 
vonatkozó szerződéstől való elállási jogával, 
minden kiegészítő szerződést, beleértve a 
csereszerződést is, automatikusan és a 
fogyasztónak külön díj felszámítása nélkül 
semmisnek tekintenek.

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele jogi és nyelvi szempontból.

Módosítás 23
7. cikk (2) bekezdés

(2) Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, 
amely esetében az árat teljes egészében vagy 
részben egy, a fogyasztónak a kereskedő 
vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és 
a kereskedő között létrejött hitel-
megállapodás alapján nyújtott hitellel 
fedezik, a hitel-megállapodást büntetés 
alkalmazása nélkül kell felbontani, 
amennyiben a fogyasztó él az 5. cikkben 
előírt, a főszerződéstől való elállási jogával.

(2) Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, 
amely esetében az árat teljes egészében vagy 
részben egy, a fogyasztónak a kereskedő 
vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és 
a kereskedő között létrejött hitel-
megállapodás alapján nyújtott hitellel 
fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztó 
számára költségmentesen kell semmissé 
nyilvánítani, amennyiben a fogyasztó él a 
főszerződéstől való elállási jogával.

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele jogi és nyelvi szempontból.

Módosítás 24
9. cikk (2) bekezdés a) pont

a) köztestületek vagy képviselőik; a) a) állami hatóságok vagy köztestületek 
vagy képviselőik;
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Indokolás

Egyértelművé tétel, melynek célja az érintett szervezetek körének kiterjesztése. 

Módosítás 25
10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a fogyasztók és a kereskedők teljes 
tájékoztatást kapjanak és hozzáférjenek a 
polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendeletben1 előírt jogi mechanizmusokhoz, 
hivatkozva a fogyasztói viták és bírósági 
vagy államigazgatási jogi intézkedések 
peren kívüli rendezésére.
________
1 HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 
1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 
1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

Az állami szervezeteket illetően lényegében a tagállamoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a 
fogyasztók és a kereskedők teljes tájékoztatást kapjanak, és hozzáférjenek a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletben előírt jogi 
mechanizmusokhoz, ezáltal magas szintű tájékoztatást, valamint stabil és átlátható piaci 
feltételeket biztosítva a fogyasztók számára.

Módosítás 26
I. melléklet c) pont

c) Amennyiben a szerződés egy 
meghatározott ingatlantulajdonra 
vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének 
pontos leírása; amennyiben a szerződés 
számos ingatlanra vonatkozik, az 
ingatlanoknak és helyszínüknek pontos 
leírása; amennyiben a szerződés 
ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre 
vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények 

c) Amennyiben a szerződés egy 
meghatározott ingatlantulajdonra 
vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének 
pontos leírása, beleértve befejezettségi fokát, 
tartozékait és szerelvényeit is; amennyiben a 
szerződés számos ingatlanra vonatkozik, az 
ingatlanoknak és helyszínüknek pontos 
leírása; amennyiben a szerződés 
ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre 
vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények 
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pontos leírása; pontos leírása;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 27
I. melléklet ca) pont (új)

ca)  Amikor a szerződés egy csoporthoz 
tartozó több tulajdon közül valamelyik 
birtokbavételi jogáról rendelkezik, a 
birtokbavétellel kapcsolatos 
megszorításokra vonatkozó információk 
vagy – pontrendszer alkalmazása esetén –
az adott javak birtokba vételére jogosító 
több pont megszerzésének szükségességére 
vonatkozó információk.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 28
I. melléklet cb) pont (új)

cb) A kereskedő nyújtotta tájékoztatás 
tartalmazza az ingatlan használatára, 
illetve a területrendezési korlátozásokra 
vonatkozó információkat, valamint az 
ingatlanhoz kapcsolódó 
építési/területrendezési engedélyek és 
hozzájárulások minden részletét.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az eladásra kerülő ingatlant a jogszabályoknak megfelelően építették.

Módosítás 29
I. melléklet f) pont

f) A szálláshely karbantartásának, f) A szálláshely karbantartásának, 
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javításának továbbá igazgatásának és 
vezetésének módja, beleértve a 
fogyasztóknak az ezen kérdésekbe való 
beleszólási jogát;

javításának továbbá igazgatásának és 
vezetésének módja, beleértve a felek 
kötelezettségeinek pontosítását, valamint a 
fogyasztóknak az ezen kérdésekbe való 
beleszólási jogát;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 30
I. melléklet g) pont

g) A fogyasztókat érintő költségek elosztási 
módjának, valamint annak pontos leírása, 
hogy a költségeket milyen módon és mikor 
emelhetik; adott esetben információ nyújtása 
a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely 
más zálogjogról, amellyel megterhelték a
szálláshelyet;

g) A fogyasztókat érintő költségek elosztási 
módjának, valamint annak pontos leírása, 
hogy a költségeket milyen módon és mikor 
emelhetik; adott esetben információ nyújtása 
a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely 
más zálogjogról, amellyel megterhelték a 
szálláshelyet, illetve a szerződésből eredő 
egyéb jogokról;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 31
I. melléklet h) pont

h) A szerződés tárgyát képező jog 
gyakorlásának pontos időtartama, és adott 
esetben annak lejárta; az az időpont, amikor 
a fogyasztó megkezdheti a szerződésből 
eredő jog gyakorlását;

h) A szerződés tárgyát képező jog 
gyakorlásának pontos időtartama, és adott 
esetben annak lejárta; az az időpont, amikor 
a fogyasztó megkezdheti a szerződésből 
eredő jog és az elállási jog gyakorlását;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 32
I. melléklet i) pont
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i) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a közös létesítmények 
használatáért és szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő összeg becslése; 
az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó 
díjak, törvény által kötelezően előírt díjak 
(például adók és illetékek), és az 
adminisztratív kiadások (például vezetés, 
karbantartás és javítások) összegei 
kiszámításának alapja;

i) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a közös létesítmények 
használatáért és szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő összeg becslése; 
az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó 
díjak, törvény által kötelezően előírt díjak 
(például adók és illetékek), és az 
adminisztratív kiadások (például vezetés, 
karbantartás és javítások) összegei 
kiszámításának módja;

Indokolás
E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 33
I. melléklet j) pont

(Nem érinti amagyar változatot.)

Módosítás 34
I. melléklet k) pont

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok 
cseréjével vagy továbbértékesítésével 
kapcsolatos rendszerben való részvételre, 
információk nyújtása a vonatkozó 
rendszerekről, valamint az ezen rendszerek 
keretében történő továbbértékesítéshez vagy 
cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok 
cseréjével vagy továbbértékesítésével 
kapcsolatos rendszerben való részvételre, 
információk nyújtása a vonatkozó 
rendszerekről, valamint az ezen rendszerek 
keretében történő továbbértékesítéshez vagy 
cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;
Az e mellékletben előírt információnyújtási 
kötelezettséget a szükséges módosításokkal 
kell alkalmazni a cserére és 
továbbértékesítésre vonatkozó jogokra.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 35
I. melléklet m) pont
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m) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, beleértve a fogyasztó által a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk 
(5) bekezdése értelmében visszatérítendő 
költségek összegének és természetének 
pontos megjelölését; adott esetben 
információk nyújtása a szerződéstől való 
elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó 
hitel-megállapodás, valamint kiegészítő 
szerződés felbontásával kapcsolatos 
teendőkről; információk a szerződéstől való 
elállás következményeiről; 

m) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, ha a fogyasztó e jogával él;
adott esetben információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. 
cikknek megfelelően a főszerződéshez 
kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint 
kiegészítő szerződés felbontásával 
kapcsolatos teendőkről; információk a 
szerződéstől való elállás következményeiről; 

Indokolás

A 17. módosításhoz kapcsolódó jogi szempontú egyértelművé tétel.

Módosítás 36
I. melléklet p) pont

p) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

p) A magatartási kódex kereskedőkre való 
esetleges alkalmazására és az e kódexek 
tartalmához való hozzáférés módjára 
vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja a tájékoztatás arról, hogy a 
kereskedő aláírója-e valamilyen  magatartási kódexnek, és milyen módon lehet hozzájutni e 
kódex tartalmához.

Módosítás 37
I. melléklet q) pont

q) A peren kívüli vitarendezés lehetősége. q) A szerződésre alkalmazandó jogra és 
adott esetben a peren kívüli vitarendezés 
lehetőségére vonatkozó információk

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és egyértelművé tegye a szerződésre 
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alkalmazandó jogot.

Módosítás 38
II. melléklet b) pont

b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes 
mértékben működőképessé tévő 
szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és 
telefoncsatlakozás) elkészülésének 
határidejéről;

b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes 
mértékben működőképessé tévő 
szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és 
telefoncsatlakozás) elkészülésének 
határidejéről, és az ésszerű határidő  
betartása hiányában alkalmazandó 
szankciók részletes leírása;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 39
II. melléklet ba) pont (új)

ba) egy záradék, amely kimondja, hogy a 
fogyasztó nem terhelhető a szerződésben 
meghatározott költségeken és 
kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy 
kötelezettségekkel.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja annak biztosítása, hogy a 
fogyasztó ne legyen terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken 
kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel.

Módosítás 40
II. melléklet d) pont

d) a szálláshely befejezésére vonatkozó 
garancia, vagy a befizetett összegek 
visszatérítésére vonatkozó garancia, 
amennyiben a szálláshely nem készül el, 
továbbá adott esetben az ilyen garanciák 
érvényesítésére vonatkozó feltételek.

d) a szálláshely befejezésére és a 
befejezettség minőségi szintjére vonatkozó 
garancia, vagy a befizetett összegek 
visszatérítésére vonatkozó garancia, 
amennyiben a szálláshely nem készül el, 
továbbá adott esetben az ilyen garanciák 
érvényesítésére vonatkozó feltételek.
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Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és annak biztosítása, hogy a befejezettség 
fokát, amelyben megállapodtak, teljes mértékben betartsák.

Módosítás 41
III. melléklet b) pont

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos 
természete;

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos 
természete és tartalma, amely tartalmazza a 
szerződéssel a fogyasztóra átruházott jogok 
pontos leírását, valamint az esetlegesen 
alkalmazandó megszorításokat, illetve 
külön engedményekre vonatkozó 
korlátozott ajánlatokat vagy időbeli 
korlátozásokat;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, valamint világosan és pontosan leírja a 
szerződés tárgyát képező jogot vagy jogokat.

Módosítás 42
III. melléklet d) pont

d) a fogyasztó által fizetendő ár; d) a fogyasztó által fizetendő teljes ár;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, valamint világosan és pontosan leírja a 
fogyasztó által fizetendő teljes árat.

Módosítás 43
III. melléklet ia) pont (új)

ia) a szerződésbontás feltételei és 
következményei és a felmondásból 
származó költségek miatt a fogyasztóra 
háruló felelősségre vonatkozó információk;
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Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és bevezesse a szerződés felmondásának 
lehetőségeire, feltételeire és következményeire, valamint az e felmondásból származó 
költségek miatt a fogyasztóra háruló felelősségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget. 

Módosítás 44
IV. melléklet e) pont

e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, beleértve a fogyasztó által a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk 
(5) bekezdése értelmében visszatérítendő 
költségek összegének és természetének 
pontos megjelölését;

e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
vonatkozó információk az 5. cikknek 
megfelelően;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és bevezesse az elállási jogra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettséget, az 5. cikknek megfelelően.

Módosítás 45
IV. melléklet ea) pont (új)

ea) A szerződésbontás feltételei és 
következményei és a felmondásból 
származó költségek miatt a fogyasztóra 
háruló felelősségre vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és bevezesse a szerződés felmondásának 
lehetőségeire, feltételeire és következményeire, valamint az e felmondásból származó 
költségek miatt a fogyasztóra háruló felelősségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget. 

Módosítás 46
IV. melléklet h) pont

h) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

h) A magatartási kódex kereskedőkre való 
esetleges alkalmazására és az e kódexek 
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tartalmához való hozzáférés módjára 
vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja az arról történő tájékoztatás, 
hogy a kereskedő aláírója-e magatartási kódexeknek, és milyen módon lehet hozzájutni e 
kódexek tartalmához. 

Módosítás 47
IV. melléklet i) pont

i) A peren kívüli vitarendezés lehetősége. i) A szerződésre alkalmazandó jogra és 
adott esetben a peren kívüli vitarendezés 
lehetőségére vonatkozó információk

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és egyértelművé tegye a szerződésre 
alkalmazandó jogot.

Módosítás 48
IV. melléklet ia) pont (új)

ia) Arra vonatkozó záradék, hogy az átadás 
illeték- és díjmentes.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és garantálja az illeték- és díjmentes 
átadást annak elkerülése végett, hogy a fogyasztókat adott esetben megfoszthassák például a 
jelzálog érvényesítésére vonatkozó jogtól. 

Módosítás 49
V. melléklet, b) pont

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos 
természete;

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos 
természete és tartalma;
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Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és garantálja az illetrék- és díjmentes 
átadást annak elkerülése végett, hogy a fogyasztókat adott esetben megfoszthassák például a 
jelzálog érvényesítésére vonatkozó jogtól.

Módosítás 50
IV. melléklet e) pont

e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a közös létesítmények 
használatáért és szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő összeg becslése; 
az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó 
díjak, törvény által kötelezően előírt díjak 
(például adók és illetékek), és az 
adminisztratív kiadások (például vezetés, 
karbantartás és javítások) összegei 
kiszámításának alapja; 

e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a közös létesítmények 
használatáért és szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő összeg becslése; 
az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó 
díjak, törvény által kötelezően előírt díjak 
(például adók és illetékek), és az 
adminisztratív kiadások (például vezetés, 
karbantartás és javítások) összegei 
kiszámításának módja; 

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 51
V. melléklet i) pont

i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, beleértve a fogyasztó által a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk 
(5) bekezdése értelmében visszatérítendő 
költségek összegének és természetének 
pontos megjelölését; adott esetben 
információk nyújtása a szerződéstől való 
elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó 
hitel-megállapodás, valamint kiegészítő 
szerződés felbontásával kapcsolatos 
teendőkről; információk a szerződéstől való 
elállás következményeiről;

i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, ha a fogyasztó e jogával él; 
adott esetben információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. 
cikknek megfelelően a főszerződéshez 
kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint 
kiegészítő szerződés felbontásával 
kapcsolatos teendőkről; információk a 
szerződéstől való elállás következményeiről; 

Indokolás

A 17. módosításhoz kapcsolódó jogi szempontú egyértelművé tétel.
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Módosítás 52
V. melléklet ia) pont (új)

ia) Arra vonatkozó záradék, hogy az átadás 
illeték- és díjmentes.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és garantálja az illetrék- és díjmentes 
átadást annak elkerülése végett, hogy a fogyasztókat adott esetben megfoszthassák például a 
jelzálog érvényesítésére vonatkozó jogtól.

Módosítás 53
V. melléklet l) pont

l) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

l) A magatartási kódex kereskedőkre való 
esetleges alkalmazására és az e kódexek 
tartalmához való hozzáférés módjára 
vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja a tájékoztatás arról, hogy a 
kereskedő aláírója-e valamilyen  magatartási kódexnek, és milyen módon lehet hozzájutni e 
kódex tartalmához.

Módosítás 54
V. melléklet m) pont

m) A peren kívüli vitarendezés lehetősége. m) A szerződésre alkalmazandó jogra és 
adott esetben a peren kívüli vitarendezés 
lehetőségére vonatkozó információk

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható 
piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és egyértelművé tegye a szerződésre 
alkalmazandó jogot.
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