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Tárgy: Hallam úr és asszony, brit állampolgárok által benyújtott 0259/2009. számú 
petíció a spanyolországi székhelyű „DCC International Property” társaság 
által elkövetett állítólagos csalásról és megtévesztő reklámról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói annak biztosítására kérik az Európai Parlamentet, hogy vizsgálatot 
indítsanak a spanyolországi székhelyű „DCC International Property” társaság tevékenységét 
illetően. A petíció benyújtói szerint a társaság vette át a „MacAnthony Reality International 
(MRI)” tevékenységét, azaz egy olyan társaságét, amelyet az Ingatlanszakemberek Országos 
Szövetsége (NFOPP) által közétett jelentésben elmarasztaltak, mivel az megtévesztő reklámot 
alkalmazott a bulgáriai ingatlanvásárlás előnyeivel kapcsolatban. A petíció benyújtói – akik 
ilyen jellegű megtévesztő reklám áldozataivá váltak – azt állítják, hogy a „DCC International 
Property” csak az MRI egyik új neve, mivel a jelek szerint az előbbi vette át az utóbbi 
központjának irányítását, valamint tevékenységi körét és az általa alkalmazott megtévesztő 
gyakorlatokat. A petíció benyújtói kifejtik, hogy a „DCC International Property” – mint 
ahogy korábban az MRI is – az egyesült királyságbeli és írországi vásárlókat célozza meg. A 
petíció benyújtói úgy vélik, hogy vizsgálatra van szükség annak elkerülése érdekében, hogy 
más vásárlókat is ugyanaz a sérelem érje, mint őket. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció benyújtóinak állítása szerint az MRI (MacAnthony Realty International) 
ingatlantársaság ír és brit fogyasztókat célzott meg, majd megtévesztő és tisztességtelen 
módszereik, többek között hamis nyilatkozatok és agresszív reklám segítségével sokukat 
rávette, hogy Bulgáriában ingatlant vásároljanak. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv1 előírja, hogy a kereskedők 
tevékenységének meg kell felelnie a szakmai gondosság követelményeinek, és a fogyasztókat 
nem vezethetik félre hamis vagy valótlan információkkal. Az irányelv értelmében a 
kereskedőknek egyértelműen biztosítaniuk kell minden jelentős információt, amelyre az 
átlagfogyasztónak a megalapozott döntés meghozatalához szüksége lehet. Ezeket az 
információkat világos, érthető és időszerű módon kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a 
fogyasztóknak a beruházás megtérüléséről megtévesztő információt adnak, illetve ha nem 
tájékoztatják őket az ingatlan jellemzőiről és elérhetőségéről és/vagy a vásárláshoz 
kapcsolódó kockázatokról, e rendszeren belül tisztességtelen gyakorlatnak tekinthető.

2007. december 12. óta minden tagállamnak rendelkeznie kell az irányelvet átültető hatályos 
nemzeti törvénnyel. Spanyolország az egyetlen tagállam, amely még nem ültette át az 
irányelvet. Spanyolországban a megtévesztő reklámokról szóló korábbi irányelv2 alapján 
viszont már létezik szabályozás. A Bizottság arra is fel kívánja hívni a panaszosok figyelmét, 
hogy léteznek más olyan jogi területek, például a szerződés- és a büntetőjog, amelyek 
közösségi szintű harmonizációjára nem került sor, és amelyekre nemzeti szinten esetleg 
támaszkodni lehet. Az állítólagosan tisztességtelen gyakorlatok céljává vált fogyasztók a 
spanyol, brit vagy ír hatóságoktól megkaphatják a szükséges tájékoztatást az ezzel 
kapcsolatban alkalmazandó nemzeti törvényekről, amelyek alapján jogi eljárás 
kezdeményezhető az említett vállalattal szemben. 

A nemzeti jogszabályok, köztük az uniós előírásokat végrehajtó törvények alkalmazása 
azonban a szubszidiaritás elvének megfelelően továbbra is a nemzeti hatóságok és bíróságok 
feladata. 

Annak érdekében, hogy segítsék a polgárokat a határokon átnyúló fogyasztói problémák 
megoldásában, az Európai Bizottság és a tagállamok létrehozták az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózatát. Így a fent leírt gyakorlatok áldozatai az illetékes nemzeti információs 
irodáktól kérhetnek tanácsot. Az érintett központok elérhetőségei a következők:

EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon 

az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK és a 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról (Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve a megtévesztő és 
összehasonlító reklámról (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.) Ez az irányelv 2007. december 
12-i dátummal hatályon kívül helyezte és felváltotta a megtévesztő és összehasonlító 
reklámról szóló 84/450/EGK tanácsi irányelvet (HL L 250., 1984.9.19, 17. o.).



CM\789529HU.doc 3/3 PE428.103v01-00

HU

Igazgató: Jediah Mayatt 
1 Sylvan Court, Sylvan Way, 
Southfields Business Park 
UK – SS15 6TH, BASILDON Essex 
Tel.: +44 (0)8456 04 05 03 (Hétfőtől pénteking: 10.00–15.00) 
Fax: +44 (0)8456 08 96 00 
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Weboldal: www.ukecc.net

ÍRORSZÁG 
EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT, DUBLIN 
Igazgató: Ann Neville 
13a Upper O’Connell Street 
IE – Dublin 1 
Tel.: +353/1 809 06 00 
Fax: +353/1 809 06 01
E-mail: info@eccireland.ie
Weboldal: www.eccireland.ie 

SPANYOLORSZÁG 
EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT, SPANYOLORSZÁG 
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 
Igazgató: José Maria Tamames Rivera 
Principe de Vergara 54 
ES – 28006, Madrid 
Tel.:   +34/ 91 822 45 55 
Fax:   +34/ 91 822 45 62 
E-mail: cec@consumo-inc.es
Weboldal: http://cec.consumo-inc.es 


