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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a számítógépgyártók többsége előre telepített szoftverrel 
együtt kínálja a termékeit. A szoftverekért licencdíjakat kell fizetni, amelyeket gyakran 
beleszámítanak a hardvertermék árába. Sok esetben azonban a szoftver árát külön nem 
tüntetik fel, emiatt a fogyasztó nem is tudja, hogy a szoftverért is fizet, illetve mennyit fizet a 
szoftverért. A petíció benyújtója az értékesített számítógépek túlnyomó részére telepített 
Microsoft Windows szoftvert említi név szerint. A fogyasztók ugyan közölhetik, hogy 
lemondanak a telepített szoftver használatáról, és visszakérik a szoftver díját a hardver 
gyártójától, de a petíció benyújtója szerint a gyártók a gyakorlatban gyakran megtagadják a 
visszatérítést, vagy nagyon bonyolulttá teszik a visszaigénylési eljárást. Ráadásul például a 
Microsoft és a számítógépgyártó által megállapított szoftverár titkos, így a fogyasztó számára 
nem ismeretes a visszaigénylendő összeg. A petíció benyújtója azt szeretné, ha a fogyasztót 
mind a hardver, mind a szoftver áráról tájékoztatnák, és a szoftver ára reális lenne. Úgy véli 
továbbá, hogy a fogyasztónak jogában kellene állnia, hogy ne tartson igényt a szoftverre, tehát 
csak a hardver árát fizesse meg.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.
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A Bizottság tisztában van a petíció benyújtója által felvetett problémákkal, és nyomon követi 
az említett területet érintő fejleményeket. 

A Bizottságnak jelenleg nincs birtokában olyan bizonyíték, amely arra engedne következtetni, 
hogy a petíció benyújtója által kifogásolt magatartás az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101. és 102. cikkében megállapított trösztellenes szabályokat sértő gyakorlat 
következménye. 

Az EU fogyasztóvédelmi jogszabályai nem tiltják különböző termékek (pl. számítógépek és 
előre telepített szoftverek) kapcsolt értékesítését1. Az ilyen ajánlatoknak azonban meg kell 
felelniük a különböző irányelvekben meghatározott uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak: 

- A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
1993/13/EGK irányelv alkalmazható lehet a petíció benyújtójának esetére. Ezen irányelv célja 
annak megakadályozása, hogy jelentős egyenlőtlenségek alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, 
másrészt az eladók jogaiban és kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a 
tisztességtelennek tekinthető feltételek felsorolásával. Azon feltételek, amelyeket valamely 
nemzeti bíróság, törvényszék vagy közigazgatási szerv az irányelv alapján tisztességtelennek 
ítél, nem kötelezőek a fogyasztókra nézve. Kizárólag az illetékes nemzeti hatóságok 
hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy egy adott kereskedő (pl. a Microsoft) 
megsérti-e az irányelv szerinti fogyasztói jogokat. Ugyanakkor állíthatjuk azt, hogy egy 
bizonyos feltétel, amely általánosságban és további részletezések nélkül korlátozza a 
fogyasztók szerződés szerinti jogait, tisztességtelennek tekinthető. Továbbá ez az irányelv 
arra kötelezi a kereskedőket, hogy világosan és érthetően fogalmazzák meg a 
szabványfeltételeket.

A Bizottság úgy tudja, hogy számos tagállam – különösen az Egyesült Királyság és 
Franciaország – nemzeti bíróságai már kötelezővé tették a berendezések gyártói számára, 
hogy visszatérítsék a fogyasztóknak az előre telepített szoftverek költségét. 

- Továbbá a fogyasztók számára biztosított a védelem a tisztességtelen és megtévesztő 
kapcsolt ajánlatokkal szemben. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv értelmében tilos azon megtévesztő gyakorlatok alkalmazása, amelyek 
hamis információt tartalmaznak például az ár vagy egy különleges árkedvezmény megléte 
tekintetében, és amelyek befolyásolják a fogyasztók vásárlással kapcsolatos döntéseit. 
Amennyiben olyan jelentős információkat hagynak ki, amelyekre a fogyasztónak szüksége 
van ahhoz, hogy tájékozott döntést hozzon (például nem tüntetik fel, hogy a szoftver 
eltávolítható és adott esetben a gyártótól visszatérítés kérhető), az szintén megtévesztő 
gyakorlatnak minősülhet. Ezenkívül minden körülmények között tilos a termék „díjtalan” 
jelzővel való leírása, ha a fogyasztónak a termék szállításának elkerülhetetlen költségén felül 
bármit is fizetnie kell. Tehát a fogyasztók azzal kapcsolatos tájékoztatása, hogy a számítógép 
ára tartalmazza a „díjtalan” (vagy kedvezményes árú) előre telepített operációs rendszert, 
tiltott megtévesztő gyakorlatnak minősülhet. 

                                               
1 Lásd elsősorban a C-261/07. sz. VTB-VAB NV kontra Total Belgium és a C-299/07. sz. Galatea BVBA kontra 
Sanoma Magazines Belgium NV egyesített ügyeket, amelyekkel kapcsolatban a Bíróság úgy ítélkezett, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv eleve kizárja a kapcsolt ajánlatok 
önmagukban vett nemzeti tilalmát. 
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Ami az árak feltüntetését illeti, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv arra kötelezi a kereskedőket, hogy a vásárlásra való felhíváskor csak a teljes árat 
tüntessék fel (nem pedig a kapcsolt ajánlat tételenkénti árát). Az árak feltüntetéséről szóló 
98/6/EK irányelv azt is előírja a kereskedők számára, hogy tüntessék fel a termék eladási árát, 
ugyanakkor lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az árak feltüntetésével kapcsolatban 
részletesebb és szigorúbb követelményeket fogadjanak el, illetve tartsanak fenn. 

Következtetések

A Bizottság annyiban megalapozatlannak tartja a petíciót, hogy a petíció benyújtója által 
előterjesztett információk alapján nem vonható le az a következtetés, hogy sérülnek az EU 
trösztellenes szabályai.

Az Európai Bizottságnak nem áll jogában, hogy beavatkozzon magánvitákba. Miután az 
Európai Unió elfogadott egy jogszabályt, a tagállamok feladata annak biztosítása, hogy 
nemzeti jogukat összehangolják az európai jogszabállyal, és hogy azokat be is tartják. Ezért 
elvileg a fogyasztóvédelemért felelős nemzeti hatóságok vannak olyan helyzetben, hogy 
megfelelő lépéseket tesznek a fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesítése érdekében. 
Elsősorban az ő feladatuk annak biztosítása, hogy a számítógépek szoftverekkel együtt 
történő eladása az EU fogyasztóvédelmi jogszabályaiban meghatározott elveknek 
megfelelően tisztességes, megtévesztéstől mentes és átlátható legyen. 


