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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Antalfalvi Béla magyar állampolgár által benyújtott 1231/2011. számú petíció 
üdülési jog megszerzésére irányuló szerződésének állítólagos módosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy jelentősen módosították az üdülési jog megszerzésére 
irányuló szerződését, amelyet azért kötött, hogy éves szabadságát Spanyolországban, 
Tenerifén töltse. Hangsúlyozza, hogy a szerződő felek rosszhiszeműen jártak el, azzal a céllal, 
hogy megkárosítsák. Az Európai Unió közbenjárását kéri, mivel vannak az ilyen esetekre 
vonatkozó uniós irányelvek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A petíció az üdülésijog-ágazatban tevékenykedő két szereplő ellen tesz panaszt. A petíció 
benyújtója a szerződés megszegésével vádolja őket, különösen amiatt, hogy a karbantartási 
díjat „önkényesen” emelték és előlegfizetést kérnek. Az üggyel kapcsolatos tények nem 
teljesen világosak, és nem egyértelmű, hogy a petíció benyújtója milyen fellépést vár az uniós 
intézményektől. 

A petíció benyújtója és felesége 2002-ben szerződést kötött a Regency Club Tenerifével 
(RCT), amelynek hivatalos székhelye a Man-szigeten volt/van, és megszerezte azt a jogot, 
hogy egyhetes üdülését rendszeresen a klub egyik apartmanjában töltse el. A petíció 
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benyújtója ugyanakkor aláírta a Resorts Condominiums Internationalhoz (RCI), az Egyesült 
Királyságban bejegyzett üdülésijog-társasághoz intézett tagsági kérelmet.  Az RCI többek 
között a petíció benyújtójának üdülési cserekérelmeit kezelte, amikor az üdülési hetet máshol 
kívánta tölteni.

Az RCT az ötödik évtől kezdve állítólag önkényesen emelte a karbantartási díjakat, az eredeti 
díjakat 350%-kal megemelve. A petíció benyújtója szerint e módosításokat nem a szerződés 
által előírt módon, írásban közölték.

Állítása szerint az RCT 2010 óta előlegeket kezdett kérni, ami ismét ellentétes a szerződéssel, 
és egy második szerződéssel „becsapta” a petíció benyújtóját. A petíció benyújtója azt állítja 
továbbá, hogy az RCT nem reagált a megkeresésekre, és hogy számlázási gyakorlata nem 
felel meg a pénzügyi normáknak.

Az üdülési jogok és hasonló termékek egyes szempontjaira vonatkozóan a 94/47/EK irányelv 
helyébe lépő, a szálláshelyek időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződések és 
hasonló termékek egyes szempontjairól szóló 2008/122/EK irányelv formájában létezik uniós 
szabályozás. A 2008/122/EK irányelv fontos jogokat ír elő a fogyasztók számára, különösen a 
szerződés megkötését megelőző és az azt közvetlenül követő szakasz tekintetében, például 
tájékoztatási kötelezettséget és a 14 napos türelmi időszakot, amelyben a fogyasztó elállhat a 
szerződéstől anélkül, hogy a kereskedő bármilyen fizetést követelhetne. Amint az a 94/47/EK 
irányelv esetében is történt, az uniós tagállamok a 2008/122/EK irányelvet is átültették 
nemzeti jogukba, és alkalmazásáért ők felelnek.

Ezenfelül léteznek horizontális uniós szabályok is, amelyek az üdülésijog-szerződésekre is 
alkalmazandók, különösen a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv, amely például a szerződésmódosításról szóló 
záradékok esetében lehet releváns, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv, amely tiltja a fogyasztókkal szembeni félrevezető és agresszív 
kereskedelmi gyakorlatokat.

A szerződésjog általános szempontjait legnagyobbrészt a nemzeti jog szabályozza.

A petíció benyújtójának jogi álláspontja valószínűleg többek között attól függ, hogy a 
szerződés(ek)ben mi szerepel, illetve hogy a szerződésre megkötésekor mely nemzeti jog volt 
alkalmazandó.  A fogyasztók harmadik ország jogának választása esetén is élvezik az uniós 
üdülésijog-szabályok (a 94/47/EK és a 2008/122/EK irányelv) biztosította védelmet, 
amennyiben az érintett ingatlantulajdon valamely uniós tagállam területén helyezkedik el.

Amennyiben – a tagállamok jogába átültetett – uniós jog az irányadó, alkalmazása a tagállami 
bíróságok és hatóságok feladata. A Bizottság az egyes szereplőkre vonatkozóan nem 
rendelkezik semmilyen jogérvényesítési hatáskörrel, és a szereplők és fogyasztók közötti 
vitákba nem avatkozhat be.

A petíció nem utal az uniós jog adott tagállami hatóságok általi nem megfelelő átültetésére 
vagy alkalmazására.  

Ezért az Európai Bizottság ebbe az ügybe nem tud beavatkozni.
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Amennyiben a petíció benyújtója azt állítja, hogy egy vagy két szereplő megszegte a 
szerződést, és amennyiben a felek között egy adott szerződés szerinti kötelezettségeik 
tekintetében nézetkülönbség áll fenn, az ügyet végső soron a bíróságoknak kell megoldania, 
ha a felek nem jutnak békés megoldásra.  

Amennyiben esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról van szó, a petíció 
benyújtója felveheti a kapcsolatot az érintett tagállam hatóságaival. 

Következtetések
Az Európai Bizottság ezért csak azt ajánlhatja, hogy a petíció benyújtója az ügy konkrét 
körülményeitől és az alkalmazandó nemzeti jogtól függően kérje ki fogyasztóvédelmi 
szervezet, egy Európai Fogyasztói Központ vagy jogász tanácsát, és/vagy forduljon az érintett 
tagállam hatóságaihoz.

Az Európai Fogyasztói Központokat kifejezetten azért hozták létre, hogy segítséget 
nyújtsanak a fogyasztók számára a valamely másik uniós tagállamban székelő kereskedővel 
kapcsolatos problémák esetén. E központokra vonatkozóan további információk és 
elérhetőségeik megtalálhatók az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_de.htm

konkrétan Magyarország esetében pedig az alábbi címen:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

A fogyasztóvédelmi szervezetekről az alábbi helyen érhető el információ: 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Az illetékes spanyol és magyar hatóságok:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Intézet (Instituto Nacional del Consumo)

Cím: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Telefon: +34 91 822 44 00
Fax: +34 91 435 94 12
Honlap: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples  -  ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Az autonóm közösségek honlapjai:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
és
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm
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Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Telefon: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Honlap: www.nfh.hu


