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Tárgy: Christopher Gilchrist brit állampolgár által benyújtott 1026/2012. számú petíció a 
számítógépes játékokra vonatkozó adatoknak és kódoknak a szerverüzemeltető 
által nyújtott szolgáltatás megszűnése esetén történő átadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt szeretné elérni, hogy amennyiben egy adott számítógépes játék 
kiszolgáló szerverének üzemeltetője megszünteti működését, akkor a játékok minden 
adatához és kódjához hozzá lehessen férni. Ilyen esetben lehetővé kellene tenni, hogy 
valamely másik személy a játék üzemeltetését költségmentesen vagy önköltségi áron átvegye. 
A petíció benyújtója szerint e célból jogi szabályozásra van szükség, mert a játékosok sokszor 
pénzt – időnként virtuális pénzt – is költenek a játékokra és azok bővítményeire. A petíció 
benyújtója szerint a vállalkozások tisztességtelen előnyhöz jutnak azáltal, hogy a fogyasztók 
virtuális pénzt vásárolnak, és ezek a fogyasztói befektetések gyakran elvesznek. A benyújtó 
úgy gondolja, hogy a játékok terén nem megfelelő a fogyasztóvédelem, és jogszabályok 
megalkotását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A petíció benyújtója arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor az online játékoldalak 
megszüntetik működésüket, a fogyasztók veszteséget szenvednek. A petíció benyújtója 
további jogi szabályzásra tesz javaslatot, amely ilyen esetben jelentős jogokkal ruházná fel a 
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fogyasztót, ideértve virtuális tulajdonának megtérítését és azt is, hogy a játéküzemeltető átadja 
a játékkal kapcsolatos jogokat bármely más partner részére, aki a továbbiakban kész átvenni a 
játék üzemeltetését.

A Bizottság észrevételei

Az uniós jog által biztosított fogyasztóvédelmet és a petíció benyújtójának arra irányuló 
kérését illetően, hogy e területen a fogyasztóvédelem növelése érdekében további uniós 
jogszabályt alkossanak, elmondható, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv1 megakadályozza, hogy a kereskedők megtévesztő és agresszív 
kereskedelmi gyakorlatot folytassanak. Az irányelv rendelkezései megkövetelik, hogy a 
kereskedők a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el, és ne torzítsák a fogyasztók 
gazdasági magatartását azzal, hogy olyan ügyletek megkötésére ösztönzik őket, amelyeket 
egyébként nem kötöttek volna meg. Másrészről a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv2 előírja, hogy a 
szerződéses feltételeket világosan és érthető nyelven kell megfogalmazni, és hogy a felek 
szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben a fogyasztó kárára jelentős 
egyenlőtlenséget előidéző szerződési feltételt tisztességtelen feltételnek kell tekinteni, amely 
nem jelent kötelezettséget a fogyasztóra nézve. Lehetne amellett érvelni, hogy az petícióban 
említett gyakorlat, amely szerint a szerződés megszűnése után fennmaradó pozitív egyenleg a 
játéküzemeltetők tulajdonában marad, tisztességtelennek tekinthető, különösen a 93/13/EGK 
irányelv mellékletének f) pontja értelmében, amely azon záradékokra utal, amelyek 
„engedélyezik az eladó vagy szolgáltató számára a még nem teljesített szolgáltatások 
ellenértékeként megfizetett összegek megtartását olyan esetekben, amikor az eladó vagy 
szolgáltató bontja fel a szerződést”. Ugyanakkor elsősorban a tagállamok feladata annak 
értékelése, hogy az adott esetben folytatott online gyakorlat a 2005/29/EK vagy a 93/13/EGK 
irányelv értelmében tisztességtelennek minősül-e.

A Bizottság a Szerződés őreként rendszeresen ellenőrzi a tagállamokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a vonatkozó uniós vívmányokat megfelelő módon juttassák érvényre, 
továbbá megkönnyíti az illetékes végrehajtó hatóságok feladatát, amelyek különösen a 
Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatban (CPC) együttműködhetnek egymással. A 
Bizottság hangolta például össze 2012-ben a letölthető játékokat, könyveket, video- és 
zenetartalmakat értékesítő honlapoknak az egész Unióra kiterjedő átvilágítását („sweep”).  Az 
ellenőrzés megállapította, hogy a jelek szerint e honlapok több mint 75%-a nem felel meg a 
fogyasztóvédelmi szabályoknak. A nemzeti végrehajtó hatóságok által egymással 
párhuzamosan végzett ellenőrzések legnagyobb része a játékokat értékesítő honlapokra terjedt 
ki. Ezek legtöbbjénél találtak tisztességtelen feltételeket, és a honlapokkal kapcsolatban 
átlagosan 5 jogi probléma merült fel. 

A harmonizált fogyasztóvédelmi szabályok érvényre juttatásának módjára vonatkozó uniós 
szintű áttekintés jelenleg folyik, és ez lesz az idei fogyasztói csúcstalálkozó fő témája is.

A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv legkésőbb 2014. június 13-án hatályba lép, 
és további jogokat biztosít az online megvásárolt digitális termékek fogyasztói számára. A 
                                               
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
2 HL L 95., 1993.4.21., 29. o.
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digitális tartalmak esetében a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó 
kötelezettségeket már harmonizálták. E tájékoztatásnak így egyértelműbbnek kell lennie, és ki 
kell terjednie a termék hardver- és szoftver-kompatibilitására, valamint az esetleges műszaki 
védelmi intézkedésekre is. A fogyasztó élhet majd az elállás jogával, kivéve, ha az elállási 
időszak alatt belegyezett a szerződés teljesítésének megkezdésébe, és tudomásul vette, hogy 
ennek következtében elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

Annak érdekében, hogy ezen új rendelkezéseknek tényleges hatása legyen a digitális 
tartalmak – köztük az online játékok – fogyasztóira, a Bizottság a tájékoztatási kötelezettség 
alkalmazására vonatkozóan iránymutatásokat kíván kiadni a nemzeti végrehajtó hatóságok 
számára.

Jelenleg nincs tervben egyéb olyan jogi szabályozás, amely kifejezetten a játékok megszűnése 
esetén a játékosok által az általuk befektetett összegek tekintetében elszenvedett kárral 
foglalkozna.

Következtetés

Mivel elsősorban a nemzeti hatóságok és bíróságok feladata, hogy a területükön működő 
társaságok esetleges megtévesztő gyakorlatait kivizsgálják, amennyiben a petíció benyújtója 
úgy véli, hogy fogyasztói jogait megsértették, az ügyet az Egyesült Királyság 
fogyasztóvédelmi hatóságának jelentse az alábbi címen:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Honlap: http://www.oft.gov.uk   

A Bizottság 2013-ban fogadta el a 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentést. E 
jelentés többek között tartalmazza a tagállamokban előforduló leggyakoribb tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok jegyzékét, ideértve az online kereskedelmi gyakorlatokat is.

A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv 2014 júniusától néhány további joggal 
ruházza majd fel a digitális tartalmak fogyasztóit a szerződéskötést megelőző tájékoztatás 
tekintetében, a Bizottság pedig törekszik majd annak biztosítására, hogy e jogokat hathatós 
módon érvényre juttassák, szavatolva, hogy az új átláthatósági szabályok a fogyasztók előnyét 
szolgálják. 

Ezzel egyidejűleg intézkedésekre került majd sor annak érdekében, hogy nemzeti szinten 
felgyorsítsák a vívmányok megfelelő érvényre juttatását, egyszersmind fokozva az online 
terjedő illegális gyakorlatok felszámolását célzó nemzetközi végrehajtási együttműködést is.


