
Rendelkező rész 

1. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozik az alapügyben felmerültekhez hasonló 
körülmények között kötött olyan szerződés, amelynek tárgya vala
mely fogyasztónak valamely személyegyesítő társaság formájában 
létrehozott, zárt ingatlanalaphoz történő csatlakozása, amennyiben 
e csatlakozásnak elsődleges célja nem az, hogy a fogyasztó az 
említett társaság tagjává váljon, hanem az csupán pénzügyi befek
tetés eszközéül szolgál. 

2. A 85/577 irányelv 5. cikkének (2) bekezdésével — az alapügyben 
felmerültekhez hasonló körülmények között — nem ellentétes azon 
nemzeti szabály, amely szerint a személyegyesítő társaság formá
jában létrehozott zártvégű ingatlanalaphoz nem kérésre megvaló
suló házaló kereskedés következtében történő csatlakozás visszavo
nása esetén a fogyasztót e társasággal szemben e visszavonás 
hatályosulásának időpontja szerinti értéken a társasággal szemben 
vagyoni igény, vagyis a tagsági jogviszony megszűnése időpont
jában a társaságban meglévő részesedése értékének megfelelő összeg 
illeti meg, és ily módon lehetséges, hogy a fogyasztó a vagyoni 
betétje értékénél kisebb összeget kap vissza, vagy akár az említett 
alap veszteségeiben való részvétele folytán fizetési kötelezettsége 
keletkezik. 

( 1 ) HL C 209., 2008.8.15. 
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Tárgy 

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-284/06. sz., 
Gualtieri kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 10-én 

hozott ítélete ellen, amelyben az Elsőfokú Bíróság mint elfogad
hatatlant elutasította a fellebbezőnek a 2006. január 30-i bizott
sági határozattal szembeni megsemmisítés iránti kérelmét, amely 
határozatban a Bizottság megtagadta a fellebbező arra irányuló 
kérelmét, hogy a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó 
szabályzatról szóló, 2002. április 30-i C(2002) 1559 módosí
tott bizottsági határozat 17. cikke alapján járó juttatás összegét 
a válását követően módosítsák. 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. C. Gualtierit kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 
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— Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV kontra 

Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH 

(C-511/08. sz. ügy) ( 1 ) 
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichtshof — 
A fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 144., 19. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 319. o.) 6. 
cikke (1) bekezdése második mondatának és (2) bekezdésének 
értelmezése — A fogyasztó szerződéstől való elállása esetén az 
áru megküldése költségeinek a fogyasztóra való áthárítását lehe
tővé tévő nemzeti jogszabályok.

HU C 148/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.5.


