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(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
található.

(1) A természetes személyek közötti olyan
szerződésekre, amelyeket a fogyasztó 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén 
kívül eső céllal köt egy olyan személlyel, a 
gyártóval vagy forgalmazóval, aki 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége 
keretében jár el, azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
található.

(2) Az (1) bekezdést azon szerződésekre kell 
alkalmazni, melyeket valamely tagállamban 
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy, a fogyasztó, 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén 
kívül eső céllal köt egy olyan személlyel, a 
gyártóval vagy forgalmazóval, aki 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége 

(2) Az (1) bekezdést akkor kell alkalmazni, 
ha a szerződés megkötésekor:
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keretében jár el.
Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a 
szerződés az ilyen tevékenység körébe 
tartozik, kivéve, ha a gyártó vagy 
forgalmazó a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helyét nem ismerte, és ez nem 
a gondatlanságának tudható be.

a) a gyártó vagy forgalmazó a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helye szerinti 
tagállamban végzi kereskedelmi vagy 
szakmai tevékenységét,
b) a gyártó vagy forgalmazó ezt a 
tevékenységet hivatalos engedéllyel végzi az 
adott tagállamban, illetve több tagállamban 
és köztük az adott tagállamban, 
és a szerződés e tevékenység keretébe 
illeszkedik.
(2a) Egy törvény 3. cikk értelmében történt 
kiválasztása nem járhat az (1) bekezdés 
szerint alkalmazandó jog alóli 
mentességgel.
(2b) A fogyasztó és a gyártó vagy 
forgalmazó között létrejött szerződésre 
alkalmazható jog a 3. és 4. cikk alapján 
határozható meg, amennyiben a (2) 
bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt 
feltételek nem teljesülnek vagy ha a 
szerződés megkötésekor a gyártó vagy 
forgalmazó nem tudott a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helyéről, és ez a hiányosság 
nem az ő gondatlansága miatt áll fenn.

(3) Az (1) bekezdés a következő 
szerződésekre nem alkalmazható:

(3) Az (1) bekezdés a következő 
szerződésekre nem alkalmazható:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
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helye szerinti országtól eltérő országban 
nyújtják;

helye szerinti országtól eltérő országban 
nyújtják;

b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990.
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó szerződéseket;

b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó szerződéseket;

c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jogra 
vonatkozó szerződések, kivéve az 1994. 
október 26-i 94/47/EK irányelv szerinti, 
időben megosztott használati joggal 
kapcsolatos szerződéseket.

c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jogra 
vonatkozó szerződések, kivéve az 1994. 
október 26-i 94/47/EK irányelv szerinti, 
időben megosztott használati joggal 
kapcsolatos szerződéseket.

d) a valamely pénzügyi piacon kötött 
szerződések és az újonnan kibocsátott
részvények, kötvények és egyéb 
értékpapírok jegyzése útján megvalósuló 
vételi szerződések.
e) a befektetési szolgáltatásokkal vagy 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
szerződések, a 2004/39/EK irányelv szerint.

Or. fr


