
 
Online Áruházunk használata 

 
Áruházunkban feltüntetett árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák.  
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a termék(ek) megrendelése vásárlási 
szerződésnek minősül, így a megrendelt termék(ek) kifizetésére és átvételére 
kötelez.  

A raktáron nem lévő termékek megrendelhetők, beszállítási idejükről elektronikus 
levélben, vagy telefonon tájékoztatjuk.  
A szerződés nyelve: magyar  
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így 
az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A webáruházban leadott 
megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló 
magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 
Áruházunkban a vásárlás feltétele – a böngészés kivételével – a tizennyolcadik 
életév betöltése. Ennek meglétét a Szerződés elfogadásával a vásárló 
nyilatkozatának tekintjük.  
 
Tájékoztató adatok  

Cégnév: Master Sound Effect Kft.  
Cím: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.  
Adószám: 25287213-2-07  
Cégjegyzékszám: 07-09-025986, Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  
E-mail címe: info@galaxisdj.hu  
Weboldal címe: www.galaxisdiszkosbolt.hu  
Bankszámlaszám: 10918001-00000080-66020008 [Unicredit]  
Kapcsolattartó neve: Farkas László  
Tel.: +36 70/555 3033  
E-mail címe: info@galaxisdj.hu  
Üzlet adatai  
Galaxis Diszkós Bolt  
Cím: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.  
Telefon: 06-25/788-993, +36 70/4333-459, +36 70/555 3033  
Nyitva tartás: hétfőtől-péntek: 9.00 -18.00 óráig, Szombat: 9.00 - 12.00 óráig  
E-mail címe: info@galaxisdj.hu  
 
 
Elállási jog:  
Elállási jog gyakorlásának menete  
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet 
szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak 
minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. Az e pontban foglaltak kizárólag a 
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 
vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje 
(a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló 
szerződés esetén  
a) a terméknek,  
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,  



c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek 
vagy darabnak,  
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az 
első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő 
harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a 
szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja 
és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.  
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél 
útján) a jelen ÁSZF Tájékoztató adatai között feltüntetett elérhetőségek 
igénybevételével a Szolgáltató részére.  
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető mintát 
is: https://galaxisdj.hu/Elallasifelmondasi-nyilatkozat  
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 
előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak 
bizonyítása, hogy elállási jogát az 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul 
visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő 
elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre 
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a 
Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail 
vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi 
figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét 
ajánlott küldeményként adja postára , hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a 
feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a 
Szolgáltató címére (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.) indokolatlan késedelem 
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül 
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő 
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a 
terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót 
terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában 
átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót 
semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, 
haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől 
számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített 
valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget 
is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a 
Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg 
vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy 
azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe A 
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 
fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, 
amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a 

https://galaxisdj.hu/Elallasifelmondasi-nyilatkozat


Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó 
személyére szabtak.  
A teljes rendelet itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor 
 
 
 
Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:  
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján 
vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, 
amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;  
b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a 
csomagolást felbontotta;  
c) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 
Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 
teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak 
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 
 
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta  

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa 
vissza)  

  

Címzett: Master Sound Effect Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.  

Cégjegyzékszám: 07-09-025986 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés tekintetében(Itt szükséges a szerződés tárgyául 
szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja(A megfelelő jelölendő): 

   
…………………………………………………………………………………………………  

A fogyasztó(k) neve: 

………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) címe: 

………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


Kelt: …………………………………………………………………………………………… 

  

---------------------------------------------  

  
 
 
 
 
 
 
Böngészés:  

A termékeink közötti böngészéshez nincs szüksége regisztrációra .  
Az áruházban található termékek között a bal oldali menüpont segítségével 
böngészhet.  
Rendszerezett kategóriáink között áttekinthetően és gyorsan kereshet, az egyes 
kategóriák további alkategóriákra vannak bontva a jobb áttekinthetőség érdekében.  
A kategóriának vagy szűrési feltételnek megfelelő termékek listában, kis méretű 
képpel és rövidített leírással jelennek meg. A kis méretű fényképre vagy a rövid 
termékleírásra kattintva az adott termék bővebb ismertetője és nagyobb méretű 
fényképét/fényképeit, esetleges termékbemutató videóját találja.  
Keresés:  

Amennyiben egy terméket gyorsan szeretne megtalálni, használhatja oldalunk 
keresőjét. Megnevezés, töredék szó, márkanév, cikkszám szerint tud gyorsabban 
keresni.  
Akciós termékek:  

Ez a doboz tartalmazza az összes akciós terméket.  
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek. Ettől eltérően az akció ideje külön 
feltüntetésre kerül.  
Hírlevél:  

Itt feliratkozhat hírlevelünkre.  
Hírlevelünkben rendszeresen tájékoztatjuk újdonságainkról, akcióinkról az arra 
feliratkozott vásárlóinkat.  
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok  
-név  
-e-mail cím  
-lakcím  
A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges.  
A megadott adatokat a Master Sound Effect Kft. bizalmasan kezeli, nem adja ki 
harmadik fél számára.  
 
 
A hírlevélről történő leiratkozás ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel, 
vagy a leiratkozás gombra kattintással történik.  
Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon 
belül, a leiratkozás gombra kattintással azonnal törlésre kerül.  
A Master Sound Effect Kft. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális 
akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat 
harmadik fél részére a Master Sound Effect Kft. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait 
nem kézbesíti a megadott e-mail címre.  



A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII törvény, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVII. törvény alapján hírlevélre történő feliratkozáshoz a megjelenő űrlap adatait 
ki kell töltenie.  
A törvény itt olvasható: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV 
Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a 
társadalom rendjére káros hatások visszaszorítása, valamint - a gazdasági 
hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása érdekében - 
az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme 
céljából, a szakmai önszabályozás gyakorlatának jelentőségét elismerve és e célból 
az önszabályozás keretében létrehozott magatartási kódexek betartásának 
ellenőrzését megerősítve, a következő törvényt alkotja.  
Általános rendelkezések  
1. § (1) E törvény hatálya a reklámozóként, reklámszolgáltatóként vagy reklám 
közzétevőként végzett gazdasági reklámtevékenységre, a szponzorálásra, valamint 
az ezek tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre terjed ki.  
(2) Törvény vagy az annak végrehajtására kiadott jogszabály az egyes árukra 
vonatkozó vagy az egyes kommunikációs eszközök útján megvalósuló gazdasági 
reklámtevékenységre külön szabályokat állapíthat meg. Ha a külön törvény eltérően 
nem rendelkezik, az ilyen szabályok megsértésére e törvény rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell.  
(3) A rádió és televízió műsorszolgáltatásában közzétett reklámra - ha e törvénytől 
eltérő követelményeket állapít meg - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. 
törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  
2. § E törvénynek a megtévesztő reklámra vonatkozó rendelkezéseit csak annyiban 
kell alkalmazni, amennyiben a reklám címzettje kizárólag vállalkozás vagy önálló 
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró nem 
természetes személy.  
3. § E törvény alkalmazásában  
a) dohánytermék: bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben 
dohányból készült termék,  
b) egészségügyi intézmény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-
ának g) pontjában meghatározott intézmény,  
c) fiatalkorú: aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem,  
d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely 
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt 
és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a 
továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a 
továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő 
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve,  
megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének 
növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),  
e) gyermekkorú: aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, f) közzététel: a reklám 
megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára,  
g) magatartási kódex: olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - 
megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy 
tevékenységi ágazat vonatkozásában  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV


követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, 
amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el,  
h) megtévesztő reklám: minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a 
megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé 
irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt 
befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a 
reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás 
jogait sérti vagy sértheti,  
i) összehasonlító reklám: olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül 
felismerhetővé tesz más, a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet folytató vállalkozást vagy ilyen vállalkozás  
által előállított, forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő áruval azonos 
vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut,  
j) reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut,  
k) reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik 
és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi,  
l) reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot 
megrendeli,  
m) reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot 
megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt,  
n) sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és televízió-műsor, a könyv, 
a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ide nem értve a bankjegyet és az 
értékpapírt -, a zeneművet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a 
nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag 
és hanglemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános 
közlésre szánt technikai eszköz,  
o) szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül 
elhelyezett eszköz,  
p) szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, 
tevékenységhez, továbbá - rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben - 
valamely személy számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása 
valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének ösztönzése,  
q) tudatosan nem észlelhető reklám: olyan reklám, amelynek közzétételekor - az 
időtartam rövidsége vagy más ok következtében - a reklám címzettjére lélektani 
értelemben a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb erősségű 
látvány, hang- vagy egyéb hatás keltette inger hat, r) vállalkozás: aki önálló 
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében  
jár el.  
4. § Magatartási kódex nem ösztönözhet olyan magatartásra, amely e törvény 
rendelkezéseibe ütközik. 5. § (1) Reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a 
reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató - ennek hiányában a reklám 
közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője - részére megadja  
a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az 
adószámát.  
(2) A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy 
megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a 
reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak - ennek mellőzése esetén a reklám 
közzétevőjének - nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a 
termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati 
vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell  



tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.  
(3) A reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője köteles az (1) bekezdésben 
meghatározott adatokról, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokról 
nyilvántartást vezetni, és azt a reklám közzétételétől számított öt évig megőrizni.  
(4) A szabadtéri reklámhordozón a reklám közzétevője köteles azonosítható módon 
feltüntetni a cégnevét, illetve nevét, továbbá a székhelyét, illetve lakóhelyét.  
6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek 
mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: 
közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal 
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje  
előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.  
(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a 
nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, 
csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és 
idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a 
nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő  
tájékoztatás birtokában történő kifejezését.  
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden 
egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból 
haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az  
(1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.  
(4) A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett 
reklámküldeményben reklám természetes személy mint a reklám címzettje részére 
közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának 
hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles 
biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és 
korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám 
közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.  
(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés 
szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot 
tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a 
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló 
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és  
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható 
át. (6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám 
küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig 
elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő 
személy egyértelműen azonosítható legyen.  
(7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz 
kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a 
címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez 
való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének 
megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti  
esetben - ebből a célból a reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást 
lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt 
küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.  
(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen 
megkeresés  



reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését.  
Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások  
7. § (1) Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a 
közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.  
(2) Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító 
magatartásra ösztönöz.  
8. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.  
(2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a 
gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal 
vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon 
megoldott konfliktus.  
(3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy 
a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.  
(4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, 
óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban 
tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a 
környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális 
tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint 
az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak  
megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, 
védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel 
közvetlenül összefüggő megjelenítésére.  
9. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő 
nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan 
ábrázol (pornográfreklám).  
(2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és 
reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.  
(3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre 
irányul. (4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti tilalmat a szexuális 
terméken, továbbá a szexuális termékek üzletén belül elhelyezett reklámra. A 
szexuális termék, illetve a szexuális termékek üzlete fogalmát külön jogszabály 
állapítja meg.  
10. § Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása 
jogszabályba ütközik.  
11. § Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.  
Megtévesztő reklám és az összehasonlító reklám  
12. § (1) Tilos a megtévesztő reklám.  
(2) A reklám megtévesztő jellegének megállapításakor figyelembe kell venni 
különösen a reklámban foglalt azokat a tájékoztatásokat, közléseket, amelyek  
a) az áru jellemző tulajdonságaira,  
b) az áru árára vagy az ár megállapításának módjára, valamint az áru megvételének, 
illetve igénybevételének egyéb szerződéses feltételeire, továbbá  
c) a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellemzőire, az őt megillető jogokra, 
vagyonára, minősítésére, elnyert díjaira vonatkoznak.  
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az áru jellemző tulajdonsága különösen 
az áru kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, mennyisége, származási helye, 
eredete, előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja, 



beszerezhetősége, szállítása, alkalmazása, a használatához, fenntartásához 
szükséges ismeretek, adott célra való alkalmassága, a használatától  
várható eredmények, veszélyessége, kockázatai, egészségre gyakorolt hatásai, 
környezeti hatásai, energiafelhasználási ismérvei, tesztelése, ellenőrzöttsége vagy 
annak eredménye.  
13. § (1) Az összehasonlító reklám  
a) nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb 
megjelölése jó hírnevét,  
b) nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló 
tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy 
egyéb megjelölése között,  
c) nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb 
megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és  
d) nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát.  
(2) Az összehasonlító reklám  
a) kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat 
hasonlíthat össze, b) tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több 
lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát,  
c) ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, köteles azt tárgyilagosan 
bemutatni,  
d) eredetmegjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása esetén kizárólag 
azonos eredetmegjelölésű termékekre vonatkozhat.  
(3) Jogszerű összehasonlító reklám esetében a védjegyjogosult kizárólagos 
használati joga alapján nem léphet fel védjegyének az összehasonlító reklámban 
történő - a célnak megfelelő módon megvalósuló - használatával szemben, feltéve, 
hogy a védjegy használata elengedhetetlen az összehasonlításhoz és nem haladja 
meg a feltétlenül szükséges mértéket.  
Az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra 
vonatkozó tilalmak és korlátozások  
14. § (1) Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszköz reklámja.  
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti tilalmat  
a) a kizárólag az (1) bekezdés szerinti termék forgalmazásával vagy felhasználásával 
hivatásszerűen foglalkozó személyek számára szóló szakmai célú reklámra,  
b) a fegyver vagy lőszer külön jogszabály szerinti fegyverszaküzletben, illetve annak 
a fegyver, illetve lőszer forgalmazása céljából kialakított elkülönített helyiségében, 
valamint a külön jogszabály szerint  
engedélyezett lőfegyver-kiállításon elhelyezett reklámjára, és  
c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz kizárólag a külön jogszabály szerinti 
üzleten belül elhelyezett reklámjára.  
15. § Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal 
reklámja.  
16. § Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.  
17. § Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra 
alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.  
18. § (1) Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely  
a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,  
b) gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,  



c) alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel 
az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,  
d) az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja 
össze,  
e) olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy 
szexuális sikerhez,  
f) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága 
van, serkentő vagy nyugtató hatású,  
g) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok 
megoldásának eszköze lehet, vagy  
h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.  
(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját  
a) sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve - honlap esetén - a nyitó 
oldalon,  
b) színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkorúak 
számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt 
és közvetlenül azt követően,  
c) egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, és  
d) közoktatási és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától 
légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.  
19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett 
reklámjára is.  
Dohánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely  
a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dohánytermékkel 
összefüggésbe hozható  
bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohánytermék 
reklámozására,  
b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével 
mutatja be, vagy  
c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutat 
be.  
(3) Nem minősül dohánytermék reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek 
elnevezése,  
megjelölése vagy árujelzője valamely dohánytermékével megegyezik, ha az áru 
elnevezése,  
megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohánytermékétől.  
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt tilalmat  
a) a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,  
b) arra a sajtótermékre, amelyet nem az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes  
államok (a továbbiakban: az Európai Gazdasági Térség államai) területén nyomtattak 
és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség államainak területén 
való forgalmazásra állítottak elő,  
c) az üzletben a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint 
a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített helyen elhelyezett, kizárólag a 
dohányáru megnevezését, illetve árát megjelenítő olyan reklámra, amely 
dohánytermék-márkanevenként nem haladja meg az A/5 (148x210 mm) méretet, és 
összességében a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített hely  



dohánytermékhez való hozzáférés lehetőségét biztosító homlokzati felületének húsz 
százalékát, de legfeljebb üzletenként az A/1 (594x841 mm) méretet. (5) A (4) 
bekezdés c) pontja szerinti reklámnak tartalmaznia kell az „A dohányzás súlyosan 
károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” szövegű általános 
egészségvédő figyelmeztetést, valamint a cigaretta főfüst egységnyi mennyiségében 
lévő kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom számszerű értékét. A figyelmeztetés 
szövegét és a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalomra vonatkozó adatokat jól 
olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen nyomtatva, a háttérből kiemelve  
kell feltüntetni. A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a reklám felületének 
legalább harminc százalékát.  
(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti reklám  
a) nem szólhat gyermek-, illetve fiatalkorúaknak,  
b) nem mutathat be gyermek-, illetve fiatalkorút,  
c) nem hívhat fel túlzott dohányfogyasztásra,  
d) nem tüntetheti fel a dohányzást egészséges tevékenységként,  
e) nem ábrázolhat dohányzó személyt,  
f) nem használhatja fel ismert személyiség képét vagy nyilatkozatát, és  
g) nem tartalmazhat mozgóképet, hang- vagy szaghatást.  
20. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre vonatkozóan  
a) olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági 
Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló 
hatással rendelkezik,  
b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez vagy tevékenységhez,  
c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységéhez.  
(2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és szponzorálásra fordított 
kiadásainak összegét  
a tárgyévet követő év március 31-éig honlapján és legalább két országos napilapban 
közzéteszi.  
21. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére 
felszólító reklám. (2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan 
sajtótermékben, amely alapvetően  
gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.  
22. § (1) Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját egészségügyi 
intézmény területén, épületének falán és kerítésén, valamint - az erre a célra kijelölt 
hely kivételével - temető területén. E korlátozás nem vonatkozik a temetkezési 
szolgáltatók nevét és telephelyének címét, elérhetőségét, valamint a nyújtott 
szolgáltatás teljeskörűségére utaló megjegyzést az egyes szolgáltatók  
megkülönböztetése nélkül, ábécésorrendben tartalmazó, az egészségügyi intézmény 
információs irodájában elhelyezett tájékoztatóra.  
(2) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban - a szolgáltató honlapján közzétett 
reklám kivételével  
- csak a szolgáltató neve, megkülönböztető megjelölése, elérhetőségének módja és 
időtartama, valamint a „temetkezés” szó, illetve a nyújtott szolgáltatásoknak és azok 
díjának tárgyszerű -  
kegyeleti jogokat nem sértő - felsorolása tüntethető fel.  
Felelősségi szabályok  
23. § (1) Az e törvényben foglalt rendelkezések megsértéséért - a (2)-(7) 
bekezdésben foglalt kivételekkel - a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám 
közzétevője is felelős. Az e rendelkezések  



megszegésével okozott kárért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám 
közzétevője egyetemlegesen felel.  
(2) A reklám közzétevője a reklám tartalmából eredő jogsértés esetén  
a) amennyiben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, mentesül a 
felelősség alól, ha eleget tett az Ektv. 8-12. §- ában meghatározott feltételeknek,  
b) az a) pontban nem szabályozott esetekben - a c) pont kivételével - csak akkor 
felelős, ha a reklám tartalmát tevékenysége során megismerte vagy megismerhette, 
illetve c) a címzettlen reklámküldemények tartalmáért felelősséggel nem tartozik.  
(3) A 4. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a magatartási kódexet kidolgozó, a 
kódex felülvizsgálatáért, illetve a magukat a kódexnek alávető vállalkozások általi 
betartása ellenőrzéséért felelős személy vagy személyek felelnek.  
(4) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, valamint az 5. § (2) bekezdése 
alapján adott nyilatkozat tartalmáért és valódiságáért a reklámozó felel.  
(5) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség megsértéséért a reklám 
közzétevője felel.  
(6) A 12. §-ban és a 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért a 
reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője csak annyiban felel, amennyiben a 
jogsértés a reklám megjelenítési módjával összefüggő olyan okból ered, amely nem 
a reklámozó kifejezett utasítása végrehajtásának a következménye.  
(7) A 20. §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért a szponzorálást nyújtó és a 
szponzorálást elfogadó vállalkozás egyaránt felelős.  
Eljárás a törvény rendelkezéseinek megsértése esetén 24. § (1) A gazdasági 
reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések  
megsértése esetén - a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a 
fogyasztóvédelmi hatóság jár el.  
(2) A 12. §-ban és a 13. §-ban foglaltakba ütköző reklám, valamint az e 
rendelkezésekbe ütköző magatartásra ösztönző magatartási kódex esetén a 
Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság jár el a  
(3) bekezdésben meghatározottak szerint.  
(3) A 12. §-ban és a 13. § (2) bekezdésében foglaltak megsértésének, valamint a 
magatartási kódex e rendelkezésekbe ütköző magatartásra ösztönző voltának 
megállapítása a Gazdasági Versenyhivatal, a 13. § (1) bekezdésében foglaltak 
megsértésének, valamint a magatartási kódex e rendelkezésekbe  
ütköző magatartásra ösztönző voltának megállapítása a bíróság hatáskörébe 
tartozik.  
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és - a beszédcélú 
telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján megvalósuló reklám 
tekintetében a 6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság jár el az Ektv.-ben meghatározottak szerint.  
(5) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki azt, hogy a sérelmet 
szenvedett fél az e törvény rendelkezéseinek megsértésére alapított polgári jogi 
igényét közvetlenül a bíróság előtt érvényesítse.  
25. § Az eljárás a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezéseket 
megsértő reklám közzétételét, a tiltott szponzorálást megvalósító rendezvény vagy 
tevékenység befejeztét, illetve a magatartási kódex jogsértő rendelkezése 
alkalmazásának megszűnését követő három éven túl nem indítható meg.  
26. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az e törvényben meghatározott 
eltérésekkel a  



fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
(2) A dohánytermék reklámjára, valamint a dohánytermékkel összefüggő 
szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti eljárást ügyfélként 
kezdeményezni jogosultak a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi szervezetek 
is.  
(3) Az eljáró hatóság ellenőrzése keretében kérheti az 5. § (3) bekezdése, valamint a 
6. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás bemutatását, azt mint szemletárgyat 
lefoglalhatja.  
(4) E törvény rendelkezései - a 24. § (2) és (4) bekezdésében meghatározottak 
kivételével - az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.  
(5) A műsorszolgáltatóval szemben kiszabott bírságot a Műsorszolgáltatási Alapba 
kell befizetni.  
27. § Az eljáró hatóság, illetve a bíróság a még közzé nem tett reklám közzétételét 
megtiltja, ha megállapítja, hogy a reklám - közzététele esetén - a gazdasági 
reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésbe ütközne. A közzététel megtiltása 
mellett bírság kiszabásának nincs helye.  
28. § (1) Ha a Gazdasági Versenyhivatal a 24. § (2) és (3) bekezdése, illetve a 31. § 
alapján jár el, eljárására a Tpvt.-nek a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseibe ütköző 
magatartásokkal szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni a 29. § (1) bekezdésében, a 30. §-ban, továbbá a 27. §-ban foglalt 
eltérésekkel.  
(2) Ha a bíróság a 24. § (2) és (3) bekezdése alapján jár el, eljárására alkalmazni kell 
a Tpvt. 86-88. §- át, valamint a 29. § (2) bekezdésében, a 30. § (4) bekezdésében, 
továbbá a 27. §-ban foglalt rendelkezéseket is.  
29. § (1) A reklámozó az eljáró hatóság felhívására a reklám részét képező 
tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a reklámozó nem tesz eleget ennek a 
kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. 
Erre a reklámozót a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell. (2) A bíróság a 24. § 
(3) és (5) bekezdése szerinti eljárásában a reklám részét képező tényállítás  
valóságának bizonyítása a reklámozót terheli.  
30. § (1) A Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésétől eltérően, a vizsgáló végzéssel 
vizsgálatot rendel el minden olyan esetben, amikor e törvény azon rendelkezéseinek 
megsértése valószínűsíthető, amelyek alkalmazása a Gazdasági Versenyhivatal 
hatáskörébe tartozik.  
(2) A Tpvt. 72. §-a (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásával a 27. § szerinti 
intézkedés is elrendelhető.  
(3) A Tpvt. 75. §-a szerinti kötelezettségvállalás alkalmazásának akkor is helye lehet, 
ha az ügyfél a vizsgált magatartással időközben felhagyott. Ilyen esetben a 
magatartás megismétlésétől való tartózkodásra vállalható kötelezettség.  
(4) A Tpvt. 88/B. §-ának (1)-(6) bekezdését a 24. § (5) bekezdése szerinti perekben 
is megfelelően alkalmazni kell, ha a 24. § (3) bekezdése szerint az eljárás a 
Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozna.  
31. § (1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető tagállami 
jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a 
Gazdasági Versenyhivatal látja el.  
(2) A kölcsönös jogsegély során a Gazdasági Versenyhivatal a - 2008/282/EK 
bizottsági határozattal módosított - 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően 
jár el.  



(3) Az igazságügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján 
tájékoztató jelleggel közli a 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
átültető jogszabályi rendelkezések felsorolását.  
32-38. §  
Záró rendelkezések  
39. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2008. 
szeptember 1-jén lép hatályba, eljárási szabályait a hatálybalépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni.  
(2) A 3. § a) pontja, az 5. § (4) bekezdése, a 19. §, a 23. § (5) bekezdése, valamint a 
42. § 2009. március 1-jén lép hatályba.  
40. §  
41-42. §  
43. §  
44. §  
45. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a 
megtévesztő és összehasonlító reklámról (kodifikált változat) *a 2. §, a 3. § d), g)-i) 
és r) pont, a 12. §, a 13. § (1) és (2)  
bek., a 23. § (3) és (6) bek., a 24. § (2) és (3) bek., és a 27-29. §, valamint a 30. § (1) 
és (4) bek.+,  
b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a 
tagállamok  
dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, az 5. cikk (2) bekezdése kivételével *a 
3. § a) és p) pont, a 19. § (1) és (2) bek., (4) bek. a) és b) pont, a 20. §, a 23. § (7) 
bek. és a 26. § (2) bek.+,  
c) az Európai Parlament és a Tanács - a 97/36/EK és a 2007/65/EK irányelvekkel 
módosított - 89/552/EGK irányelve (1989. október 3.) a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról, 3e. cikk  
(1) bekezdés e) pontja és 15. cikk *a 18. § (1) bek.+.  
(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg a Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és 
eljárásában:  
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről, 4. cikk (1) és (6)  
bekezdés *a 28. § (1) bek., a 30. § (3) bek. és a 31. § (1) bek.+,  
b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK európai  
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való 
végrehajtásáról *a 31. §  
(2) bek.],  
c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös 
jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló  
2007/76/EK határozat módosításáról *a 31. § (2) bek.+.  
 



Regisztráció:  

A regisztráció a vásárláshoz szükséges.  
A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer 
lehet regisztrálni.  
Ha elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt, itt megadja e-mail címét, a 
jelszavát erre az  
e-mailre elküldjük.  
Kizárólag olyan adatot kér a Master Sound Effect Kft. a regisztráció során, melyek a 
megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül 
szükségesek.  
Statisztikai adatok:  

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése  
statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat  
a Master Sound Effect Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott  
esetben adja át a hatóságok részére.  
A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Master 
Sound Effect Kft.  
saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Master Sound Effect Kft. a személyes adatait a 
fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.  
A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő 
hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti 
személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.  
Adatkezelési nyilatkozat:  
A galaxisdj.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Online Forgalom Kft. 
kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az 
adatok megadása és kezelése  
a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések 
egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a 
megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. 
Mindent megtesz azok biztonsága  
és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok  
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.  
törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a  
megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a GLS Futárszolgálat  
megismerheti a csomag kézbesítéséhez.  
A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok  
-név  
-e-mail cím -telefonszám  
-irányítószám  
-település  
-utca, házszám  
-emelet, ajtó  
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatokat külön kell megadni  
számlázásra és szállításra vonatkozóan is.  
A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges.  
A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.  
-e-mail cím  
-név  
-telefonszám  



-irányítószám  
-település  
-utca, házszám  
-emelet, ajtó  
Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - 
tárolásra:  
-eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg,  
rendelés állapota, megrendelt termékek listája)  
-számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban  
megadott adatok  
Megrendelés:  
A termék megrendelése vásárlási szerződésnek minősül, így a megrendelt 
termék kifizetésére és átvételére kötelez.  

A termékek mellett módosíthatja a megrendelni kívánt darabszámot, majd a „kosár”-
ra kattintva  
elhelyezheti azt a Bevásárlókosarába.  
A termék képére, illetve megnevezésére kattintva részletes leírást talál az áruról, 
ebben az esetben a  
darabszám feltüntetése után a „Hozzáadás a kosárhoz” gombra kattintva elhelyezheti 
azt a  
Bevásárlókosarába.  
A végösszeg a szállítási díjat nem tartalmazza, ennek összegéről „Szállítás” 
aloldalunkon is tájékozódhat.  
Kosár tartalma:  
A kosár tartalmát jobb oldalon található "Bevásárlókosár" segítségével is 
ellenőrizheti.  
Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván 
rendelni, illetve  
törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.  
Ha a megrendelés mellett dönt, kattintson a „Megrendelés véglegesítéséhez 
kattintson ide” feliratra.  
A személyes adatok feltüntetése után a „Véglegesítés” gombra kattintva küldi el 
megrendelését.  
 
Fizetési mód:  

- Banki átutalással történő teljesítés: Kérjük vegye figyelembe, hogy a 
webáruház által elsőként kiküldött visszaigazoló levél nem tartalmazza a 
szállítás költségét. 
Mivel a GLS futárszolgálat súly alapján határozza meg díjszabását, és a 
webáruház nem tudja kiszámolni a termék(ek) súlyát, ezért banki átutalásos 
fizetés esetén Díjbekérőt állítunk ki, melyet kollégánk a megadott e-mail címre 
továbbít Vásárló részére. Ez a díjbekérő minden információt, mely az 
utaláshoz szükséges (termék(ek) ára, szállítási költség, utalandó összeg, 
bankszámlaszám) tartalmaz. Amikor az átutalt összeget jóváírják a 
bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket. 
Kérjük ne kezdeményezze addig az átutalást, amíg a Díjbekérőt meg nem 
kapta. Köszönjük!  

- Személyesen az üzletben történő teljesítés: Ez esetben Vásárló üzletünkben 
(Galaxis Diszkós Bolt, 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.) csak a termék 



vételárát fizeti meg. Üzletünk nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 09-17 óráig, 
Szombat: 09-12 óráig, Vasárnap: Zárva  

- Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott GLS 
futárszolgálat szállítja ki a megadott címre. A csomag feladásáról Vásárlót egy 
levélben tájékoztatjuk, mely tartalmazza a fizetendő végösszeget, a 
termék(ek) árát, a szállítás összegét melyhez az utánvételi díj már 
hozzáadódott, a szállítás várható időpontját. A végösszeget a futárnak kell 
készpénzben forintban kifizetni. A GLS futár csak abban az esetben adja át a 
csomagot, ha az utánvét összegét Vásárló, vagy meghatalmazottja 
megfizette. 

 
Szállítás:  

Rendelését a GLS Futárszolgálat szállítja.  
A szállítási költségeket a Főoldalon található „Szállítás” aloldal részletesen 
tartalmazza.  
 
Szállítás díja 

Csomagsúly 
Szállítási 

díj/csomag/bruttó 

2 kg-ig 1 650.- Ft 

2,1-3 kg-ig 1 780.- Ft 

3,1-5 kg-ig 2 095.- Ft 

5,1-10 kg-ig 2 285.- Ft 

10,1-15 kg-ig 2 540.- Ft 

15,1-20 kg-ig 2 730.- Ft 

20,1-25 kg-ig 3 175.- Ft 

25,1-30 kg-ig 3 555.- Ft 

30,1-40 kg-ig 4 445.- Ft 

 Utánvételes megrendelés esetén a szállítási díj, és az utánvételi díj a rendelés 
értékéhez hozzáadódik. 
  

Utánvét összege 
Utánvételi díj 

bruttó 

10 000.- Ft-ig 510.- Ft 

20 000.- Ft-ig 760.- Ft 

50 000.- Ft-ig 890.- Ft 

100 000.- Ft-ig 1 270.- Ft 

150 000.- Ft-ig 1 905.- Ft 

150 000.- Ft felett 
a beszedett érték 

1,2%-a 

 
Az utánvét összege a termék(ek) értékéből, és a szállítási díjból tevődik össze. 
Az utánvét összege határozza meg az utánvételi díjat. 
A fizetendő összeg pedig a termék(ek) értékéből, a szállítási díjból és az 
utánvételi összeghez tartozó utánvételi díjból tevődik össze. 
 
-Tehát amennyiben az Ön kosarában lévő termékek értéke például 7 840.- Ft, és a  
csomag súlya nem haladja meg a 2 kg-ot, akkor a szállítási költség a 
következőképpen alakul: 



7 840 Ft (termék érték) + 1 650 Ft (csomagsúly díj) + 510 Ft (utánvételi díj).   
A futárnak fizetendő összeg 10 000.- Ft. 
 
-Ha a kosarában lévő termékek értéke 8 450.- Ft és súlyuk nem haladja meg a 2 kg-
ot, akkor a szállítási költség a következőképpen alakul:  
8 450 Ft (termék érték) + 1 650 Ft (csomagsúly). Mivel a súlydíj és a termék értéke 
összesen már meghaladta a 10 000 forintot, ezért az utánvételi díj 760 Ft lesz.   
Így a futárnak fizetendő összeg 10 860 Ft.  
 
- Ha a kosarában lévő termékek értéke 8 150.- Ft és súlyuk nem haladja meg a 2 kg-
ot, akkor a szállítási költség a következőképpen alakul:  
8 150 Ft (termék érték) + 1 650 Ft (csomagsúly). A  súlydíj és a termék értéke 
összesen még nem haladta meg a 10 000 forintot, ám az utánvételi díj még 
hozzáadódik,ezért az már 760 Ft lesz. A futárnak fizetendő összeg 10 560.- Ft.  
 
Amennyiben a szállítási díjjakkal kapcsolatban kérdése van, kérjük keressen 
bennünket a +3625785503, +36704333459 telefonszámon, vagy e-mail-ben az 
info@galaxisdj.hu címen. 
  
 
Személyesen veszem át az üzletben és készpénzzel fizetek esetén: Bármely érték, 
vagy súly esetén 0 Ft 
 
Szállítási határidő  
A megrendelés kiszállításának határideje 3 munkanap. Szolgáltató – a Felek eltérő 
megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, 
de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani 
(kiszállítani) a terméket. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termékeket 
érintő készletinformáció nincs feltüntetve a Honlapon. Amennyiben egy 
megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, a Szolgáltató a 
megrendelés visszaigazolással együtt igyekszik tisztázni a Vásárló számára 
legkedvezőbb szállítási ütemezést. Amennyiben a kérdésre Vásárlótól nem érkezik 
válasz, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. A Szolgáltató késedelme 
esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató 
a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A 
fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a 
Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek 
megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a 
meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 
 
 
 
 
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, megrendelés megerősítése  

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de 
legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a 
Vásárló részére. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a 
megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, de nem minősül az ajánlat 
elfogadásának. Ez a visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, 
illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a 
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rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékeket, azok 
mennyiségét, a termékek árát. Ezt követően a beérkezett megrendelést a Szolgáltató 
feldolgozza. Az egyes tételekhez tartozó szállítási határidőkkel, illetve esetlegesen 
tisztázandó kérdésekkel elektronikus úton értesítést küld Vásárlónak, a Vásárló e-
mail címére. Az esetleges kérdések tisztázása után a Szolgáltató a megrendelt 
termékeket, a megrendelésben megadott szállítási és fizetési módnak megfelelően 
átvételre előkészíti. Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, 
de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére 
vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató 
részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, 
azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések 
teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött 
szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben 
foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és 
szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 
 
  
  
 
Panaszügyintézés helye, ideje, módja  
Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:  
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.  
Telefon: +36 25 785 503, +36 70 433 3459, +36 70 555 3033  
E-mail: info@galaxisdj.hu  
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. 
Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből 
adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató 
a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt 
megőriz - vesz fel. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt 
(üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok 
szerint köteles eljárni; Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 
az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden 
egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató 
egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz 
visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül 
érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást 
jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a 
Vásárlót.  
 
 
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek  
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Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési 
lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:  
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál  

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult 
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. 
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó 
lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: 
http://jarasinfo.gov.hu/  

- Bírósági eljárás 
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése  
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói 
jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak 
minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve 
fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.  
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti 
eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat 
megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson 
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. 
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg 
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van 
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó 
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására 
terjed ki.  
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a  
Fejér Megyei Békéltető Testület  
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  
Tel: 22/510-310 Fax: 22/510-312  
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 
 
További testületek elérhetőségei a következő linken megtekinthetőek: 
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

- Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot hozott létre („ODR-platform"). 
A platform kapcsolattartó pontként szolgál szerződéses kötelezettségekkel, 
internetes értékesítéssel és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon 
kívüli rendezéséhez. Fogyasztók számára az "Online vitarendezési platform" az 

Európai Bizottság weboldalán, az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr 
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A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról  

 
Kellékszavatosság  
- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  
  Ön a Master Sound Effect Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben   
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  
- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet   
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest 
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, 
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy 
a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - 
végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy 
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt 
volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a   
hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba  
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a 
figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl 
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  
 
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a 
terméket, illetve a szolgáltatást a Master Sound Effect Kft. vállalkozás nyújtotta. A 
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, 
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

 
Termékszavatosság  
- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban 
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti.  

- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott 
leírásban szereplő tulajdonságokkal.  

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági  
  igényét?   
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy   



  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény   
  érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.  
- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége   
  alól?  
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége  
  alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében   
  gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása  
  szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék  
  hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak  
  (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt  kellékszavatossági és   
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem  
  érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén  
  azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági  
  igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  
 
Jótállás  

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Master Sound Effect Kft. 
jótállásra köteles.  
- Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  
  Önt a termékhez tartozó jótállási jegyen meghatározott jogok illetik meg – kérjük  
  tájékozódjon arról, hogy a megvásárolt termékhez a forgalmazó/gyártó vállalt-e a  
  jogszabály alapján kötelező jótálláson túl egyéb jótállást (szerződés).  
 
 
Összefoglaló a jogokról és határidőkről:  
a) Ha a termék vételára meghaladta a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor jogszabály alapján a 
forgalmazó jótállásra kötelezett és Ön köteles a hibát annak felfedezése után 
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül 
vele közölni.  
Ön az 1.2. pontban foglalt jótállási igényét a termék átadásának napjától (üzembe 
helyezésre kötelezett termékek eseten a forgalmazó vagy annak megbízottja általi 
üzembe helyezés napjától) számított 1 éven belül érvényesítheti. Ha a forgalmazó a 
jótállási kötelezettségének az Ön felhívására, megfelelő határidőben nem tesz 
eleget, akkor a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapos jogvesztő 
határidőn belül a jótállási igény akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha az 1 éves 
jótállási idő már eltelt.  
b) Ha a termék vételára nem érte el a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor arra a forgalmazó 
jótállást vállalhat (szerződés, forgalmazói jótállás). Ezt a forgalmazó által a készülék 
dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy jelzi. Amennyiben a 
Master Sound Effect Kft. jótállást vállal, úgy az Önt megillető jogok és határidők az 
előző pont szerint alakulnak.  
c) Bizonyos készüléktípusokra a készülék gyártója, illetve szerződéses partnere 
jótállást vállalhat (szerződés, gyártói jótállás). Ezt a forgalmazó által a készülék 
dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy, valamint a gyártó által a 
készülék dobozában elhelyezett nyilatkozat jelzi. A gyártói jótállás feltételeiről kérjük, 
tájékozódjon a készülék csomagolásában elhelyezett gyártói nyilatkozatból, illetve az 
általa közzétett más tájékoztató anyagokból!  



Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha  
  bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy  
  ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve  
  termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem   
  érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2.  
  pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 
Felelősségkorlátozás:  

A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet 
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő 
tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges 
kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a 
számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.  
A Master Sound Effect Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az 
irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért,  
ideértve, de nem kizárólagosan a  

 
 

 
 
, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,  

 
 

 
A Master Sound Effect Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen 
szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A 
módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.  
Egyéb rendelkezések, információk:  

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári 
törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.  
rendelkezései az irányadók.  
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével 
elfogadja a Master Sound Effect Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési 
nyilatkozatát. 
 
Dunaújváros, 2019-01-09. 


