
 

 

 

Általános Szerződési Feltételek 
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Novacoop Kft. (székhelye: 3530 Miskolc, 

Arany J. u. 9; cégjegyzékszám: 05-09-000023; adószáma: 10233586-2-05; email: info@novashop.hu, 

Tel.: +36-46-347-616; továbbiakban: Szolgáltató) és a Novacoop Kft. által nyújtott elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit 

tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte  

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.novashop.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található 

elektronikus áruházában történik (továbbiakban: Webáruház). Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed 

minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott 

Felek között jön létre.  

 

A Novacoop Kft. webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

(”Ektv.”) szabályozza.  

 

1.2. A Novacoop Kft. webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel 

lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.  

 

1.3 A Novacoop Kft. webáruházában számítástechnikai, hiradástechnikai, szórakoztató elektronikai 

termékek vásárolhatóak meg. 

 

1.4. A Novacoop Kft. webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon 

érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá a regisztráció, illetve a rendelés elküldése előtt 

magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

 

1.5. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül 

módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. Az elektronikus 

úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé 

válik. Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését 

elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés 

teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. 

 

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek 

minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.  

 

2. Rendelés menete  

 

2.1. A rendelés leadásához regisztráció szükséges. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az 

ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely a következőkből áll: egy valós e-mail 

cím és egy választott jelszó megadása szükséges, valamint a személyes adatok, szállítási adatok 

megadása szükséges.  

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 

szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A 

Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az 

illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan 

rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban 



 

 

van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a központi telefonszámunkon, vagy központi e-

mail címünkön van lehetőség.  

 

3. Megrendelés leadása 

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a 

konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet 

részletesen megismerni. 

 

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, értékesítő kollégáink készséggel 

segítenek. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az 

áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt 

azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze központi elérhetőségeinken, pótoljuk. 

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az 

általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.  

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, 

hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már 

megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés 

kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban 

bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció 

biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.  

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére rendszerhiba miatt "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár 

kerül a Webáruház felületére, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem 

felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási 

szándékától.  

 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja 

el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél 

valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az 

Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

 

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja 

és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél 

részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat 

elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége 

minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor 

tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé 

válik. 

 

3.7. A megrendelések feldolgozása munkanapokon déli 12 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként 

megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta 

után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

 

Értékesítő kollégánk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a 

megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. 

 

 



 

 

 

Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választása szerint a késedelem 

vagy a szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

Ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást 

szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a 

mulasztó fél köteles megtéríteni. 

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját 

megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni 

szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár. 

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő 

teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti. 

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné 

válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól. 

4. Szállítási és fizetési feltételek  

 

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint díjmentes házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy 

szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 20 ezer (húszezer) 

forint összeget. A bruttó 20 ezer forint összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén 

a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől 

azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek 

figyelembevételre és csak a bruttó 20 ezer HUF értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása 

ingyenes.  

 

Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, 

még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos 

összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a 

módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt 

termékek szállítási díját nem befolyásolja.  

 

4.2. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban 

írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási 

határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. 

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles késedelem nélkül meggyőződni arról, hogy a 

szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a 

tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik. A szolgáltatás 

minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek az ügyfelet terhelik. 

4.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató 

telephelyén: 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 30.  

 

4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési 

visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.  

 

 

5. Elállás joga, módja, következményei  

 



 

 

5.1.  

 

Az Ügyfél   

a) az árunak, 

b) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára 

szolgáltatott árunak 

az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

 

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Ügyfeleket illeti meg.  

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása 

vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfél ezt az elállási jogot a szerződés megkötésének napja és a termék 

átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

 

Ennek módjáról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.  

 

Elállási nyilatkozat mintánkat megtalálja itt: http://www.novashop.hu/files/elallasi_nyilatkozat.pdf 

 

Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát lezárt csomagolású számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta. 

 

A Novacoop Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása 

esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.  

 

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék 

visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén 

elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodni kell a termék 

mihamarabbi visszajuttatásáról, de legkésőbb az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül vissza kell 

juttatni a terméke(ke)t. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. 

 

Elállás esetén a Novacoop Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő 

kárai megtérítését.  

 

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás lebonyolításáról, erre vonatkozó 

igényeket Szolgáltató központi elérhetősége fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a Magyar 

Posta MPL futárszolgálati díjainak Novacoop Kft-re érvényes díjai az irányadóak. Ennek mértékéről 

aktuális felvilágosítás Weboldalunkon a szállítási feltételek menüpontban, vagy központi 

elérhetőségeinken kérhető. 

  

5.2. A Novacoop Kft. utánvétes postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni, ezeket minden 

esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak. 

 

Ha az Ügyfél eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a Novacoop 

Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül 

visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel 

összefüggésben felmerült költségeket is. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a Novacoop Kft. 

mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg az Ügyfél az árut vissza nem szolgáltatta, 

vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell 

figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga 

fuvarozza vissza. 

http://www.novashop.hu/files/elallasi_nyilatkozat.pdf


 

 

 

6. Garancia, szavatosság 

 

6.1. Kellékszavatosság  

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 

Ön a Novacoop 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. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális 

tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a 

kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve 

mással sem javíttathatja ki azt. 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. Használt dolog esetén ez a 

határidő egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs 

egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Novacoop Kft. nyújtotta. A teljesítéstől 

számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a 

teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. Jótállás 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 

Hibás teljesítés esetén a Polgári törvénykönyvben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) számú Korm. rendeletben foglalt szerint a Novacoop Kft. jótállásra köteles. 

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  

A jótállás időtartama: 

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év. 

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a 

Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a 

jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 



 

 

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, 

fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a 

választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével 

összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban 

képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; 

vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a 

kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Novacoop Kft. nem tud eleget tenni, vagy ha a 

jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 

igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak 

törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy 

a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás 

vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton 

vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről 

megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 

Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs 

lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. 

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – 

ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a 

vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon 

belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon 

belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. 

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem 

kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a 

harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére 

nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét 

követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. 

 

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. 
 

 



 

 

 

7. Egyéb rendelkezések  

 

7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak 

ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  

 

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett 

be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

 

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 

megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 

tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor 

a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor 

hatályos rendelkezései szerint jár el.  

 

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, ezen módosítás 

azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Az esetleges módosítás a Weboldalon való 

megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.  

 

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket 

tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, úgy a 

vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított 

perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése 

hiányában - az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi lakóhely 

hiányában e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes 

tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó 

belföldi lakóhely nem állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok szerint kell megállapítani. 

Alperesi pertársaság esetén a per a fogyasztónak minősülő alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt 

valamennyi alperes ellen megindítható. 

 

7.6 Jogvita esetén békéltető testületi eljárást kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 

501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099 

 

7.7 Panaszkezelés 

 

Amennyiben a vásárló szóbeli panaszt tesz, a Szolgáltató ezt azonnal kivizsgálja, valamint orvosolja, ha 

ez lehetséges. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása azonnal nem 

lehetséges, úgy a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvben rögzíti a panaszt, melynek egy másolati 

példányát át is adja a vásárló részére. 

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül megválaszolja, melyben indokolja álláspontját, 

amennyiben a panasz elutasításra került. A Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz egy 

másolatát 5 évig megőrzi, ellenőrzés esetén bemutatja. 

 

A vásárlónak lehetősége van a Fogyasztóvédelemhez fordulni panaszával: 

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, ha e rendelet 

eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki. 

A kormányhivatal elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu


 

 

 

A vásárlónak panasz esetén lehetősége van békítő testülethez fordulnia, melyek listáját itt találja: 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

 

A vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe 

vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig 

bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: 

http://ec.europa.eu/odr 
 

 

Miskolc, 2023. április 12. 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
http://ec.europa.eu/odr


 

 

 

 

1. számú melléklet 

 
 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra 

figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja: 

1. §1  (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 

1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet 

szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a 

szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk 

tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. 

(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a 

vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval 

szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a 

követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. 

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a 

jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének 

időpontjában átszállnak a fogyasztóra. 

(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet 

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet 

rendelkezései lépnek. 

2. § (1)2  A jótállás időtartama: 

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 

c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár. 

(2)3  A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe 

helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

(3)4  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor 

a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

(4)5  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás 

napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt 

rendeltetésszerűen nem használhatta. 

3. § (1)6  A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet igazolható módon a fogyasztó 

rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy 

tartalmának jól olvashatóságát. 

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. 

(3)7  A jótállási jegyen fel kell tüntetni: 

a) a vállalkozás nevét, címét, 

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási 

számát, 

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással, 

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a 

vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének 

időpontját, 

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, 

továbbá 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/95900004.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/95900004.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/95900004.TV#sidlawrefP(248)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0300151.KOR#sup1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0300151.KOR#sup2
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0300151.KOR#sup3
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0300151.KOR#sup4
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https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0300151.KOR#sup6
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f)8  az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) 

kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, 

g)9  a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, 

elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást. 

(4)10  A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem 

érinti. 

(5)11  A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a 

fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható 

el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy 

elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon 

köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel 

adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor 

az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím 

elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb 

a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles. 

(6)12  Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles 

bizonyítani. 

4. §13  (1)14  A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel 

érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a 

fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának 

elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 

(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését 

bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi 

adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben 

a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

5. § (1)15  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely 

telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül 

is érvényesítheti. 

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

(3)16  Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül 

érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel 

kell tüntetnie: 

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint 

gépjármű esetében a kilométeróra állását, 

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá 

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a 

kilométeróra állását. 

(4)17  Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a 

kicserélés tényét és időpontját. 

(5)18  Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal 

történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a 

fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül 

kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 

bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi 

adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a 

fogyasztó részére visszatéríteni. 

(6)19  Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal 

történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint 

ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a 

vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc 

napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a 
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fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az 

általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 

nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

(7)20  Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 

harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a 

fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha 

a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a 

fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló 

törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási 

határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

(8)21  Az (5)-(7) bekezdés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az 

elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, 

személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban 

meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak. 

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 

csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell 

megjavítani. 

(2)22  Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 

visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény 

esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 

7. §23  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 

számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan 

többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 

rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

7/A. §24  E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, 

valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések 

részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 8. pontjában meghatározott gyártó. 

7/B. §25  (1)26  A 2-7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el 

a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 

fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni. 

(2)27  

9. §28  

 

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez 

 

1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, 

kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, 

mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, 

porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, 

kötőgép, villanybojler, szivattyú; 

2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen 

mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, 

grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos 

pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos 

kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses 

főzőedény, gyümölcsaszaló; 

3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, 

gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa; 
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4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így 

különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró; 

5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, 

ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu; 

6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és 

készülékek, valamint napszemüvegek; 

7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos 

masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz; 

8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, 

elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, 

utánfutós lakókocsi, utánfutó; 

9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek; 

10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve 

mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés; 

11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, 

szívhangfigyelő, bébiőrző; 

12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő 

gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra; 

13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás; 

14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések; 

15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, 

mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék; 

16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, 

kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, 

projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, 

szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó 

és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és 

fülhallgató, head-set; 

17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, 

laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő 

kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, 

hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép; 

18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, 

fénymásoló, laminálógép; 

19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és 

írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék; 

20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, 

teleszkóp; 

21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek; 

22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek; 

23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok; 

24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek; 

25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek; 

26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök; 

27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így 

különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva; 

28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek; 

29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó; 

30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros 

meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny; 

31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer; 

32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés; 

33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep; 



 

 

34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek; 

35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón; 

36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok; 

37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek 

tartozékai és alkotórészei. 

 


