
ÁSZF - FLYERBOX MEDIA KFT. 

(székhely: 8360 Keszthely, Külső Zsidi út 17.)

1. Hatály

1.1.  Jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  „ÁSZF”)  hatálya  kiterjed  a
Flyerbox Media Kft.  (továbbiakban  „Szolgáltató”)  által  kiadott  nyomtatott  NGTLN magazin,
SZEZON  magazin,  SALEJELZŐ  magazin  (a  továbbiakban  együttesen  „Magazinok”),  illetve
azok honlapján  található  hirdetési  felületek  értékesítésére.  Jelen  ÁSZF rendezi  azon jogok és
kötelezettségek összességét, amelyek alapján a Szolgáltató a saját kiadású Magazinjaiban, illetve
azok online felületein hirdetési szolgáltatást nyújt és a megrendelő ezen hirdetési szolgáltatásokat
igénybe  veszi.  A  Szolgáltató  a  Magazinok  impresszumában  feltünteti  az  ÁSZF  internetes
elérhetőségét, annak érdekében, hogy azt valamennyi szerződést kötő fél megismerje.

1.2. Jelen ÁSZF tárgya azok a szerződési feltételek, amelyeket a Szolgáltató több szerződés
megkötése céljából egyoldalúan, a megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő”) közreműködése
nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg ugyan nem tárgyaltak meg, azonban a
Szolgáltató a Megrendelő figyelmét az ÁSZF fellelhetőségére előzetesen felhívta,  valamint az
ÁSZF megismerését a szerződés aláírását megelőzően a Szolgáltató honlapján, valamint az egyes
Magazinok honlapjain külön regisztráció vagy jelszó használata nélkül lehetővé tette. Jelen ÁSZF
valamennyi,  a  Szolgáltató  által  megkötött  keretszerződésre  vagy  egyedi  szerződésre,  a  felek
közötti jogviszonyokra külön és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben
irányadó.  A  szerződések  aláírásával  Megrendelő  elismeri,  hogy  jelen  ÁSZF  rendelkezéseit
megismerte,  és  annak  tartalmát  magára  nézve  kötelezőnek  tekinti.  Amennyiben  az  ÁSZF
valamely  rendelkezése  és  a  felek  által  megkötött  keretszerződés  vagy  egyedi  szerződés
rendelkezései  egymástól  eltérnek,  akkor  a  felek  által  megkötött  keretszerződés  vagy  egyedi
szerződés rendelkezései válnak a szerződés részévé. 

2. Általános definíciók

Megrendelő:  az  a  jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság,
természetes személy, amely a termékeit, vagy szolgáltatásait, valamint magánjellegű közléseit a
Szolgáltató Magazinjaiban, illetve a Magazinok internetes honlapján hirdeti, és ennek érdekében –
megrendelése leadásával  – a Szolgáltatótól  a  Magazinokban,  illetve azok internetes  honlapján
hirdetési felületet vásárol. 

Szolgáltató:  Flyerbox  Media  Kft.  amely  Magazinok  kiadásával,  illetve  azok  honlapjának
működtetésével foglalkozik, valamint hirdetési felületeket értékesít.

Hirdetési  szerződés:  A  Megrendelő  és  a  Szolgáltató  között  létrejött  keretszerződés,
együttműködési megállapodás valamint egyedi hirdetési szerződés. 

Hirdetés/reklám:  Olyan  közlés,  tájékoztatás,  illetve  megjelenítési  mód  (fóliázás,  behúzás,
beragasztás  stb.)  (együttesen  „Reklámfelületek”),  amely  megnevezett  vagy  ábrázolt  termék,
szolgáltatás,  ingatlan,  vagyoni  értékű  jog  (együtt  áru)  értékesítését,  egyéb  módon  történő
igénybevételét  vagy  a  Megrendelő  által  kívánt  más  hatás  elérését  segítik  elő,  vagy  e  céllal
összefüggésben  a  Megrendelő  nevének,  megjelölésének,  tevékenységének  népszerűsítését,
továbbá  az  Áru  ismertségének  növelését  mozdítja  elő.   Hirdetés/Reklám  kifejezés  a  Print
(nyomtatott)  reklámot  (a  Szolgáltató  által  kiadott  magazinokban közétett  reklám)  is  magában
foglalja.
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Megrendelőlap: a Szolgáltató által szerkesztett excel táblázat, amelyben a Megrendelő rögzíti az
adatait,  megrendelés  tárgyát  és  azt  minden  megrendelés  esetében  a  megrendelő  e-mailhez
mellékeli. 

Hirdetési anyag: Megrendelő által vagy a Megrendelő megbízásából a Szolgáltató által elkészített
kézirat, szöveg, kép, rajz, amely magát a hirdetést tartalmazza. 

3. Megrendelés követelményei, szerződés létrejötte

3.1. Szolgáltató a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi
CIV. törvény,  illetve a  gazdasági  reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és  egyes  korlátairól
szóló  2008.  évi  XLVIII.  törvény  keretei  között  vállalja,  hogy  díjfizetés  ellenében  hirdetési
felületet  biztosít,  és  a  Megrendelő  a  megrendelés  (a  továbbiakban:  „Megrendelés”)  alapján  a
hirdetést megrendeli. 

3.2. Szolgáltató a Megrendelő által  hozzá eljuttatott,  jelen ÁSZF-nek és a jogszabályoknak
megfelelő hirdetést a Megrendelő által megjelölt időközönként és alkalommal közzéteszi, míg a
Megrendelő vállalja, hogy a jelen ÁSZF, illetve a közöttük létrejött keretszerződés vagy egyedi
szerződés  előírásainak,  illetve  a  Megrendelés  feltételeinek  megfelelően  a  Szolgáltató  által
előzetesen meghatározott díjakat a Szolgáltató részére az előírt határidőig megfizeti. 

3.3. A  megjelentetni  kívánt  hirdetések  kizárólag  abban  az  esetben  jelenhetnek  meg  a
Szolgáltató  Magazinjaiban,  valamint  azok  honlapján,  amennyiben  a  megjelentetni  kívánt
hirdetések tartalma nem ütközik jogszabályba,  valamint  esztétikai  és  etikai,  továbbá technikai
normákba.  A  megjelentetni  kívánt  hirdetések  nem  sérthetik  harmadik  személyek,  illetve  a
Szolgáltató jogát vagy jogos érdekét. 

3.4. A  Szolgáltató  a  Megrendelővel  kötött  hirdetési  keretszerződés,  együttműködési
megállapodás valamint egyedi hirdetési szerződés, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján
teljesíti a Megrendeléseket. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között előzetesen nem
került  megkötésre külön hirdetési szerződés,  a  hirdetési szerződés írásban (e-mail  útján) vagy
szóban (személyesen vagy telefonon) történő megrendelést követően jön létre. Ebben az esetben
az írásban (e-mail útján) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) megkötött szerződés érvényes
létrejöttéhez  az  szükséges,  hogy  a  Megrendelést  a  Szolgáltató  e-mail  útján  visszaigazolja.  A
Szolgáltató  az  előzetesen  egyeztetett  adatok  alapján  kitölti  a  Megrendelőlapot,  és  azt  a
visszaigazoló  e-mailhez  mellékeli  a  hirdetési  anyag  leadási  határidejének  feltüntetésével.
Amennyiben a Szolgáltató által küldött e-mailes visszaigazolásra 24 órán belül, vagy az e-mailben
megjelölt időn belül a Megrendelő nem nyilatkozik vagy észrevételt nem tesz, akkor azt úgy kell
tekinteni, hogy a Megrendelő ráutaló magatartásával elfogadja a Szolgáltató visszaigazolásában,
illetve a Megrendelőlapban foglaltakat,  így a Megrendelő  és  a  Szolgáltató között  a  hirdetési
szerződés  érvényesen  létrejön,  és  a  Szolgáltató  a  megrendelt  hirdetést  a  visszaigazolásban
megjelölt módon és időben megjelenteti. 

3.5. A gazdasági társaság esetében a Szolgáltató cégszerű megrendelésnek tekinti a cég nevét
is  tartalmazó e-mailről  küldött  Megrendeléseket.  Kétség esetén a Szolgáltató a  Megrendelőtől
cégszerű  aláírással  ellátott  Megrendelés  megküldését  kérheti.
Egyéb, nem magánszemély Megrendelő esetében a Szolgáltató az előzőekben foglaltak szerint jár
el.

3.6. Megrendelés esetén a Szolgáltató által előzetesen szerkesztett Megrendelőlapon az alábbi
adatok kerülnek feltüntetésre:
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- a Megrendelő teljes nevét, székhelyét (cégnyilvántartásban egyező adatokkal), levelezési
és számlázási címét

- Megrendelő adószámát (cégnyilvántartásban egyező adatokkal), bankszámlaszámát 
- a Megrendelő és/vagy kapcsolattartójának nevét és telefonszámát 
- a  Megrendelő  ügyfelének  megnevezését  (ha  a  megrendelő  reklámügynökség,  illetve  a

megrendelő  más  személy  megbízásából  jár  el).  Amennyiben  a  Megrendelést
reklámügynökség vagy más megbízott adja, Szolgáltató jogosult saját maga meggyőződni
a Megrendelés valódiságáról.

- a reklám tárgyát
- a választott Magazint
- a hirdetés nyomdakész anyagának leadási határidejét
- a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat
- a  megjelenések  kívánt  megjelenési  időpontját,  darabszámát,  méretét  és  elhelyezését,

illetve az egyéb Megrendeléssel kapcsolatos igényeket

3.7. Amennyiben  a  Megrendelő  a  fenti  adatokat  nem  bocsátja  rendelkezésre,  vagy  a
Megrendelés  a  jelen  ÁSZF-ben  foglaltakkal  összeegyeztethetetlen,  úgy Szolgáltató  jogosult  a
megrendelést indokolás nélkül visszautasítani.

3.8. Egyedi hirdetési szerződés alapján a megrendelés alapján a Megrendelő által elkészített
hirdetési anyagnak az érintett Magazin lapzártát megelőző 4. napon 12.00 óráig be kell érkeznie a
Szolgáltatóhoz, hogy a hirdetés az aktuális lapszámban megjelenhessen. 

3.9. Amennyiben a Megrendelő olyan keretszerződéssel  rendelkezik,  amely nem kötelezi  a
Szolgáltatót  hirdetések  közzétételére,  mindössze  a  hirdetések  megjelentetésének  lehetőségét
tartalmazza, úgy a Megrendelő a helyfoglalást a megjelenés előtt legalább az egyedi Hirdetési
Szerződésben meghatározott időpontig jelzi a Szolgáltató felé. Amennyiben anyagtorlódás miatt a
Szolgáltatónak  a  megrendelést  a  Megrendelő  által  előzetesen  választott  időpontban  nem  áll
módjában teljesíteni, úgy a Szolgáltató erről a körülményről a Megrendelőt legkésőbb az egyedi
Hirdetési  Szerződésben  meghatározott  időpontig  tájékoztatja,  illetve  egyeztet  a  hirdetés
megjelenésének  várható  legközelebbi  időpontjáról.  Abban  az  esetben,  ha  a  Megrendelőnek  a
hirdetés  elmaradásból  esetlegesen  kára  származik,  a  Szolgáltató  nem  kötelezhető  kár
megtérítésére,  e  körben  keletkezett  kár  tekintetében  a  Szolgáltató  mindennemű  felelősségét
kizárja.

3.10. Amennyiben a Megrendelő a Hirdetési Szerződés alapján meghatározott  időszakonként
hirdetés  feladására  köteles  (éves  keretszerződés  esetén)  és  az  egyedi  szerződés  másként  nem
rendelkezik, úgy a Megrendelő köteles a rögzített megjelenési időpontokra vonatkozó lapzártát
megelőzően legalább 2 nappal a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a hirdetésre szánt szöveget
ill.  anyagot  teljes  terjedelemben,  megfelelő  nyomdai  minőségben.  Amennyiben Megrendelő  a
hirdetést nem módosítja a lapzártát megelőző 2 napot megelőzően, úgy a Szolgáltató az előző
alkalommal közzétett hirdetést jelentetheti meg.

3.11. A Szolgáltató  a  hirdetések  kéziratán  a  Megrendelő  külön  jóváhagyása  nélkül  jogosult
elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat.

3.12. Abban az esetben, ha a hirdetési anyagot a Megrendelő megbízásából a Szolgáltató készíti
el, a Szolgáltató az általa készített hirdetési kreatívról kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére
küld  tervezetet,  e-mailen.  A  tervezeten  a  Megrendelő  annak  figyelembevételével  kérhet
módosítást, hogy lapzártával a hirdetés véglegessé válik, javításra ezt megelőzően van lehetőség.
Amennyiben a Megrendelő nem jelez vissza, a megküldött tervezet jelenik meg. A Szolgáltató
által készített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezek
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másolása,  sokszorosítása,  más célból  történő felhasználása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli
hozzájárulása után lehetséges.  

3.13. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hirdetési anyagot a Szolgáltató által meghatározott
időpontot  követően  adja  le  a  Szolgáltató  részére,  vagy  a  hirdetési  anyag  nem  felel  meg  az
általánosan elfogadott  minőségi követelményeknek és ezért  kijavításra szorul,  akkor a hirdetés
megjelenése, valamint az előzetes megállapodás szerinti  elhelyezése nem garantált,  illetőleg a
Szolgáltató  jogosult  a  hirdetési  díj  3%-ának  megfelelő  összeget  meghiúsulási  kötbér  címén
kiszámlázni a Megrendelő felé, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató hirdetési felületet biztosított
Megrendelő részére.

3.14. A  Szolgáltató  jogosult  az  általa  kiadott  Magazinok  profiljába  nem  illő,  témájával,
tartalmával,  vagy  minőségével  össze  nem  egyeztethető,  valamint  tiltott  vagy  törvénysértő
hirdetések megjelenítését visszautasítani.

3.15. A Megrendelt hirdetés lemondására a médiaajánlatban megjelent megrendelési határidőig
van lehetőség. A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. Határidő után történő lemondás
esetén a hirdetési díjból visszatérítés nem jár.
 
4. Felelősség

4.1. Megrendelő kijelenti  és  szavatosságot  vállal  azért,  hogy az  általa  megjelentetni  kívánt
hirdetésben  megadott  adatok  és  a  hirdetések  tartalma  a  valóságnak  megfelel,  és  nem  sérti
harmadik személyek jogait, illetve a hirdetés tartalma, annak közzététele nem ütközik jogszabályi
korlátozásba, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. sz. törvény rendelkezéseibe. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy
az általa megjelentetni kívánt hirdetés nem irányul jogellenes tevékenység hirdetésére valamint
Megrendelő a Hirdetési Szerződés aláírására jogosult. 
A Megrendelő felelős azért, hogy a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy rendelkezik a
szükséges  felhatalmazással  a  Megrendelés  feladására,  valamint  a  Szolgáltatóval  történő
keretszerződés  vagy  egyedi  szerződés  megkötésére,  és  ezért  a  Szolgáltató  semmilyen
felelősséggel  nem tartozik.  A Szolgáltató  nem  vizsgálja  a  felhatalmazást,  és  a  felhatalmazás
hiányára  történő  hivatkozással  csak  akkor  utasíthatja  vissza  a  Megrendelést,  illetve  a
keretszerződés  vagy  egyedi  szerződés  megkötését,  ha  a  felhatalmazás  hiánya  az  eset  összes
körülménye alapján nyilvánvaló.

4.2. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF 4.1. pontjának bármely rendelkezését megszegi,
és ebből a Szolgáltatónak kára, vagy egyéb hátránya származik, úgy a Megrendelő teljes körű
kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé. 

4.3. A Megrendelő  köteles  megtéríteni  a  Szolgáltatónak  azon  bírságait,  illetve  költségeit,
amelyek  a  Megrendelő  jogszabályban  foglalt  kötelezettségeinek  megszegéséből  eredően  a
Szolgáltatóra  háríthatók.  Ez  alapján  a  Megrendelő  köteles  helytállni  a  Szolgáltató  helyett,  és
esedékességkor megfizetni a Szolgáltatóval szemben hatóság, illetve más harmadik személy által
érvényesített,  a Megrendelés tartalma, üzenete miatt  kiszabott bírságot, kártérítést  – ideértve a
Szolgáltató jó hírnevének sérelme miatt keletkezett kár megtérítését is –, sérelemdíjat, valamint
egyéb költséget. 

4.4. Megrendelő  tudomásul  veszi,  hogy az  általa  megrendelt  hirdetés  eredményességéért  a
Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
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4.5. Megrendelő kijelenti, hogy az általa képviselt cég a hatályos jogszabályoknak megfelelően
működő gazdálkodó szervezet, működési képessége nem korlátozott és Hirdetési Szerződést az
aláírásra jogosult képviselőik/meghatalmazottaik/ munkavállalóik írják alá. 

4.6. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem
rendeltek el vele szemben végrehajtási, valamint felszámolási eljárást.

4.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Hirdetés/Reklám elkészítésével a Szolgáltatót bízta
meg a jelen ÁSZF 3.12. pontja szerint,  akkor a megrendelt  Hirdetés szerzői joga kizárólag a
Szolgáltatót  illeti.  A Reklám/Hirdetés  elkészítésének  díját  a  Szolgáltató  mindenkori  árlistája
tartalmazza.  A Szolgáltató jogosult  ettől a díjtól eltekinteni egyedi megállapodás esetén. Ha a
Megrendelő megbízásából a Szolgáltató által elkészített Reklámot/Hirdetést a Megrendelő más,
jelen  ÁSZF hatálya  alá  nem tartozó  médiumban is  megjelenteti,  akkor  (1)  a  Szolgáltató  erre
vonatkozó  előzetes  írásos  felhatalmazás  nélkül  a  Reklám/Hirdetés  formátumán,  megjelenésén
változást nem hajthat végre, továbbá (2) megjelentetéskor köteles feltüntetni a Szolgáltató nevét,
mint a szerzői jog tulajdonosát, illetve (3) a korábban  térítésmentesen vagy kedvezményes díjért
készített Reklám/Hirdetés után a Szolgáltató jogosult utólagosan kiszámlázni a Reklám/Hirdetés
elkészítésének teljes díját, illetve a teljes díj és a Megrendelő által kifizetett tényleges hirdetési díj
közötti különbözetet.

5. Hirdetések megjelentetése

5.1. Szolgáltató  a  hirdetéseket  a  Szolgáltató  és  a  Megrendelő  között  létrejött  Hirdetési
Szerződés alapján jelenteti meg saját kiadású Magazinjaiban. A Megrendelő és Szolgáltató között
létrejött Hirdetési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a jelen ÁSZF. 

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott
körülmények  között  lehetséges  legjobb  esztétikai  kivitelben  és  minőségben  jeleníti  meg.  A
Szolgáltató  az  időben átadott  és  elfogadott,  jó  minőségű hirdetési  anyag  alapján  szavatolja  a
hirdetés kifogástalan megjelenését. A nyomdai megjelenítés során kismértékű szín- és tónusbeli
eltérések  előfordulhatnak.  Vitás  esetekben  a  nyomdai  szabványok  határainak  túllépését  a
Megrendelő köteles bizonyítani. 

5.3. Reklám/Hirdetés elhelyezésére vonatkozó egyedileg meghatározott  igényt  a  Magazinok
struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató.  Az egyedi elhelyezést a
Szolgáltató egyedi felár ellenében vállalja.

5.4. Ha a hirdetés a Szolgáltató mulasztásából hibásan, a Megrendeléstől eltérően vagy tévesen
jelenik meg, illetve nem jelenik meg, abban az esetben a Szolgáltató – a Megrendelővel való
egyeztetést követően - választása szerint a hirdetést térítésmentesen ismét megjelenteti  vagy a
Hirdetési  szerződésben  megjelölt  egyedileg  meghatározott  felárat  a  Megrendelő  számára
visszafizeti/elengedi.  Az  ismételt  közlésen,  vagy  a  jelen  pontban  rögzített  visszafizetésen
túlmenően a Szolgáltatót semminemű egyéb kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató e körben
mindennemű felelősségét kizárja. 

6. Hirdetési díj megfizetése

6.1. A Szolgáltató  a  hirdetés  megjelenését  követően  PDF  formátumú  számlát  állít  ki,  és
továbbítja  azt  a  Megrendelő  által  a  Megrendelőlapon  feltüntetett  email  címre  a  Megrendelő
részére  (elektronikusan  továbbított  papír  alapú  számlázás).  Megrendelő  a  jelen  ÁSZF
elfogadásával  előzetesen  kifejezetten  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Szolgáltató  elektronikus  úton
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küldje meg a PDF formátumú számlát a részére. Az ellenkező bizonyításáig az e-mail mellékletét
képező PDF formátumú számlát az e-mail elküldésétől számított 5. napon a Megrendelő részére
kézbesítettnek kell tekinteni. Megrendelő a jelen pontban rögzített számlák kezelésére, valamint
tárolására  (archiválására)  vonatkozó  jogszabályi  előírásokat  ismeri,  ezen  előírásoknak
megfelelően jár el. 

6.2. Megrendelő  tudomásul  veszi,  hogy  a  Szolgáltató  kizárólag  abban  az  esetben  küld  a
Megrendelő részére papír  alapú számlát,  amennyiben a Megrendelő előzetesen írásban jelzi  a
Szolgáltató felé, hogy elektronikus úton nem tud számlát befogadni.

6.3. Megrendelő  a  hirdetési  díjat  a  Hirdetési  Szerződésben,  és  a  jelen  ÁSZF-ben
meghatározottak szerint a számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles kiegyenlíteni.

6.4.  Amennyiben  a  Megrendelő  az  esedékes  hirdetési  díjat  késedelmesen  fizeti  meg  a
Szolgáltató részére,  a  Szolgáltató a hirdetési  díj  megfizetésére  póthatáridőt  tűzhet.  Késedelem
esetében a Megrendelő az igénybe vett kedvezményeket a késedelmes fizetéssel érintett hirdetés
vonatkozásában visszamenőlegesen elveszíti,  és a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket
utólag kiszámlázhatja a Megrendelő felé,  továbbá a Szolgáltató a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően  jogosult  a  törvényes  késedelmi  kamat  felszámítására,  illetve  a  Szolgáltató  a
Megrendelő  késedelmes  fizetésére  tekintettel  jogosult  a  Megrendelő  további  Hirdetéseinek
megjelentetését megtagadni, felfüggeszteni. 

6.5. Amennyiben a Megrendelő a szabályszerűen kiszámlázott hirdetési díjat nem fizeti meg, 
a  Megrendelő  az  igénybe  vett  kedvezményeket  a  megrendelt  hirdetés  vonatkozásában
visszamenőlegesen  elveszíti,  és  a  Szolgáltató  az  igénybe  vett  kedvezményeket  utólag
kiszámlázhatja  a  Megrendelő  felé,  továbbá  a  Szolgáltató  a  mindenkori  jogszabályoknak
megfelelően  jogosult  a  törvényes  késedelmi  kamat  felszámítására,  illetve  a  Szolgáltató  a
Megrendelő  lejárt  tartozására  tekintettel  jogosult  a  Megrendelő  további  Hirdetéseinek
megjelentetését  megtagadni,  felfüggeszteni,  vagy  a  Hirdetési  szerződést  azonnali  hatállyal
felmondani. Ha a Megrendelő a hirdetési díjat nem fizeti meg, akkor a Megrendelő köteles a már
megrendelt, azonban még meg nem jelentetett Hirdetés listaáras nettó díj 30 %-ának megfelelő
összegű kötbért  a  megszűnéstől  számított  10 napon belül  a  Szolgáltató  részére  „meghiúsulási
kötbér” címén átutalni. Abban az esetben, ha a Megrendelő 15 napot meghaladó késedelembe
esik, akkor a Szolgáltató azt úgy tekinti, hogy a Megrendelő a hirdetési díjat nem fizeti meg a
Szolgáltató részére.  
 Ebben az esetben a Szolgáltató mindennemű szavatossági,  kártérítési  felelősségét  kizárja.   A
számlatartozások behajtására a Szolgáltató jogosult megbízott útján eljárni, valamint a hirdetési
díjtartozást a Szolgáltató jogosult harmadik félre engedményezni.

6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan akként dönteni, hogy a megjelentetni kívánt
Hirdetést csak a hirdetési díj készpénzben történő előzetes kiegyenlítését követően jelenteti meg,
azzal,  hogy  erről  a  körülményről  a  Megrendelőt  előzetesen  értesíti,  és  díjbekérőt  állít  ki  a
Megrendelő számára.

6.7. Határozatlan idejű keretszerződés esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetési díjat évente egy
alkalommal  az  általános  hirdetési  árainak  változását,  illetve  print  hirdetés  esetén  a  nyomdai
szolgáltatások díjának változását alapul véve egyoldalúan módosítani. A hirdetési díj változásáról,
a  díjváltozást  megelőző  legalább  45  nappal  a  Szolgáltató  a  Szolgáltató  honlapján  közzétett
közleményben értesíti  a Megrendelőt.  Amennyiben a módosított  hirdetői díjról szóló értesítést
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követően a Megrendelő a Hirdetési Szerződést nem mondja fel, úgy a hirdetői díj változtatása a
Megrendelő által elfogadottnak minősül.

6.8. Barter megrendelések

6.8.1. Barter  megrendelésnek  minősül  minden  olyan,  a  Szolgáltató  által  visszaigazolt
megrendelés, mely alapján a Megrendelő a hirdetési szolgáltatás ellenértékeként akár
részben, akár teljes egészében terméket ad át vagy szolgáltatást nyújt a Szolgáltató
részére.  Felek  rögzítik,  hogy  –  ha  a  Szolgáltató  megrendelésre  vonatkozó
visszaigazolása másként nem rendelkezik – a hirdetési díj ellentételezéseként nyújtott
ellenszolgáltatás értéke azonosnak tekintendő.

6.8.2. A Megrendelő  az  általa  nyújtott  ellenszolgáltatás  értékéről,  míg  a  Szolgáltató  a
hirdetési díjról – havi elszámolás esetén - a teljesítést követő hónap 5. (ötödik) napjáig
számlát  állít  ki  a  másik  fél  részére  „barter,  pénzügyi  mozgást  nem  igényel”
megjegyzéssel, melyet a másik fél részére további 5 (öt) napon belül kézbesít.

6.8.3. Amennyiben  a  felek  teljesítése  és  elszámolása  nem  egyszeri  jellegű  illetve  nem
havonta, megegyező értékben történik, úgy a felek az elszámolás során a visszaigazolt
megrendelés szerinti elszámolási elveket és határidőket alkalmazzák.

6.8.4. Felek a hatályos pénzügyi  előírásoknak megfelelően az esedékes ÁFA összeget  az
adóhatóság felé teljesítik.

6.8.5. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  bármelyik  fél  a  fenti,  pénzügyi
teljesítést  nem igénylő barter-számlát  a  másik fél  írásbeli  felszólítása ellenére sem
állítja  ki,  úgy  ezt  a  körülményt  a  felek  súlyos  szerződésszegésnek  tekintik,  mely
esetben a  számla  kiállítását  elmulasztó  fél  köteles  a  szolgáltatás  értékének 30%-át
kötbér címén a másik fél  részére,  felhívás ellenében, 8 (nyolc) napon belül,  banki
átutalás útján megfizetni.  Ezen összeg megfizetése a szerződésszegő felet  a barter-
számla kiállítása és másik fél részére történő megküldésének kötelezettsége alól nem
mentesíti.

6.8.6. Felek  rögzítik,  hogy  a  barter  megrendelések  pénzügyi  teljesítése  a  másik  féltől
kizárólag  abban  az  esetben  igényelhető,  ha  ennek  tényében  és  az  elszámolás
módjában, a felek a visszaigazolt megrendelésben kifejezetten megállapodtak.

7. A Hirdetési Szerződés módosítása, megszűnése

7.1. Hirdetési Szerződés módosítása kizárólag írásban csak közös megegyezéssel lehetséges. 

7.2. Ha  az  egyedi  szerződés  másként  nem  rendelkezik  a  hosszútávra  kötött,  valamint  a
keretszerződés-jellegű Hirdetési  Szerződést  bármelyik fél  60 napos felmondási  idővel  írásban,
indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a Megrendelő és a Szolgáltató köteles a
szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére. 

7.3.  Határozott időre kötött szerződés rendes felmondással történő megszüntetése kizárt. 

8. Adatvédelem
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8.1. Megrendelő a Megrendelésének leadásával hozzájárul az esetleges személyes adatainak,
valamint a Megrendelés során átadott adatok és információk kezeléséhez. 

8.2. A Megrendelés leadásával a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat a Szolgáltató az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban kezeli, annak megfelelően használhatja fel.

9. Reklámadó

A Szolgáltató ezen ÁSZF keretében nyilatkozik arról, hogy a Reklámközzététel vonatkozásában a
reklámadóról  szóló  2014.  évi  XXII.  törvény  alapján  fizetendő  reklámadó-kötelezettség  a
Szolgáltató által kiadott sajtótermékekben megjelent hirdetések után a Szolgáltatót terheli, és a
Szolgáltató egyúttal kötelezettséget vállal a Reklámadó bevallására és befizetésére, a vonatkozó
jogszabályokban előírtakat maradéktalanul és időben teljesíti. 

10. Titoktartási kötelezettség

10.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyeztetések, valamint a Megrendelések teljesítése
során, vagy azt követően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – tudomására
jutott  valamennyi,  a  Szolgáltató  működésével,  tevékenységével,  gazdálkodásával,  ügyfeleivel
kapcsolatos  műszaki,  jogi,  üzleti,  gazdasági,  pénzügyi  információ,  tény,  adat,  megoldás,
dokumentum, nem nyilvános információ üzleti titoknak minősül (a továbbiakban: Üzleti Titok).

 

10.2. Megrendelő köteles biztosítani az Üzleti Titok bizalmas kezelését, és kötelezettséget vállal
arra, hogy az Üzleti Titkot a Szolgáltató érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezeli, azt
harmadik félnek – a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül – semmilyen célból nem adja át. A
Megrendelőnek  úgy  kell  eljárnia,  hogy  megakadályozza  illetéktelen  személyek  hozzáférését,
illetve  köteles  biztosítani  a  titoktartási  kötelezettsége  teljesítése  során  az  Üzleti  Titok
megtartásához  szükséges  informatikai  és  technikai  hátteret.  Nem  magánszemély  Megrendelő
felelős  a  munkaviszonyban,  tagsági  jogviszonyban,  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban álló személyek, megbízottak, alvállalkozók, vagy más módon a nevükben eljáró
személyek  esetében  a  titoktartásra  vonatkozó  előírások  betartásáért.  A  Megrendelő  köteles
gondoskodni  arról,  hogy jogutódlás  esetén  jogutódja  a  titoktartásra  vonatkozó nyilatkozatokat
megismerje, és nyilatkozzon arról, hogy ezeket megtartja. 

10.3. A Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak minden olyan kárát,  amely a jelen
ÁSZF,  vagy  esetlegesen  kötött  keretszerződés  vagy  egyedi  szerződés  által  meghatározott
titokvédelmi  kötelezettsége  megszegése  miatt  következik  be,  beleértve  ebbe  a  gondatlan
szerződésszegéssel okozott károkat is. 

10.4. A jelen fejezetben foglalt kötelezettségek a Megrendelőt időbeli korlátozás nélkül terhelik.

11.Záró/ Vegyes rendelkezések

11.1. A  jelen  ÁSZF  rendelkezései  által  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi  XLVIII.  törvény,  a  Reklámadóról  szóló  2014.  évi  XXII.
törvény, az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai az irányadók. 
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11.2. Amennyiben a hirdetések megrendelése Reklámközvetítőn, és/vagy Médiahirdetésifelület-
értékesítőn  keresztül  történik,  úgy  jelen  ÁSZF  megfelelő  rendelkezései  a  Reklámközvetítő,
és/vagy Médiahirdetésifelület-értékesítő tekintetében is irányadók. 

11.3. A Felek az esetleges jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége
esetén a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti  – pertárgyértéktől
függően – Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét. 

11.4. A Felek esetleges jogvitáira a magyar jog az irányadó. 

11.5. Jelen  ÁSZF  rendelkezéseit  a  2017.04.18.  napját  követően  leadott  megrendelések,
keretszerződés, vagy egyedi szerződések esetében kell alkalmazni, 
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