HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) mindazon szerződési
feltételeket tartalmazzák, amelyek alapján a HírTV Műsorszolgáltató és
Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149
Budapest, Angol u. 65-69., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cg. 0110-044815, adószáma: 12896055-2-42, a továbbiakban: “HírTV”), a Megrendelő részére,
a HírTV országos televíziós csatornán történő megjelenés tárgyában hirdetési
szolgáltatásokat nyújt.
1.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

“ÁSZF”: a Reklámközzétevő által végzett reklámértékesítésre, hirdetési szolgáltatásokra,
valamint hirdetésnek és reklámoknak a Reklámközzétevő televíziós csatornáján megjelenő
reklámok közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti;
“Megrendelő” az a személy, aki a HírTV-től a jelen ÁSZF szerinti hirdetési szolgáltatást
igénybe veszi;
“Hirdető” a Reklámtv. szerinti reklámozó, valamint a Támogató;
“Reklámozó”, akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot
megrendeli;
“Hirdetési tarifatáblázat” a HírTV által nyújtott hirdetési szolgáltatások 30 másodpercre
vetített, mindenkori nettó – ÁFA nélküli − díjait tartalmazó árjegyzék, mely az ÁSZF részét,
egyben elválaszthatatlan mellékletét képezi (1. sz. melléklet);
“Reklámspot” jelenti a reklámszignállal elválasztott blokkban sugárzott klasszikus
reklámot;
“Támogatás” olyan hozzájárulás, amelyet valamely – audiovizuális médiaszolgáltatás
nyújtásával vagy műsor- és filmalkotások készítésével nem foglalkozó – vállalkozás nyújt
valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy
népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit;
“Közérdekű közlemény” ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy
önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől származó tájékoztatás,
amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók
figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak;
“Társadalmi célú reklám” politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem
tartalmazó, reklámcélokat nem szolgál, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás
vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást
gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára;
“Termékmegjelenítés” a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely
terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon,
hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik
meg;
“Politikai reklám” ellenérték fejében vagy anélkül közzétett, valamely párt, politikai
mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve
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azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz
hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám;
“Audiovizuális médiaszolgáltatás” hangos vagy néma mozgóképeket tartalmazó
műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás;
“Reklám” olyan − műsorszámnak minősülő – 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 -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon
történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve,
megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére
irányul;
“Burkolt kereskedelmi közlemény” olyan kereskedelmi
közzététele természetét tekintve félrevezetheti a közönséget;

közlemény,

amelynek

“Kereskedelmi közlemény” olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági
tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen
vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás
ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek
abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a
támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a
televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés;
“Televíziós vásárlás” az a reklám, amely ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében
árunak, szolgáltatásnak, jogoknak és kötelezettségeknek – a forgalmazóval vagy
szolgáltatóval való kapcsolatteremtés útján történő – értékesítésre vagy más módon
történő igénybevételére tartalmaz közvetlen ajánlatot, ideértve a médiaszolgáltatásban
közzétett, gazdasági vállalkozásként működő telefonos játékokat is;
“Televíziós vásárlási műsorablak” olyan televíziós vásárlás, amelynek megszakítás
nélküli időtartama legalább tizenöt perc;
“Virtuális reklám” digitális technikával vagy más módon a műsorjelbe, illetve a
műsorszámba utólagosan beillesztett reklám;
“Kedvezmény”: a Reklámok Listaárából adott, változó mértékű, százalékban kifejezett
díjengedmény;
“Egyedi szerződés” vagy „Szerződés”: a Reklámozóval kötött, adott Reklám
megjelenésére, illetve megjelenések sorozatára kötött megállapodás;
“Reklámközvetítő”: reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
“Reklámközvetítés”: a Reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a Reklám
közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide
nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet;
“Médiahirdetésifelület-értékesítő”: a Reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely a Reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a Reklámközvetítő, illetve
a Reklámozó felé;
“Médiaajánló”: a Reklámközzétevő mindenkor hatályos listaárait, valamint anyagleadási
határidőit tartalmazó dokumentum;
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“Grtv.”: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény;
“Tpvt.”: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény;
“Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
“Infotv.”: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;
“Médiatv.” a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény;
“Reklámtv.” a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2008. évi XLVIII. törvény;
“Smtv.” a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi
CIV. törvény;
“Szjt.” a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
“Etikai Kódex” jelenti a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága és az Önszabályozó
Reklám Testület által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexet
2.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1.
Jelen ÁSZF tartalmazza a Reklámközzétevő által értékesített reklámokra,
hirdetésekre vonatkozóan létrejött jogviszonyokban a Reklámozó/Hirdető és a
Reklámközzétevő (a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit.
2.2.
Amennyiben a Reklámközvetítő és a Reklámozó között fennálló szerződés erre
lehetőséget ad, a Reklámközvetítő képviseleti joga kiterjedhet a reklámközzétételre
irányuló szerződésnek a Reklámozó nevében történő megkötésére, módosítására és a
teljesítés elfogadására is.
2.3.
Amennyiben a Reklámközzétevő nevében Médiahirdetésifelület-értékesítő jár el,
úgy a jelen ÁSZF Reklámközzétevőre vonatkozó rendelkezéseit a Grtv.-nek megfelelően
kell alkalmazni.
2.4.
Reklámok megjelentetése a a Reklámközzétevő és a Reklámozók/Hirdetők között
írásban létrejött Egyedi szerződések (a továbbiakban: „Szerződések”) alapján történik.
Jelen ÁSZF a Szerződések elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő
rendelkezés hiányában, így a Szerződés aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és
elfogadottnak kell tekinteni. Szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és a
visszaigazolással együtt képezi a Reklámozó és a Reklámközzétevő között létrejött
szerződést.
2.5.
Jelen ÁSZF valamennyi Szerződésre irányadó, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően
rendelkezik.
2.6.
Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (kizárólag céges e-mail
cím esetén) elfogadják az értesítések hivatalos formájának. Az így közvetített információk
tárolása mindkét Fél felelőssége.
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2.7.
A Felek közötti kapcsolattartást érintő változásokról, és a postai, illetve
internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból fakadó, a teljesítést érintő
problémákról a Reklámozó/Hirdető köteles a Reklámközzétevőt haladéktalanul értesíteni.
A Reklámozó/Hirdető posta-, illetve e-mail címének változásából és a postai, illetve
internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért
Reklámközzétevő felelősséget nem vállal.
3. REKLÁMOKRA VONATKOZÓ MEGRENDELÉS
3.1.
Reklámközzétevő a megrendeléseket kizárólag írásban (igazolt és azonosítható
módon, futárküldemény, vagy jól olvasható e-mail útján), a Reklámozó által cégszerűen
aláírva fogadja el. A megrendelési formanyomtatványt (a továbbiakban: „Megrendelő”)
nyomtatott eredeti formában is el kell juttatni a Reklámközzétevőhöz. A Megrendelőnek
kötelezően tartalmaznia kell a Reklámozó beazonosításához szükséges alábbi adatokat:
Reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési helye, ideje,
anyja neve), cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma, adószáma (természetes
személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, e-mail címe, telefonszáma,
aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a reklám típusa (reklámspot, támogatói spot,
PR megjelenés stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a
reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete,
listaára, kedvezmény mértéke és kedvezményes ára, valamint ezeken kívül minden egyéb,
a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges.
A Megrendelőhöz csatolni szükséges egy aktuális cégkivonatot vagy külföldi Reklámozó
esetén olyan angol nyelvű dokumentumot, amely igazolja a Reklámozó bejegyzését a
külföldi kereskedelmi nyilvántartásba. Külföldi Reklámozó esetén a nyilvántartás linkje is
elegendő, amennyiben elektronikus nyilvántartásba került bejegyzésre a Reklámozó.
3.2.
Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön
jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási
kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek a megrendeléskor
írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a
termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a
megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy
megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A
megfelelő nyilatkozat hiányában a Reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé.
Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték
szervezésére jogosító engedélyt Reklámozó Reklámközzétevőnek bemutatni köteles.
Amennyiben a Reklámozó/Hirdető a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve
nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve azok az
érdekkörébe tartozó okból nem állnak a Reklámközzétevő rendelkezésére, továbbá, ha a
megrendelés határidőn túli, úgy a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést
visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani,
illetve attól elállni. A Reklámközzétevő ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is,
ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg. A Reklámozó/Hirdető a megrendelésen
köteles a nyilatkozat részt egyértelműen bejelölni. Amennyiben hatósági vizsgálat során a
nyilatkozat tartalma nem bizonyul valósnak, annak valamennyi jogkövetkezménye a
megrendelés aláíróját és/vagy a nyilatkozat aláíróját terheli.
3.3.
Felek közötti Szerződés – amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak –
a felek eltérő megállapodásának hiányában – határozott időre jön létre attól a naptól
kezdve, amikor Reklámközzétevő a megrendelést írásban (futárküldemény, vagy e-mail
útján) visszaigazolja, vagy a megrendelésnek megfelelően a Reklám szerkesztését az adott
Kiadványban megkezdi, addig a napig, amikor a Reklám megjelenik. A szerződés
hatályának lejárata nem befolyásolja a teljes ellenérték kiegyenlítésének kötelezettségét.
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A kiegyenlítés napja az a nap, amelyen szerződés alapján járó összeg a Reklámközzétevő
bankszámláján jóváírásra kerül. A Reklám megjelentetésére kizárólag a Szerződés
létrejötte után kerülhet sor. A Szerződés a visszaigazolás, ennek hiányában a
megrendelésnek megfelelően, a Reklám szerkesztésének megkezdése napján lép hatályba
a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Reklámozó köteles valamennyi adat és/vagy
körülmény megváltozásáról haladéktalanul, írásban értesíteni a Reklámközzétevőt.
3.4.
Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek egyoldalú döntése alapján
jogában áll visszautasítani a Reklám közzétételét, ha a Reklámközzétevő egyoldalú
megítélése szerint:
i. a Reklám közzététele jogszabályba ütközik vagy jogszabálysértésre hív fel,
jóerkölcsbe, közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból
kifogásolható,
ii. a Reklám nem egyeztethető össze Reklámközzétevő Kiadványának
értékprofiljával,
iii. a Reklám közzététele a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit
közvetett vagy közvetlen módon sértené,
iv. a Reklám nyomdai szempontból nem megfelelő, vagy nincs szabad hirdetési
felület, illetve az nem felel meg a Reklámozónak vagy a közzététel technikai vagy
terjedelmi szempontból nem teljesíthető;
v. a közzététel jelen ÁSZF vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar
Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit sértené,
vi. a Reklámozó nem beazonosítható a 3.1. pontnak megfelelően, illetve a hirdetni
kívánt termék vagy szolgáltatás nem azonosítható be egyértelműen, illetve nem
azonos a hirdetett és megvásárolható termék vagy szolgáltatás,
vii. a távollevők közötti ügyletek megkötését reklámozó vagy arra felhívó hirdetés,
nem tünteti fel a reklámozó nevét, elérhetőségeit, a termék vagy szolgáltatás
pontos megnevezését, illetve leírását,
viii. a Reklám nem felel meg a 3.5 pontban foglalt követelményeknek.
3.5.
Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevő köteles biztosítani, hogy a
szerkesztőségi és a Reklám tartalom ne legyen összetéveszthető, azaz a Reklám különüljön
el egyértelműen a szerkesztőségi tartalomtól. Ebben a körben minden esetben
alkalmazandók az Önszabályozó Reklám Testület által elfogadott Magyar Reklámetikai
Kódexnek a reklámok azonosíthatóságára vonatkozó szabályai.
3.6.
Ha a Reklám sugárzási feltételeinek módosítására van szükség, a Reklámközzétevő
előzetesen értesíti a Reklámozót. A Reklám sugárzási feltételeinek módosításához a
Reklámozó beleegyezése szükséges. A Reklámközzétevő a végrehajtott változtatásokról
beszámol a Reklámozónak.
4. SPECIÁLIS HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ MEGRENDELÉS
4.1.
A Reklámközzétevő a Reklám/Hirdetés adatait, valamint a Reklámozó/Hirdető
adatait a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi. A Reklámközzétevő a hirdetési
szerződést és a számlákat 8 évig őrzi a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési
kötelezettség alapján.
5. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG
5.1.
A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint a Reklámközzétevőnek
felhasználásra, kidolgozásra átadott reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba,
különösen nem a Grtv., valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes
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közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény
rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve a
védjegy-,és adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
nyilvános közlést korlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken
harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen,
akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges
engedélyt és hozzájárulást megadták.
5.2.
A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk
megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó
rendelkezéseket.
5.3.
Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi,
illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel
tartozik a Reklámközzétevő irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel
(hatósági bírság stb.) lép fel a Reklámközzétevővel, mint a reklám közzétevőjével
szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző reklám
helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.
5.4.
A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal,
és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól,
megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt.,
illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővel vagy
alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott
mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely
jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes
hatóságok vagy harmadik személyek a Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival
szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen
kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Reklámközzétevő,
vagy az érdekkörében eljáró személyek már megfizették, akkor azt Reklámközzétevő
számára megtéríteni.
5.5.
A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan a
Reklámközzétevő helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben köteles helytállni.
Online és mobil reklámokra vonatkozó további rendelkezések
5.6.
A Reklámozó/Hirdető szavatolja, hogy az általa megrendelt Reklám felhasználói
információkat semmilyen formában és módon nem monitoroz, továbbá szavatosságot
vállal arra, hogy a Reklámon keresztül személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatokat
– a Szolgáltatóval történő kifejezett és külön megállapodás hiányában – semmilyen
formában és módon nem gyűjt.
5.7.
A Reklámközzétevő jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklám az előző
pontban foglaltaknak megfelel-e, azaz jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a
Reklámozó/Hirdető a felhasználói tartalmak monitorozásának és a személyes és/vagy
profilépítésre alkalmas adatok gyűjtésének tilalmára vonatkozó kötelezettségének eleget
tesz-e. Abban az esetben, ha a Reklám bármilyen módon és mértékben ezen tilalomban
ütközik, a Reklámközzétevő jogosult a Reklámot visszautasítani, felfüggeszteni, törölni,
valamint jogosult a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve
attól elállni. A Reklámközzétevő jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb
cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pld.: jogosulatlan
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adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége
érdekében szükségesnek ítél.
6. REKLÁMKÖZZÉTEVŐ TELJESÍTÉSE
6.1.
Reklámozó felelős a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok időben
történő átadásáért. Reklámközzétevő köteles a Reklámozó figyelmét időben felhívni a
dokumentumok nyilvánvaló alkalmatlanságára vagy hiányosságaira. Reklámozó kötbér
megfizetésére köteles, amennyiben Reklámközzétevő azért áll el a Szerződéstől, mert
Reklámozó ragaszkodik az egyértelműen alkalmatlan, hibás, vagy a jogszabályokkal
ellentétes dokumentumok felhasználásához vagy Reklám megjelentetéséhez.
6.2.
Online Reklám esetén a leadható formátumok: gif; animgif; jpeg; jpg; png; swf;
html. A Reklámközzétevő fla-t nem fogad el. Online Reklám esetén a leadható anyag
maximum 300kb lehet.
6.3.
Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Reklámokat saját
nyilvántartási számával megjelölje.
6.4.
Abban az esetben, ha a javított anyag a Reklámozó hibájából a módosított
határidőig nem érkezik meg Reklámközzétevőhöz, és így Reklámközzétevő a Reklámozó
hibájából nem tudja a Reklámot megjelentetni, úgy Reklámközzétevő jogosulttá válik a
teljes szolgáltatási díj kötbérként való kiszámlázására. Amennyiben Reklámközzétevő a
Reklámot a reklámozói késedelem ellenére is meg tudja jelentetni, úgy a tarifaár 50%ának kötbérként való kiszámlázására válik jogosulttá.
6.5.
Online „programmatic” együttműködés esetén a Reklámközzétevő fenntartja
magának a jogot, hogy az automatizált rendszerekből a Reklámozót kizárja. A
programmatic jelentése: médiavásárlási technológia. A programmatic alá tartozik minden
olyan médiafelület értékesítése és vétele, amely automata módon zajlik, pl a Google
AdXchange rendszerén keresztül.
6.6.
Kattintás alapú banner kampány vásárlása esetén amennyiben a Reklámkampány
időszakának első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy –
választása szerint – kérheti a Reklámközzétevő a Reklámozótól a Reklámanyag cseréjét
vagy 0,1%-os átkattintási aránnyal, AV alapon teljesíteni a Reklám közzétételét.
Kézbesítés, értesítés
A Hirdető/Megrendelő a HírTV részére szóló értesítéseket, kézbesítéseket az alábbi
elérhetőségre köteles írásban megtenni, kivéve az olyan eseteket, amikor ez
elfogadhatatlan késedelmet okozna.
Hirdetések megrendelése, módosítása, lemondása:
Név: Szóráth Emil
Beosztás: kereskedelmi igazgató
E-mail cím: emil.szorath@partner.salesworks.hu
Cím: 1149 Budapest, Angol u. 65-69.
Telefon: 06 30 600 6240
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Hirdetési anyagok átadása – HírTV részére
Név: Vincze Katalin
E-mail cím: vincze.katalin@hirtv.net
Beosztás: manager asszisztens
Cím: 1149 Budapest, Angol u. 65-69.
Telefon: 06 30 625 8655
7. DÍJAZÁS, KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS
7.1.
Reklámközzétevőt a Reklám elkészítéséért, illetve közzétételéért a www.hirtv.hu
honlapon vagy a Megrendelőn/Egyedi szerződésben meghatározott mértékű díjazás illeti
meg.
7.2.
Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy Reklámközzétevő a Reklám
közzétételét követően, egyszeri megjelenés esetén a megjelenést követő banki napon,
egyéb esetben a megjelenés hónapjának utolsó napján állítja ki a számlákat a vele reklám
közzétételére szerződő fél nevére. A felek eltérő megállapodásának hiányában a számla
ellenértékét a Reklámozó köteles a számla keltétől számított 8 napon (6 banki napon) belül
kiegyenlíteni.
7.3.
Online Reklám esetén a Reklámközzétevő a rendelkezésre álló Adserverből állít ki
statisztikát, amiből teljesítési igazolást készít, amelyet az utolsó megjelenés végén rögzít
és küld meg a Reklámozó részére. Abban az esetben, ha a Reklámozó vagy harmadik
személy által üzemeltetett Adserver által mért adatok, eltérnek a Reklámközzétevő saját
Adservere által mért adatoktól, Reklámközzétevő a teljesítésigazolást a saját Adservere
által mért adatok alapján készíti el, ezen adatokat tekinti irányadónak. A Reklámközzétevő
a számlát ebben az esetben is a 7.2 pontban meghatározottak szerint állítja ki azzal, hogy
amennyiben az online teljesítés kampányjelleggel, azaz a Megrendelő által meghatározott
időintervallumban jelenik meg, és az elszámolás kampányonként történik, az ezen
feltételeknek megfelelő számlázás során a Közzétevő alkalmazza az ÁFA törvény 58.
paragrafusában foglaltakat.
7.4.
Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 naptári
napon belül jogosult. Az 5 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell
tekinteni, és Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevő ezen határidő leteltét
követően reklamációt nem fogad el.
7.5.
Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:48 §, gazdálkodó szervezet
Reklámozó esetén a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot megfizetni Reklámközzétevő
számára. Reklámközzétevő késedelmes fizetés esetén megtagadja a további
megrendelések teljesítését.
7.6.

Reklámközzétevő jogosult előrefizetést kikötni az alábbi esetekben:
i. új Reklámozó esetén (azaz olyan Reklámozó esetén, akivel Reklámközzétevő
első ízben köt szerződést, vagy ha a Reklámozónak a megrendelés napját
megelőző 12 hónapon belül nem jelent meg Reklámja a Mediaworks Csoport
kiadványaiban);
ii. olyan Reklámozó esetében, aki közvetlenül vagy közvetve a Reklámközzétevővel
szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési, vagy –
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kölcsönös együttműködési megállapodások esetén - számlaadási késedelembe
esett;
iii. amennyiben a nyilvános céginformáció alapján nem ítélhető meg kellő
bizonyossággal a Reklámozó pénzügyi helyzete, fizetőképessége;
iv. ha Felek Szerződése ilyen rendelkezést tartalmaz, a Reklámközzétevő egyedi
döntése alapján a szerződés időtartama alatt bármikor;
v. külföldi Megrendelő esetén. Külföldi Megrendelő: minden olyan cég vagy
magánszemély, aki nem rendelkezik magyar adószámmal.
7.7.
Az előrefizetést Reklámozónak a Reklámközzétevő által kiállított előleg bekérő levél
fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Reklámközzétevő az adott
megrendelést nem köteles elfogadni (visszaigazolni), illetve a már létrejött Szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja. A Reklámközzétevő a Reklám ellenértékének beérkezéséig
nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni.
7.8.
A mindenkor hatályos Árlistában szereplő kedvezmények csak a megrendelésben
vagy az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamon belül érvényesíthetők. Az
árengedményre a Reklámozó csak akkor jogosult, ha a megrendelésben vagy az Egyedi
szerződésben meghatározott időtartamon belül, meghatározott terjedelmű és/vagy számú
reklámot megjelentet.
7.9.
A Reklámközvetítő a Reklámközzétevőtől vagy más személytől a reklámközvetítés
során vagy a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy
közvetlenül – a reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó díjon felül – ajándékot, a
Reklámközzétevőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást
nem fogadhat el. A kapott árengedményt a Reklámközvetítő a Reklámozó javára köteles
teljes mértékben érvényesíteni.
7.10. Amennyiben a meghatározott időtartamon belül a Reklámközzétevő érdekkörén
kívül felmerült bármilyen ok miatt nem kerül sor a Szerződésben megállapított terjedelmű
és/vagy számú reklám megjelentetésére, a Reklámozó a terjedelemre és/vagy megjelenési
számra tekintettel adott kedvezmény összegét megfizeti a megjelenésekor hatályos
díjszabás szerint.
7.11. Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy különleges közlemények vagy
különleges kiadások esetén a mindenkor érvényes díjszabásokon kívüli más árakat
alkalmazzon.
7.12. Az ÁSZF vagy a mindenkori Árlista változását Reklámközzétevő köteles a változást
megelőzően legalább 15 nappal közölni a Reklámozóval. Aki a korábbi ÁSZF-nek
megfelelően kötött Szerződést Reklámközzétevővel, arra az új ÁSZF rendelkezései csak
annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a Szerződés eredeti határidejéig.
Az Árlista változását megelőzően megrendelt reklámokra az ár-és feltételváltozás csak
abban az esetben érvényes, ha a felek arról egyetértően írásban nyilatkoznak.
8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, LEMONDÁS, ELÁLLÁS
8.1.
Ha egy Reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámozó a hibás
teljesítésre vonatkozó kifogását a Reklám közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül
közölte a Reklámközzétevővel, a Reklámozó igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy
pótlólagos Reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a Reklám
kiigazításához szükséges. Amennyiben Reklámközzétevő Reklámozóval közösen
megállapított időpontban nem közli a pótlólagos Reklámot, vagy abban is hibák találhatók,
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a Reklámozó követelheti az arányos díj megtérítését. Hibás teljesítésnek csak az a
megjelenés tekinthető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik,
hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.
8.2.
Ismételten megjelenő Reklámok esetén a Reklámozó köteles minden közlés után
azonnal megvizsgálni azok helyességét és teljességét. Reklámközzétevő nem ismeri el a
Reklámozó árkedvezményre, vagy egy helyreigazító Reklám ingyenes megjelentetésre
való igényét, ha az ismételt megjelenéskor ugyanaz a hiba ismétlődött, anélkül, hogy az
előző megjelenés után Reklámozó felhívta volna rá Reklámközzétevő figyelmét.
8.3.
Reklámozó fizetési kötelezettség nélkül csak abban az esetben állhat el a
megrendelésétől, ha a Reklámozó részére eljuttatott hatályos Médiaajánlóban megjelölt
határidőnél (a továbbiakban: „anyagleadási határidők”) korábban írásban értesíti
Reklámközzétevőt. Az elállás napjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben az
elállásról szóló írásbeli értesítés Reklámközzétevőhöz igazoltan megérkezett. Abban az
esetben, ha a lemondás nem történik meg a határidőn belül, úgy Reklámközzétevő a
szolgáltatás díjának teljes összegét számlázhatja ki kötbérként a Reklámozó felé, abban
az esetben is, ha a lefoglalt felületre szerkesztőségi, vagy más anyagot helyezett el.
8.4.

Reklámozó érvényesen csak írásban állhat el a szerződéstől.

8.5.
Amennyiben alapos kétség merül fel Reklámozó fizetési készségével, illetve
fizetőképességével szemben (így például, ha Reklámozó ellen felszámolási eljárás indul),
úgy Reklámközzétevőnek jogában áll a Szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve felmondani.
Az elállásról Reklámközzétevő haladéktalanul értesíti Reklámozót.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1.
Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevő a Megrendelői
megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos
követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges
adatait.
9.2.
A Reklámozó/Hirdető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti/elfogadja, hogy a Reklámközzétevő
i. a megrendelés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges
(reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési
helye, ideje, anyja neve), adószáma (természetes személy esetén adóazonosító
jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány
neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa (keretes, apró, prospektusmelléklet,
stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a reklámozandó
termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, listaára,
kedvezmény mértéke és kedvezményes ára, valamint ezeken kívül minden
egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a
teljesítéshez szükséges) adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, a
szerződés fennállta alatt, valamint a reklám közzétételétől számított 5 évig
megőrzi. A Reklámközzétevő a hirdetési szerződést és a számlákat a hirdetési
szerződés megszűnését követő 8 évig őrzi a számviteli bizonylatokra vonatkozó
megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a Mediaworks az
adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.
ii. Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a reklámozó nevének, székhelyének
(természetes személy esetén lakcímének) megadása a Grt. 5. § (1) bekezdésén
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alapul. Amennyiben a Megrendelő/Hirdető ezen adatokat nem adja meg, a
Reklámközzétevő nem tudja megjelentetni a hirdetést.
iii. Reklámozó/Hirdető vállalja, hogy az általa megadott személyes adatok
érintettjeit (amennyiben az nem a Reklámozó/Hirdető, hanem például a
Reklámozó/Hirdető szervezet magánszemély kapcsolattartója) tájékoztatja a
Reklámközzétevő általi adatkezelésről.
9.3.
Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként,
bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából
származó károkért Felek felelősséggel tartoznak.
9.4.
Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül
rendezzék. Ennek eredménytelensége esetére a Felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság kizárólagos illetékességét. Ha Reklámközzétevő valamely, jelen ÁSZF-ben
meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról
Reklámközzétevő lemondott.
9.5.
A fentiekben a Reklámközzétevő részére megállapított jogosítványok nem
kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja
ki a jog vagy szerződés alapján a Reklámközzétevő rendelkezésére álló egyéb
jogosítványok alkalmazhatóságát.
Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2020. november 1. napjától
visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A jelen ÁSZF
hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek
hatályukat vesztik. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről a Reklámközzétevő oly
módon gondoskodik, hogy arra Szerződésekben, illetve a Megrendelőn a pontos elérési út
megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.hirtv.hu
weboldalon kerül közzétételre.

Budapest, 2020. november 1.
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