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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(„Szerződés”) 

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Párt neve MI HAZÁNK MOZGALOM  
Székhelye :  1141,Budapest Komócsy utca 5. 
Adószáma: 19086714-1-42 
Képviseli: 
 

Novák Előd  

 
mint megbízó, és reklámozó a továbbiakban „Megbízó”, 
 
 
Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről: 
  
másrészről  Mester-Ker Kft  
székhelye: 1142 Budapest, Kassai u. 38. 
képviseli: Mesterházyné Balogh Zsuzsanna 
cégjegyzékszáma: Cg.010-946-9243 
adószáma: 12145531-2-42 
számlaszám: 10100841-40897300-00000007 
 
 
mint megbízott, a továbbiakban „Megbízott” – együttesen „Felek”, külön-külön „Fél”- között az 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
 

Preambulum 
 

 
A jelen Szerződés értelmében a Felek közötti jogviszony kizárólag politikai célú és tartalmú reklámok 
terjesztésére korlátozódik. A politikai reklámok a véleménynyilvánítás szabadságának részét képezik, 
egyben politikai beszédnek is minősülnek, a közéleti kommunikáció egyik formáját képviselik; nem 
gazdasági tevékenységeket hirdetnek, hanem egy politikai párt vagy mozgalom népszerűsítését, 
megismertetését, illetve valamely politikai cél előmozdítását szolgálják. Erre való tekintettel a jelen 
Szerződés és a Felek között kialakuló jogviszony nem tartozik a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá, így nem vonatkozik 
rá különösen e törvény 5/A-5/F §-ban foglalt szabályok és fogalmak. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a jelen Szerződés keretében politikai hirdetések 
közzététele céljából hirdetési reklámfelületeket szerezzen be Megbízó részére, amelyért 
Megbízó köteles a jelen Szerződésben meghatározott díjat megfizetni. 

 
2. Szolgáltatások 
 

2.1. Megbízott vállalja a köztéri reklámkampány teljes körű lebonyolítását. Szolgáltatás kiterjed 
különösen, de nem kizárólagosan: 

• reklámkampányok tervezése, bonyolítása 

• reklámfelület értékesítők felkutatását 

• reklámfelületek beszerzése 
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3. A megrendelés folyamat, díjazás 
 

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő Megrendeli a jelen Szerződés 1., 2.  és 3. sz. 
mellékletében rögzített és ott meghatározott Kampányt (a továbbiakban: „Kampányterv”) 

3.2. A szolgáltatások díjai a Kampánytervben kerülnek meghatározásra (a továbbiakban: „Díj”). 
                     Megbízott a Megjelenést  megelőzően    jogosult díjbekérőt kiállítani a Kampányterv szereplő   
                     Díjról, amelyet Megrendelő 2 napon belül átutalás útján fizet meg. 

Késedelmes fizetés esetén Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt    
mértékével egyező mértékű kamatra jogosult (Ptk. 6:155. §).  

3.3. Megbízó nem jogosult a Megbízottal szembeni esetleges követeléseit a fizetendő díj 
összegébe beszámítani.  

 
4. Felek jogai és kötelezettségei 
 

4.1. A teljesítés helye elsősorban az Kampánytervben meghatározott konkrét hely(ek). 
4.2. Megbízott köteles a Megbízóval előzetesen egyeztetett hirdetési felületeket a szakmai 

sztenderdeknek megfelelően felkutatni és a kampánycéloknak megfelelően a szükséges 
intézkedéseket megtenni. Ez alól kivételt jelent, ha az adott hirdetési felület biztosítása 
műszaki vagy egyéb előre nem látható körülmények miatt (így különösen, de nem 
kizárólagosan: bontási határozat, sérülés, útlezárás, úttorlasz, egyéb műszaki, természeti 
akadály) nem lehetséges. Ebben az esetben Megbízott köteles cserefelületet felkutatni a 
Megrendelőnek. 

4.3. A kihelyezésre irányadó időtartam Budapesten átlagosan 3 munkanap , vidéken pedig 4-5 
munkanap. 

4.4. Politikai témájú hirdetésnél a Megbízó köteles előre nézőképet biztosítani, a plakát tartalmát 
illetően. A plakát tartalmáért a Megbízó vállal minden felelősséget,  kezességet vállal a kreatív 
tartalom jogszabályoknak történő megfelelőségéről 

4.5. A Megbízott köteles a plakát nézőképét jóváhagyatni a Reklám közzétevővel és ezt 
egyértelműen jelezni a Megbízó felé, miszerint hirdetésének tartalma (kreatívja) kihelyezésre 
kerülhet.  Amennyiben a Reklám közzétevője visszautasítja a reklám közzétételét, akkor 
Megbízó köteles az 3 (három) munkanapon belül javítani azt. 

4.6. Plakátjavitás :  5% pótdíj mentesen. További javítások : normál :7.500,-Ft+áfa/db, alpin : 
12.000,-ft+áfa/db  

4.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott felelőssége nem terjed ki arra, hogy a hirdetési 
felületek a teljes hirdetési időszak alatt üzemben legyenek. Egy vagy több hirdetési felület 
bármilyen jellegű és bármiféle okból adódó átmeneti korlátozása / nem rendelkezésre állása, 
vagy a láthatóság csökkenése vagy teljes megszűnése (pl.: felület sérülése, növényzet takarása, 
a felület elé idegen tábla kihelyezése) a teljes megbízást nem, csak az adott hirdető 
objektumot érinti.  

4.8. Megbízott köteles helyszínlistát küldeni a plakátok megjelenéséről e-mail formájában. 
4.9. Megbízó a plakátkihelyezés minőségére vonatkozó kifogásait (sérült, rongált, nem üzemelő 

berendezés, nem a megrendelt felületre való kihelyezés esetén) a kampány alatt e-mailben a 
hibáról készült videó vagy fotó mellékletével jelezheti Megbízott részére. Megbízott köteles a 
feltárt hiba elhárításához szükséges lépéseket legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül megtenni, a 
reklámfelület értékesítőt értesíteni, a hibát elháríttatni, vagy megfelelő alternatív javaslattal 
szolgálni a Megbízó részére. 

4.10. Megbízott jogosult a megbízás teljesítése érdekében közreműködőket (alvállalkozókat) 
igénybe venni. Megbízott az alvállalkozókért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 
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5. Kapcsolattartásra jogosultak: 
 
5.1. A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek kapcsolattartóikkal együttműködni, így különösen 

kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményéről, 
akik jelen Szerződés vonatkozásában nyilatkozattételre is jogosultak egyben. 

 
 
 

5.2. Megbízó részéről: 
Név: Novák Előd  
E-mail:  novak.elod@mihazank.hu 
 

5.3. Megbízott részéről: 

                    Név : Mesterházyné Balogh Zsuzsa 
        

E-mail: mesterhazy@mesterker.hu 

 

 

 
 
6. A szerződés időtartama és felmondása 
 

6.1. A jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba és Kampánytervben meghatározott 
kampány végégi tart. 

6.2. Jelen Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Az írásbeliség 
követelményéről szóban lemondani nem lehet. 

 
7. Vis Maior 
 

7.1. Felek mentesülnek a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése alól, amennyiben a 
teljesítés elmaradása előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior) következménye. 

7.2. A jelen Szerződés alkalmazásában „vis maior” teljesítés-gátló oknak minősülnek a szerződés 
megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a 
feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és 
események, amelyek nem tartoznak a vis maior-ra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának 
körébe. Különösen, de nem kizárólagosan: 

7.2.1. Természetbeni lehetetlenülés: földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb 
súlyos természeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, 
felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülés) 

7.2.2. Jogi lehetetlenülés: utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági 
embargó, karantén intézkedés. 

7.3. Vis maior bekövetkezésekor az érintett fél köteles annak fennállásáról, természetéről a másik, ill. 
amennyiben ez lehetséges, várható időtartamáról a másik felet haladéktalanul értesíteni. 

7.4. Szabályszerű értesítés esetén a jelen szerződésben foglalt teljesítési határidők meghosszabbodnak 
a vis maior időtartamával. 

 
8. Egyéb rendelkezések 
 

8.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés, illetve minden további eseti 
megrendelés lényeges tartalmát üzleti titoknak tekintik, abba harmadik személynek 
betekintést nem engednek, információt nem adnak. 

8.2 Felek a jelen Szerződésben rögzített adataik megváltozásáról kötelesek lehetőleg előzetesen, 
de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül írásban tájékoztatni 
egymást. 
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8.3 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Ptk. 1:3 §-nak megfelelően jogaik gyakorlása és 
kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, 
kölcsönösen együttműködve járnak el. 

8.4 A Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket békés úton, egyeztető tárgyalásokkal 
rendezik. Bírósághoz csak akkor fordulnak, ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek 
eredményre.  

8.5 Jelen szerződés módosítása csak írásban történhet és akkor érvényes, ha azt a felek 
cégszerűen aláírták. Az egymásnak küldött levélváltások nem tekinthetők a szerződés 
módosításának, kivéve ha ezt a felek egyező akarattal kikötik és cégszerűen aláírják. 

8.6 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt kizárólag politikai célú és témájú reklám 
megjelenés történik. 

8.7 Egyéb jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

8.8 Felek minden, a jelen Szerződésből adódó vagy azzal összefüggésben álló, különösen a 
Szerződés megszegése, fennállása, érvényessége vagy értelmezése tekintetében keletkező 
vitájuk esetén alávetik magukat összeghatártól függően a Budapesti II. és III. Kerületi 
Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

8.9 Amennyiben jelen Szerződés vagy egyedi Megrendelés vagy annak valamely rendelkezése 
érvénytelen lenne, az érvénytelenségi ok kizárólag a Szerződés meghatározott részét érinti és 
az érvénytelenség jogkövetkezményeit kizárólag ezen részekre kell alkalmazni. 

 
Felek jelen Szerződést – amely 2 (két) egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű példányban 
készült és 8 (nyolc) számozott oldalból áll – elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá az alábbi helyen és időben.  Felek egybehangzóan kijelentik, 
hogy a Szerződést aláíró személynek megvan a szükséges felhatalmazása a jelen Szerződés aláírására. 
 
 
Melléklet: 

1. sz. melléklet – OP  
2. sz.melléklet – CLP  
3. sz.melléklet – Mega  

 
 

 
Kelt.: Budapest, 2023.02.27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mester-Ker Kft   MI HAZÁNK MOZGALOM  
képv.: Mesterházyné Balogh Zsuzsanna   

 ügyvezető 
 képv.: [Novák Előd] 

Megbízott  Megbízó 
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1. sz. melléklet 

Kampányterv 
 
I. Megrendelések: 
 
Média :      Óriásplakát  
Időszak :    2023.03.01.-03.15.   
Db :      37 db  
Megbízási  díj - Kampány              Bruttó 7.435.196,- Ft 
 

 

  Felületkód Megye Város Felületcím 
Listaár/ 2 hét 

bruttó 

AlfaPlakát  3 000 010 Baranya Pécs 6-os főút - Makay út 80., Szigetvár felé 198120 

AlfaPlakát  30 020 Budapest Budapest,III.ker. Aranyhegyi út - Ürömhegyi lejtő, Bécsi út és centrum felé 167640 

AlfaPlakát  100 012 Budapest Budapest,X.ker. Hungária krt. 5-7., Ciprus u. magasságában, Kerepesi út felé, ''1'' 198120 

AlfaPlakát  100 005 Budapest Budapest,X.ker. Jászberényi út 29. - OMV kút előtt, centrum felől ''2'' 198120 

AlfaPlakát  190 003 Budapest Budapest,XIX.ker. Nagykőrösi út - Autópiac-cal szemben, centrum felé 198120 

AlfaPlakát  12 000 011 
Komárom-
Esztergom Tatabánya Dózsa Gy. út - Réti út 2., centrum felé 198120 

AlfaPlakát  14 020 007 Pest Budaörs 
M1-M7 autóp. bevezető szakasz 11.500 km szelvény, Budapest 
centrum felé 236220 

AlfaPlakát  17 000 005 Tolna Szekszárd 
56-os elkerülő út ( Pollack M. út 91-el szemben ) - Bern u., centrum és 
vasútállomás felé 167640 

Csepel 
Plakát FP-11-6 Budapest 11 Budaörsi út - Kőérberki út, centrum felől 235 585 Ft 
Csepel 
Plakát FP-11-5 Budapest 11 Egér út, M1-M7 előtt 100 méterrel, Lágymányosi híd felé 235 585 Ft 
Csepel 
Plakát FP-13-1 Budapest 13 Béke út 125., centrum felé, bal oldalon 248920 
Csepel 
Plakát FP-14-3 Budapest 14 Csömöri út - Rákos pataknál, centrum felé baloldali 248920 
Csepel 
Plakát FP-20-2 Budapest 20 Helsinki út - Torontál u.,AGIP kút előtt 50 méterrel, centrum felől 235 585 Ft 

Csepel 
Plakát FP-21-15 Budapest 21 

Csepeli Gyorsforgalmi körforgalom (Weiss Manfréd út) - Szállító út 
után 100m, centrum felől, BAL 248920 

Csepel 
Plakát FP-2045-5 PEST TÖRÖKBÁLINT Régivasútsor u. - Barackos köz, M0 felé 248920 

Index 

AOP1113 
001 Budapest 

Budapest XI. 
kerület Ajnácskakő u - buszgarázsnál 231883 

Index 
AOP6728 

005 
Csongrád Szeged Budapesti út-Dorozsmai út kereszteződés után centrum felől M5 felé 

262509 

Index 
AOP5000 

007 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

Szolnok 32-es főút, Abonyi út Barázda utca előtt centrum felől 
262509 

KROC BK01 3307 Bács-Kiskun Kecskemét 5-ös főút - Külső-szegedi út sarok BE2. 161290 

KROC BE01 3031 Békés Békéscsaba Kereki út, vasút előtt BE 161290 

KROC BO01 0396 
Borsod-Abaúj-
Zemplén Miskolc Hegyalja u. 62. 198120 

KROC BP04 1871 Budapest Budapest,IV.ker. Külső Váci út (2-es főút) 13. km BE 161290 

KROC BP09 2780 Budapest Budapest,IX.ker. Gubacsi út - Illatos út sarok KI 161290 

KROC BP14 2611 Budapest Budapest,XIV.ker. Szentlászló út - Dévényi út - Róbert K. krt. # előtt (felüljárónál)  BE 161290 

KROC BP18 0343 Budapest Budapest,XVIII.ker. Nagykőrösi út - Méta u. sarok KI 252095 

KROC CS02 0755 Csongrád Hódmezővásárhely Csomorkányi u. - Szoboszlai u. sarok 
198120 

KROC FE01 1838 Fejér Székesfehérvár Szárcsa u. - Széchenyi u. sarok BE, ALSÓ 161290 
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KROC GY01 0159 
Győr-Moson-
Sopron Győr Galántai út 5. BE 198120 

KROC HB01 0664 Hajdú-Bihar Debrecen Nyíl u. 105. 198120 

KROC HE01 2024 Heves Eger Baktai út 34. BE (ALSÓ) 235 585 Ft 

KROC NO01 1009 Nógrád Salgótarján Füleki út 114. BE 161290 

KROC SO01 3461 Somogy Kaposvár 
48-as Ifjúság útja 48.sz. alatt a Füredi u. – 48-as Ifjúság útja 
kereszteződésénél BAL 161290 

KROC SO02 0959 Somogy Siófok Wesselényi út 80. BE 161290 

KROC SZ01 3479 
Szabolcs-
Szatmár-Ber Nyíregyháza Tokaji út 2. BE 161290 

KROC VA01 0057 Vas Szombathely Külső Rumi út - Mészáros L. u. 1. (kimenő oldal) 198120 

KROC VE01 2500 Veszprém Veszprém Házgyári út, körforgalomtól 50m-re (Ajka felé) 161290 

KROC ZA01 2545 Zala Zalaegerszeg Balatoni út - Csácsi út sarok KI 161290 

          7435196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mester-Ker Kft   MI HAZÁNK MOZGALOM  
képv.: Mesterházyné Balogh Zsuzsanna   

 ügyvezető 
 képv.: [Novák Előd] 
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2. sz. melléklet 
 
Kampányterv 
 
II. Megrendelések: 
  
Média :       CLP  
Időszak :     2023.03.01.- 04.30.   
Db :       11 db  
Megbízási  díj - Kampány – 03.hó             Bruttó 615.950,-/ hó 
Megbízási  díj - Kampány – 04.hó             Bruttó 615.950,-/ hó 
 
 
 

  Felületkód Megye Város Felületcím Listaár/ 1 hó bruttó 

Dekra 
Pavilon 2040BV02A2  

Pest Budaörs Kinizsi út 1-3. 
69850 

Dekra 
Pavilon 2040BV02B2 

Pest Budaörs Kinizsi út 1-3. 
69850 

Dekra 
Pavilon 1148BV01A  

Budapest Budapest Örs vezér tere Buszpályaudvar 
69850 

Dekra 
Pavilon 9012BV01A 

Győr-Moson-
Sopron Győr 

Királyszék u. 33.  
57150 

Dekra 
Pavilon 9012BV01B 

Győr-Moson-
Sopron Győr 

Királyszék u. 33.  
57150 

Dekra 
Pavilon 8800BV01A 

 Zala  Nagykanizsa  Boszorkány u. 2.  
44450 

Dekra 
Pavilon 8800BV01B 

 Zala  Nagykanizsa  Boszorkány u. 2.  
44450 

Dekra 
Pavilon 8600BV01B2 

 Somogy  Siófok  Vak Bottyán u. 27.  
44450 

Dekra 
Pavilon 8600BV01C3 

 Somogy  Siófok  Vak Bottyán u. 27.  
44450 

Dekra 
Pavilon 9700BV01A1  

Vas  Szombathely  Zanati u. 70 
57150 

Dekra 
Pavilon 9700BV01B1  

Vas  Szombathely  Zanati u. 70 
57150 

          615950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mester-Ker Kft   MI HAZÁNK MOZGALOM  
képv.: Mesterházyné Balogh Zsuzsanna   

 ügyvezető 
 képv.: [Novák Előd] 
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3. sz. melléklet 
 
 
Kampányterv 
 
III. Megrendelések: 
 
Média :      Megaplakát 
Időszak :    2023.03.01.- 03.15.   
Db :      1 db  
Megbízási  díj - Kampány             Bruttó . 622.300,-Ft,-  
 
 
 

  Felületkód Megye Város Felületcím 
Listaár/ 2 hét 

bruttó  
Csepel 
Plakát FP 11 -13  Budapest Budapest,XI.ker. 

Egér út / M1-M7 előtt 100 méterrel m1-M7 
felé 622300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mester-Ker Kft   MI HAZÁNK MOZGALOM  
képv.: Mesterházyné Balogh Zsuzsanna   

 ügyvezető 
 képv.: [Novák Előd] 

 
 
 
 
 
 

 


