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CSS MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

hirdetési szolgáltatások nyújtására 
 
 
 

I. BEVEZETÉS 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek alapján a 
CSS Média Korlátolt Felelősségű Társaság  (Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2., Cégjegyzékét 
vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-388777,  Adószám: 27405989-2-41) a 
továbbiakban: Társaság vagy Reklámközzétevő), a Megrendelő részére az egyes léghajókon (a továbbiakban: Léghajó) 
található reklámfelületek vonatkozásában az alábbiakban részletezett reklámközzétételi, illetve hirdetési 
szolgáltatásokat nyújtja. 
 
 

II. FOGALMAK 
 
A jelen ÁSZF értelmezése során használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 
 
„Megrendelő” az a személy (Ügynökség vagy Ügyfél) , aki a Társaságtól a jelen ÁSZF szerinti hirdetési szolgáltatást 
igénybe veszi. 
„Hirdető” vagy „Reklámozó”: a Reklámtv. szerinti reklámozó, akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a 
reklámot saját számára megrendeli. A Hirdető lehet Ügyfél vagy Ügynökség.  
„Ügyfél”: az a Hirdető, aki nem minősül Ügynökségnek.  
„Ügynökség”: az a Reklámtv. szerinti Reklámközvetítő, aki a Társasággal megkötött Hirdetési Szerződés alapján a 
saját nevében, de harmadik személyek (Ügyfél) javára köti meg.  
„Hirdetési szolgáltatás”: a Társaság tulajdonában lévő vagy egyéb jogcímen általa értékesített hirdetési felületeken 
történő hirdetési, kereskedelmi kommunikációs vagy más jellegű megjelenés, amit a Megrendelő a Társaságtól igénybe 
vesz. 
„Hirdetési tarifatáblázat” a Társaság által nyújtott hirdetési szolgáltatások mindenkori nettó – ÁFA nélküli – díjait 
tartalmazó árjegyzék, mely az ÁSZF részét, egyben elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi. 
“Hirdetési Szerződés” A Megrendelő és a Társaság között létrejött, mindkét fél által aláírt eseti hirdetési megállapodás 
vagy hirdetési keretszerződés, továbbá a Megrendelő által küldött, és a Társaság által visszaigazolt megrendelés. 
„Kampányidőszak”: A Hirdetési Szerződésben rögzített hirdetési időszak, mely időszak alatt a Társaság a megrendelt 
megjelenések közzétételét biztosítja a megrendelő számára.  
„Reklám”: A Reklámtv. szerinti gazdasági reklám.  
„Társadalmi célú reklám (TCR)”: Politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, 
reklámcélokat nem szolgáló, ellenszolgáltatás fejében közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely 
közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a fogyasztóra. 
„Hirdetés”: A Reklám, a TCR, a Politikai Hirdetés, és minden egyéb a Hirdetési Szolgáltatásként értékesített megjelenés. 
„Reklámeszköz”: Az adott helyszínen/helyszíneken lévő Léghajó 
„Közzététel” a reklám megismerhetővé tétele. 
„Reklám címzettje” aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut. 
„Reklám közzétevője” A Reklámtv. szerinti Reklámközzétevő.  
„Reklámszolgáltató” A Reklámtv. szerinti Reklámszolgáltató  
“Reklámfelület” A Társaság, mint reklámközzétevő tulajdonában vagy egyéb módon rendelkezésre álló (általa bérelt, 
vagy más jogcímen rendelkezésére álló), hirdetés közzétételére szolgáló reklámfelületek. 
Szerződés: Az ÁSZF és a Hirdetési Szerződés együtt. 
Szerződő Felek vagy Felek: Társaság, a Megrendelő, az Ügyfél 
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 
„Reklámtv.” vagy „Grtv.”: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. 
törvény. 
„Szjt.” a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. 
Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény  
„Tpvt”: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény  
„TvTv.” a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény  
„Kormányrendelet” a 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 
„Etikai Kódex” jelenti a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága és az Önszabályozó Reklám Testület által 
elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexet. 
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III. A HIRDETÉS MEGRENDELÉSE ÉS ELFOGADÁSA, A HIRDETÉSI SZERZŐDÉS 

LÉTREJÖTTE 
 
 
Ajánlatkérés, megrendelés 
 
3.1. A Megrendelő a megrendelés előtt a Társaságtól írásban egyedi ajánlatot kérhet. Az e-mailen küldött ajánlatkérés 
akkor minősül írásbeli ajánlatkérésnek, ha azt a címzett elektronikus úton visszaigazolja. 
 
3.2. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell: 
– a Megrendelő teljes nevét/cégnevét, székhelyét/lakcímét, levelezési címét, adószámát, cégjegyzékszámát, 
képviselőjét; 
– a Megrendelő telefonszámát; 
– a Megrendelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mailcím); 
– ha a Megrendelő ügynökség, úgy az Ügyfél megnevezését; 
– a hirdetés fajtáját, a kampány kezdőidőpontját és annak megrendelt időtartamát; 
– a hirdetés megjelenítésének tervezett időpontját, a hirdetések darabszámát  
Az ajánlatkéréssel a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
3.3. A Társaság az egyedi ajánlatkérésre – annak kézhezvételtől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – 
indikatív, nem kötelező érvényű, tájékoztató ajánlatot küldhet meg.  
 
3.4. Az ajánlatban szereplő díjak csak az ajánlatban szereplő rendelési mennyiség teljes megrendelése esetén érvényesek, 
az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak akkor válik a szerződés részévé, ha a Társaság az eltérést írásban 
elfogadja. 
 
3.5. A Megrendelő az ajánlat szerinti hirdetési szolgáltatást, az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelés küldésével 
rendeli meg. 
 
3.6. Megrendelést a Társaság kizárólag írásban fogad el. E-mailen küldött megrendelés akkor minősül írásbeli 
megrendelésnek, ha az mellékletként tartalmazza a Megrendelő által aláírt megrendelést szkennelt formátumban és 
annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja. 
 
3.7. A megrendelésnek a 3.2. pontban írtakon kívül tartalmaznia kell: 
 
– a kampány időtartamát és a hirdetés teljes szövegét, annak témáját, a kreatív jellemzőit, megjelenését; 
– a hirdetési tarifatáblázat szerinti listaárat, kedvezményeket, az esetleges kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjat. 
 
3.8. A Társaságnak jogában áll az adott Megrendelőn, Ügyfélen kívül a Hirdetésben megjelenő egyéb reklámozó(k), 
hirdető(k) megjelenését visszautasítani, vagy az ilyen jellegű megjelenésért felárat felszámolni, akár utólagosan is, 
amennyiben a közzétenni kért hirdetés kreatívján a Megrendelőn kívül olyan, a jelen ÁSZF szerint Hirdetőnek 
minősülő személy közleménye is található, akit a Megrendelő a Megrendelés visszaigazolását (a Hirdetési Szerződés 
megkötését) megelőzően nem jelentett be. Amennyiben az ilyen korábban meg nem nevezett reklámozó a kreatívról 
már technikai okokból nem távolítható el, akkor Társaság jogosult saját döntése alapján a teljes kampány megjelenését 
visszautasítani. Az ebből eredő károkért Társaság nem felel.  A felár mértéke az ilyen „be nem jelentett” Hirdetőnként 
az érintett kampány teljes nettó megrendelt értékének maximum 30 %-ig terjedhet, melynek mértékét Társaság állapítja 
meg egyedileg, amely felárat a Megrendelő köteles megfizetni.  
  
A megrendelés visszaigazolása, a megrendelés visszautasítása 
 
3.9. A Társaság a megrendelést – amennyiben azt a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelőnek ítéli – annak 
kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja, vagy a visszaigazolt megrendelés szerinti 
tartalommal a Felek Hirdetési Szerződést kötnek. Az itt írt visszaigazolással a Megrendelő és a Társaság között, a 
hirdetési szolgáltatás nyújtására irányuló Hirdetési Szerződés létrejön.  
 
3.10. A Hirdetési Szerződés megkötését követően, a Hirdető személye és a hirdetés a Társaság hozzájárulása nélkül 
nem módosítható, a hirdetési felület más harmadik személyre át nem ruházható. 
 
3.11. A Társaság indoklás nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani. 
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3.12. A Társaság különösen visszautasíthatja a megrendelést, ha a megrendelés nem tartalmazza a jelen ÁSZF szerinti 
adatokat, a megrendelésből valószínűsíthető, hogy a megjeleníteni kívánt hirdetés jogszabályba vagy a jelen ÁSZF 
rendelkezéseibe, reklámetikai szabályba ütközik, vagy éppen harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogát vagy 
egyéb jogát, illetve jogos érdekét sérti. 
  
3.13. Figyelemmel arra a körülményre, hogy a Megrendelő érdeke, hogy az adott Kampány a lehető legmagasabb 

színvonalon valósulhasson meg, ezért a Megrendelő a Megrendelését legkésőbb az adott Kampány tervezett kezdési 

időpontját megelőző 6 (hat) héttel köteles a Társasághoz eljuttatni. A Kampány teljesítéséhez ugyanis a Társaságnak be 

kell szereznie a vonatkozó repülési és egyéb engedélyeket, helyszíni tesztrepülést kell végeznie és minden egyéb, a 

Társaság érdekkörébe tartozó szükséges intézkedést meg kell tennie. Erre figyelemmel a Társaság a Kampány kezdési 

időszakát megelőző 30 napnál korábbi megrendelést nem fogad be, ez alól kivételt képezhet, amennyiben a Megrendelő 

vállalja az engedélyezés csúszásával járó kockázatot, amelynek további költségeit és a kampány esetleges csökkentett 

időtartamát – a Társaságot megillető közzétételi díj mértékének változatlan hagyása mellett – is tudomásul veszi.  

3.14. Megrendelő köteles a megrendelés leadása során nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy az Ügyfél, illetőleg az a 
személy, aki a jogszabályi előírások értelmében e tekintetben reklámozónak minősül, a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény (Tvtv.) 11/G. §-ának hatálya alá tartozó személynek minősül-e. 
 

IV. A KREATÍV ANYAG ÁTADÁSA, A KIHELYEZÉS FOLYAMATA, A KAMPÁNY TELJESÍTÉSE 
 
4.1. Tekintettel az Reklámeszköz nem szokványos megjelenésére a Megrendelő a Megrendelés visszaigazolását, a 

Hirdetési Szerződés aláírását követő 7 (hét) napon belül – de legkésőbb az adott Kampány indulását megelőző 30 

nappal - Megrendelő köteles a hirdetési kreatív anyagokat a Társaságnak átadni. 

Társaság az átadott kreatív anyagok átadását követő 5 munkanapon belül – amennyiben az későbbi időpontra esik, úgy 

nem később, mint az adott Kampány kezdőidőpontját megelőző 25 nappal – kreatív megvalósíthatósági javaslatokat 

és látványtervet küld a Megrendelőnek. Megrendelő köteles az így megküldött kreatív megjelenési javaslatokat azok 

megérkezésétől számított 48 órán belül írásban kiválasztani, melyik kreatív megjelenést választja. A Kreatív díj mértékét 

a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza, vagy a Felek abban egyedileg állapodnak meg. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a késedelmes megrendelés vagy egyéb, a Megrendelő érdekkörében 

felmerülő okból a kreatív anyagok későn jutnak el a Társasághoz, úgy az esetleges késedelmes Kampány indulás és/vagy 

rövidebb vagy meghiúsult kampány okán a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli és jogosult a Hirdetési 

Szerződés alapján a teljes reklámközzétételi díjat a Megrendelő részére kiszámlázni.  

 

4.2. Köpeny (vagy más kreatív anyag) gyártása: 

Társaság vállalja, hogy amennyiben szükséges úgy Megrendelő számára egyedi palástot gyárt az általa elfogadott 

kreatívval. Megrendelő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a köpeny gyártási ideje akár 15 (tizenöt) munkanap is lehet.  

Amennyiben Társaság végzi az adott kreatív anyag gyártását Megrendelő részére akkor a Kreatív anyag 
megvalósításához szükséges nyomdai vagy más anyag leadására a Megrendelő legkésőbb 30 munkanappal a Kampány 
kezdő napját megelőzően köteles a Társaság által meghatározott módon, és specifikációk szerint, a Táraság által 
meghatározott helyszínen történő teljesítéssel. A késedelmes megrendelés, kreatívanyag leadás, késedelmes szállítás 
jogkövetkezményeiért valamennyi felelősség a Megrendelőt terheli.  
 
4.3. Felek rögzítik, hogy – amennyiben a Hirdetési Szerződés arra is vonatkozik – az egyes Kampányhoz tartozó 
Kreatívok gyártásának díját az 1. sz., melléklet tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő által leszállított kreatív anyag 
nem felel meg arra, hogy az a Hirdetési felületen megjelenjen, és azt a Megrendelő a  Társaság erre irányuló felszólítása 
ellenére sem módosítja, cseréli ki, úgy az ezzel járó valamennyi következmény (kampány csúszása, elmaradása, rövidebb 
kampány teljesítése) a Megrendelőt terheli azzal, hogy a Társaságot valamennyi, a kreatívok kihelyezésével és a 
Kampány közzétételével kapcsolatos díj a Hirdetési Szerződésben írtak szerint megilleti, azon felül a nála felmerült 
igazolt többlet költséget a Megrendelőtől követelheti. 
 
 
 
 
 
 
4.4. A Kampány Teljesítése: 
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Figyelemmel a Reklámeszköz speciális jellegére és arra a körülményre, hogy a Reklámeszköz (azaz a Léghajó) csak 

meghatározott időjárási viszonyok mellett repülhet, az egyes befoglalt, illetve a Hirdetési Szerződésben meghatározott 

Kampányidőszakok a maximális időtartamot jelentik. Erre figyelemmel amennyiben az Hirdetési szerződésben 

meghatározott kampány időtartamnál a Társaság - nem a Társaságnak felróható okból (így pl. változó vagy nem 

megfelelő időjárási viszonyok miatt)  - rövidebb időtaramban tudja csak az adott Kampányt teljesíteni, úgy – 

amennyiben a mellékletben meghatározott minimum időszakot a Társaság teljesíti – a Kampányt a felek teljesítettnek 

tekintik, és a Társaságot megilleti a teljes kampány után járó reklámközzétételi díj. 

4.5. A hirdetések Léghajón történő elhelyezését és azok eltávolítását kizárólag a Társaság és annak alvállalkozói 
végezhetik. A Társaság nem vállal felelősséget a hirdetések helyes kihelyezéséért, ha annak technikája eltér a Társaság 
által megküldött specifikációtól. 
 
4.9. A Hirdetési Szerződés teljesítése után megmaradt (fel nem használt) kreatív anyagokért a Társaság nem tartozik 
felelősséggel, azokat nem köteles megőrizni, az elszállításról a Megrendelő köteles haladéktalanul gondoskodni. 
  
4.10. Amennyiben a hirdetések elhelyezését vagy fennmaradását hatóság bármilyen okból megtagadja, úgy a 
megrendelés hatályát veszti. Eben az esetben Megrendelő nem támaszthat kártérítési vagy egyéb igényt a Társasággal 
szemben, azonban az esetleg már megfizetett hirdetési díj – elmaradt teljesítésre jutó – időarányos része a 
Megrendelőnek visszajár. Ezen esetekben az 1. sz., mellékletben az egyes megrendelhető kampány időszakoknál a 
minimum időszakként feltüntetett időtartamot kell a teljesítendő időszaknak venni és ez alapján kell számítani a 
visszajáró arányos díj mértékét. 
 
4.11. A Társaság jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a Megrendelő által átadott reklámanyagban hibát 
észlel és azt a Megrendelő a Társaság felhívására 2 (kettő) munkanapon belül nem javítja ki. A kijavításból eredő 
késedelmes megjelenésért a Társaság nem felel. 
 
A Társaság jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a kreatív anyag Hirdetési Szerződés megkötését követően 
megismert tényleges tartalma a Társaság üzleti érdekeit súlyosan sérti, vagy a hirdetési anyag akár tartalmilag, akár 
technikailag nem felel meg a megjelenítés általánosan elfogadott színvonalának vagy a jelen ÁSZF-be, illetve a Hirdetési 
Szerződésbe ütközik. 
 
Amennyiben bármely harmadik személy jogszabálysértésre vagy etikai szabály megsértésére hivatkozva, a Társaságtól 
az adott hirdetés közzétételének megszüntetését, vagy felfüggesztését kéri, úgy erről a Társaság a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti Amennyiben az itt írt jogsértés nyilvánvaló, úgy a Társaság jogosult a további közzétételt 
megtagadni, a Kampány felfüggeszteni. 
  

V. LEMONDÁS 
 
5.1. A Társaság lemondásnak tekinti, ha Megrendelő a Hirdetési Szerződés teljesítését nem kéri. A lemondásra 
vonatkozó feltételek vonatkoznak a Megrendelő mindazon módosítására, módosítási igényére is, amelyekben 
Megrendelő egy már visszaigazolt megrendelésben (Hirdetési Szerződésben) meghatározott bármely feltételt (hirdetési 
időszak futamideje/Kampány, a Léghajó repülési helyszíne, stb.) kívánja módosítani.  
5.2. Figyelemmel a Reklámeszköz speciális jellegére (helyszín kiválasztása, a repülés időtartama, stb.) és arra, hogy a 
kampány megvalósításának egyéb speciális feltételei vannak, ide értve azt, hogy ehhez külön engedélyeket kell a 
Társaságnak beszereznie, amely költségekkel jár, a lemondás csak kivételes esetben, az itt meghatározott feltétek esetén 
lehetséges a Megrendelő részéről: 
 
5.3. A Megrendelő a Kampány tervezett indulási időpontjától számított 
 

- több mint 8 héttel a Kampányt, így annak megrendelését jogkövetkezmény nélkül lemondhatja, azaz 
jogkövetkezmény nélkül elállhat a Hirdetési Szerződéstől; 

- 7-8 hét közötti időpontban a Kampány/megrendelés lemondása esetén a Reklámközzétételi díj 25%-át 
(huszonöt százalékát) köteles megfizetni a Társaságnak; 

- 6-7 hét közötti időpontban a Kampány/megrendelés lemondása esetén a Reklámközzétételi díj 50%-át (ötven 
százalékát) köteles megfizetni a Társaságnak;  

- 6 héten belüli időpontban a Kampány/megrendelés lemondása esetén a Reklámközzétételi díj 100%-át (száz 
százalékát) köteles megfizetni a Társaságnak;  

 
Felek rögzítik, hogy a fentiek irányadók abban az esetben is, amennyiben a Hirdetési szerződés a fenti – már 
jogkövetkezménnyel terhes – lemondási határidőn belül kerül aláírásra.  
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VI. FELELŐSSÉG 

 
6.1. Felek rögzítik, hogy a Reklámtv. vonatkozásában reklámozónak a Megrendelő – illetve amennyiben a Megrendelő 
Ügynökség, úgy az Ügyfél - minősül. 
 
6.2. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa átadott bármely kreatív anyag, közzétételre szánt megjelenés, stb. 

mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (ide értve különösen  Reklámtv., az "Fttv." Tpvt., a TvTv. 

és a Kormányrendelet, a piaci önszabályozás keretében létrehozott magatartási kódex rendelkezéseinek, valamint az 

egyes, a kreatívban bármilyen módon megjelenő árukra, termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokban 

megállapított speciális rendelkezéseknek.  Megrendelő szavatol azért, hogy a Hirdetés közzététele nem sérti harmadik 

személyek jogait és tiltott szolgáltatást, terméket nem reklámoz.  

A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Hirdetés - így az abban felhasznált kreatív anyag - vonatkozásában a 

Kampány időtartamára és az adott felhasználás területére (így a kiválasztott helyszínre) vonatkozó felhasználási, így 

reklám célú felhasználásra vonatkozó valamennyi jogával rendelkezik, annak felhasználására a Kampány időszakra 

vonatkozóan a Társaságnak engedélyt ad, továbbá szavatol azért, hogy a felhasználást más harmadik személy szerzői, 

szomszédos , kapcsolódó vagy általános polgári jogi, védjegy jogi vagy egyéb jogosultsága nem akadályozza és nem is 

korlátozza.  

6.3. Bármilyen, – a fentiek megsértése okán – harmadik személy, vagy éppen hatóság részéről származó követelés, 

igény, szankció (bírság, eltávolítási kötelezettség, kötbér, költségigény, stb.) és az ebből eredő teljes  kár megtérítésére 

a Megrendelő a Társaság felé helytállni, az így felmerült teljes kárt teljes egészben megtéríteni tartozik (ide értve a 

közigazgatási vagy más határozattal megállapított kötbért, bírságot kártérítési összeget,  valamint a Társaság jogvitával 

összefüggésben felmerült költségeit is).  

6.4. Társaság az itt írt tartalom vonatkozásában kizárja felelősségét harmadik személyek jogainak (ideértve a 

személyiségi, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi és általános polgári jogokat) a Hirdetési Felületen közzétett 

Hirdetéssel történő megsértéséért, az ilyen igényekkel szembeni helytállás kizárólag a Megrendelő kötelezettsége és az 

ebből származó károk vonatkozásában a 6.3. pont az irányadó. 

6.5. Egyik Fél sem felel Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén 

kívül eső, elháríthatatlan külső esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, 

áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, járvány, rendkívüli időjárási 

változás, a léghajó repülését befolyásoló időjárási viszonyok, (”Vis Maior”). Ha Vis Maior esemény miatt a szerződés 

szünetelésének az időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani vagy attól elállni.  

 

VII. DÍJAZÁS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

7.1. Társaság vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt hirdetéseket a Hirdetési Szerződésben rögzített árak 

figyelembe vételével megállapított díjak („Reklámközzétételi Díj” vagy „Hirdetési Díj”) ellenében teszi közzé.  A Felek 

a Grtv. 5/C. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül, 

úgy – az esetleges kedvezmények és árengedmények a mindenkori reklámozókat/hirdetőket illetik meg. A Grtv. 5/C 

§ (2) bekezdése alapján a Megrendelő (amennyiben Ügynökség) az egyes reklám-megrendelések során kapott esetleges 

árengedményt teljes egészében az általa képviselt Reklámozó/Hirdető javára köteles érvényesíteni. E jogszabályi 

kötelezettség – amennyiben Ügynökség – a Megrendelőt terheli, annak teljesítéséért kizárólagos, teljes felelősséggel 

tartozik. 

7.2. Társaság a Hirdetési Szerződés alapján megrendelt közzétételek vonatkozásában az adott egyedi megrendelésben 

meghatározott kampány befejezését követő 8 napon belül állítja ki és küldi meg az adott kampányra vonatkozó a 

számlát a Megrendelőnek. A Megrendelő a hirdetési díjat is magában foglaló, a Társaság által kiállított szabályszerű 

számla ellenértékét az adott kampány utolsó napját követően a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül 

átutalással egyenlíti ki.  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles 

megfizetni a Társaságrészére. 

7.3. A Társaság a Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő hozzájárulása nélkül alvállalkozót is igénybe vehet, mely 
közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra. 
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7.4. A Társaság a Kampányban a Léghajón kihelyezett hirdetésekről fényképfelvételt készít, amelyet a Megrendelő 
kérésére bemutatja, ezt teljesítés igazolásként a Megrendelő elfogadja. 
 
7.5. Amennyiben a Megrendelő a Társaság szerződésszerű teljesítését vitatja, úgy legkésőbb a kampány utolsó napjáig 
(jogvesztő határidő) jogosult a szerződésszerű teljesítést írásban kifogásolni. A bejelentett kifogást Felek közösen 
kivizsgálják és arról 2 (két) munkanapon belül jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a 
teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem tehet. 
 
7.6. Amennyiben a Társaság teljesítését a Megrendelő a fenti jogvesztő határidőn belül nem kifogásolja, úgy a teljesítés 
elfogadottnak tekintendő. 
 
7.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegésért való felelősségét a Társaság – a szándékosan, súlyos 

gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való felelősség kivételével – a részére az adott Kampányban megfizetett Hirdetési Díj összegére 

korlátozza. 

VIII. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 

8.1. A Felek az együttműködésük időtartamát a Hirdetési Szerződésben határozzák meg. 

8.2. Felek azonnali hatállyal a másik félnek címzett írásbeli nyilatkozattal megszüntethetik a Hirdetési Szerződést, 

amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. 

A jelen ÁSZF és így a Hirdetési Szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

Megrendelő részéről: 

 a fizetési kötelezettség 8 (nyolc) napot meghaladó késedelmes teljesítése;  

 ha a jelen ÁSZF Hirdetési Szerződés/visszaigazolt Megrendelés a Megrendelő szerződésszegő 
magatartását súlyos szerződésszegésként nevesíti. 
 

Társaság részéről: 

 a megrendelt Hirdetéseket a Társaság neki felróható okból nem szerződésszerűen teszi közzé, és ezt a 
magatartását a Megrendelő írásbeli figyelmeztetése ellenére nem orvosolja oly módon, hogy – 
amennyiben az szükséges - kompenzációt biztosít a Megrendelő részére a hibás teljesítés miatt; 

 ha a jelen ÁSZF Hirdetési Szerződés/visszaigazolt Megrendelés a Társaság szerződésszegő magatartását 
súlyos szerződésszegésként nevesíti. 

 
Mindkét Felet megilleti a jelen Szerződés azonnali hatályú, indokolást tartalmazó írásbeli értesítéssel történő 

felmondásának joga akkor, ha 

 a másik Fél megszegi a Szerződést és a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítést követő 8 (nyolc) napon 

belül nem orvosolja azt (amennyiben a szerződésszegés orvosolható); 

 a másik Fél súlyosan vagy ismételten megszegi a Szerződést; 

 a másik Fél csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerül, illetve bizonyíthatóan 

fizetésképtelenné válik. 

 
 IX. TITOKTARTÁS 

 
9.1. Szerződő Felek feltétlen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a 
másik félre, a másik fél termékeire, szolgáltatásaira, egyéb fejlesztéseire, találmányaira, szerzői, vagy egyéb személyhez 
fűződő jogaira, szerzői jogi védelem alapjául szolgáló mű létrehozását megalapozó ötleteire, eljárásaira, technikai 
megoldásaira, terveire vagy műszaki információira és adataira, marketing terveire és minden egyéb olyan adataira 
vonatkozó információt – melynek megőrzéséhez, titokban tartásához a másik félnek gazdasági érdeke fűződik (a 
továbbiakban: ,,Vagyoni Értékű Információk”) – üzleti titokként kezelnek és azokat, harmadik személy tudomására 
nem hozzák. 
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9.2. A Feleket a titoktartási kötelezettség függetlenül attól terheli, hogy azok tárgyát képező információk milyen 
adathordozón kerültek rögzítésre, vagy milyen módon tárgyiasultak, függetlenül attól is, hogy azoknak a jelen szerződés 
aláírása előtt vagy azt követően jutottak birtokába. A titoktartásra vonatkozó kötelezettség Szerződő Feleket a jelen 
szerződés megszűnését követően is határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettséget mindkét Felet saját 
munkatársaival, közreműködőivel, teljesítési segédeivel is tudomásul véteti, azonban ez a körülmény önmagában nem 
mentesíti az adott Szerződő Felet a helytállási kötelezettsége alól arra az esetre, ha a titoksértés az adott szerződő fél 
munkatársának, megbízottjának, közreműködőjének, teljesítési segédjének magatartásával ok-okozati összefüggésben 
áll elő. 
 
9.3. Szerződő Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a publikusan elérhető információkra; a jelen szerződés 
megkötése előtt titoktartási kötelezettség nélkül már a Szerződő Felek birtokában lévő információkra; a Szerződő Felek 
bármely hatóság által folytatott vizsgálat keretében információ szolgáltatási kötelezettsége esetében, amennyiben a 
hatóság által kért információkról a Szerződő Felek egymást kölcsönösen tájékoztatják. 
 
 

X.  GRTV. RENDELKEZÉSEK 
 
10.1. Megrendelő – amennyiben Reklámközvetítő/Ügynökség - kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetések közvetítésére 
vonatkozó szerződés alapján a Hirdetők nevében jár el, és képviseleti joga a hirdetések/reklámok közzétételére irányuló 
szerződésnek a Reklámozók/Hirdetők nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására, 
az erre vonatkozó számla befogadására is kiterjed, valamint hogy a Társaság a megrendelt hirdetéssel kapcsolatos 
jognyilatkozatait a Megrendelő felé joghatályosan megteheti. 
 
10.2. A Megrendelő – amennyiben Reklámközvetítő/Ügynökség - kijelenti és szavatolja továbbá, hogy jogosult a 

Hirdető/Ügyfél nevében eljárni a Grtv. 5/B.§ (3) bekezdése szerinti értesítési és beszámolási kötelezettségének 

befogadása során, azzal, hogy az így kapott információt köteles ésszerű időn belül az Ügyfél részére továbbítani.  

 
XI. JOGNYILATKOZATOK, KAPCSOLATTARTÁS 

 
11.1 A Szerződésben előírt nyilatkozatokat Szerződő Felek írásban kötelesek megtenni. Írásban tett nyilatkozatnak 
számít a postai küldeményként a másik fél jelen Hirdetési szerződésben meghatározott értesítési címére, vagy a fél által 
utóbb, írásban megadott értesítési címre eljuttatott levél. Felek a kapcsolattartásnál és adminisztrációs ügyintézésnél az 
elektronikus levelezést is írásos formának ismerik el. 
 
11.2. Szabályszerűen kézbesített az írásbeli nyilatkozat akkor is, ha azt a postai elismervénnyel egyenértékű igazolást 
kiadó futár révén, vagy személyesen adják át. Írásbeli nyilatkozatnak számít az e-mail útján elküldött értesítés, ide nem 
értve a Szerződés megszüntetésére vonatkozó esetet. Az e-mailen küldött értesítések átvétele időpontjának a feladásuk 
napját követő napot kell tekinteni, míg postai kézbesítés, futárpostai küldemény, vagy személyes kézbesítés esetén az 
átvételi elismervényen szereplő időpont minősül az átvétel idejének.  
 
11.3. A Hirdetési szerződésben megjelölt, vagy utóbb szabályszerűen közölt címre megküldött ajánlott, tértivevényes 
postai küldeményben elküldött bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek közlését eredménytelen 
kézbesítés esetén is megtörténtnek kell tekinteni a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon. 
 
11.4. Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek a Hirdetési Szerződésben kerülnek rögzítésre. A Felek a 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban kötelesek a másik Fél tudomására hozni.  

 
XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
12.1. A Szerződő Feleket a Szerződés alapján megillető bármely jogosultságról való lemondás nem értelmezhető 
kiterjesztőleg, továbbá a fél szóbeli nyilatkozata, vagy egyéb magatartása még abban az esetben sem tekinthető érvényes 
lemondó nyilatkozatnak, ha az a szokásjog, a szakmai konvenciók vagy a kialakult kereskedelmi gyakorlat alapján annak 
látszatát kelti, kivéve, ha a joglemondás a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatban történik. 
 
12.2. A Szerződésben meghatározott bármely rendelkezés érvénytelensége a szerződés többi rendelkezésének érvényét 
és hatályát nem érinti, az érvénytelen rendelkezéseket – amennyiben az alapvető jogokat és kötelezettségeket érint – a 
Szerződő Felek a tudomásszerzést követően haladéktalanul, jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek 
pótolni úgy, hogy a Szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás csak akkor változtassa meg, ha az a Szerződésben 
szabályozott jogok és kötelezettségek teljesítése szempontjából elkerülhetetlen. 
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12.3. 1.2. Az Társaság bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azzal, hogy a módosítás a már 
visszaigazolt megrendeléseket, illetve a létrejött Hirdetési Szerződéseket nem érinti. 
 
12.4. A jelen ÁSZF és az egyedi visszaigazolt megrendelés (Hirdetési Szerződés) közötti esetleges eltérés esetén, a 
visszaigazolt megrendelés (Hirdetési Szerződés) rendelkezései az irányadók. 
 
12.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Grtv”, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(„Ptk”), az Fttv., rendelkezései és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezési az irányadók. 
 

12.4. Melléklet(ek) 

1. sz. melléklet – Hirdetési tarifatáblázat 
Felek rögzítik, hogy a fenti mellékletek jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
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1. sz. melléklet Hirdetési tarifatáblázat 
 
I. Listaárak (engedmény nélküli)  

 

i. egy hetes Kampány listaára: Léghajónként 6.700.000 Ft,- + ÁFA, azaz hatmillió 

hétszázezer forint plusz ÁFA/Léghajón megjelenő kreatívok 

 

ii. két hetes Kampány listaára: Léghajónként 11.700.000 Ft,- + ÁFA, azaz tizenegymillió 

hétszázezer forint plusz ÁFA/Léghajón megjelenő kreatívok  

 

iii. négy hetes Kampány Hirdetési Díja: Léghajónként 21.700.000 Ft,- + ÁFA, azaz 

huszonegymillió hétszázezer forint plusz ÁFA/Léghajón megjelenő kreatívok  

 

Az 1 (egy) hetes Kampány esetén a Társaság szerződésszerűen akkor teljesít, amennyiben 7 nap 8 óra időintervallumban 

repül a Léghajó kijelölt helyszínen. Figyelemmel arra, hogy a Reklámeszköz repülése az időjárási viszonyoktól nagyban 

függ, ezért – az összesen 56 óra repülési idő is szerződésszerű teljesítésnek felel meg, amennyiben azt a Társaság 6-10 

(hat-tíz) nap közötti időszakban teljesíti („Minimum időszak”).  

A 2 (két) hetes Kampány esetén a Társaság szerződésszerűen akkor teljesít, amennyiben minimum 13 nap 8 óra 

időintervallumban repül a Léghajó kijelölt helyszínen. Figyelemmel arra, hogy a Reklámeszköz repülése az időjárási 

viszonyoktól nagyban függ, ezért – az összesen 104 óra repülési idő is szerződésszerű teljesítésnek felel meg, 

amennyiben azt a Társaság 12-18 (tizenkettő-tizennyolc) nap közötti időszakban teljesíti („Minimum időszak”). 

A 4 (négy) hetes Kampány esetén a Társaság szerződésszerűen akkor teljesít, amennyiben minimum 25 nap 8 óra 

időintervallumban repül a Léghajó kijelölt helyszínen. Figyelemmel arra, hogy a Reklámeszköz repülése az időjárási 

viszonyoktól nagyban függ, ezért – az összesen 200 óra repülési idő is szerződésszerű teljesítésnek felel meg, 

amennyiben azt a Társaság 20-35 (húsz-harmincöt) nap közötti időszakban teljesíti („Minimum időszak”). 

 

II. Kreatív díj: 

iv. Megrendelő által megküldött kreatív anyagok alapján – azok jellemzői függvényében – a 

Társaság 150.000 – 250.000 Ft + ÁFA közötti díjazás fejében látványtervet készít és 

nyomda kész állapotban leadja a gyártó cég számára.  

 
 
 
A Felek közös megegyezéssel a fentiekben foglalt díjaktól eltérő díjakban is megállapodhatnak. 
 


