
Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)

A CZMB Bt. által kiadott sajtó termékekben megjelenítendő
hirdetések megrendeléséről

Jelen dokumentum a CZMB Bt. (székhely: 2086 Tinnye, Honfoglalás utca 39., cégjegyzékszám: 
13-06-068632, adószám: 25149384-1-13), a továbbiakban Kiadó, Általános Hirdetési Feltételeit 
tartalmazza.
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1. Bevezetés
1.1. A jelen dokumentum a KÖRTVÉLYES című nyomtatott és a tinnye.info online sajtó 
termékekben megjelenő hirdetési felületeinek értékesítési feltételeit tartalmazza.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Kiadó és a reklámfelületet igénybe vevő (a 
továbbiakban Hirdető) között létrejött szerződés végrehajtásának körülményeit.

2. Általános rendelkezések
2.1. A Kiadó mindenkor érvényes Általános Hirdetési Feltételei és Médiaajánlata a 
http://tinnye.info/media internetes címen megtalálhatóak.

2.2. Az újságban kizárólag a jogszabályoknak megfelelő, közzétételre alkalmas, etikai és esztétikai 
normát, közerkölcsöt vagy bármely vallási felekezetet nem sértő hirdetés jelenhet meg. Ezen kívül a
hirdetéseknek párt- és politikamentesnek kell lenniük, kivételt képeznek az országgyűlési, 
önkormányzati és EP választások, valamint a népszavazásokkal összefüggő hirdetések.

2.3. Hirdető teljes felelősséget vállal az általa megjelentetett hirdetés valódiságáért, és azért, hogy 
az a jogszabályoknak teljes mértékben megfeleljen. Hirdető felelőssége, hogy a hirdetés ne sértse 
harmadik fél sem szerzői, sem egyéb jogait.

2.4. Hirdető garantálja és felel a közzétételhez szükséges jogok megszerzéséért. Kiadó nem jogosult
vizsgálni ezen jogok meglétét, és jogsértés esetén semmiféle felelősséggel nem tartozik.

2.5. Hirdető a hirdetés legelső megjelenése előtt köteles Kiadó rendelkezésére bocsátani a hatályos 
jogszabályokban, így elsősorban a 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló jogszabály előírt okiratok másolatát.

2.6. A hirdetési szerződés a megrendelést követő, Kiadó által visszaküldött visszaigazolással jön 
létre. Amennyiben Kiadó visszaigazolása a megrendeléshez képest különbséget tartalmaz, a 
szerződés akkor jön létre, ha megrendelő azt jóváhagyja, vagy részéről 48 órán belül nem érkezik 
ellentmondó írásbeli válasz.

2.7. Hirdető a hirdetési szerződés létrejöttével visszavonhatatlanul átvállalja Kiadótól, Kiadó 
alkalmazottaitól és megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a vonatkozó jogszabályok (Ptk., 1996. 
évi LVII. tv., 1999. évi LXXVI. tv., 2008. évi XLVIII. tv., 2010. évi CIV. tv., 2010. évi CLXXXV. 
tv.), a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival vagy megbízottjaival szemben fennálló mindazon 
bírságot, megállapított sérelemdíjat, kártérítést és egyéb költséget, amelyet a jogszabályok, a 
hirdetési szerződés, és jelen Általános Hirdetési Feltételek Hirdető általi megszegése miatt a 
hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival vagy megbízottjaival 
szemben érvényesítenek. Hirdető köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott 
bírságot, kártérítést, egyéb költséget. Abban az esetben, ha azt Kiadó, Kiadó alkalmazottai vagy 
megbízottjai már kiegyenlítették, Hirdető köteles azt a kifizetőnek haladéktalanul és teljes 
mértékben megtéríteni.
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2.8. Kiadó jogosult a jogszabályba és egyéb tilalmakba ütköző hirdetések megjelentetését 
egyoldalúan, a jogszabályra vagy tilalomra való hivatkozással megtagadni. Ezért Kiadóval szemben
semmilyen szankció, kártérítés és egyéb költség nem érvényesíthető.

3. Hirdetés megrendelése
3.1. Hirdetés megrendelésének minősül minden írásban (postai úton, emailen, személyesen) érkezett
megrendelés.

3.2. A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell:

3.2.1. a megrendelő személy teljes nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím);

3.2.2. a kívánt megjelenési dátumokat és/vagy megjelenési számot;

3.2.3. a kiválasztott médiumot („KÖRTVÉLYES nyomtatott” vagy „tinnye.info online”) és a
kívánt hirdetési felület pontos meghatározását (amennyiben ez a megrendelő lapon 
kiválasztható);

3.2.4. szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az illetékes állami adóhatóság által 
kiadott, szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyét;

3.2.5. minden egyéb, a médiaajánlatban szereplő elvárt adatot.

3.3. Ha a megrendelő vállalkozás, a megrendelésnek tartalmaznia kell a vállalkozás:

3.3.1. pontos cégszerű megnevezését;

3.3.2. székhelyét vagy állandó telephelyét;

3.3.3. adószámát.

3.4. Ha a megrendelő természetes személy, a megrendelésnek tartalmaznia kell a személy:

3.4.1. lakcímét;

3.4.2. adóazonosító jelét;

3.5. A külön jogszabályokban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség 
tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó reklám esetén 
Hirdetőnek a megrendeléskor nyilatkoznia kell arról, hogy szükséges vizsgálatokat elvégezték, és a 
vizsgálatok eredményei alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik 
minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, akkor Hirdetőnek erről kell 
nyilatkoznia. Az e pontban szereplő nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.

3.6. Kiadó nem köteles a reklám nyelvhelyességi vagy stilisztikai szabályoknak való megfelelése 
ellenőrzését elvégezni. Ha Kiadó mégis észlel ilyen hibákat, jogosult azokat Hirdető jóváhagyása 
nélkül kijavítani, kivéve, ha Hirdető a megrendelésében nyilatkozott arról, hogy Kiadó a 
hirdetésben semmilyen változtatást nem tehet. Észlelés elmulasztása címen Kiadóval szemben 
igénynek helye nincs.

3.7. Hirdető a hirdetését a Médiaajánlóban foglaltaknak megfelelő, nyomdai, ill. online 
megjelenésre alkalmas formátumban bocsátja Kiadó rendelkezésére. Nyomda- ill. online 
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megjelenésre kész hirdetési anyagnak kizárólag a Médiaajánlóban meghatározott feltételeknek 
megfelelő, elektronikusan (e-mail, FTP, CD/DVD, memóriakártya, URL stb.) leadott anyag 
minősül. Hirdető felel minden olyan hibáért, amely a nem megfelelő vagy rossz minőségű vagy 
hiányosan leadott hirdetési anyagból ered.

3.8. Amennyiben Hirdető nem nyomda- vagy online megjelenésre kész hirdetési anyagot ad át 
Kiadónak, a Médiaajánlóban szereplő díj ellenében Kiadó elkészíti a hirdetést. Ebben az esetben 
Kiadó nem felel a nyomdakész hirdetési anyag elkészítéséből eredő határidő csúszásokért és a soron
következő lapszámban vagy határidőn túl történő megjelenés esetleges meghiúsulásáért. Kiadó a 
nyomdakész hirdetési anyag elkészítésére vonatkozó megrendelésnek tekinti azt is, ha az anyag 
technikailag nem alkalmas a megjelentetésre.

3.9. A Kiadó által elkészített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai és design elemek Kiadó tulajdonát 
képezik, azok másolása, sokszorosítása vagy egyéb felhasználása csak Kiadó előzetes írásbeli 
hozzájárulása esetén lehetséges.

3.10. Kiadó csak a Hirdető kifejezett kérésére küld a megjelenés előtt lenyomatot (proof-ot).

3.11. Ha Hirdető az anyagleadási határidőig nem küldi el Kiadónak a hirdetés nyomda- ill. online 
megjelenésre kész anyagát, vagy folyamatos megrendelés esetén a megrendelési határidőig nem 
jelzi, hogy változtatni kíván a hirdetésen, Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt 
hirdetést ismétli meg.

3.12. Kiadó garantálja az időben, megfelelő minőségben és technikai feltételekkel rendelkezésére 
bocsátott nyomdai hirdetési anyag kifogástalan megjelenítését. A nyomdai megjelenítés során szín 
és tónusbeli eltérések előfordulhatnak, azok nem minősülnek hibának. Vitás esetekben Hirdető 
köteles bizonyítani a nyomdai szabványok szerinti határértékektől való eltérés mértékét.

3.13. A hirdetés Kiadó hibájából vagy mulasztásából történő hibás közlése esetén Kiadó (Hirdető 
írásbeli kérése alapján) árengedményt ad a hirdetésből, vagy a hirdetést ismét díjmentesen 
megjeleníti. Az árengedményen vagy az ismételt megjelenítésen túl Kiadót semmilyen kötelezettség
nem terheli.

3.14. Hirdető tudomásul veszi, hogy Kiadó az online hirdetések felületeit megosztva is értékesítheti,
amennyiben a rendelkezésre álló hirdetési felületre több megrendelő is igényt tart. Ebben az esetben
az egyes Hirdetők hirdetései időben egyenlő mértékben megosztva kerülnek megjelenítésre.

3.15. A megosztott online hirdetési felületek díja azonos a nem megosztott (konstans) hirdetési 
felületek díjával.

4. Díjak, felárak, kedvezmények
4.1. Kiadó a hirdetési felületek díjait, a felárakat és kedvezményeket a http://tinnye.info/media 
internetes címen teszi közzé.

4.2. Kiadó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

4.3. A kedvezmények és követelések Hirdető és Kiadó között létrejött szerződésre vonatkoznak, 
azokat Hirdető harmadik személyre át nem ruházhatja.
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4.4. A korábban megrendelt, lekötött hirdetési felület lemondása esetén Hirdető 50% bánatpénzt 
köteles fizetni Kiadónak, ha a lemondás a következő lapszám anyagleadási határideje előtt legalább 
72 órával megtörténik. Ezt követő lemondás esetén Hirdető 100% bánatpénzt köteles fizetni 
Kiadónak.

4.5. A Médiaajánlatban szereplő kedvezmények kizárólag a megjelenő hirdetésekre vonatkoznak. 
Abban az esetben, ha Hirdető mennyiségi kedvezményben részesült (pl. több lapszámban történő 
megjelenés), de időközben a további hirdetéseket lemondja, a bánatpénz megfizetésén túl, a listaár 
és a kedvezményes ár közötti különbségeket is köteles megfizetni.

4.6. Kiadó a Médiaajánlatban szereplő kondíciók – Hirdetőt hátrányosan érintő – változásaival 
kapcsolatos információkat köteles legalább 30 nappal a változások hatályba lépése előtt közzé tenni 
a http://tinnye.info/media internetes címen.

4.7. Minden a Hirdető által megrendelt és Kiadó által visszaigazolt megrendelés – Hirdetőt 
hátrányosan érintő – módosítása semmis.

4.8. Hirdető a hirdetéssel kapcsolatos költségeket Kiadó számlája alapján köteles megfizetni. 
Kiadónak joga van a hirdetési díjból előleget kérni. A hirdetési díj meg nem fizetése esetén Kiadó 
megtagadhatja a hirdetés megjelenítését, valamint a díj meg nem fizetéséből eredő károkért Kiadó 
nem felel.

4.9. Esetleges fizetési késedelem esetén Kiadó jogosult a hatályos PTK szerinti késedelmi kamatot 
felszámítani. Hirdető tudomásul veszi, hogy ha a Kiadó által kiállított korábbi számlá(ka)t 
felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, Kiadó jogosult a követelésének érvényesítése érdekében 
minden jogszerű utat igénybe venni, valamint jogosult Hirdető további megrendeléseinek 
teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig.

5. Záró rendelkezések
5.1. Felek kötelesek az együttműködésük során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként 
kezelni, megőrizni, időbeli korlátozás nélkül. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a 
károkozó fél korlátlan felelősséggel tartozik.

5.2. Jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.

5.3. Felek esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni.

5.4. Alkalmazandó jog a Magyarországon mindenkor hatályos magyar jog.

5.5. Jelen Általános Hirdetési Feltételek a kiadás napjától érvényesek.

Tinnye, 2020. augusztus 7.
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