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HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ  
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen ÁSZF hatálya a FUTURE VENDING Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2040 Budaörs, Liget utca 8. 2. em. 6., cégjegyzékszáma: 13-09-197520, adószáma: 
26630360-2-13, statisztikai számjele: 26630360-6202-113-13) tulajdonában álló digitális 
hirdetőeszközök vonatkozásában nyújtott hirdetési szolgáltatások igénybe vevőivel kötött 
szerződésekre/megállapodásokra/hirdetési megrendelőkre, valamint a FUTURE VENDING Fejlesztő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. által végzett reklámértékesítésre terjed ki. Jelen ÁSZF 
pontos elérési helye: https://www.flyingads.hu/aszf/   

1. A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai 
1.1. ÁSZF: a Reklámközzétevő által végzett reklámértékesítésre, hirdetési szolgáltatásokra, valamint 

hirdetésnek és reklámoknak a Reklámközzétevő kizárólagos használatában álló hirdetési felületeken 
történő közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti;  

1.2. Digitális hirdetőfelület vagy eszköz: a Reklámközzétevő kizárólagos használatában álló, reklám 
közzétételére alkalmas digitális eszköz, amely a Weboldalon megjelölt helyszíneken található.  

1.3. Reklám (Hirdetés): Olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, 
illetve megjelenítési mód (a továbbiakban együttesen: Reklámfelület), amely megnevezett vagy 
ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon 
történő igénybevételét, vagy Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal 
összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá 
áru (ideértve a nyereményjátékban nyerhető nyereményt is) vagy árujelző ismertségének növelését 
mozdítja elő. Az ÁSZF alkalmazásában Reklám alatt megfelelően érteni kell a kereskedelmi 
közleményeket is;  

1.4. Reklámozó vagy Hirdető: az a személy, akinek érdekében a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi 
közlemény közzétételre kerül, illetve aki a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény 
közzétételét a Reklámközzétevőtől, illetve a nevében eljáró médiahirdetésifelület- értékesítőn, vagy 
Közvetítőn keresztül megrendeli;  

1.5. Reklámközzétevő: a Future Vending Kft., amely az egyedi szerződésben megjelölt digitális 
hirdetőfelületek kizárólagos használója;  

1.6. Egyedi szerződés vagy Szerződés: a Reklámozóval kötött, adott Reklám megjelenésére, illetve 
megjelenések sorozatára kötött megállapodás;  

1.7. Reklámközvetítő: reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet;  

1.8. Reklámközvetítés: a Reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a Reklám közzétételére 
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irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide nem értve a 
reklámszolgáltatási tevékenységet;  

1.9. 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;  

1.10. Weboldal: Reklámközzétevő által üzemeltett honlap, amelynek elérési címe: 
https://www.flyingads.hu/ . 

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. Amennyiben a 
Future Vending Kft., mint Reklámközzétevő más Közzétevő nevében Médiahirdetésifelület-értékesítői 
minőségben jár el, a Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy Future Vending Kft. a megrendelés 
alapján teljesített szolgáltatást közvetített szolgáltatásként kezeli a saját elszámolási rendszerében. 
Utóbbi esetben az árak és engedmények tekintetében a valódi Közzétevő szabályozása érvényesül.  

2.4. Reklámok megjelentetése a Reklámközzétevő digitális eszközein 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 reklám közzétételére irányuló szerződésre irányadó, kivéve, ha a Szerződés 
ettől eltérően rendelkezik.  

2.6. Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést elfogadják az értesítések hivatalos 
formájának. Az így közvetített információk tárolása mindkét Fél felelőssége.  

2.7. A Felek közötti kapcsolattartást érintő változásokról, és a postai, illetve internetszolgáltatók 
érdekkörében felmerült technikai hibákból fakadó, a teljesítést érintő problémákról a Reklámozó 
köteles a Reklámközzétevőt haladéktalanul értesíteni. A Reklámozó posta-, illetve e-mail címének 
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változásából és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő 
következményekért Reklámközzétevő felelősséget nem vállal.  

2.8. A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban 
marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is. 

2.9. Az ÁSZF módosítása: 

• Reklámközzétevő jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett 
Reklámozók előzetes értesítése mellett. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat 
a Reklámközzétevő azok hatályba lépése előtt tizenöt (15) nappal a Weboldalon közzéteszi. 

• Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról – amely nem lehet korábbi, mint a 
közzététel dátumát követő 15. (tizenötödik) nap –, Reklámközzétevő a Reklámozót 
tájékoztatja az Egyedi Szerződésben megjelölt elérhetőségek egyikén keresztül. Amennyiben 
ez a nap munkaszüneti napra esik, a hatálybalépés dátuma az azt követő első munkanap. A 
módosítások a Reklámozó által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Reklámozó a 
Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. 
Amennyiben a Reklámozó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett 
nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 15 (tizenöt) napon belül azonnali 
hatályú felmondás útján megszüntetheti az Egyedi Szerződését. A módosított ÁSZF a 
Weboldalon kerül közzétételre. 

2.10. A visszakereshetőség érdekében Reklámközzétevő az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő 
verzióját archiválja.  

2.11. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az 
irányadó, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

3. Egyedi szerződés, Reklámközzétevő teljesítése 

3.1. Reklámközvetítő rögzíti, hogy egy digitális eszközhöz 12 (tizenkét) reklámhely tartozik, azaz egy 
eszközön 12 reklám futhat egymást követően. A reklámhelyek 10 másodpercenként váltják egymást 
rögzített sorrendben. Reklámozó Reklámközzétevővel a Weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt 
megjelölt elérhetőségek egyikén tudja felvenni a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően 
Reklámozó által megadott emailcímre kerül megküldésre a jelenleg elérhető helyszínek listája, ahová 
a digitális eszközök kihelyezésre kerültek (továbbiakban: helyszín). Reklámközzétevő rögzíti, hogy a 
Weboldalon található térképes helyszínkereső csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz, azonban az 
aktuálisan elérhető szabad helyszínek pontos megjelölésére a Reklámközzétevő által kiküldött aktuális 
lista szolgál. 

3.2. Amennyiben Reklámközzétevővel megkötött írásbeli, egyedi szerződés aláírásával megrendeli, 
Reklámközzétevő és Reklámozó között szolgáltatás nyújtására irányuló, Egyedi szolgáltatási szerződés 
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jön létre. Az Egyedi szolgáltatási szerződés feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az Egyedi 
Szerződés megkötéséhez az alábbi adatok szükségesek: 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, helyszín megjelölése a 3.1. pontban megjelölt lista alapján, 
a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, 
valamint ezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a 
teljesítéshez szükséges. Az Egyedi Szerződés megkötéséhez szükséges egy aktuális cégkivonat 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.  

3.3. 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 az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően 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 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 Reklámozó nem valós adatokat ad meg. A Reklámozó az Egyedi szerződésben köteles az erre 
vonatkozó nyilatkozatot egyértelmen megtenni. Amennyiben hatósági vizsgálat során a nyilatkozat 
tartalma nem bizonyul valósnak, annak valamennyi jogkövetkezménye a megrendelés aláíróját és/vagy 
a nyilatkozat aláíróját terheli.  

3.4. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek egyoldalú döntése alapján jogában áll 
visszautasítani a Reklám közzétételét, ha a Reklámközzétevő egyoldalú megítélése szerint:  

• a Reklám közzététele jogszabályba ütközik vagy jogszabálysértésre hív fel, jóerkölcsbe, 
közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható,  

• a Reklám nem egyeztethető össze a Weboldalon feltűntetett helyszín értékprofiljával,  

• a Reklám közzététele a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy 
közvetlen módon sértené,  
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• a Reklám közzététele technikai vagy terjedelmi szempontból nem teljesíthető, vagy nincs 
szabad hirdetési felület;  

• a közzététel jelen ÁSZF vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének 
rendelkezéseit sértené,  

• a Reklámozó nem beazonosítható a 3.2. pontnak megfelelően, illetve a hirdetni kívánt termék 
vagy szolgáltatás nem azonosítható be egyértelműen, illetve nem azonos a hirdetett és 
megvásárolható termék vagy szolgáltatás, 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, a Reklám nem felel meg a 3.7. pontban 
foglalt követelményeknek.  

3.5. Ha a Reklám terjesztési feltételeinek módosítására van szükség, a Reklámközzétevő előzetesen értesíti 
a Reklámozót. A Reklám terjesztési feltételeinek módosításához a Reklámozó beleegyezése szükséges. 
A Reklámközzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol a Reklámozónak.  

3.6. 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.  

3.7. Reklámozó a közlendő Reklámról a saját költségén elkészített anyagot elektronikus úton (e-mail) vagy 
adathordozón „.mp4 videó” formátumban adja le Reklámközzétevő részére. A reklámvideónak a 
következő paramétereknek kell megfelelnie: 

• Legalább 1080 x 1920 pixeles, fordított Full HD felbontás, 
• 9:16-os képarány, 
• mp4 formátum, 
• 10 vagy 20 másodperces hossz. 

3.8. Reklámközzétevő a Reklámozó által leadott anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben a 
Reklámközzétevő a reklámanyagban tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben a 
Reklámozóval közli, és visszaküldi Reklámozó részére azzal, hogy csak a hiba kijavítását követően tudja 
közzétenni az adott Reklámot.  

3.9. Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Reklámokat saját nyilvántartási számával 
megjelölje.  

3.10. Amennyiben a Reklámozó olyan méretű Reklámot kíván közöltetni, amely nem felel meg a 3.7. 
pontban előírt követelményeknek, arról a Reklámközzétevő köteles a Reklámozót írásban értesíteni, 
amelyre válaszul a Reklámozó haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Abban az esetben, 
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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.  

3.11. Reklámközzétevő tájékoztatja Reklámozót, hogy a reklámanyagokat minden hónap első (1.) és 
tizenhatodik (16.) napján frissíti, így amennyiben Reklámozó meg kívánja változtatni a kihelyezett 
reklámot, a frissítési időpont előtt legalább öt munkanappal köteles megküldeni Reklámközzétevő 
részére. 

3.12. Amennyiben Reklámozó a 3.11. pontban megjelölttől eltérő időpontban kívánja a reklámanyagot vagy 
reklámanyagokat frissíteni, vagy a 3.11. pontban megjelölttől eltérő gyakorisággal, úgy azt a Feleknek 
az Egyedi Szerződésben kell rögzítenie. Ebben az esetben Reklámközzétevő külön díjat számolhat fel 
vagy amennyiben az nem teljesíthető, úgy Reklámközzétevőnek jogában áll visszautasítani az e 
pontban megjelölt igényt vagy változtatást. 

4. A Felek általános jogai és kötelezettségei 

4.1. 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 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.  

4.2. A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a 
valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.  

4.3. 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.  

4.4. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel 
visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottjaitól, 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 
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tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., illetve bármely további vonatkozó 
jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővel vagy alkalmazottjaival, megbízottjaival szemben 
fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat 
és költséget, amely jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Reklámozó 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.  

4.5. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan a Reklámközzétevő helyett 
a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben köteles helytállni.  

4.6. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a 
teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. A jelen ÁSZF értelmezése 
során vis major alatt kizárólag az alábbi események értendők, amennyiben azok a szerződés teljesítését 
összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolják: zendülés, felkelés, forradalom, háborús 
előkészület (mozgósítás, rekvirálás), háborúk, terrorcselekmények, gyakori fertőző járványok, árvizek, 
földrengések, tűzvészek, zavargások és sztrájkok, valamint a távközlési és elektromos hálózat hibájából 
eredő üzemzavarok. Akit vis major sújt, köteles a másik Felet öt (5) naptári napon belül értesíteni a vis 
major tényéről. Felek ebben az esetben egymással együttműködve járnak el és a következmények 
elhárítása érdekében egyeztetnek egymással. A vis major körülmény önmagában nem mentesíti az azt 
bejelentő felet az Egyedi Szerződés vagy a jelen ÁSZF szerint egyébként teljesítendő olyan 
kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek 
voltak, illetve amelyek teljesítését a vis major esemény nem befolyásolja.  

4.7. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszegésért való felelősségét a Reklámközzétevő – a 
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi 
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével – a részére megfizetett 
hirdetési díj összegére korlátozza. 

4.8. Reklámközzétevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a digitális eszköz kihelyezésének 
helyszínén a Weboldalon feltűntetett feltételek tartósan megváltoznak – így különösen a nyitvatartási 
idő, üzletzárás -, úgy a változás Reklámközzétevő tudomására jutásától, de legkésőbb a változás 
életbelépésének napjától számított 3 (három) napon belül a Reklámközzétevő tájékoztatja 
Reklámozót. 

5. Titoktartási kötelezettség 

5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
a tudomásukra jutott minden tényt, adatot és információt üzleti titokként kezelnek, amelyet harmadik 
személlyel a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közölhetnek, illetve azt harmadik 
személy részére hozzáférhetővé nem tehetik. Szolgáltató kötelezi magát továbbá arra, hogy a jelen 
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szerződésből eredő feladatai végzése során birtokába jutott valamennyi felfedezést, találmányt, 
fejlesztést, mintát, terméket, számítógép programot, tervet, rajzot, specifikációt, jelentést, 
kézikönyvet, dokumentumot, feljegyzést, koordinációs füzetet és bármely egyéb műszaki jellegű 
információt, valamint vállalkozási tervezési, marketing és pénzügyi információt a jelen szerződés 
fennállása alatt és megszűnését követően is bizalmasan kezel és azt közzé nem teszi. Reklámozó 
köteles a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a birtokába jutott, üzleti titoknak 
minősülő bármely iratot – akár írásos, akár elektronikus formában – Reklámközzétevő részére 
visszaszolgáltatni, arról másolatot sem tarthat meg. Reklámozó tudomásul veszi, hogy 
Reklámközzétevőnek elemi érdeke fűződik a fenti adatok bizalmas kezeléséhez, és így a titoktartási 
kötelezettség súlyos vagyoni és nem vagyoni károkat okozhat Reklámközzétevőnek. A titoktartási 
kötelezettség megsértése esetén felek kötelesek a másik félnek a titoktartási kötelezettség 
megszegésével okozott valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárát teljeskörűen megtéríteni. 

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a tudomásukra jutott valamennyi tény, információ, megoldás vagy 
adat, amely egymás adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, 
üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titoknak minősül függetlenül attól, hogy 
azokat az érintett fél üzleti titokká minősítette-e, illetve hogy azok titokban tartásához szükséges 
intézkedéseket megtette-e. Felek kötelesek az üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani a jelen 
szerződés megszűnését követően is. 

5.3. Felek felelősséget vállalnak azért, hogy a jelen szerződés teljesítésében résztvevő alkalmazottjaik a 
titoktartási kötelezettséget betartva teljesítik feladatukat. Reklámozó titoktartási kötelezettsége az 
általa igénybe vett közreműködőre is kiterjed. Szolgáltató az üzleti titkot a közreműködővel csak olyan 
mértékben közölheti, amilyen mértékben ez a jelen szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közreműködővel kötött szerződésben a 
közreműködő Szolgáltató kötelezettségét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően érvényesíti. 

6. Díjazás 

6.1. Reklámközzétevőt az Egyedi szerződésben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.  

6.2. A felek eltérő megállapodásának hiányában a számla ellenértékét a Reklámozó köteles a számla 
keltétől számított 8 napon belül kiegyenlíteni. Reklámozó a díjat Reklámközzétevő elektronikus 
számlája ellenében köteles Reklámközzétevő részére megfizetni. 

6.3. Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül jogosult. Az 5 
(öt) napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Reklámozó tudomásul veszi, 
hogy Reklámközzétevő ezen határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el.  

6.4. 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 
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kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A kapott árengedményt a 
Reklámközvetítő a Reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni. 

7. Szerződésszegés, felmondás, elállás 

7.1. 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, 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.  

7.2. 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.  

7.3. Reklámozó érvényesen csak írásban állhat el a szerződéstől.  

7.4. 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. 

7.5. Mind Reklámozó, mind Reklámközvetítő jogosult a közöttük fennálló hirdetési szerződést – a 
szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek -alkalmazása mellett – azonnali hatállyal írásban 
felmondani, amennyiben az ellenérdekű fél a vállalt kötelezettségeinek ismételt írásbeli felszólítás 
ellenére sem tesz eleget. A felmondás a szerződést a jövőre nézve szólóan szünteti meg. 

8. A Szolgáltatás megtagadása és felfüggesztése, a szerződés megszüntetése 

8.1. Reklámközzétevő a szerződés megkötését egyoldalúan megtagadhatja vagy a már megkötött 
szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti, amennyiben: 

- a reklámanyagot jogellenesnek, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba, a jelen ÁSZF-
be vagy az Egyedi Szerződésben meghatározottakba, az Internet etikai kódexébe, illetve a 
Reklámetika Kódexbe ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja. 

- bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat 
sérthetnek. 
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- félrevezető módon azt a látszatot kelti, hogy a reklámanyaggal reklámozott terméket vagy 
szolgáltatást Reklámközzétevő támogatja. 

- Reklámozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. 

Amennyiben egy adott anyag esetében Reklámközzétevő ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt 
jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti Reklámozót, megjelölve az eltávolítás, illetve a 
felmondás vagy a Szolgáltatás megtagadásának indokát. 

8.2. A 8.1. pont szerinti okok fennállása esetén, Reklámközzétevő a Reklámozóval kötött valamennyi 
szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy Reklámközzétevőt bármilyen 
kártérítési kötelezettség vagy egyéb felelősség terhelné. 

8.3. A fenti 8.1 pont szerinti okok fennállása esetén Reklámközzétevő egyoldalú döntése lehet az is, hogy 
azonnali hatályú felmondás helyett a Szolgáltatás nyújtását, részben vagy egészben, felfüggeszti 
mindaddig, amíg Reklámozó az alapjául szolgáló körülményt igazolható módon nem szünteti meg. 

8.4. Reklámközzétevő jogosult a szolgáltatást részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, 
amennyiben Reklámozó a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó 
késedelembe esik. 

8.5. A szerződés fenti okokból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti Reklámozót a már 
igénybe vett szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Reklámközzétevő a már 
teljesített szolgáltatásokat a Reklámközzétevő hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen 
megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni. 

9. Szellemi alkotások 

A Reklámközzétevőt kizárólagos szerzői és iparjogvédelmi jogok illetik meg a Weboldal, illetve a 
Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra, különös tekintettel a 
kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos 
domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen 
körülmények között sem eredményezi, hogy Reklámközzétevő felhasználási jogot vagy bármely jogot, 
részben vagy egészben, enged át a szellemi alkotásaira vonatkozóan, beleértve azt is, hogy tilos 
különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a 
szerzői jogok bármely más módon történő megsértése. 

10. Vegyes rendelkezések 

10.1. Reklámközzétevő kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik. 

10.2. Reklámozó kizárólag Reklámközzétevő előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti harmadik félre 
az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait. 
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10.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a fennmaradó részek 
érvényességét, hatályosságát, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti. 

10.4. Amennyiben Reklámközzétevő a jelen ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem 
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen 
jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

10.5. Reklámközzétevő és Reklámozó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

10.6. Jelen ÁSZF 2021. szeptember 1.-jén lép hatályba és a jelen szerződés 2.8. pontja szerint, visszavonásig, 
illetve módosításig hatályos. 
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