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EGYEDI MEGÁLLAPODÁS HIRDETÉS KÖZZÉTÉTELÉRŐL 

 
 
amely létrejött egyrészről az 

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.  
székhely: 2030 Érd, Budai út 16-18. 
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-104357 
adószám: 13544359-2-13  
képviseli: Kövesdi Péter András ügyvezető 
Szolgáltató 
(továbbiakban: Szolgáltató), 
valamint a  

LMP - Magyarország Zöld Pártja  
székhely: 1136 Bp. Hegedűs Gy. u. 36. 
Cg. 00 18 199260 
Adószám: 18199260-1-41 
képviseletében: Gál József 
mint Hirdető, (a továbbiakban Hirdető)  
 
a továbbiakban Felek között. 
  
Előzmények 
Szolgáltató a jelen megállapodásban kijelenti, hogy rendelkezik az Érdi Újság, az Érd Most 
internetes portál, az Érd TV, valamint az Érd FM 101.3 rádió reklámfelületeivel, és jogosultsággal 
bír az abban történő megjelenések biztosítására.  
 
A Megrendelő jelen hirdetési szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a 
Szolgáltató médiafelületek értékesítésére és kapcsolódó reklámgyártási tevékenységére 
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ASZF)1.  
 
A Szolgáltató ezúton kijelenti, hogy a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3§(3) 
bekezdésének megfelelően a megrendelt reklámok után az aktuális adóévben adófizetési 
kötelezettség nem terheli. 
 
I. A szerződés időtartama 
A szerződést a Felek határozott időre kötik, 2021. augusztus 9. és 2021. szeptember 26. közti 
időtartamra. 
 
 



1Szolgáltató médiafelületek értékesítésére és kapcsolódó reklámgyártási tevékenységére vonatkozó 
Általános Szerződési Feltételei elérhető az alábbi internet címen: 
https://erdmost.hu/hu/altalanos-hirdetési-feltetelek 
2 Szolgáltató Médiaajánlója elérhető az alábbi internet címen: 
https://erdmost.hu/hu/meidiaajanlo 
 

2 

II. A Szolgáltató kötelezettségei 
II.1. Vállalja, hogy az Érdi Újság és az Érd FM 101.3 felületén a Hirdetési megrendelő lapon 
meghatározott mennyiségben és bontásban megjelenéseket biztosit a Hirdetőnek, annak igénye 
szerint.  
II.2. Kötelezi magát, hogy a megrendelt hirdetést a Hirdető által közölt terjedelemben, 
megfelelő minőségben megjelenteti. 
 
III. A Hirdető kötelezettségei 
III.1. Köteles a Szerződés idejére vonatkozó IV. pontban meghatározott díjat a Szolgáltató 
számlájának keltétől 2 naptári napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.  
III.2. Köteles a Médiaajánlóban2 meghatározott paramétek alapján és megadott időpontig a 
hirdetés kreatív anyagát rendelkezésre bocsátani. Ellenkező esetben szerződéstől történő 
elállásnak minősül.  
 
IV. A szolgáltatások pénzügyi rendezése 
IV.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Hirdető által megrendelt hirdetések 1.401.500 -, 
egymillió-négyszázegyezer-ötszáz + áfa, azaz 1.779.905 -, Ft, amelyet Felek a Hirdetési 
Megrendelőben határoztak meg. Az egyedi kedvezmények mértéke szintén a megrendelőben 
került meghatározásra. A meghatározott kedvezmények jelen szerződés időtartamára 
érvényesek. A szerződétől a meghatározott időtartamon belüli elállás vagy lemondás esetén a 
kedvezmények az ASZF 6.9 pontja szerint módosítására vagy visszavonására jogosult. 
IV.2 A Hirdető a megrendelés nagyságrendjére való tekintettel az előre fizetési módot elfogadja. 
A Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg 
számlát küld a Megrendelő részére, amely alapján a Hirdető köteles a megrendelt 
szolgáltatások díját előre, legkésőbb a Médiaajánló2 3.9. pontjában meghatározott leadási 
határidőn belül a Szolgáltató részére banki átutalás útján megfizetni.  
A Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időpontja az adott időszak kezdő időpontjával egyezik 
meg. 
A Hirdető az egyedi szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus 
számlát bocsásson ki részére.  
IV.3. Amennyiben a Hirdető fizetési késedelembe esik Szolgáltató jogosult a hirdetések 
megjelenését felfüggeszteni a tartozások kiegyenlítéséig. Hirdető tudomásul veszi, hogy 
Szolgáltató a követelését jogi úton érvényesítheti, amelynek többletköltségei a Hirdetőt terhelik, 
valamint hozzájárul, hogy 3. fél részére a szerződéses adatait ezzel kapcsolatosan továbbíthassa. 
 
V. Üzleti titok védelme 
A Felek a jelen megállapodás révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzlettársaira vonatkozó 
információkat üzleti titokként kötelesek megőrizni a jelen szerződés időtartama alatt és 
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megszűnését követően is. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a felek a polgári jog 
szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
 
VI. A szerződés felmondása 
 
A szerződést a Felek írásban, igazolható módon, azonnali hatállyal felmondhatják, amely 
esetben egymással a megszűnésig teljesített szolgáltatás arányában az ASZF 5.1 és 6.9 pontjára 
tekintettel számolnak el. 
 
VII. Egyéb rendelkezések 
A Felek kijelentik, hogy a szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.  
 
A jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyve idevonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
 
Érd, 2021.augusztus 9. 
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          Kövesdi Péter András             Gál József 
Érd Médiacentrum Közhasznú     LMP - Magyarország Zöld Pártja 
Nonprofit Kft. 

 
         
                                                                                     

 
 


