
 
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a HAMU és GYÉMÁNT Kft. 
(székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., továbbiakban: „Kiadó”) által kiadott Haszon Magazin lent 
megjelölt nyomtatott és online felületeinek használatára vonatkozó szerződéses feltételeket. Kérjük, 
hogy kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Kiadó által nyújtott szolgáltatásokat, amennyiben a 
jelen ÁSZF-et maradéktalanul elolvasta, az itt foglaltakat megértette, valamint a rendelkezéseket 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 

I. Szolgáltató adatai, elérhetőségei:  
 
Cégnév: Hamu és Gyémánt Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-712316 
Adószám: 12965669-2-41 
Képviselő: Katona Gergely ügyvezető 
 

II. Tárgyi hatály 
 
A jelen ÁSZF vonatkozik a Kiadó által üzemeltetett alábbi nyomtatott kiadványokra: 

1. Haszon Magazin 
2. Haszon Agrár Magazin  

 
A jelen ÁSZF vonatkozik a Kiadó által üzemeltetett alábbi honlapokra:  

1.  www.haszon.hu, 
2.  www.haszonagrar.hu, 
3.  www.agrarevkonyv.hu  

 
A jelen ÁSZF vonatkozik a Kiadó által küldött alábbi hírlevelekre:  

1. Reggeli haszon 
2. 10 dolog, amit tudnia kell 
3. 5 dolog, amit tudnia kell 

 
A jelen ÁSZF vonatkozik továbbá a Haszon Magazin Facebook-oldalára, valamint a Haszon agrár 
Magazin Facebook-, illetve Instagram oldalára.  
 

III. A weblapok használatára vonatkozó rendelkezések, a honlapokon történő kommunikáció  
 
A felhasználó, amennyiben belép a Kiadó által üzemeltetett bármely weboldalra vagy azok tartalmát 
elolvassa, a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
Kiadó fenntart magának minden jogot a honlapok, azok bármely részlete vagy azon megjelenő 
tartalmak tekintetében. A felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy a 
honlapokon megjelenő tartalmak, hirdetések keretében feltöltött fényképek tekintetében a Kiadót 
korlátlan, többszörözésre, terjesztésre, nyilvánossághoz közvetítésre kiterjedő felhasználási jog illeti 
meg. Tilos a honlapokon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletében letöltése, elektronikus 
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a honlapok 
bármely tartamának részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és 
felhasználni.  
 

http://www.haszon.hu/
http://www.haszonagrar.hu/
http://www.agrarevkonyv.hu/


 
 
Kiadó jogosult az általa kezelt honlapokon a látogatók által elhelyezett hozzászólásokat, felhasználói 
tartalmakat utólagos formai és tartalmi szempontból moderálni.  
A Kiadó nem vállal felelősséget a honlapok tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében, a 
harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, azon weboldalakért, amelyekre a 
honlapokon hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.  
 
A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa vagy hozzáférhetőségét 
megszüntesse. A Kiadó nem vállal szavatosságot a tekintetben, hogy a honlapokhoz való hozzáférés 
mindenkor zökkenőmentes. A hozzáférés Kiadónak fel nem róható hibáiból, esetleges 
üzemzavarokból eredő károkért való felelősségét a Kiadó kizárja.  
  

IV. Marketing tevékenység 
 
Kiadó az alábbi általános feltételek alapján értékesíti marketing célokra a fent megnevezett 
felületeken található hirdetési felületeket.   
 
Hirdető (továbbiakban: „Hirdető”) lehet bármely olyan jogi vagy természetes személy, aki 
tevékenységét másokkal szeretné megismertetni, és ehhez különböző médiák, médiumok online vagy 
nyomtatott felületeit, műsoridejét veszi igénybe.  
 
A Hirdető felelőssége, hogy az általa megjelentetni kívánt reklám, anyag, szöveg stb. ne sértsen 
törvényt, közízlést, jóérzést, nyelvi, helyesírási szabályokat. Hirdető felelőssége, hogy betartson 
valamennyi irányadó jogszabályt, különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit, a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvényt, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.évi CIV. 
törvényt. 
 
A Hirdető által leadott kreatív anyag vagy PR cikk nem tartalmazhatja harmadik fél termékét, az ilyen 
típusú megjelenéseket a kreatív anyag ismeretében a Kiadó az ÁSZF-re hivatkozva minden egyéb 
indoklás nélkül visszautasíthatja.  
 
A Kiadó szerkesztősége visszautasíthatja az olyan hirdetés megjelentetését, amely sérti a jó ízlést, 
törvénybe ütközik vagy etikailag kifogásolható, esetleg a kiadványok mondanivalójával, stílusával 
nem fér össze. Ebben az esetben a megrendelés teljesítésére a Kiadó nem kötelezhető. A helyesírási 
hibák kiszűrése nem a Kiadó feladata.  
 
A Kiadó által nyújtott szolgáltatásokat a hirdetők kizárólag jogszerű és törvényes célokra jogosultak 
igénybe venni, kötelesek a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait 
azok megváltozása esetén 5 (öt) napon belül a Kiadó felé bejelenteni. A Kiadó az adatbejelentés 
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja felelősségét és az ebből eredő 
többletköltségeit jogosult áthárítani a mulasztó félre.  
 
 

V. Hirdetések listaára, net-net ára, kedvezmények, engedmények  
 
Listaár alatt a mindenkor meghirdetett alapárat értjük. A közzétett árak mindig Áfa nélkül értendők.  
 
Net-net ár: kedvezményekkel csökkentett, felárakkal növelt ár, amely ténylegesen számlázásra kerül 
(ez minősül az Áfa alapjának).  



 
Kedvezmények: százalékban vagy összegben meghatározott tételek, melyeket a listaárból engedünk 
el. A kedvezmény lehet mennyiségi, ügynökségi, első hirdetői és egyéb kedvezmény.  
 
Felár: a HAMU és GYÉMÁNT Kft. szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy a hirdetést a szerkesztőségi 
szempontból legmegfelelőbb tetszőleges helyre tördeli be. Amennyiben az ügyfél határozott helyre 
(rovat, oldal, cikk mellé stb.) kéri a hirdetését, ennek felára 15% jobb oldalra való elhelyezés esetén, 
20% rovathoz vagy meghatározott cikkhez való elhelyezés esetén.  
 

VI. Megrendelés menete 
 
A Kiadó a Hirdetők részére az általuk jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hirdetési szolgáltatásokat 
biztosítja. A hirdetési szándékot a Kiadó Hirdetési Osztályánál lehet jelezni levélben, telefonhívással, 
faxon, e-mailben az alábbi elérhetőségeken az Hirdetési osztály bármely kollégájának vagy a 
titkárságon.   

 
Az értékesítési osztály elérhetőségei:  
hirdetes@haszon.hu 
 
Tari Attila lapmenedzser: tari.attila@kodmedia.hu 
+3630 4879798 

 
Megrendelést az anyagleadás napjáig elfogad a Szerkesztőség azzal a feltétellel, hogy a hirdetés 
kreatív anyagát 16:00 óráig a Hirdető elküldi a Kiadó részére.  
 
A szándék jelzése után 24 órán belül ún. Hirdetési Megrendelőt küldünk, amelyet aláírva kell 
visszaküldeni a szerkesztőség számára az alábbi e-mail címre: hirdetes@haszon.hu. Az aláírt 
megrendelő beérkeztével a hirdetést megrendeltnek tekintjük.  

 
A megrendelt hirdetési anyagot elektronikus módon kell eljuttatni a Szerkesztőségbe a 
hirdetes@haszon.hu e-mail címre az alábbi formátumok valamelyikében: 300 dpi, TIF, JPG, CMYK, 
EPS. 
 

VII. Teljesítés, felelősség  
 
A Kiadó kizárólag akkor köteles a megrendelt méretben, a kért és kifizetett helyen az elvárt számban 
nyomtatva vagy online megjelentetni a Hirdető hirdetését, reklámját, ha az aláírt megrendelő 
határidőben megérkezett és a hirdetési anyag a megadott határidőre a megfelelő formátumban 
beérkezett a kért elérhetőségre.  

 
A Kiadó semmilyen kártérítést nem vállal akkor, ha a hirdetés megjelentetésének elmulasztása a 
fent megadott bármely kötelezettség elmulasztásából ered. A hirdető késedelme a Kiadó egyidejű 
késedelmét kizárja.  
 
A hirdetés rossz minőségben történő megjelenése kizárólag abban az esetben minősül a Kiadó 
hibájának, ha a megfelelő formátumban és időben beérkezett hirdetési anyagtól jelentősen eltér a 
nyomtatott vagy online verzió.  

 
A Kiadó kizárja a felelősségét a magyar helyesírás szabályainak betartásával kapcsolatosan, e feladat 
hirdető feladata. A Kiadó amennyiben észreveszi az ilyen jellegű hibát, arról értesítheti az ügyfelet, 
aki maga dönt arról, hogy új hirdetési nyersanyagot küld, vagy vállalja a hibából eredő image vesztés 

mailto:hirdetes@haszon.hu
mailto:hirdetes@haszon.hu


következményeit.   

 
Az elektronikus úton elküldött hirdetési nyersanyagon belüli javítást MINDEN esetben a hirdetőnek 
kell elvégeznie. A Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal arra az esetre, ha a Hirdető a Kiadó 
kollégáját kéri meg a hirdetési anyag módosítására.  

 
A magazinok, online kiadványok a Hirdető által ismert méretben, minőségben jelennek meg havonta. 
Utólagos „minőségi” kifogásra a megjelenés után nincs mód. Kivéve azt az esetet, amikor a Haszon 
Magazin vagy Haszon Agrár Magazin külalakján jelentős változás történik, amiről a Hirdetőnek nem 
volt tudomása.  
 
A Kiadó által megjelentetett lapokban és online felületeken közzétett akciók és ajánlatok a 
hirdetésben megjelent dátumig, vagy dátum hiánya esetén a következő lapszám megjelenéséig 
érvényesek. 
Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a 
közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is, sorrendjét a Kiadó határozza meg. 
Más hirdetés, reklám ugyanazon oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a 
hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében 
nem támaszthat. 
 

VIII.  Megrendelés lemondása  
 
A megrendelt hirdetést csak írásban lehet lemondani a hirdetes@haszon.hu e-mail címen a hirdetés 
megjelenését megelőző  6 napon belül. E határidőn túl kizárólag a hirdetési szolgáltatás ellenértéke a 
táblázatban jelzett mértékű összegének megfizetése ellenében van lehetőség a lemondásra.  

 
A lemondás időpontjának a Szerkesztőségbe való beérkezés számít. Az adott napon 17:00 óra után 
érkezett lemondás a következő munkanapon érkezettnek számít.   
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IX.  Számlázás, fizetési feltételek  
 
A Kiadó a hirdetés megjelenése után számlázza ki a hirdetés árát. A számla mellékleteként 1-3 
támpéldányt, online felület esetén print screent küld a Hirdetőnek, amellyel a teljesítést a Kiadó 
igazolja. A számla ellenértékét banki átutalással kell teljesíteni  számlán feltüntetett határidőben.   
 
Barter szerződések esetén, a számlán feltüntetjük, hogy pénzügyi rendezést nem igényel, és 
kompenzációs levelet mellékelünk, amelyet kitöltve, aláírva kell a Szerkesztőségbe visszajuttatni.  
 
Késedelmes fizetés esetén a Kiadó késedelmi kamatra válik jogosulttá. A késedelmi kamat mértéke a 
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét 
százalékkal növelt összege. 
 

X. Adatkezelési elvek  
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A Kiadó a bármilyen módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli. 
 
Kiadó kijelenti, hogy hírlevelet kizárólag abban az esetben küld az érintettek részére, amennyiben 
ehhez külön, kifejezett, előzetes tájékoztatás birtokában megadott hozzájárulásokat adták. 
 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó további részletszabályokat a Kiadó Adatvédelmi 
szabályzata tartalmazza.  
 

XI. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az 
irányadó, különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A 
vonatkozó jogszabályok kötelező erejű rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  
 
A jelen ÁSZF 2019. október 20 napjától visszavonásig hatályos. A Kiadó jogosult az ÁSZF-et 
egyoldalúan módosítani. A módosításokról a Szolgáltató – azok hatályba lépése előtt 15 nappal – 
tájékoztatja az érintetteket a honlapokon történő közzététel útján.  
 
Budapest, 2019. október 20. 

 
HAMU ÉS GYÉMÁNT KFT. 


