
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

A Webbeteg Kft.(Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u 20, Adószám: 23981306-2-09, 
Cégjegyzékszám: 09-09-023339) kizárólagos üzemeltetője a www.WEBBeteg.hu portálnak. A 
Megrendelő adatait a szerződés részét képező Hirdetési Felület Megrendelő tartalmazza. 
Megrendelő a Webbeteg Kft.-nek a Hirdetési Felület Megrendelőben található szolgáltatásait 
veszi igénybe, az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Szerződés létrejötte 
 

A Megrendelő a felületszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát a jelen Általános 
Szerződési Feltételekhez mellékletként csatolt Hirdetési Felület Megrendelő elnevezésű űrlap 
kitöltésével és a Webbeteg Kft.-hez e-mailben, postai úton, személyesen vagy faxon történő 
eljuttatásával jelzi. A Webbeteg Kft.-hez eljuttatott és kitöltött Megrendelőlap önmagában 
még nem jelent a Webbeteg Kft. számára kötelezettségvállalást a felületszolgáltatás 
biztosítására. A kötelezettségvállalás akkor jön létre, ha a Webbeteg Kft. a cégszerűen aláírt 
Hirdetési Felület Megrendelő e-mailben, postai úton, személyesen vagy faxon visszajuttatja a 
Megrendelőhöz, és a jelzi, hogy a portálon hol, milyen formátumú megjelenést, milyen 
feltételekkel, hány alkalommal és időtartamban, valamint milyen összegért bocsátja a 
Megrendelő rendelkezésére. A Webbeteg Kft. és a Megrendelő közötti szerződés időtartamát a 
Hirdetési Felület Megrendelő tartalmazza. 
 

2. Hirdetési korlátozások és tilalmak 
 
A Webbeteg Kft. célja, hogy a WEBBeteg.hu portál az általa kialakított, klasszikus 
orvoslás értékeit hangsúlyozó profillal, image-dzsel stabil, lojális felhasználói bázist 
teremtsen. Ezen cél védelmében a Webbeteg Kft.-nek jogában áll felülbírálni és 
visszautasítani minden olyan megrendelést, amit a WEBBeteg portál image-étől eltérő 
stílusúnak vagy tartalmúnak vél. 
 

3. A hirdetés jogszerűsége 
 
A Megrendelő kijelenti, hogy hirdetése minden tekintetben teljes mértékben megfelel a 
hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről 
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek, a reklámkódexnek, 
továbbá nem sérti harmadik személy érdekeit. A Webbeteg Kft. fenntartja magának a 
jogot, hogy nem jelenteti meg azokat a hirdetéseket – megjelenési formátumtól függetlenül 
– melynek tartalma, jellege, megjelenése nem egyeztethető össze a www.WEBBeteg.hu portál 
szemléletével, továbbá jogszabályba ütközik, vagy közerkölcsbe ütközik. Mindezen 
feltételek bármelyikének teljesülése esetén a Webbeteg Kft. elállhat a hirdetés 
megjelentetésétől. 
 

4. A hirdetés megrendelése és elfogadása 
 

A Webbeteg Kft.a beérkezett Hirdetési Felület Megrendelőket azok beérkezési sorrendjében 
kezeli. Amennyiben a Megrendelő által kitöltött és elküldött Hirdetési Felület 
Megrendelő 
sorrendben akkor érkezik, amikor már foglalt az adott főoldalon/aloldalon valamennyi 
hirdetési felület, illetve adott méretű valamennyi felület hirdetési lehetőség, úgy arról, illetve 

http://www.webbeteg.hu/
http://www.webbeteg.hu/


más megjelenési lehetőségekről a Webbeteg Kft. elektronikus formában értesíti a 
Megrendelőt. 
A Megrendelő kötelezettsége a Hirdetési Felület Megrendelő visszaigazolása után a jelen 
Általános szerződési feltételekben és a visszaigazolásban közölt feltételek alapján a megfelelő 
díjazás időben történő megfizetése. 
 

5. Hirdetési feltételek 
 

A Webbeteg Kft.igény esetén vállalja bannerek, PR cikkek, oldalszponzoráció elkészítését. A 
Megrendelő igényeinek, s egyúttal a 3. pontban foglalt elvárásoknak megfelelő hirdetések 

elkészítéséért a Webbeteg Kft. külön díjat nem számol fel, a Médiaajánlatban található árak 
tartalmazzák az adott hirdetés (legyen az banner vagy szöveges tartalom) elkészítési díját is. 
Amennyiben a Megrendelő saját kivitelezésű banner hirdetést kíván megjelentetni a 
WEBBeteg.hu portálon, a következő feltételeknek kell megfelelnie a bannernek: 

 
• 72 dpi minőség, 
• maximum 160 KB méret, 
• .jpg, .gif vagy .swf formátum, 
• szükség esetén beépített link 
• eljuttatási határidő: a kívánt megjelenési időpont előtt legalább 3 munkanappal. 

 
Banner hirdetési igényt minden egyes aloldal esetén limitált számban tud elfogadni a 
Webbeteg Kft., megjelentetésük, elhelyezésük érkezési sorrendben történik. Bannert kizárólag 
új ablakban megnyíló hivatkozással jelentet meg a Webbeteg Kft. mindennemű megrendelt 
felület hirdetési szolgáltatás élesítéséről a Webbeteg Kft. 24 órán belül tájékoztatja a 
Megrendelőt. 

A PR cikk és az oldalszponzoráció megjelenési és kivitelezési módját a Hirdetési Felület 

Megrendelő tartalmazza. Amennyiben a Hirdetési Felület Megrendelő másként nem jelöli, a 

PR cikk legfeljebb 50 KB fájlméretnyi képet (képeket) tartalmazhat, a cikk terjedelme 

legfeljebb 3.500 karakter. 

A WEBBeteg.hu portál regisztrált felhasználói részére küldött elektronikus hírlevélben 
megjelentetett bannert vagy szöveget amennyiben a Megrendelő biztosítja, a Webbeteg Kft. 
jogosult a hirdetési anyagot ellenőrizni és letiltani a hirdetés megjelentetését, ha annak 
tartalma sérti a 3. pontban megjelölt törvényeket, illetve a Webbeteg Kft. vagy egy 
harmadik fél érdekeit. A hírlevél szolgáltatási díját a WEBBeteg.hu portálon elérhető 
Médiaajánlat tartalmazza. 

 

6. Fogalmak 
 
A Webbeteg Kft. Ügynöknek tekint minden olyan Megrendelőt, aki a megrendelt 
szolgáltatást a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdése 1. pontjában 
meghatározottaknak megfelelően – közvetített szolgáltatásként tartja nyilván. A Webbeteg 
Kft. Ügyfélnek tekint minden olyan Megrendelőt, aki a megrendelt szolgáltatást –a 
Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 3.§ (4) bekezdése 1. pontjában meghatározottaknak 
megfelelően – nem közvetített szolgáltatásként tartja nyilván. 
 
7. Szerződésszegés 
 
A Webbeteg Kft.-nek felróhat hibás teljesítés esetén a Webbeteg Kft. a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157-6:174. §-ban foglaltak alapján köteles 



helytállni, valamint a fizetendő hirdetési díjnak csak az 50%-át jogosult kiszámlázni a 
Megrendelő felé. 
Nemteljesítés, azaz a hirdetés megjelenésének a Webbeteg Kft. hibájából történő 
meghiúsulása esetén a Megrendelő díjfizetésre nem köteles, és a Webbeteg Kft. az elmaradt 
hirdetések díjának 10%-át köteles kötbérként megfizetni a Megrendelő részére. 
A Webbeteg Kft. nem vállal felelősséget a Hirdetési Felület Megrendelő teljesítésének rajta 
kívül álló technikai okok miatti meghiúsulásáért, Felek az ilyen eseteket nem tekintik 
szerződésszegésnek. Azonban ebben az esetben a Webbeteg Kft. díjazásra nem tart igényt. 
A szerződést a Megrendelő a Webbeteg Kft. súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali 
hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a 
Webbeteg Kft. 8 napon belül a szerződésszegését nem orvosolja. 

 

8. A szerződés felmondásának szabályai 
 
Amennyiben a szerződéses jogviszony létrejötte után akár Megrendelő, akár a Webbeteg 
Kft. részéről a szerződéstől való elállás igénye merül fel, a Felek a következő irányelveket 
követik: 
A Webbeteg Kft. mindent megtesz a vállalt szolgáltatások szerződés szerinti teljesítéséért. 
Késedelem vagy szerződésnek nem megfelelő szolgáltatás esetén a 4. pontban foglaltak 
szerint köteles eljárni a Webbeteg Kft. 
Megrendelő a felmondási jogával a Hirdetési Felület Megrendelő visszaigazolását követő 5 
munkanapig indoklás nélkül élhet, ezt követően csak az adott teljesítésre eső nettó hirdetés 
felületi díj 30%-ának megfelelő kötbér megfizetése ellenében. 
A reklámanyag leadási határideje utáni lemondás esetén az összeg 50%-át köteles Megrendelő 
Webbeteg Kft-nek kötbér jogcímen kötbér bekérő levél alapján megfizetni. A kötbér fizetési 
határideje: a lemondást követő 8 munkanap. 

 

9. Egyéb rendelkezések 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban 
peren kívül békés úton, megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy 
értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Az itt nem 
szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

10. Árak 
 
A banner hirdetések méretét és szolgáltatási díját, valamint a további hirdetési formákat, 
lehetőségeket és az ezekhez tartozó tarifákat a WEBBeteg.hu Médiaajánlata tartalmazza. 

 

11. Fizetési feltételek 
 
A Webbeteg Kft. a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi árszabályozás 
rendelkezéseinek figyelembe vételével szabadon állapítja meg a szolgáltatások díját. A 
Webbeteg Kft.-t a Hirdetési Felület Megrendelőben foglalt szolgáltatásért a Hirdetési Felület 
Megrendelőben feltüntetett díjazás illeti meg. 
A Webbeteg Kft. a megrendelés visszaigazolását követő 8 napon belül átutalásos számlát 
bocsát ki a megrendelt szolgáltatásokról a Megrendelő számára. Amennyiben a Hirdetési 
Felület Megrendelőben a felek nem kötik ki másként, a számla fizetési határideje 8 nap. A 
Webbeteg Kft. kijelenti, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a 
mindenkori jegybanki kamat mértékével egyenlő. 



 
12. Kedvezmények 
 
A Webbeteg Kft. minden beérkezett Hirdetési Felület megrendelése esetén mérlegel és dönti 
el, hogy biztosít-e kedvezményt a Megrendelőnek, illetve a kedvezmény mértékéről is 
egyedileg dönt minden esetben. 

 

13. Személyiség és adatvédelem 
 
A Megrendelőnek készített egyedi Hirdetési Felület Megrendelőbe foglalt feltételeket sem a 
Webbeteg Kft., sem a Megrendelő harmadik fél részére tovább nem adja. A Webbeteg Kft. a 
Megrendelő személyes adatainak kezelése során teljes körűen eleget tesz a vonatkozó 
hatályos jogszabályoknak. 
  



HIRDETÉSI FELÜLET MEGRENDELŐ 

 

Megrendelő: ____________________________ (székhely: __________________________, 

adószám: ________________________, cégjegyzékszám: ____________________________) 

 

Vállalkozó: Webbeteg Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20.; adószám: 

23981306-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-023339) 

 

 

Ellátandó feladatok: 

 

Projekt neve 

 

 

Teljesítési határidő 
 

 

Ár 
 

 

 

Az ár az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazza! 

 

A Vállalkozó a megrendelés díját jogosult, a megrendelésben foglalt tevékenységek 

teljesítését követően kiszámlázni a Megrendelő részére. A Megrendelő a teljesítés 

elfogadásáról teljesítésigazolást állít ki. A kibocsátott számlán megjelölt összeget a 

Megrendelő a Vállalkozó UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000114-

21940000 számú számlája javára történő átutalással fizeti meg, a számla kiállításától 

számított 30 napos fizetési határidővel. 

 

Médiahirdetési felület-értékesítéssel és reklámadóval kapcsolatos rendelkezések: 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelőben foglalt tevékenységek 

teljesítésének tekintetében, a reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően: 

a. Reklámozónak minősül a(z) Megrendelő. 

b. Közzétevőnek minősül a Webbeteg Kft. (Székhely: 4026 Debrecen, Csemete 

utca 20., Adószám: 23981306-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-023339), mint a 

www.webbeteg.hu weboldal tulajdonosa, amely a reklám közzétételére alkalmas 

eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi. 



3. A(z) Megrendelő, mint Reklámozó jelen megrendelő aláírásával nyilatkozik arról, 

hogy1:  

a. amennyiben a megrendelő tárgyát képező termék külön jogszabályban 

meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség 

alá tartozik, a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható.  

b. a megrendelő tárgyát képező termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati 

vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá. 

4. A Webbeteg Kft. kijelenti, hogy reklámadó fizetési kötelezettség a megrendelőben 

meghatározott minden tevékenységek vonatkozásában keletkezik. 

5. Mindezek tekintetében a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény alapján a 

Webbeteg Kft. adóalanynak minősül, de reklám közzététele után adófizetési kötelezettség 

nem terheli. Amennyiben a reklám közzétételével kapcsolatos nettó árbevétel adatok 

alapján Webbeteg Kft. a későbbiekben reklámadó megfizetésére válik kötelezetté, 

adófizetési kötelezettségének eleget tesz. 

6. A Webbeteg Kft., mint Közzétevő a 2008. évi XLVIII. törvény 5/B. § (3) bekezdése 

alapján legkésőbb a reklám közzétételére irányuló megrendelő megkötését követő hónap 

utolsó napjáig a reklámozó felhívására beszámol a reklámozónak a reklám közzétételének 

körülményeiről. 

7. A Webbeteg Kft., mint Közzétevő a jelen megrendelőben meghatározott 

szolgáltatásról kiállított számlát a vele a reklám közzétételére szerződő fél nevére állítja ki. A 

kiállított számlán, valamennyi alkalmazott árengedményt fel kell tüntetni. A számla pénzügyi 

teljesítésének határideje a 2008. évi XLVIII. törvény 5/B.§ (5) bekezdése alapján, a számla 

kézhezvételét követő harmincadik nap. 

 

Kelt:  

 

 

………………………………… 

 

……………………………………………… 

Webbeteg Kft. 

Megrendelő Vállalkozó 

 

 

                                                           
1
 A megfelelő pont aláhúzandó! 


