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M É D I A P A R T N E R I  S Z E R Z Ő D É S  
A  B E T O N  c .  s z a k m a i  l a p h o z  

 
 

amely létrejött egyrészről a 

Név:  ........................................................................................  

Számlázási cím:  .....................................................................   

 ................................................................................................  

Telefon:  ..................................................................................  

E-mail:  ....................................................................................  

Postacím:  ...............................................................................  

Bankszámla: ...........................................................................  

 ................................................................................................  

Adószám:  ...............................................................................  
mint MEGBÍZÓ,  

másrészről a 

CEMKUT Cementipari Kutató-Fejlesztő Kft. 

H-1034 Budapest  

Bécsi út 122-124. 

Telefon: +36 1 250 1629 

E-mail: cembeton@mcsz.hu 

Postacím: H-1300 Budapest, Pf.: 230. 

Bankszámla: K&H 

10200885-32619205-00000000 

Adószám: 10904778-2-41 
mint MEGBÍZOTT, 

  
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség a lap Kiadója és a lapkiadással kapcsolatos szervezési-
technikai  feladatok teljes körű ellátását alapítói határozattal a CEMKUT Kft.-re – mint egyszemélyes tulajdonú kft.-
je és pénzügyi szervezeti megbízottja – ruházta át. 

 

 
A Szerződés az alábbi feltételekkel jött létre: 

 

1. MEGBÍZOTT vállalja, hogy az általa kiadott BETON c. szakmai lap révén közreműködik MEGBÍZÓ által 
folytatott gazdasági tevékenység elősegítésében. 

 

2. MEGBÍZÓ ezen szerződésben foglalt szolgáltatásokért éves díjat  fizet, amely díj ellenében MEGBÍZOTT a 
BETON c. szakmai lapban, a 6. pontban részletezett felületeken információ közlési lehetőséget biztosít. Az 
együttműködés naptári évhez kötött. 

 

3. Az információ tartalmát és szövegét MEGBÍZÓ állítja össze, annak tartalmáért kizárólagosan felel. Szövegét 
és ábráit levél, e-mail vagy személyes átadás útján (papíron vagy elektronikus formában) juttatja el 
MEGBÍZOTT címére a lapzárta időpontjáig (várhatóan minden páratlan hónap 3. hét csütörtökig). 

 

4. MEGBÍZOTT az alábbi szolgáltatásokat  nyújtja MEGBÍZÓNAK: 

4.1. A BETON c. szakmai lapban, alkalmanként egyeztetett nagyságú felületen a lap szerkesztési szabályai 
szerint információ közlési lehetőséget biztosít. 

4.2. Az információ tartalma tetszőleges lehet (szakmai cikk, üzleti adatok, ajánlatok, hirdetések, referenciák stb.), 
annak szöveges tartalma szabadon változtatható, MEGBÍZÓ kérésére akár lapszámonként is a 3. pontban 
foglalt követelmények betartása esetén. Hirdetés esetén a belső oldalak hirdetési méreteket kell alapul 
venni: 1/4 oldal, 87 x 128 mm felület, 1/2 oldal, 180 x 128 mm felület és 1/1 oldal, 180 x 263 mm felület. 

 

5. MEGBÍZOTT az alábbi kedvezményeket nyújtja MEGBÍZÓNAK: 

5.1. A szerződés hatálya alatt megjelnő BETON c. szakmai lapból ingyenes tiszteletpéldányt küld 
MEGBÍZÓNAK. 

5.2. A 6.1. pont szerinti mennyiségben, MEGBÍZÓ által a 7. pontban meghatározott módon megadott belföldi 
címekre lappéldányokat küld. 

5.3. A 6.1. pontban meghatározott mennyiségen felül - külön díjazás ellenében - MEGBÍZÓ által meghatározott 
címlista alapján lapszám kiküldési lehetőséget biztosít belföldre. 
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6. MEGBÍZÓ az alábbi szolgáltatásokat  rendeli meg: 

6.1. Belső oldalakon 

 Bronz támogató 1,5 oldal/év, és 5 újság szétküldése lapszámonként a megadott címekre:  140 000 Ft + ÁFA 
 Ezüst támogató 3 oldal/év, és 10 újság szétküldése lapszámonként a megadott címekre:  280 000 Ft + ÁFA 
 Arany támogató 6 oldal/év, és 20 újság szétküldése lapszámonként a megadott címekre:  560 000 Ft + ÁFA 

 Megjegyzés:  .........................................................................................................................................................  

 

7.  MEGBÍZÓ a meghatározott darabszámú újság szétküldését az alábbi módon adja meg*: 

7.1. Állandó címlistát ad és kéri az újságokat ezekre a címekre postázni: � 
7.2. Évente változó címlistát ad és kéri az újságokat ezekre a címekre postázni: � 
7.3. Félévente változó címlistát ad és kéri az újságokat ezekre a címekre postázni: � 
7.4. Kéthavonta változó címlistát ad és kéri az újságokat ezekre a címekre postázni: � 
7.5. Nem ad címlistát és kéri az összes újságot saját címére postázni: � 
 * A kiválasztott szolgáltatást a megfelelő téglalapban x-el kell jelölni. 

 

8.  Az igényelt szolgáltatások díjának 6.1. pont szerinti összegét a MEGBÍZOTTNAK a K&H-nál vezetett 
10200885-32619205-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára, a számla kézhezvételét követő 30 
napon belül MEGBÍZÓ átutalja. 

 

9.  Jelen szerződés, annak SZERZŐDŐ FELEK által történt aláírásával határozatlan időre jön létre. Jelen 
szerződés érvényességét és MEGBÍZOTT díjigényét nem érinti, ha MEGBÍZOTT MEGBÍZÓ érdekkörében 
felmerült okból (pl. az információs anyag rendelkezésre bocsátása elmarad) nem tud teljesíteni.  

Jelen szerződés aláírásával a szerződés tárgyát érintően felek között meglévő esetleges egyéb szerződés 
hatályát veszti, a már megfizetett díjak jelen szerződésbe beszámításra kerülnek. 

A szerződést bármelyik fél az adott év végére egy havi felmondási idő mellett jogosult felmondani. A 
felmondási idő alatt felek vállalt kötelezettségeinek tartoznak maradéktalanul eleget tenni. 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a díjakat évente az adott évet követő január 
31.-ig felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. 

 

10.  MEGBÍZÓ meghatalmazottja a szerződéssel kapcsolatos ügyekben: …………..............…………………… 

 

11.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  

 

 

Dátum:   
 
 
 
 
 
 
     
  MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT 


