ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. Bevezető
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Central Digitális Média
Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett
Cafeblog (http://www.cafeblog.hu oldalain elérhető) információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében a Szolgáltatást
igénybevevő és a Szolgáltatóval hirdetési jutalékfizetésre, valamint a Cafeblog VIP
Programban való részvételre szerződést kötött felhasználó (a továbbiakban: a
Felhasználó) hirdetési jutalékra, továbbá a Cafeblog VIP Program alapján őt megillető
felhasználási díjra való jogosultságának feltételeit, illetve a felek kapcsolódó jogait és
kötelezettségeit.

II. A szerződés tárgya
2.1 Amennyiben a Szolgáltatás keretében valamely blogoldal(aka)t adminisztrációs
jogosultsággal (Felhasználási Feltételek IV.2.) szerkesztő valamely, magánszemély
esetén 18. életévét betöltött felhasználó a Szolgáltatás rendszerén belül az ehhez
szükséges adatok megadásával és a jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezett
elfogadásával a Szolgáltatóval szerződést köt, úgy a Szolgáltató által a blogoldal(ak)on
elhelyezett hirdetések közzétételében történő közreműködésére tekintettel
a
szponzorációs hirdetések, valamint PR posztok után hirdetési jutalékra, valamint
amennyiben az általa üzemeltetett bolgoldal(ak) a Cafeblog VIP Program résztvevői, úgy
az ezen blogoldal(ak)on elhelyezett tartalmakra tekintettel felhasználási díjra válhat
jogosulttá a Felhasználási Feltételekben http://cafeblog.hu/felhasznalasi-feltetelek/, a
jutalékjogosultság konkrét feltételeire vonatkozóan a Szolgáltató és a Felhasználó között
esetileg létrejött egyedi megállapodásban, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
Felhasználó a szponzorációs hirdetések, valamint a PR posztok kivételével, a Szolgáltató
által a blogoldalon elhelyezett minden más hirdetés tekintetében nem részesül
jutalékban.

III. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés
3.1 A Felhasználónak a hirdetési jutalékból, valamint a Cafeblog VIP Program alapján
részére járó felhasználási díjból való részesedre vonatkozó szerződés (a továbbiakban:
Jutalékszerződés) megkötéséhez a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Felhasználási
Feltételek elfogadásán és a hirdetési jutalékjogosultság konkrét feltételeire vonatkozóan
a Szolgáltatóval minden egyes hirdetési megjelenésre esetenként létrehozandó egyedi
megállapodáson túl a Szolgáltatás adminisztrációs felületén belül meg kell adnia a
Szolgáltató által kért teljes adatkört, ki kell töltenie és a Szolgáltatóhoz postai úton el kell
juttatnia
a
Szolgáltató
jogszabályi
kötelezettségeinek
teljesítése
érdekében
meghatározott adó- és egyéb nyilatkozatok eredeti példányát, továbbá el kell fogadnia a
jelen ÁSZF-et. Az adatok hiánytalan megadásával, a Szolgáltatóval az egyes hirdetési
megjelenésekhez kapcsolódó jutalékjogosultság konkrét feltételeire vonatkozó egyedi
megállapodással és az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejön
a Jutalékszerződés, amelynek a Szolgáltatásra vonatkozó Felhasználási Feltételek is
részét képezik. A Felhasználási Feltételek és a jelen ÁSZF közötti ellentmondás esetén az
ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. A Jutalékszerződés a felek között akkor lép
hatályba, azaz a Felhasználó az egyéb feltételek fennállása esetén akkortól válhat
hirdetési jutalékra, valamint a Cafeblog VIP Program alapján járó kifizetésekre jogosulttá,
amikor a Szolgáltatóhoz a Felhasználó által kitöltött nyilatkozatok hiánytalanul
megérkeztek.

3.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés érvényes létrejöttéhez
különböző adatokat, illetve adó- és egyéb nyilatkozatokat szükséges a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátania attól függően, hogy magánszemélyként, illetve egyéni
vállalkozóként vagy gazdasági társaság nevében kíván a Szolgáltatóval szerződni.
3.3 Felhasználó az adónyilatkozatokat az alábbi címekre köteles megküldeni:
Magánszemélyként szerződő Felhasználó esetén:
Central Médiacsoport Zrt., Munkaügy
Pf. 27
1554 Budapest
Egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságként szerződő Felhasználó esetén:
Central Médiacsoport Zrt., Pénzügy
Pf. 27
1554 Budapest
3.4 A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés nem minősül írásba foglalt
szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.
IV. Szolgáltató jogai és kötelezettségei a blogoldalakon elhelyezett hirdetések
után fizetendő jutalék vonatkozásában
4.1 Szolgáltató a felhasználók által a Szolgáltatás keretében létrehozott blogoldalakon
hirdetést csupán jogosult, de nem köteles elhelyezni. A Szolgáltató, a blogoldalak
hirdetési felületeinek értékesítése során a CM Sales Kft. (székhely: 1037 Budapest,
Montevideo u. 9.) szolgáltatásait is igénybe veszi.
4.2 Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Jutalékszerződés időbeli hatálya alatt
Felhasználó Jutalékszerződésének hatálya alá tartozó bármely blogoldalon a Felhasználási
Feltételek IV.22. pontjában foglaltak szerint hirdetést helyez el, úgy a Felhasználóval
hirdetési megjelenéseként egyedileg előre, e-mail kommunikáció útján létrehozott
megállapodásban, valamint a Felhasználási Feltételekben és a jelen ÁSZF-ben
meghatározott feltételekkel, kivételekkel és keretek között jutalékot fizet Felhasználó
részére.
4.3 Amennyiben egy Jutalékszerződés hatálya alá több blogoldal tartozik, úgy a
jutalékjogosultság oldalletöltési feltételeinek a szerződéssel érintett blogoldalakra nézve
külön-külön kell teljesülnie, ilyen esetben azonban az oldalletöltési feltételeket teljesítő
minden egyes blogoldal után jár Felhasználó részére a 4.2 pontban foglaltak szerint
meghatározott jutalék.
4.4 Szolgáltató nem köteles Felhasználó felé jutalékfizetésre abban az esetben, ha a
blogoldalon a Szolgáltató és a Google Ireland Limited. között fennálló szerződés alapján
Google AdSense hirdetések jelentek meg.

4.5 Szolgáltató hirdetési jutalékfizetési kötelezettsége és a kapcsolódó elszámolás
alapjául a Szolgáltató által használt Adverticum online hirdetéskiszolgáló rendszerből és a
Gemius online közönségmérési rendszerből a Szolgáltató által kinyert adatok szolgálnak.
4.6 Szolgáltató az egyes hirdetési megjelenések (kampányok) lezárultát követő 10 napon
belül kimutatást juttat el elektronikus levél útján a Felhasználó részére a jutalék
meghatározásához az egyedi megállapodás szerint szükséges adatokról (pl. a releváns

oldalletöltések összesített száma) és a Felhasználó részére mindezek alapján aktuálisan
járó jutalék összegéről. A szerződést egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságként
megkötő Felhasználó ezen kimutatás alapján az annak kézhezvételétől számított 5 napon
belül köteles számla kiállítására Szolgáltató felé, illetve Szolgáltató ezen kimutatás
alapján fizeti meg a jutalékból a törvény által meghatározott adó- és
társadalombiztosítási terhek levonása után fennmaradó nettó összeget a jelen szerződést
magánszemélyként megkötő Felhasználók részére a hónap utolsó munkanapjáig.
4.7 Szolgáltató kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a jelen szerződés
alapján a blogoldalon általa elhelyezett reklámok tekintetében ő minősül a reklám
közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint és viseli az ennek következtében a hatályos
jogszabályok szerint őt terhelő minden felelősséget. Amennyiben a jelen szerződés
alapján valamely egyedi blogoldalon a Szolgáltató által elhelyezett hirdetés kapcsán
harmadik személy igényt támaszt a Felhasználóval szemben, továbbá ha ilyen esetben
bármely hatósági határozat vagy bírósági döntés jogsértést és egyben a Felhasználó
felelősségét állapítaná meg, úgy Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználót a hátrányos
jogkövetkezmény - beleértve egyebek között a bírságok, károk, költségek, polgári jogi
igények összegét is - alól mentesíti.

V.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei a Cafeblog VIP Program alapján a
Felhasználónak járó kifizetések vonatkozásában

5.1 Szolgáltató vállalja, hogy a kiemelkedő látogatottság okán kifejezetten értékesnek
elismert, a Felhasználási Feltételek 10-11. pontja alapján a Szolgáltató részére az adott
blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalmak tekintetében kizárólagos joggal engedett
felhasználási jogok ellenértékeként a Cafeblog VIP Programban részt vevő blogoldalak
közül 2016. február 1-től naptári hónaponként a legnagyobb havi oldalletöltés-számot
elérő 10 blogoldal Felhasználói részére havonta díjat fizet akként, hogy ezen 10
Felhasználó között havonta 500.000,- Ft, azaz ötszáz-ezer forint összeget oszt szét az
általuk adminisztrátori jogosultsággal szerkesztett blogok PI (page impression) számának
arányában. További 100.000,-Ft-ot, azaz százezer forintot oszt szét a Szolgáltató a
legnagyobb havi oldalletöltés-számot elérő második 10 blog között, blogonként 10.000
forintot.
5.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jelen V. pontban meghatározott
díjfizetési kötelezettsége és a kapcsolódó elszámolás alapjául a Google Analytics
Szolgáltató rendelkezésére álló statisztikája szolgál. Felhasználó tudomásul veszi
továbbá, hogy az 5.1 pontban meghatározott PI adatok számításánál a Szolgáltató által
üzemeltetett Startlap és Startlap2 weboldalak körébe tartozó oldalakról érkező forgalom
által generált oldalletöltések száma nem kerül figyelembevételre.
5.3 Szolgáltató vállalja továbbá, hogy 2016. február 1-től az adott hónapban „A hónap
blogja” címet elnyerő blogoldal Felhasználója részére 50.000,- Ft, azaz ötven-ezer forint
összegű felhasználási díjat fizet a blogoldalon elhelyezett, a jelen pontban
meghatározottak szerint történt kiválasztás alapján értékesnek visszaigazolt Felhasználói
Tartalmakra a Felhasználási Feltételek 10-11. pontja alapján a Szolgáltató részére
kizárólagos joggal engedett felhasználási jogok ellenértékeként. „A hónap blogja” címre
az a Felhasználó válik jogosulttá, akinek az adminisztrátori jogosultsággal szerkesztett
blogoldalán az adott hónapban a legtöbb, a Cafeblog szerkesztősége által a „nap
blogjának” választott blogbejegyzés jelent meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
Cafeblog szerkesztősége nem köteles egy adott hónap minden napján megválasztani a
„nap blogját” vagy annak megválasztása érdekében a fentiek szerint szavazást
kezdeményezni. Amennyiben egy adott hónapban a fentiek szerint a „nap blogjának”

választott legtöbb blogbejegyzés azonos számban jelent meg több blogoldalon, úgy az
50.000,- Ft díjazás ezen blogoldalak felhasználói között egyenlően megosztásra kerül. A
jelen pont alapján kiválasztott blogoldal Felhasználója vállalja, hogy a Szolgáltató által
fizetett felhasználási díjat elsődlegesen a blogoldal és az azon elhelyezett tartalmak
minőségének további javítására, a Szolgáltató által értékesnek minősített tartalom
további előállítására fordítja. További 50.000 Ft-ot, azaz ötven-ezer forintot ad a
Szolgáltató minden hónapban a bloggerek által megválasztott „A hónap blogja számára”.
Egyelő szavazatok esetén az 50.000,- Ft díjazás ezen blogoldalak felhasználói között
egyenlően megosztásra kerül
5.4 Szolgáltató minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig értesítést juttat el
elektronikus levél útján az 5.1-5.3 pontok alapján felhasználási díjjogosultságot szerzett
Felhasználók részére a tárgyhóra járó díj összegéről. A szerződést egyéni vállalkozóként
vagy gazdasági társaságként megkötő Felhasználó ezen értesítés alapján az annak
kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles számla kiállítására Szolgáltató felé,
illetve Szolgáltató ezen értesítés alapján fizeti meg a díjból a törvény által meghatározott
adó- és társadalombiztosítási terhek levonása után fennmaradó nettó összeget a jelen
szerződést magánszemélyként megkötő Felhasználók részére a hónap utolsó
munkanapjáig.
5.5 Amennyiben egy Jutalékszerződés hatálya alá több, a Cafeblog VIP Programban részt
vevő blogoldal tartozik, és ezek közül valamely hónapban több is a 10 legnagyobb
oldalletöltés-számot elérő blogoldal közé kerül, a Felhasználó minden érintett blogoldal
után jogosult a PI számok arányában részére járó díjazásra.
5.6 Felhasználó kijelenti, hogy az 5.1 és 5.3 pontokban meghatározott díjazást a
Cafeblog VIP Program részvételi feltételeire tekintettel kifejezetten arányosnak fogadja el
és a Cafeblog VIP Programban részt vevő blogoldalon elhelyezett Felhasználói
Tartalmakra a Felhasználási Feltételek 10-11. pontjaiban engedett kizárólagos
felhasználási jogok megfelelő ellenértékének tekinti.

VI. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
6.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a felhasználók által a Szolgáltatás
keretében létrehozott blogoldalakon csupán jogosult, de nem köteles hirdetést elhelyezni.
6.2 Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató kizár
minden felelősséget valamely blogoldal több adminisztrátori joggal rendelkező
felhasználója között a jelen ÁSZF IV. pontja alapján részükre fizetendő jutalék-, valamint
a jelen ÁSZF V. pontja alapján részükre fizetendő felhasználási díjak megosztása
tekintetében, arra vonatkozóan a felhasználóknak egymással egyedileg kell
megállapodniuk és ezen megállapodásuknak egymás között érvényt szerezniük.
6.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Google Ireland Limited között
fennálló szerződés alapján bármely blogoldalon megjelenhetnek Google AdSense
hirdetések, melyek megjelenése után Felhasználó Szolgáltatótól vagy más harmadik
személytől sem a jelen ÁSZF szerinti, sem egyéb jutalékra vagy juttatásra nem tarthat
igényt.
6.4 A CafeblogVIP programba bekerült felhasználók az itt meghatározott feltételek
mellett, jogosulttá válnak önállóan banner értékesítésére is az álaluk szerkesztett
blogoldalon. Ennek előfeltétele, hogy a felhasználó a banner blogoldalra való kikerülése
előtt előzetesen engedélyt kér a Szolgáltatótól, valamint a felhasználó köteles előzetesen

egyeztetni a CM Sales Kft-vel a tekintetben, hogy csak olyan ügyféllel állapodhat meg a
banner elhelyezésére, akivel a CM Sales Kft. nem áll üzleti kapcsolatban.
6.5 Felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltató előzetes és kifejezett engedélye nélkül a
Jutalékszerződéssel érintett egyedi blogoldalon, továbbá az azon elhelyezett
bejegyzésekben és hozzászólásokban sem ő, sem a blogoldal egyéb felhasználói nem
tesznek közzé reklámot és nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet, vagy üzletszerű
gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet.
6.6 A 6.5 pontban foglaltak alóli kivételként nem szükséges a Szolgáltató előzetes
engedélye
a
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kereskedelmi közlemény Felhasználó általi közzétételéhez a blogoldalon, amennyiben az
a blogoldal jobb felső sarkában, maximum 300X250 méretben kerül elhelyezésre, és sem
tartalmában, sem megjelenésében nem ütközik a Szolgáltató által a blogoldalon
elhelyezett hirdetésekkel, azaz nem a Szolgáltató által elhelyezett hirdetéssel
népszerűsíteni kívánt termék vagy szolgáltatás közvetlen versenytársának minősülő
terméket vagy szolgáltatást népszerűsít, illetve nem akadályozza a Szolgáltató által a
blogoldalon elhelyezett hirdetések rendeltetésszerű megjelenését.
6.7 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 6.7 pont alapján a blogoldalon általa elhelyezett
hirdetések a Szolgáltató részéről semmilyen fizetési kötelezettséget nem alapoznak meg.
Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a blogoldalon általa elhelyezett hirdetések
tekintetében a jogszabályok által a reklámok közzététele kapcsán létesített felelősség
teljes körűen és kizárólag őt terheli, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy ezen reklámok
közzétevőjeként a reklámadóról szóló 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt
nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségeinek mindenkor eleget tesz. Amennyiben a jelen
szerződés alapján valamely egyedi blogoldalon a Felhasználó által elhelyezett hirdetés
kapcsán harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, továbbá ha ilyen
esetben bármely hatósági határozat vagy bírósági döntés jogsértést és egyben a
Szolgáltató felelősségét állapítaná meg, úgy Felhasználó vállalja, hogy Szolgáltatót a
hátrányos jogkövetkezmény - beleértve egyebek között a bírságok, károk, költségek,
polgári jogi igények összegét is - alól mentesíti.
6.8 Felhasználó szavatolja, hogy a blogoldalon a Szolgáltató által elhelyezett hirdetéseket
nem távolítja el, nem módosítja, azoknak az oldalon való megjelenését semmilyen
módon nem csorbítja vagy akadályozza.
6.9 Felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás
használata, amely mesterségesen beleavatkozik valamely blogoldal oldalletöltései
számának szokásosan jellemző alakulásába, vagy amely egyébként veszélyezteti a
Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A 4.6, illetve 5.4 pontok szerinti kimutatás
készítésekor Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló eszközökkel megvizsgálni, hogy a
Felhasználó vagy harmadik személy mesterségesen beavatkozott-e valamely, a
Jutalékszerződéssel érintett blogoldal oldalletöltései számának alakulásába. A mindezek
megsértésével okozott kárért Felhasználó felelős. Amennyiben Szolgáltató megállapítja,
hogy a Felhasználó tiltott rendszer vagy megoldás alkalmazásával érte el a jelen ÁSZF
IV. pontja szerinti jutalékra, illetve a jelen ÁSZF V. pontja szerinti felhasználási díjra való
jogosultság feltételeit, úgy Felhasználó hivatkozott pont szerinti jutalékra való
jogosultsága a mesterséges beavatkozással érintett időtartam idejére elvész.
6.10 Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az 5.1 pont alapján felhasználási
díjban részesült blogoldalak nevén kívül nem hozza nyilvánosságra és – az egyes érintett
felhasználók 5.4 pont szerinti személyenkénti értesítésén kívül – a Cafeblog
felhasználókkal sem osztja meg a felhasználási díjban részesült blogok látogatottsági
adatait, illetve a díjazás mértékét, és ezen adatokról saját hatáskörben meghozott

döntése alapján jogosult tőle és a Cafeblog felhasználóktól különböző harmadik
személyekkel információt megosztani.
6.11 Felhasználó köteles a Jutalékszerződés megkötése során megadott adatai, illetve a
Jutalékszerződés hatálya alá tartozó blogoldalak változásáról Szolgáltatót a Szolgáltatás
adminisztrációs felületén a megadott adatok módosításával, illetve új nyilatkozatoknak a
Szolgáltató részére történő haladéktalan megküldésével tájékoztatni. Felhasználó
Szolgáltató felhívása esetén köteles továbbá új adónyilatkozatot eljuttatni Szolgáltató
részére abban az esetben is, ha jogszabályi változás miatt a Felhasználó esetében
alkalmazandó adónyilatkozat kötelező tartalma megváltozik. Szolgáltató kizár minden
felelősséget a Felhasználó részéről megkésett vagy elmaradt adatbejelentés, illetve
információszolgáltatás következtében a Felhasználót vagy bármely harmadik személyt ért
hátrányos jogkövetkezmények tekintetében, ideértve egyebek között bármilyen kárt,
költséget, hatósági eljárást vagy polgári jogi igényt.
6.12 Amennyiben Felhasználó magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy gazdasági
társaságként Jutalékszerződést kötött és ezen státusát a későbbiekben módosítani
kívánja, erre kizárólag új Jutalékszerződés megkötésével van lehetősége a 3.1
rendelkezései szerint, amely új Jutalékszerződés hatályba lépésekor a korábbi
Jutalékszerződés automatikusan megszűnik. A Felhasználó szerződői státuszának
módosítására kizárólag a Jutalékszerződés hatálya alá tartozó összes blogoldalt érintően
van lehetőség.
6.13 Felhasználó a Szolgáltató által a blogoldalon elhelyezett hirdetések tekintetében
nem visel a hatályos jogszabályok szerinti reklámközzétevői felelősséget.
6.14 Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek és a jelen ÁSZF, illetve az azokban
hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően
eljárni. A Felhasználó ebben a körben kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a
Szolgáltatás Felhasználási Feltételei http://cafeblog.hu/felhasznalasi-feltetelek/ és a
kapcsolódó
Egyedi
Adatkezelési
Tájékoztató
http://cafeblog.hu/documents/Cafeblog_Egyedi_Adatkezelesi_Tajekoztato.pdf
tekintetében.

VII. Fizetési feltételek
7.1 Szolgáltató a jelen szerződés IV. és V. pontjában foglaltak szerinti kifizetéseket a
jelen pontban foglalt módon és feltételekkel teljesíti Felhasználó részére.
7.2 A felek határozott idejű havi elszámolásban állapodnak meg az ÁFA törvény 58.§
megfelelő alkalmazása mellett, így a szerződést egyéni vállalkozóként vagy gazdasági
társaságként megkötő Felhasználó a Szolgáltató által a részére a jelen ÁSZF 4.6,
valamint 5.4 pontjában foglaltak szerint megküldött kimutatás, illetve értesítés
kézhezvétele után, az abban foglaltak szerint jogosult Szolgáltató felé számla kiállítására,
melyen a fizetés módja: átutalás, a fizetési határidő a számla kiállításától számított 30
nap. A jutalék, illetve felhasználási díj megfizetése a számla ellenében, a Felhasználó
által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. Felhasználó a számlát a
Szolgáltató Pénzügyi és Számviteli Osztályának levelezési címére küldi (Central
Médiacsoport Zrt. Pénzügy 1554 Budapest Pf. 27), a számla szövegében hivatkozva a
Szolgáltatás elnevezésére. A Szolgáltatás elnevezése feltüntetésének hiányában, illetve a
szerződéstől eltérő fizetési határidő megjelölése esetén Szolgáltató a számlát formailag
hibásnak tekinti, és pénzügyi teljesítés nélkül hiánypótlásra visszaküldi. Ebben az
esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a szabályosan és a jelen szerződésnek
megfelelően javított számla kézhezvételének napján kezdődik.

7.3 Késedelmes fizetés esetén Felhasználó a fizetési határidő lejártát követő naptól a
számla kiegyenlítésének napjáig tartó időszakra a törvényes késedelmi kamat
felszámítására jogosult. A késedelmi kamatról szóló értesítésnek tartalmaznia kell a
Felhasználó és a Szolgáltató nevét és címét, Felhasználó bankszámlaszámát, a
késedelemmel érintett számla sorszámát, fizetési határidejét, a késedelemmel érintett
összeget és a kiegyenlítés dátumát. A késedelmi kamatról szóló értesítést (késedelmi
kamatközlő levelet) Felhasználó a Szolgáltatónak címezve, a Pénzügyi és Számviteli
Osztály levelezési címére küldi (Central Médiacsoport Zrt. Pénzügy 1554 Budapest Pf.
27). A késedelmi kamat megfizetésének esedékessége az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30. nap.
7.4 Szolgáltatót a számla kiállításának Felhasználó általi elmulasztásából, vagy a számla
nem szerződésszerű eljuttatásából, illetőleg nem megfelelő kitöltéséből eredő esetleges
károkért vagy késedelemért semmilyen felelősség nem terheli.
7.5 A jelen szerződést gazdasági társaság képviseletében, vagy egyéni vállalkozóként
megkötő Felhasználó tudomásul veszi, hogy valamely, a Jutalékszerződés hatálya alá
tartozó blogoldalon történt hirdetés elhelyezéssel érintett időszakra vonatkozó jutalékszámlázási jogosultsága, valamint az 5.1-5.3 pontok alapján őt megillető felhasználási
díjra vonatkozó számlázási jogosultsága megszűnik a hirdetés megjelenésének, illetve
az 5.1-5.3 pontok alapján keletkezett jogosultság dátumának naptári évét követő 15
naptári napot követően, azaz Szolgáltató a hirdetés megjelenésének, illetve a
felhasználási díjfizetési kötelezettség keletkezésének évét követő január 15-ét követően
nem köteles Felhasználó előző naptári évre szóló számláját befogadni és az alapján
Felhasználó felé kifizetést teljesíteni.
7.6 A jelen szerződést magánszemélyként megkötő Felhasználó részére Szolgáltató a
jelen ÁSZF 4.6 pontjában hivatkozott kimutatás megküldését követően, az abban
foglaltak szerint fizeti meg a Felhasználó részére járó jutalékból a törvény által
meghatározott adó- és társadalombiztosítási terhek levonása után fennmaradó nettó
összeget a hónap utolsó munkanapjáig.

VIII. Adat- és titokvédelem
8.1. Felek üzleti titokként kezelnek minden, az ÁSZF szerinti jogviszonyok révén
tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt,
adatot. Az üzleti titkok harmadik személy részére az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon
történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya
kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személyekre is.
8.2. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és
kommunikációja, amelyet a Szolgáltató harmadik személyekkel annak érdekében folytat,
hogy a Felhasználó blogoldalán hirdetést helyezzen el.
8.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az ÁSZF szerint a felek között létrejött
jogviszonnyal, továbbá a Szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak és
információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való
használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései és a Felhasználó
megfelelő hozzájárulása alapján. A Felhasználó a Szolgáltató hivatkozottak szerinti
adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a
Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények

megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Jutalékszerződés megszűnése esetén
a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Felhasználó adatait az adózási
előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt
adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a
2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a
Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a
Szolgáltatás
Egyedi
Adatkezelési
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foglaltak
megfelelően irányadóak.

IX. Szavatosság, felelősség
9.1 Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása
révén ténylegesen hirdetéseket tud elhelyezni a blogoldalakon, így a Szolgáltató nem
tartozik eredményfelelősséggel Felhasználó felé. Az ilyen eredmény elmaradásával
összefüggésben Felhasználó semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt Szolgáltatóval
szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem.
9.2 Szavatosság:
(i) A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen
működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység
végzésére jogosult.
(ii) A jelen szerződést gazdasági társaság képviseletében vagy egyéni
vállalkozóként megkötő Felhasználó szavatolja, hogy jogszerűen
bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, illetve egyéni
vállalkozó, és vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok,
engedélyek és jogosítások birtokában végzi, a jelen szerződés szerinti
tevékenysége nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság
előírásába, a jelen szerződést megkötő személy a gazdasági társaság
nevében
eljárni
jogosult,
továbbá
a
jelen
szerződés
szerinti
kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Jutalékszerződés szerint
teljesíti.
(iii) A jelen szerződést gazdasági társaság képviseletében vagy egyéni
vállalkozóként megkötő Felhasználó szavatolja, hogy a Jutalékszerződéssel
érintett tevékenységek (reklámügynöki tevékenység, jogdíjfizetést
megalapozó szellemi tevékenység) végzésére, illetve ezekről számla
kiállítására jogosult.
(iv) Felhasználó szavatolja, hogy a Jutalékszerződés megkötése során valós
adatokat ad meg Szolgáltató részére, továbbá bármely blogoldal
üzemeltetése és a Jutalékszerződés szerinti tevékenysége során a
Szolgáltatásra vonatkozó Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek
betartásával jár el.

9.3 Felhasználó a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért,
igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben Felhasználó bármely
kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben
Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot,
és/vagy Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés,
amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben van teljes
körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

X. A szerződés módosítása, megszűnése
10.1 A jelen ÁSZF alapján a Jutalékszerződés a Felek között a Szolgáltató által valamely
blogoldalon elhelyezett hirdetések után a Felhasználó felé fizetendő jutalékot megalapozó
jogviszony valamint
a Szolgáltatónak a Cafeblog VIP Program alapján keletkező
felhasználási díjfizetési kötelezettségét megalapozó jogviszony tekintetében 2016.
február 1-től kezdve határozatlan időre jön létre.
10.2 A Jutalékszerződést a Szolgáltató által valamely blogoldalon elhelyezett hirdetések
után fizetendő jutalékot megalapozó jogviszony tekintetében mindkét Fél, a Cafeblog VIP
Programra vonatkozóan létrejött jogviszony tekintetében pedig a Felhasználó bármikor
jogosult indoklás nélkül felmondani a Szolgáltatás adminisztrációs felületén erre
kialakított technikai megoldás segítségével. Felhasználó részéről a jelen pont szerinti
rendes felmondás azonnali hatállyal, míg Szolgáltató részéről 30 napos felmondási idő
eltelte után szüntetni meg a szerződést.
10.3
Felhasználó
súlyos
szerződésszegése
esetén
Szolgáltató
jogosult
a
Jutalékszerződést azonnali hatállyal felmondani, a szerződésszegés tényét közlő és a
szerződésszegő magatartás megszüntetésére felszólító értesítés küldése után,
amennyiben az értesítésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül a
szerződésszegő magatartás továbbra is fennáll.
10.4 Amennyiben valamely blogoldal kapcsán a Felhasználó adminisztrátori jogosultságát
valamely erre jogosult másik felhasználó megszünteti, az a Szolgáltatóval
Jutalékszerződésben álló Felhasználó Jutalékszerződésének az adott egyedi blogoldal
vonatkozásában, vagy amennyiben a Jutalékszerződés kizárólag az adott blogoldalra
vonatkozott, úgy teljes egészében történő automatikus megszűnését eredményezi.
10.5 Amennyiben a Felhasználási Feltételek rendelkezése szerint a Szolgáltató vagy
maga a Felhasználó törli a Felhasználó Szolgáltatásban tett regisztrációját, a regisztráció
törlése egyebekben a Felhasználó által megkötött jutalékszerződés automatikus
megszűnését eredményezi a regisztráció törlésének időpontjával.
10.6 A Jutalékszerződés bármely okból való
haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

megszűnését

követően

a

felek

10.7 A jelen ÁSZF 2016. február 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba
lépéséig marad hatályban. Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja a jelen
ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet
Felhasználó kifejezetten elfogad. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a
változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett
nyilvánosságra hozza a www.cafeblog.hu weboldalon, illetve a Szolgáltatás „Vezérlőpult”
menüpontjában. A jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató
oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a
www.cafeblog.hu weboldalon folyamatosan elérhető, illetve a Felhasználó számára a
hozzáférés mindenkor biztosított.
10.8 Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a
fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának.

XI. Értesítések

11.1 A Felek között a jelen szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés, stb.
(együttesen: értesítés) csak írásban érvényes és hatályos. A Felek megállapodnak abban,
hogy jelen szerződés keretében elektronikus levelezésüket és a Szolgáltatás
adminisztrációs felületén, elektronikus úton tett közléseket hivatalos írásos formának
tekintik, kivéve a Felhasználó által a Szolgáltató részére eljuttatandó adónyilatkozatok
megküldését a 3.1, illetve 6.10 pontok alapján, amely esetben a közlés csak
tértivevényes, ajánlott levél formájában érvényes és hatályos.
11.2 A Felek bármikor jogosultak a másik Félhez – a jelen szerződésben megengedett
bármely módon – küldött értesítésben kapcsolattartóit, számlázási és értesítési címeit
illetve egyéb adatait módosítani. Az ilyen értesítés megtörténtét követően a Felek a jelen
szerződés céljaira a módosított adatot tekintik alkalmazandónak.
XII. Vegyes rendelkezések:
12.1 A Szolgáltató a Szolgáltatást és a jelen szerződés szerinti teljesítéseit adott
állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során
használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra
való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem
felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek
következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai
meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által
elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók
vagy hacker tevékenységek).
12.2 A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló
technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás
folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a
szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott
és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök
rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás,
áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).
12.3 Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Felhasználóval azonos tevékenységet folytató,
illetve a Felhasználó szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra
vonatkozóan szerződjön a Felhasználón kívüli más személyekkel.
12.4 Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét
és/vagy a Szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.
XIII. Szerzői jogok
13.1. A Szolgáltató által a Jutalékszerződéssel érintett bármely blogoldalon elhelyezett
hirdetés a Szolgáltató vagy harmadik személy szellemi alkotása. A Szolgáltatás
rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató vagy a jogtulajdonos harmadik
személy előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók
fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári
és büntetőjogi
eljárásokat vonhat maga után.
XIV. Záró rendelkezések
14.1. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi
Kerületi Bíróság illetékességét kikötik ki. A megyei törvényszék hatáskörébe tartozó

perek esetében a Felek alávetik magukat a 1952. évi III. törvény szabályai szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az
irányadóak.
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