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Felhasználási feltételek  

Készült: 2017.05.22.  

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

I. A felhasználási feltételek tartalma 

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés vagy Szabályzat) a Szeghalomhír 

(telefonszám: 06/20 324 5929) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett 

Szeghalomhír () oldalain elérhető információs, társadalommal összefüggő 

szolgáltatások igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit 

tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a 

Felhasználóra nézve kötelező. 

2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Szeghalomhír 

bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás 

bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. 

3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A 

módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását 

jelenti. 

4. Szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási 

Feltételek” linkre kattintva érhető el. 

http://www.nmhh.hu/


II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői 

1. A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára 

apróhirdetéseik on-line környezetben történő feladására és megjelenítésére. 

2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 

rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók által a 

Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, 

de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk 

tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására 

utaló jeleket keresni. 

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szeghalomhir.hu bármely tartalmi elemét 

bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok 

megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját 

szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.  

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció 

1. Felhasználó kizárólag az lehet, aki 

a. elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; 

vagy 

b. 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás 

használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének 

hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére 

bármikor bizonyítani tudja; vagy  

c. jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el 

és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére. 

2. A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől 

függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát: 

a. a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik 

személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat 

betartása mellett használható;  

b. tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás 

jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő 

felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek 

leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti 

a Szolgáltatás működtetését;  

c. tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás 

rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.  



3. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás nyilvános tartalmait 

olvashatják, de nem használhatják az interaktív szolgáltatásokat, így például nem 

adhatnak fel apróhirdetést. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat 

ismerete és elfogadása. 

4. A regisztráció lépései: 

a. a felhasználó megadja adatait, és felelősséget vállal azok valódiságáért; 

b. aktiváló levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre; 

c. Felhasználó lekattintja az aktiváló levélben lévő linket (regisztráció 

megerősítése); 

d. profilját a rendszer véglegesíti. 

Regisztrációra lehetőség van a rendszerben történő első apróhirdetés feladásával egyidejűleg, 

illetve azt megelőzően is. Az apróhirdetés feladással egyidejűleg történő regisztráció esetén az 

apróhirdetés a regisztráció megerősítését követően,  a befizetés után válik láthatóvá a 

Weboldalon. Amennyiben a regisztráció megelőzi az apróhirdetés feladást, a Felhasználó 

kizárólag a felhasználói fiók aktiválását követően tud apróhirdetéseket feladni.  

5. Adatszolgáltatás 

a. A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás 

keretein belül feladott apróhirdetésekben. Amennyiben adataiban bármilyen változás 

történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy 

felhasználói fiókkal, regisztrációval rendelkezhet. Ha Szolgáltató azt észleli, hogy egy 

Felhasználó több fiókot is fenntart, vagy használ, jogosult azokat felfüggeszteni vagy 

valamennyi adattal együtt törölni.  

b. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-

mailt cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. 

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a 

Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó 

hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.  

c. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan 

adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz 

történő hozzáférését korlátozza, regisztrációját és apróhirdetéseit valamennyi adattal 

együtt törölje.  

6. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 6 

hónapon át nem látogatja, a regisztráció és vele együtt a felhasználói adatok, a feladott 

apróhirdetések valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg automatikusan 

törlődik. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmezető levelet küld a regisztráció 

során megadott e-mail címre. 

IV. A Szolgáltató a Felhasználónak az alábbi szolgáltatásokat díjmentesen nyújtja: 
regisztráció, , értesítő levél küldése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek. 



V. Az apróhirdetések tartalma 

1. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő 

apróhirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvényben foglaltaknak. 

2. Tilos olyan apróhirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő 

adatokat tartalmaz. 

3. Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben 

egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes 

adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó 

szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra 

hozásához szükséges engedéllyel. Az apróhirdetés nem tartalmazhatja az állást kínáló 

cég vagy személy szolgáltatásait. 

Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely: 

 franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő 

belépést ajánl; 

 válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel; 

 bűncselekményre felbujtást valósít meg; 

 nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi 

méltóságra; 

 súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki; 

 becsmérlő vagy megalázó; 

 faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat; 

 nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az 

ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve  burkoltan igyekszik a nem megengedett 

tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő 

belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb. 

4. Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a 

Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott 

Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem 

tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. 

hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató 

észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést 

valamennyi megjelenési formájában eltávolítani. 

5. Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott 

méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak (az apróhirdetés szövegével 



együtt a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden 

egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott 

apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. 

6. A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan 

szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott 

Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik 

a. a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint 

b. a Szolgáltató részére - a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges 

mértékű - felhasználási jog engedélyezésére. 

7. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. 

 A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés 

nélkül eltávolítani. 

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik 

1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást 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). 

2. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett 

apróhirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az 

ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének 

elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. 

A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett 

tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják. 

3. Szolgáltató lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom 

megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a 

Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, 

hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként 

amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, 

az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban 

megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal 

kapcsolatos panaszaikat a következő címekre továbbíthatják: Szeghalomhír 

szerkesztőség; Postacím: Szeghalomhír,5520 Szeghalom,Nádasdy u.16/1.; illetve a 

szeghalomhir@szeghalomhir.hu email címre. 

4. A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által 

okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy 

mailto:berettyohir@berettyohir.hu


nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a 

Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal 

kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást 

indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban 

felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.  

5. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt 

intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a 

Szolgáltatót egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) 

megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a 

visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a 

Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok 

megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). 

6. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal 

összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a 

Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan 

felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a 

Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A 

Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának 

illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek 

okozott károkért. 

7. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által 

megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető 

személyek felelősségre vonása érdekében. 

8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen 

Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen 

használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés 

vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, 

apróhirdetéseit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje. 

VII. Hozzászólások 

A  www.szeghalomhir.hu hozzászólásainak adminisztrálási jogát a Szeghalomhír teljes 

mértékben fenntartja. 

A hozzászólások közül eltávolítjuk a 

 a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más 

meggyőződésre vonatkozó negatív megjegyzéseket; 

 a személyiségi jogokat sértő hozzászólásokat; 

 a bűncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bűncselekmény elkövetésével vádoló 

szövegeket; 

 a reklámnak minősülő hozzászólásokat; 



 az értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó bejegyzéseket. 

A szerkesztőség fenntartja a jogot a fenti elveket többször is megsértő látogató hozzászólási 

jogának megvonására. 

VIII. A Szerződés megszűnése  

1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás 

oldalainak alján elérhető Ügyfélszolgálat linken keresztül jelzi ezt az igényét. Ebben 

az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. 

2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törli a 

felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali 

hatállyal megszűnik.  

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor a 

Felhasználó által feladott apróhirdetések és a felhasználói fiókhoz kötődő egyenleg, és 

az éppen futó kiemelések is törlődnek. 

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes 

figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés 

automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a 

szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket. 

IX. Egyéb rendelkezések  

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat 

rendelkezik. 

2. A Szolgáltatás használatával, illetve a regisztráció aktiválásával létrejövő szerződések 

nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja. 

3. A Szolgáltatás használatát az Üzemeltető jelenleg ingyenesen biztosítja. A távollévők 

között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli 

elállás joga – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés 

létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg. 

  

Szeghalom,2017.május 25. 

 

 

 

 



Szerzői jogok (Copyright)  

Készült: 2017.05.25. 

SZERZŐI JOGOK (Copyright) 

Azzal, hogy belép a  weboldal bármely oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket. 

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi 

védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló 

jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró 

olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes 

többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő 

lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy 

hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. 

I. Tartalom: 

A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes 

szöveges, grafikai, álló-és mozgóképes híranyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, 

vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől. 

II. A tartalom felhasználása: 

II/1. Médiafelhasználás: 

1. A www.szeghalomhir.hu weblapon (továbbiakban: lap) található tartalom a 

Szeghalomhír (továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona. 

2. Az Szeghalomhír fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, 

technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó 

oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. 

3. Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek 

(szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, 

program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag 

saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az 

esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, 

terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi 

forgalomba hozatalára. 

4. A lap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem 

alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a 

nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes 

írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát szoftveres, vagy egyéb úton történő 

automatikus, válogatás nélküli átvenni, az oldalt tükrözni, azaz technikai művelet 

segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni még változatlan formában sem. 

5. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga 

után. A Szeghalomhír követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 



6. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató 

linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő 

módon teheti meg: „Szeghalomhír + az aloldal közvetlen (deep) linkje” 

7. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Szeghalomhir.hu 

oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának 

rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és 

hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes 

tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a 

lead alá: 

Forrás: Szeghalomhir.hu  

Vagy: 

"Szeghalomhir.hu  

Azon Tartalmakra, amelyek külön szabályozás alá esnek - pl. exkluzív Tartalom - a 

Tartalom közvetlen oldalán feltüntetett szabályok vonatkoznak!  

  

II/2. Saját célú, otthoni, felhasználás: 

Felhasználó jogosult továbbá a Tartalomnak a médiaszolgáltatás célján kívüli, a szerzői 

jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra. Ide értendő 

különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, feltéve, hogy a forrást és 

a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják. 

Kiadó e körben is szigorúan tiltja a hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, 

vagy közvetett felhasználást, így az ilyen szolgáltatásban akkor sem járul hozzá a Tartalom 

közléséhez, ha az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja. 

Kiadó kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, 

válogatás nélküli átvételét. 

II/3. A holnaptartalmak felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása: 

A Tartalmat Kiadó ellenszolgáltatás nélkül teszi elérhetővé. Ezért Kiadó kifejezetten tiltja, 

hogy a honlap tartalmaiból Felhasználó hírügynökségi szolgáltatást, vagy jellegében 

azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenységet végezzen, ide értve a Tartalom részben, 

vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is. 

  

III. Védjegyek és logók használata: 

1. Az szeghalomhir.hu domain név, a "szeghalomhir.hu" név, valamint a honlapon 

található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem szerzői jogi védelmet élvez, 

oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai 

elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását. Ez kizárólag - a 



hivatkozás kivételével - a Szeghalomhir.hu előzetes és kifejezett írásos 

hozzájárulásával lehetséges. 

2. Az MTI hírügynökség honlapunkon felhasznált hírei és fotói, grafikái szerzői 

jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek 

kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen más médiumban 

közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. 

  

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben 

történő átvétele tilos és szerzői jogot sért -  tehát ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak 

minősül - , és a Kiadó minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére. 

  

Szeghalom,2017.05.25. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Médiaajánlat  

Készült: 2017.05.25.  

Hirdessen nálunk – dolgozzunk együtt vállalkozása sikeréért! 

  

A Szeghalomhír 2017.júniusában induló Szeghalom független hírportáljaként, amely céljául 

a város lakóinak friss, színes és hiteles tájékoztatását tűzte ki, és a  oldalra kattintva érhető el. 

A maga nemében egyedülálló nemcsak a városban, hanem a térségben is - hiszen nincs 

másik hetente frissülő, saját tartalommal rendelkező, online hirdetési felületet 

kínáló médium a megye ezen részén. 

Az internet ma már könnyen, gyorsan és olcsón elérhető mindenki számára, 

2015.júniusában az internetelőfizetések száma hazánkban megközelítette a 7,4 milliót! 

Tudjuk, egyre többen böngésznek mobileszközökről, amelyek szintén megkönnyítik a webes 

tartalmak elérését. 

A 20-45 éves korosztály 90%-a internetezik, 

de örvendetes tény, hogy az idősebb generáció is bekapcsolódott a digitális információ-

áramlásba, s egyre többen élnek az internet adta lehetőségekkel. 

Aki nincs jelen az interneten, az lényegesen lemarad a versenytársaitól! 

  

Miért hirdessen a Szeghalomhír portálon?·           

·           Mert az online reklámot a hagyományos nyomtatott sajtóval szemben 

folyamatosan naprakészen tarthatja 

·           Mert a világhálón való megjelenés időben és helyben kötetlen, hirdetése 

bármikor elérhető (ellentétben a nyomtatott, a rádiós és televíziós hirdetéssel) 

·           Mert a hirdetése interaktív is lehet, a beépített linkek segítségével egyetlen 

kattintással saját weboldalára, vagy Facebook oldalára irányíthatja a 

célközönséget 

·           Mert az online hirdetések ár-érték aránya sokkal kedvezőbb a nyomtatott 

médiában elhelyezett reklámokkal szemben (nálunk nincs anyag-, nyomtatási-, 

terjesztési költség) 

·           Mert a Szeghalomhír folyamatosan frissíti tartalmát, így a látogatók nap mint 

nap visszajárnak az oldalra 

·           Mert nem csak friss tartalmat, hanem apróhirdetési lehetőséget is kínálunk 

olvasóinknak 



·           Mert vállalkozása népszerűsítésére mi a közösségi marketing eszközeit is 

bevetjük;  ezeken keresztül már sok felhasználóval vagyunk napi kapcsolatban 

·           Mert különféle játékokkal igyekszünk felkelteni olvasóink érdeklődését, 

növelve ezzel hirdetése hatékonyságát 

·           Mert a helyi igényeket igyekszünk kiszolgálni – figyelembe vesszük a 

felvetéseket, ötleteket, javaslatokat, az építő jellegű kritikákat 

·           Mert a minőségben nem ismerünk kompromisszumot (nálunk nincs homályos 

fotó, elmosódott, olvashatatlan szöveg) 

  

A Szeghalomhír az alábbi hirdetési módokat kínálja Önnek! 

 Statikus banner (állókép) 

Bannerzónáink mindegyike a látogatók által preferált helyen került kialakításra,  a bannerek 

szerkesztése során pedig igyekszünk annak grafikai elemeit és színvilágát úgy kialakítani, 

hogy olvasóink számára minél figyelemfelkeltőbb legyen. 

A bannerek méretei és árai a következők: 
  

Hirdetési zóna 1: 9000.- /hó +27% áfa 

Hirdetési zóna 2: 5000.- /hó +27% áfa 

Hirdetési zóna 3: 7000.- /hó +27% áfa 

Hirdetési zóna 4: 7000.- /hó +27% áfa 

Hirdetési zóna 5: 9000.- /hó +27% áfa 

Hirdetési zóna 6: 6000.- /hó +27% áfa 

  

Minimum 3 hónapra vagy annál hosszabb időre történő megrendelés estén 

10% kedvezményt adunk ügyfeleinknek a fenti árakból. 

  



Bannerzónáink elhelyezkedése: 

 

 

 

  



 Szponzorált cikk 

Oldalunkon  megjelentetésével is reklámozhatja vállalkozását! Az írást a Szeghalomhír 

szerkesztője készíti el az Ön igényei alapján, 1000 karakter terjedelemben (2-3 fotó csatolása 

is lehetséges). A cikk 1 hétig a címoldalon jelenik meg, azután automatikusan a friss hírek 

alá kerül, de továbbra is a weboldalon marad!  

Ára: 5000.-/megjelenés 

 Szponzorált játék 

 - Portálunkon is népszerűsítheti vállalkozását! Különféle nyereményjátékok (épületfelismerős 

játék, babafotó pályázat)) futnak folyamatosan weboldalunkon és facebook profilunkon 

egyaránt, melyet igény szerint az Ön vállalkozásához kapcsolunk, növelve ezzel annak 

népszerűségét.  

Ára: 10000.-/játék 

-apróhirdetését 2.500.-/hónap díjért adhatja fel 

  

Ügyfeleinknek személyre szabottan kínáljuk 

a legmegfelelőbb árajánlatot, 

ezért kérdéseivel kérjük, keressen  

az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 
  

 
Pákozdi Gábor 

Tel: 06/20 324 5929 

Email:szeghalomhir@szeghalomhir.hu 

 

  

Reméljük ajánlatunk elnyerte tetszését, 

és hamarosan az ügyfeleink között tudhatjuk Önt is! 

  

Szeghalom,2017.május 25. 

 


