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Cívis Press Kft  

Üzleti szabályzat 

 
Érvényes: 2009. június 1.-tıl.  

A Cívis Press Kft az általa mőködtetett nyomtatott és internetes hirdetési felületek 

vonatkozásában tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát 

és ügyel arra, hogy a kiadványokban megjelenı tartalom megfeleljen a jogszabályi elıírásoknak 

és a jó ízlés szabályainak. 

Aki a CégPásztor.hu oldalaira, illetve a CégPásztor újságba hirdetést, reklámot vagy egyéb 

anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti 

szabályzatot. 

 

I. Általános rendelkezések: 

 

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:  

 

a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;  

b.) nem a rovat jellegének megfelelı;  

c.) szerzıi jogokat, személyhez főzıdı jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok 

védelméhez való jogokat sért;  

d.) erıszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, 

illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;  

e.) félelemérzetet kelt;  

f.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlıdésüket 

károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erıszakos, továbbá a 

szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük 

kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnıtt korúakat áru vásárlására 

ösztönözzék;  

g.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének elımozdítására, szexuális ingerkeltésre 

irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális 

ingerkeltésre irányul);  

h.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellı információt a 

termékrıl/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetıen nem megfelelı adatokat tartalmaz;  

i.) a Cívis Press Kft megítélése szerint sértheti a Cívis Press Kft  és üzleti partnereinek jogait;  
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2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:  

 

a) A CégPásztor.hu oldaláról kimutató internetes link;  

b) a tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elısegítı anyag, információ;  

d) külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;  

e) megtévesztı reklámnak minısül (különösen ha a megtévesztı információ az áru általános 

jellemzıire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az ıt megilletı jogokra, 

vagyonára, minısítésére vonatkozik);  

f) dohányáru reklám;  

g) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos 

jogszabály tilt. 

 

 

3.) Jogok és kötelezettségek A Hirdetık jogai és kötelezettségei:  

 

a) Hirdetı tudomásul veszi , hogy a CégPásztor újságban vagy honlapon elhelyezett adatok, 

anyagok, információk tartalmáért a Hirdetı felelısséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú 

hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.  

b) Hirdetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldalak üzemeltetése a nem a 

saját szervereinken történik, ezért azok nem megfelelı mőködésébıl vagy ideiglenes leállásából 

eredı közvetlen vagy közvetett károkért felelısséget nem tudunk vállalni. 

c) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelısséget is, 

ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetıvé vagy 

elérhetıvé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes 

rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során 

Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.  

d) Tilos a CégPásztor újság illetve weblap tartalmának bármilyen eszközzel és/vagy formában 

történı másolása, átvétele, adatbázisban történı tárolása, letölthetıvé tétele illetve minden 

egyéb, az Cívis Press Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges 

cselekményeken túlmutató felhasználás a Cívis Press Kft kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.  

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:  

 

a) A Szolgáltató nem köteles ellenırizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetıvé tett 

információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, 

amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.  
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b) A Szolgáltató jogában áll , hogy a fenti elıírásokba ütközı hirdetéseket a Felhasználó 

elızetes értesítése nélkül törölje, az ilyen hirdetéseket ne jelentesse meg, illetve, hogy a 

magyar helyesírás szabályainak megfelelı korrektúrát hajtson végre.  

 

c) Az Cívis Press Kft által és a CégPásztor újságban szereplı grafikai és egyéb megoldások, a 

Cívis Press Kft által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos 

jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Cívis 

Press Kft.-t illeti.  

 

d) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Cégpásztor újságban megjelentetett 

hirdetéseket felhasználj a és megjelentesse saját más nyomtatott és online kiadványaiban.  

 

e) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által 

megkívánt keretek között együttmőködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetı személyek 

felelısségre vonása érdekében.  

 

f) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb 

színvonalon tartsa. 

 

II. Felelısség kizárása  

 

1.) A CégPásztor újságban elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért 

kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelıjét terheli a felelısség. A CégPásztor kiadója 

kizárja felelısségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a CégPásztor oldalain 

elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.  

 

 

2.) A Cívis Press Kft nem vállal felelısséget:  

 

a) A hirdetésekben elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a 

jogszabályoknak való megfelelıségéért, illetve a jogszabályba ütközı tartalommal harmadik 

személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;  

b) az illegális tartalom meg nem jelentetése révén keletkezett kárért;  

c) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethetı hibákért, károkért 

 


