
ÁSZF 
Általános Szerződési Feltételek 

 

Szerződési feltételek a kommunikaciosallas.hu szolgáltatásának használatára.  
  
I. Meghatározások   

I/1. Szolgáltató  
Szolgáltató neve: Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége 
Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 30. 
Adószám: 18075663-2-41  
 

  

I/2. Szolgáltatást igénybe vevő, Megbízó  

A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által 
igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF 
és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra 
vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. (2020-ban 
díjmentesen vehető igénybe a szolgáltatás) A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve 
megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a 
Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve a Munkaadói 
Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül nyújtja. A Felületen a cég képviselője által 
indított regisztráció és egyéb szerződéskötési igénybejelentés alapján a Szolgáltató által 
regisztrált cég is hozzáférhet a Munkaadói Adminisztrációs Felülethez. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a 
Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a 
megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás 
tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került 
megrendelésekért a Szolgáltató nem felel. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az aktuális Megrendelők listáját a Felületén 
feltünteti. 

A Szolgáltató természetes személyek számára nem vállalja a Szolgáltatás nyújtását, így a 
Megrendelő természetes személy nem lehet. 

  



II. Igénybevételi, használati szerződés  

Az Igénybevételi, Használati szerződés megkötése elektronikus úton, a felhasználó, látogató 
egyértelmű ráutaló magatartása során jön létre, amikor regisztrációkor a Megbízó elfogadja az 
ÁSZF tartalmát (felhasználási feltételeket).  
A kommunikaciosallas.hu a megrendelt szolgáltatást a Megbízó részére teljesíti, amennyiben 
a szolgáltatás mindenkori ellenértéke a Szolgáltató folyószámlájára megérkezett. 
2020-ban díjmentesen vehető igénybe a szolgáltatás. 

  
III. Szolgáltatás  

A szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe. A Szolgáltató a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsájtott adatok alapján állít ki számlát és azt megküldi neki. Hirdetések 
feladására a regisztrációt követően, bejelentkezés után az adminisztrációs felületen a „Hirdetés 
feladása” menüpontban van lehetőség. A rögzített hirdetések később is módosíthatóak, 
archiválhatóak.  

  
IV. Megrendelői Adatszolgáltatás  

A Megrendelő feladata a kommunikaciosallas.hu oldalon megadni a szükséges adatokat. 
Regisztrációkor: cég neve, és a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait, név, e-mail cím, 
telefonszám, jelszó. Regisztrációt követően, be tud lépni a rendszerben, ahol az adminisztrációs 
felületen az „Adataim” menüpontban meg kell adnia a cég számlázási nevét, számlázási- és 
posta címét. Hirdetés feladásakor, a cégadatok megjelennek, de változtathatóak, kontakt 
személy választható az adott hirdetéshez, majd magának az álláshirdetésnek az adatait kell 
adminisztrálni: hirdetés címe, „job family”, pozíció, hirdetés kiemelt szövege, hirdetés teljes 
szövege. 

  

V. Hozzájáruló nyilatkozat Megrendelő részéről  

A Megrendelő kijelenti, hogy hozzájárul saját e-mail címére rendszer levél fogadására, ami 
szoros összefüggésben áll a feladott hirdetéssel kapcsolatban. A Megrenelő továbbá hozzájárul, 
hogy a kommunikaciosallas.hu oldal működésével, változásaival és újításaival kapcsolatos 
rendszerüzeneteket, tájékoztató leveleket (e-mail) fogadja.  

  

VI. A szerződés időtartama  

A jogviszony kezdetének dátuma a Felek közt létrejött Megbízási szerződés létrejöttének 
dátuma (ÁSZF elfogadás), illetve fizetéskor, a szolgáltatás igénybevételének pillanatában jön 
létre. Amiről a fizetést követően számlát kézbesítünk. A szerződés automatikusan megszűnik a 
Megbízott általi szolgáltatás teljesítését követően. 



  

  
VII. Elállási jog  

A Szolgáltató csak olyan szolgáltatást/terméket értékesít, amelyeknél a Megrendelő nem élhet 
az elállási joggal, ugyanis a vevő az egyedileg, kifejezetten az ő kérésére előállított 
terméket/szolgáltatást vásárolja meg. (kommunikaciosallas.hu oldalon a Megrendelő által 
megadott hirdetés megjelenítése a vállalt határidőig).  
  

Érvényes: 2020.07.01-től  
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