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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA:
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (a továbbiakban: intézmény) területén folytatott
reklámtevékenységgel összefüggésben az intézményi épületek állagának védelme, rendjének és
egységes arculatának megőrzése, reklámok, hirdetések engedély nélküli elhelyezésének
megakadályozása, ugyanakkor az intézmény reklámfelületei értékesítésének hatékonyabbá tétele
az intézmény és bevételeinek növelése érdekében, az intézmény vezetősége a jelen
Szabályzatban kívánja lefektetni az intézmény reklámfelületeinek értékesítésére, bérbeadására
vonatkozó egységes alapelveket és eljárási szabályokat.
2. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE
A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény területén valamint az intézmény nyilvánosan
elérhető honlapján elhelyezett reklámokra, hirdetésekre, a jelen Szabályzatban meghatározott
egyéb információs felületekre, továbbá a reklámok, hirdetések engedélyezésének folyamatára. A
jelen Szabályzat vonatkozik azon természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiség nélküli
egyéb szervezetekre, egyéni vállalkozókra és társadalmi szervezetekre, akik vagy amelyek az
intézmény területén vagy az intézmény honlapján a jelen Szabályzat és a vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján reklámozóként, reklám szolgáltatóként gazdasági reklámtevékenységet
folytatnak.
3. ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA
A dokumentum kidolgozásáért felelős:
PAMOK – Főigazgató főorvos
A dokumentum alkalmazásáért felelős:
PAMOK – Gazdasági igazgató
A dokumentumban foglaltak végrehajtásáért felelősek:
PAMOK – Főigazgató főorvos
A dokumentumban szabályozott tevékenység rendszerfelülvizsgálat alkalmával történő
felülvizsgálatáért felelős:
PAMOK – Minőségirányítási igazgatóhelyettes
4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
Reklám (gazdasági reklám): olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a
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pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban
együtt: termék)-, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt:
áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru,
árujelző ismertségének növelésére irányul, ide értve az elektronikus hírközlés útján történő
közlést, tájékoztatást.
Hirdetés: gazdasági reklámnak nem minősülő, de a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó minden
olyan információ, tájékoztatás vagy közlés, amelyet nem nyereségérdekelt, művészeti,
közművelődési, kulturális, tudományos, egészségügyi, szociális, jótékonysági vagy egyéb
társadalmi célok érdekében (a politikai szervezetek tevékenységének kivételével) tesz közzé
állami, önkormányzati, alapítványi, egyházi vagy más szervezet illetve személy - így különösen
a közérdekű közlemény, a társadalmi célú reklám.
Hirdető: akinek érdekében a hirdetést közzéteszik, vagy aki a hirdetést megrendeli.
Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli.
Reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek
segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.
Közzététel: a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett
számára.
Reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja,
létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt.
Reklámfelület: a reklám közzétételére alkalmas minden olyan eszköz, amely a reklámok
elhelyezésére, megjelenítésére szolgál vagy szolgálhat. Ide tartoznak az intézmény
helyiségeinek belső falain, kijelölt helyen elhelyezett, meghatározott méretű, és lehetőleg
egységes anyagú valamint egységesen kivitelezett reklámtáblák, vitrinek, amelyek
nyilvántartását és aktualizálását a reklámértékesítési koordinátor végzi, továbbá az intézmény
honlapja, valamint bármely olyan felület, amely reklámok megjelenítésére alkalmas és
reklámfelületként történő használata a jelen szabályzat szerint engedélyezett.
Kültéri reklámfelület: reklám közzététele céljából a megfelelő hatósági engedélyek birtokában
az intézmény épületeinek külső falán vagy az intézmény területén, az intézmény épületein kívül
elhelyezett reklámfelület (pl. óriásplakát, molinó, korlátreklám, stb.).
Információs tábla: az intézmény saját információs célú hirdetései, plakátjai ill. egyéb hirdetések
(azaz társadalmi célú reklámok, közérdekű közlemények) ingyenes közzétételére kijelölt felület,
amelyet gazdasági célú reklámfelület értékesítésére kevésbé alkalmas területen, ill. felületen kell
kialakítani, de erre a célra felhasználhatók az aktuálisan nem értékesített reklámfelületek is.
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Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati
feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől származó, gazdasági reklámtevékenység körén
kívül eső tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít
figyelemfelkeltés céljából, és nem minősül politikai reklámnak.
Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem
tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy
közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű, társadalmi cél elérése érdekében kíván hatást
gyakorolni.
Szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá –
rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben – valamely személy számára, amelynek
célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének
ösztönzése.
Reklámértékesítési koordinátor: a Főigazgató főorvos által megbízott, az intézménnyel
közalkalmazotti jogviszonyban illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy, aki
• felelős a reklámfelületek és információs táblák felszereléséért, karbantartásáért,
nyilvántartásáért,
• részt vesz a reklámok és hirdetések elhelyezésére vonatkozó kérelmekről való döntés
előkészítésében, a reklámfelületet bérlőkkel kötendő szerződések vagy szerződésmódosítások előkészítésében,
• kapcsolatot tart a reklámozókkal, reklámszolgáltatókkal,
• ellenőrzi a reklámfelületek bérletére vonatkozó szerződések teljesítését,
• gondoskodik a reklámok, hirdetések elhelyezéséről, illetve eltávolításáról,
• figyelemmel kíséri, hogy csak a jogszabályoknak, jelen Szabályzatnak és a
reklámfelületek bérletére vonatkozó szerződésnek megfelelő reklámok és hirdetések
kerüljenek elhelyezésre.
A jelen Szabályzat értelmében nem minősül reklámnak
• az Ebtv. végrehajtási rendeletének 13/A. §-a szerint az intézmény azon tájékoztatási
kötelezettsége, hogy a NEAK által készített és a biztosítottaknak szóló egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi ellátással
kapcsolatos - informatív és tájékoztató anyagokat, kiadványokat a betegforgalom
számára nyitva álló helyiségeiben közzéteszi,
• az intézmény Főigazgató főorvosa kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén az
intézmény területén elhelyezett és a közzétevőnek közvetlen anyagi hasznot nem hozó,
korlátozott terjedelmű közérdekű információ (közérdekű közlemény, társadalmi célú
reklám, stb.),
• valamely, az intézmény kezelésében álló helyiséget bérleti jogviszony alapján használó
által közzétett, kizárólag az ott folytatott kereskedelmi tevékenységhez vagy egyéb
szolgáltatáshoz kapcsolódó, a szerződésben szabályozott helyen és időtartamban
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közzétett reklám, amely ugyanakkor nem sértheti a hatályos jogszabályok és a jelen
Szabályzat előírásait.
Nem tartozik a jelen Szabályzat hatálya alá
• az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló dolgozók által tartósan használt helyiségek belső tere (rendelők,
dolgozószobák, vizsgálók), ahol mindenféle gazdasági reklámtevékenység tilos.
A jelen Szabályzatban meghatározásra nem kerülő fogalmak jelentésére, értelmezésére a
hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.
5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA
5.1. Reklám- és hirdetési tevékenység céljából bérbeadható felületek
Az intézmény területén megjelenő reklámok és hirdetések elhelyezésére szolgáló
reklámfelületek, szabadtéri reklámfelületek és információs táblák helyét a Főigazgató főorvos a Főmérnökség előzetes műszaki véleményének figyelembe vétele mellett - határozza meg.
A jelen Szabályzat alapján meghatározott reklámfelületeken, illetve információs táblákon kívül
reklámot illetve hirdetést elhelyezni, megjeleníteni szigorúan tilos. Ellenkező esetben az 5.4.6.
fejezetben meghatározott eljárás szerint a nem kijelölt helyeken elhelyezett reklámokat és
hirdetéseket haladéktalanul el kell távolítani, azzal, hogy az eltávolítás miatt okozott költségeket
a reklámozó, reklámszolgáltató vagy a hirdető köteles viselni.
Igény esetén a kijelölt reklámfelületek mellett - amennyiben az újabb reklámfelületek
kialakítására alkalmas falfelület rendelkezésre áll - új reklámfelület kialakítását a Főmérnökség
vezetőjével való egyeztetés után a Főigazgató főorvos engedélyezi. Az így kialakított
reklámfelület bérlője köteles egy ún. „egyszeri kihelyezési díj” megfizetésére, amelynek
összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az új reklámfelületet nyilvántartásba kell venni, azt a
további megrendelők a nyilvántartott reklámfelületekre vonatkozó szabályok szerint bérelhetik.
Valamennyi engedélyezett reklámfelület mellett az alábbi tájékoztatást kell elhelyezni:
„Reklámok közzététele a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szabályzatának rendelkezései
szerint engedélyhez kötött tevékenység.
További információért kérjük, hívja a (96) 413 946 telefonszámot!”
5.2. Szponzorálásra vonatkozó rendelkezések
Az intézmény területén kizárólag akkor nyújtható szponzorálás valamely rendezvényhez,
tevékenységhez, ha az nem ütközik a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzat
rendelkezéseibe. Különösen nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre, illetve
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alkoholtartalmú italra vonatkozóan valamely egészségügyi rendezvény vagy tevékenység
támogatása érdekében.
5.3. Elektronikus hirdetések elhelyezése az intézmény honlapján
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott
elektronikus hirdetést az intézmény által működtetett honlapon a hatályos jogszabályok
betartása mellet abban az esetben lehet elhelyezni, ha a hirdetés jellege, célja, témája nem
ellentétes az intézmény tevékenységével. Az intézmény honlapján elektronikus hirdetés
közzététele ingyenes vagy egyedi megállapodás tárgya. A jelen szabályzatban meghatározott
közérdekű közlemény vagy társadalmi célú reklám is elhelyezhető az intézmény honlapján.
5.4. Reklámfelületek bérbeadásának folyamata és ellenőrzése
5.4.1. A reklámtevékenység feltételei
Az intézmény egész területén tilos a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény illetve a vonatkozó jogszabályok hatályos
rendelkezéseibe ütköző, vagy a közerkölcsöt sértő, az általános reklámtilalmakba és
reklámkorlátozásokba ütköző reklámot vagy hirdetést elhelyezni, így - tekintettel az intézmény
alapvető tevékenységére - különösen
•
•
•
•

•
•
•

tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni,
tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra
alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja,
tilos közzétenni dohánytermék, alkoholtartalmú ital reklámját az intézményban
elhelyezett reklámfelületen, illetve az intézmény bejáratától légvonalban mért
kétszáz méteres távolságon belüli kültéri reklámfelületen,
tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját az intézmény területén,
épületének falán és kerítésén (e korlátozás nem vonatkozik a temetkezési
szolgáltatók nevét és telephelyének címét, elérhetőségét, valamint a nyújtott
szolgáltatás teljeskörűségére utaló megjegyzést az egyes szolgáltatók
megkülönböztetése nélkül, ábécésorrendben tartalmazó, az intézmény erre kijelölt
helyiségében elhelyezett tájékoztatóra),
tilos közzétenni politikai pártok plakátjait (ideértve minden politikai tartalmú
falragaszt, hirdetést, feliratot, szórólapot, és emblémát a hordozóanyagtól
függetlenül), még abban az esetben is, ha azok jótékonysági célúak,
tilos az orvosi etikai szabályokat sértő hirdetés, reklám közzététele,
tilos a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy társadalombiztosítási
támogatásba befogadott gyógyszerek, tápszerek, továbbá a társadalombiztosítási
támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása, kivéve
jogszabály szerinti adattartalmú eszközismertetéseket és az engedélyezett
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védőoltási programokat népszerűsítő kampányokat, valamint az ezekhez
kapcsolódó gyógyszerekről szóló tájékoztatást,
tilos közzétenni
a) a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható
gyógyszerekről, illetve gyógyászati segédeszközökről készített reklámot,
b) külön jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot
tartalmazó gyógyszerre vonatkozó reklámot,
c) vizsgálati készítményt bemutató reklámot,
d) gyermekkorúaknak szóló reklámot,
e) olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amely gyógyszer
nevével azonos elnevezésű, kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer is
forgalomban van,
f) olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amelynek árához külön
jogszabály alapján a központi költségvetés, illetve az E. Alap az arra jogosultaknak
támogatást nyújt,
g) olyan gyógyászati segédeszköz reklámját, amely a társadalombiztosítás által
támogatott gyógyászati segédeszköz nevével azonos elnevezésű - csak jelzőben,
számban különböző - eszközt reklámoz.
tilos közzétenni harmadik személy személyiségi jogait, valamint szerzői,
szomszédos vagy védjegyoltalmat biztosító jogát sértő reklámot,
az intézménynek a gazdasági és társadalmi jó híréhez fűződő érdekeit sértő
reklámot, hirdetést, és
tilos közzétenni jogszabály előírása alapján a tiltott vagy korlátozott
reklámtevékenység körébe tartozó reklámot vagy hirdetést.

Az intézmény területén térítési díj nélkül kizárólag az intézmény érdekeit szolgáló, illetve
közérdekű szórólapok, valamint a NEAK, ÁNTSZ, OTH, és más egészségügyi hatóság által
készített és a biztosítottaknak szóló - egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető
egészségügyi ellátással kapcsolatos - informatív és tájékoztató anyagok, kiadványok
helyezhetők el, a Főigazgató főorvossal illetve az általa erre a feladatra meghatalmazott
Reklámértékesítési koordinátorral történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után a folyósokon,
betegforgalom számára nyitva álló helyiségekben lévő szórólaptartókba.
5.4.2 Orvosi tevékenység reklámozása
Egészségügyi tevékenységet folytató természetes személyek illetve egészségügyi szolgáltatók
hirdetését, reklámját az intézmény reklámfelületein az Etikai Kódex rendelkezéseinek
betartásával lehet elhelyezni.
5.4.3 Reklámfelületek bérbeadása
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Az intézmény területén az engedélyezett és nyilvántartott reklámfelületeken reklámok
megjelentetéséhez, elhelyezéséhez a Főigazgató főorvos engedélye és az engedély alapján
bérleti szerződés megkötése szükséges. A szerződéskötési folyamatban a Reklámértékesítési
koordinátor működik közre.
Reklámnak az intézmény reklámfelületén történő elhelyezésére irányuló kérelmet (2. sz.
melléklet) – amely tartalmazza a reklám megrendelőjére (kérelmező), a reklám méretére,
tartalmára, megjelenítésére vonatkozó adatokat és a reklám elhelyezésének időtartamát - a
Főigazgató főorvosnak kell címezni.
A kérelmező bemutatja az elhelyezendő reklámot a Reklámértékesítési koordinátornak, aki
ellenőrzi, hogy a reklám tartalma, megjelenése megfelel-e a hatályos jogszabályok illetve a jelen
Szabályzat rendelkezéseinek. Amennyiben az elhelyezendő reklám tartalma, megjelenése
jogszabályba vagy a jelen Szabályzatba ütközik, a Reklámértékesítési koordinátor felhívja a
bérlő figyelmét erre a tényre és felszólítja, hogy a reklám tartalmát módosítsa, ellenkező esetben
nem kerül sor az engedélyezésre.
Amennyiben a kérelem nem ütközik a jelen Szabályzat vagy valamely jogszabály
rendelkezésébe a Főigazgató főorvos engedélyezi a reklámfelület bérletét, amely során
figyelembe veheti a Reklámértékesítési koordinátor véleményét. Ha a reklámozó, vagy a
reklámszolgáltató nem azonos, a bérleti szerződést a reklámozóval kell megkötni. A bérleti
szerződés mintáját a jelen Szabályzathoz csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza, amelyet a felek
megegyezésük alapján, a jogszabályok, egyéb rendelkezések, szakmai iránymutatások és a jelen
Szabályzat keretei között a szükséges mértékben módosíthatnak.
Amennyiben a hirdetésnek vagy reklámnak kültéri reklámfelületre történő elhelyezése építési
vagy közlekedési hatósági engedély köteles, illetve tulajdonosi hozzájáruláshoz kötött, úgy
annak beszerzése a bérlő kötelezettsége, amelynek teljesülése a szerződés hatályba lépésének
feltétele. A kültéri reklámhordozón a reklám közzétevője köteles azonosítható módon feltüntetni
a cégnevét, illetve nevét, továbbá a székhelyét, illetve lakóhelyét.
Ha a reklámfelületek bérletére vonatkozó jogviszony határozott időre jön létre, akkor annak
minimális időtartama beltéri reklámoknál 1 hónap, a kültéri hirdetések esetében 3 hónap.
A szerződés aláírása után a bérlő eljuttatja a kész hirdetési anyagot a Reklámértékesítési
koordinátor részére, aki gondoskodik a reklámnak a bérleti szerződésben meghatározott
reklámfelületen történő elhelyezéséről.
Ha az intézmény a szerződést a bérlővel határozatlan időre köti meg, és a korábban
engedélyezett reklám helyett a bérlő új tartalmú és megjelenésű reklámot kíván a bérelt
reklámfelületen elhelyezni, köteles erről a Reklámértékesítési koordinátort értesíteni, aki
ismételten ellenőrzi a reklám tartalmaz a fentiek szerint. Az új reklám elhelyezése szintén
engedély köteles, viszont a meglévő bérleti szerződést a 3. sz. melléklet szerint módosítani kell.
5.4.4 Hirdetések elhelyezésének engedélyezése
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Az intézmény területén az engedélyezett és nyilvántartott információs táblákon lehet elsősorban
hirdetéseket (azaz közérdekű közleményeket és társadalmi célú reklámokat) ingyenesen
elhelyezni, amihez szintén szükséges a megfelelően kitöltött igénylőlap (2. sz. melléklet)
benyújtása és annak a Főigazgató főorvos általi engedélyezése, az 5.4.3 pont szerint.
Amennyiben a hirdetések elhelyezésére az információs táblákon nem áll rendelkezésre szabad
felület, vagy a hirdetések elhelyezésére az intézmény olyan területén is szükség van, ahol csak
reklámfelületek találhatóak, és a Főigazgató főorvos mérlegelési jogkörében nem engedélyezi a
teljes hirdetés ingyenes elhelyezését, akkor a hirdetés elhelyezéséről a reklámfelületek
bérbeadására vonatkozóan szerződést (3. sz. melléklet) kell kötni az 5.4.3 pontszerint.
5.4.5 Díjak
A reklámfelületek bérletének ellenértékeként a jelen szabályzat 1. sz. mellékleteként csatolt
díjtáblázatban meghatározott díjak alapulvételével, az intézmény és a reklámfelületet bérlő
között létrejött szerződésben meghatározott összeget kell megfizetni, a szerződésben rögzített
határidőben és módon. Az egy évet meghaladó bérlet esetén az intézmény jogosult a bérleti díjat
a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói inflációs ráta mértékével egyoldalúan, az adott
naptári év január 1. napjára visszamenőleges hatállyal növelni.
Amennyiben a megrendelő az 1 hónapos (beltéri reklám) vagy a 3 hónapos (kültéri reklám)
időtartamon belül kívánja a reklámot közzétenni, úgy a bérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg köteles az intézmény részére megfizetni a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti
díjtáblázatban meghatározott összeget. Kizárólag az összeg befizetésének igazolását követően
helyezhető ki a reklám.
A minimális időtartamot meghaladóan elhelyezett reklámokkal kapcsolatos díjat az intézmény
havonta jogosult számlázni a bérleti szerződésben meghatározottak szerint.
Hirdetéseket az információs táblákon ingyenesen lehet elhelyezni. Reklámfelületeken – a
rendelkezésre álló szabad felületek függvényében - maximálisan 0,5 m2 nagyságú felület
igényléséig lehet ingyenesen hirdetést elhelyezni. Nagyobb felületre vonatkozó igény esetén a
különbözetre a hatályos díjtáblázatban meghatározott díjat kell fizetni, a gazdasági reklámoknál
meghatározott díjbefizetésre vonatkozó határidőn belül. A Főigazgató főorvos mérlegelési
jogkörében engedélyezheti a fent meghatározott méretet meghaladó felületű hirdetések ingyenes
elhelyezését a még szabadon rendelkezésre álló reklámfelületeken. A Főigazgató főorvos
azonban dönthet úgy, hogy a hirdetés elhelyezésére vonatkozó kérelemtől eltérően a hirdetést
gazdasági reklámnak nyilvánítja, és az erre vonatkozó engedélyt ennek megfelelően adja ki, ill.
a szerződést eszerint köti meg.
Amennyiben az intézmény reklámfelületein elhelyezni kívánt reklám, hirdetés kiemelten
szolgálja az intézmény érdekeit, a Főigazgató főorvos - a Gazdasági igazgató véleményének
figyelembe vétele mellett – a szerződő fél számára kedvezményeket adhat mind az ár, mind a
fizetési feltételek tekintetében.
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Az üzlethelyiséget bérlő személyek részére az általuk bérelt területek nagyságától függően az
alábbiak szerint engedélyezhető 1 db díjmentes reklámfelület:
•
•
•

20m2 alatt A3,
20-50m2 alatt A2,
50 m2 felett A1 méretben,

Továbbá mindhárom kategória esetén 1 db mobil display helyezhető el az üzlethelyiség előtt,
amelynek szélessége nem haladhatja meg a 60 cm-t és kihelyezése nem akadályozhatja a
folyosón való közlekedést. Amennyiben az üzlethelyiséget bérlő ennél nagyobb reklámfelületet
igényel, akkor az 5.4.3 pontban leírtak szerint kell eljárni.
5.4.6 A hirdetési és reklámtevékenység ellenőrzése
A Főigazgató főorvos által megbízott Reklámértékesítési koordinátor felelős azért, hogy az
intézmény területén engedély nélkül ill. engedélytől eltérően ne folytassanak semmilyen
hirdetési vagy reklámtevékenységet. Ennek érdekében a Reklámértékesítési koordinátor
rendszeresen ellenőrzi az intézmény reklámfelületein vagy információs tábláin, illetve az
intézmény területén bárhol elhelyezett hirdetések, reklámok tartalmát, megjelenését és
haladéktalanul eltávolítja onnan az engedély vagy szerződés nélkül, vagy azok tartalmától
eltérően elhelyezett, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit sértő tartalmú
reklámokat, hirdetéseket. Az intézmény kizárja a felelősségét minden, a reklámozó vagy a
reklámszolgáltató által a jelen Szabályzatba vagy a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmú,
megjelenésű reklámmal vagy hirdetéssel okozott kárral szemben, amelyet az intézmény
engedélye nélkül vagy az engedélytől eltérően helyeztek ki az intézmény területén, és jogosult
az intézménynek ily módon okozott kár megtérítését a reklámozótól vagy a reklámszolgáltatótól
követelni.
Az intézmény a reklámozó cégnevéről/nevéről és székhelyéről/lakóhelyéről valamint
adószámáról, a szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a szerencsejáték szervezésére
jogosító engedélyekről, továbbá az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási
kötelezettség alá tartozó termékekre vonatkozó nyilatkozatokról nyilvántartást vezetni és azt a
reklám közzétételétől számított 5 évig megőrizni.
Az intézmény jogosult a reklám, hirdetés eltávolításával kapcsolatosan felmerülő költségei
(eltávolítási díj) megfizetését felszólítással követelni attól, akinek a hatályos jogszabályi
rendelkezések, ill. a jelen Szabályzat előírásai figyelmen kívül hagyásával vagy attól eltérően,
valamint engedély hiányában, ill. az engedélytől eltérően kerül kihelyezésre a hirdetése,
reklámja. Az eltávolítási díjról az 1. sz. melléklet szerinti díjtáblázat rendelkezik.
A jelen Szabályzatban leírt reklám- és/vagy hirdetési tevékenységet a vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve az illetékes egészségügyi szakhatóság
is ellenőrizheti. Az intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az elektronikus
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hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ilyen irányú megkeresése
esetén.
6. HIVATKOZÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (a továbbiakban: Grtv.)
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes
közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
(a továbbiakban: Tpvt.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ebtv. végrehajtási rendelete)
3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve
gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek
nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe (a továbbiakban: Etikai Kódex)

7. MELLÉKLETEK ADATLAPOK JEGYZÉKE
1. számú melléklet: A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház területén reklámok és hirdetések
közzétételére vonatkozó díjak
2. számú melléklet: Igénylőlap a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház területén megjelenő
reklámokra, hirdetésekre
3. számú melléklet: Reklámfelület bérleti szerződés
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1. számú melléklet

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház területén reklámok és hirdetések közzétételére
vonatkozó díjak

I. Nyomtatott reklámok
a) beltéri reklámfelületek
120.000.- Ft+ÁFA/m2/év, azaz 10.000.- Ft+ÁFA/m2/hó
A/0 méret (kb. 1 m2)
A/1 méret (kb. 0.5 m2)
A/2 méret (kb. 0.25 m2)
A/3 méret (kb. 0.125 m2)

10 000.- Ft +ÁFA/hó
5 000.- Ft + ÁFA/hó
2 500.- Ft + ÁFA/hó
1 250.- Ft + ÁFA/hó

b) kültéri reklámfelületek
óriásplakátok: 170 000.- Ft + ÁFA/db/év
c) szórólapok
A jelen szabályzat szerint.
d) vitrines szerkények
140 000.- Ft + ÁFA/db/év
II. Egyéb reklámok
A fentiektől eltérő, egyéb reklámtevékenységek esetén a díjmeghatározás egyedileg történik.
III. Külön felszámítandó díjak
Eltávolítás díja jogosulatlan reklámelhelyezés esetén: 1000.- Ft+ÁFA/m2
Egyszeri kihelyezési díj: 5000.- Ft+ÁFA/m2 (az adott telephelyen meglévő reklámfelületkapacitástól eltérő igények esetén):
IV. Kedvezmények
Havi nettó 50.000.- Ft értékű reklámfelület bérlése esetén 5%.
Havi nettó 100.000.- Ft értékű reklámfelület bérlése esetén 10%.
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2. számú melléklet

Igénylőlap
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház területén megjelenő reklámokra, hirdetésekre

Visszaküldendő: e-mailen a szervezes@petz.gyor.hu címre vagy faxon a 96/507-907-es számra.
Kérelmező:....................................................................................................................................
Cím: ..............................................................................................................................................
Adószám: .....................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .........................................................................................................................
Képviseli: ......................................................
Tel.: .................................................
Sorszám Reklám/hirdetés* helye Reklám/hirdetés*
tartalma
1
2
3
4
5
6
7

Méret

Álló/fekvőDb

Az elhelyezés igényelt időtartama: .......................................-tól
....................................................-ig.
előre, negyedévente □
Fizetés: előre, havonta □
A fent megjelölt kérelmező képviseletében kijelentem, hogy a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház (a továbbiakban: intézmény) reklámbérleti szabályzatában foglalt feltételeket
megismertem, azokat elfogadom. A fent megjelölt kérelmező képviseletében kijelentem, hogy a
reklám/hirdetési* anyagok tartalmáért a kérelmező önállóan teljes felelősséget vállal.
A kérelmező nyilatkozik1, hogy
• a közzéteendő reklám nem előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási
kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozik [vagy]
• a reklám előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá
tartozó termékre vonatkozik, ezt a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék
forgalomba hozható.
Dátum: ......................................
1

a megfelelő aláhúzandó
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Kérelmező neve: .....................................................................
Képviselő neve: ………………………………………………….
Képviselő aláírása: ……………………………………………….

Mint az intézmény Főigazgató főorvosa engedélyezem, hogy a fenti igénylőlapon
meghatározott darabszámú és méretű, a korábban már bemutatott valamint egyeztetett tartalmú
és megjelenésű reklám(ok)/hirdetés(ek)*
- elhelyezésre kerüljön(kerüljenek).
- az alábbi módosításokkal kerüljön(kerüljenek) elhelyezésre*:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………
Engedély érvényessége: ………………-tól ……………… - ig
Az Engedély önmagában nem jelent az intézmény számára kötelezettségvállalást a
reklám/hirdetés* közzétételének biztosítására. Az itt meghatározottak szerinti reklámfelület
biztosításának kötelezettsége az intézmény részéről az intézmény és a kérelmező között bérleti
szerződés megkötésével keletkezik.
A reklámot/hirdetést* a kérelmező – az Engedély érvényességi idején belül - annak közzététele
előtt legalább 24 órával köteles eljuttatni az intézmény Reklámértékesítési koordinátorához.
Az intézmény semminemű felelősséget nem vállal a reklám(ok)/hirdetés(ek) tartalmáért és
jogosult a jogszabályokba ütköző illetve az intézmény és a kérelmező között létrejött bérleti
szerződés rendelkezéseibe ütköző reklámot/ hirdetést* a kérelmező költségén haladéktalanul
eltávolíttatni.

Győr, ………………………………….

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
_________________________________
Dr. Tamás László János
Főigazgató főorvos
* Megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő
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3. számú melléklet
Ikt.sz.: …../…..
REKLÁMFELÜLET BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. sz.,
adószáma: 15366052-2-08, bankszámlaszám: 11737007-15366052, képviseli: Dr. Tamás László
János főigazgató főorvos és Eőry Ferenc gazdasági igazgató, mint bérbeadó (a továbbiakban:
Bérbeadó), valamint
Cégek esetén
másrészről az …………………………………….. cégnév (székhely: ………………….,
cégjegyzékszáma: ……………, adószáma: …………., bankszámlaszáma: …………………)
– képviseli: …………………, mint bérlő (a továbbiakban: mint Bérlő) között alulírott
helyen, időben és feltételek szerint.
Egyéni vállalkozók esetén
másrészről az …………………………………….. egyéni vállalkozó (cím: ………………….,
adószám: ……………, bankszámlaszáma: …………………), mint bérlő (a továbbiakban:
mint Bérlő) között alulírott helyen, időben és feltételek szerint.
Magánszemély esetén
másrészről
……………………………………..
(szül.:
………………,
an.:
………………………,
lakcím:………………………………,
bankszámlaszám:
…………………………………………), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: Felek)
között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.
Előzmények:
A Bérbeadó által, a Bérlő igényeinek figyelembe vétele alapján kiállított, jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben csatolt engedély (a továbbiakban: Engedély)
szerint engedélyezi reklám elhelyezését a Bérbeadó az Engedélyben meghatározott
reklámfelületein.
[A jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Bérlő beszerezze és bemutassa a
reklámnak kültéri reklámfelületen történő elhelyezéséhez szükséges illetékes építésügyi
hatósági, a közlekedésrendészeti hatósági vagy egyéb szükséges engedélyeket.]
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A Szerződés Tárgya

1.1
A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a
Bérbeadó kizárólagos kezelésében álló [épületben/honlapon] elhelyezkedő reklámfelületet (a
továbbiakban: Reklámfelületet) az Engedélyben meghatározott nagyságú, minőségű és tartalmú
reklám (a továbbiakban: Reklám) elhelyezése céljából, az alábbiak szerint:
Reklámfelület helye

2.

Méret

Mennyiség
(db)

Reklám
tartalma

Ár/db/hó
+ÁFA

A Szerződés időtartama

A Bérlő a jelen szerződés alapján [határozott ideig, [ ]-tól [ ]-ig/[év/hónap]/határozatlan ideig]
jogosult a Reklámnak, kizárólag az 1.1 pontban meghatározott Reklámfelületen történő
közzétételére.
3.

A Bérleti díj

A Bérlő köteles egy összegben/havonta/negyedévente [ ] Ft+Áfa azaz [ ] forint plusz Áfa
összegű bérleti díjat megfizetni a Bérbeadó részére, [amely már tartalmazza a Bérbeadó által
nyújtott [5%/10%]-os kedvezményt] (a továbbiakban: Bérleti Díj).
A Bérleti Díjat a Bérbeadó által kiállított számla ellenében átutalással a tárgyhót követő hónap
[10.] napjáig kell a Bérlőnek megfizetnie./A Bérleti Díjat a Bérbeadó által minden
tárgynegyedévet megelőző hónap végén kiállított számla ellenében átutalással a
tárgynegyedévet követő hónap [10.] napjáig kell a Bérlőnek megfizetnie. *
A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amelyen az adott összeg az intézmény számláján jóváírásra
került. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot
köteles fizetni a késedelembe esés napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a hátralékos
összeg után.
A Bérbeadó jogosult az egy évet meghaladó jogviszony esetén a Bérleti Díjat a KSH által
hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó fogyasztói inflációs index mértékével, a tárgyév
január 1. napjára visszamenőleges hatállyal emelni. A Bérbeadó köteles a Bérlőt erre
vonatkozóan a tárgyév március 31. napjáig tájékoztatni.
4.

Szavatosságvállalások
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4.1
A Bérbeadó szavatolja, hogy az 1.1 pontban meghatározott Reklámtábla alkalmas a jelen
szerződésben meghatározott célra, valamint hogy harmadik személynek a jelen szerződés
tárgyát illetően nincs olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozná vagy
megakadályozná.
4.2
A Bérlő szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a
Bérbeadónak közzétételre átadott Reklám tartalma nem ütközik a hatályos jogszabályi
rendelkezésekbe, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Reklámtörvény), valamint a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. (a továbbiakban:
Gyógyszerforgalmazás törvény) törvényben foglalt reklámtilalmakra és korlátokra vonatkozó
rendelkezésekbe, nem valósít meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, és nem sérti
harmadik személy személyiségi jogait - beleértve az adatvédelmi és kegyeleti jogokat is -,
illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést megakadályozza vagy
korlátozza, így különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői, szomszédos vagy
védjegyoltalmat biztosító joga, vagy a jogosultak a nyilvános közzétételhez szükséges engedélyt
vagy hozzájárulást megadták.
5.

A Felek jogai és kötelezettségei

5.1

A Bérlő köteles
a)

b)

c)

d)
e)
f)

a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett és az Engedélyben rögzített nagyságú,
minőségű, kivitelű és tartalmú Reklámot saját költségén elkészíteni vagy
elkészíttetni, amely az Engedélyben rögzítettektől semmilyen módon nem térhet el,
a Hirdetést a Reklámtáblára kihelyezés előtt 24 órával átadni a jelen szerződés 7.1
pontjában megjelölt személynek, a Reklám megfelelő időben történő közzététele
végett. Amennyiben a Bérlő eddig az időpontig nem juttatja el a Reklámot az erre
kijelölt személynek, az nem érinti a Bérlő Bérleti Díj fizetési kötelezettségét,
beszerezni a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat, így pl. ha a Reklám
elhelyezése építési hatósági vagy közlekedés-rendészeti hatósági engedély köteles
vagy a fenntartó illetve tulajdonos hozzájárulásához kötött. Az engedélyek,
hozzájárulások beszerzése a szerződés felfüggesztő feltétele,
a reklámfelületet rendeltetésszerűen használni, ide értve a szerkezetbeli változások
tilalmát, az ettől eltérő használattal okozott kárt köteles megtéríteni,
a Bérleti Díjat a jelen szerződés szerint megfizetni, ennek elmulasztása esetén a
jelen szerződés 6.3 pontjában foglaltak alkalmazandók,
önállóan teljes körű kártérítési felelősséget vállalni a Bérbeadó felé, ha a Bérlő a
Reklám tartalmában vagy bármely más módon megsérti a hatályos jogszabályokat,
valamely harmadik személy személyiségi jogait vagy szerzői, szomszédos vagy
védjegyoltalmat biztosító jogát és a jelen szerződés rendelkezéseit és ebből
kifolyólag vagy azzal összefüggésben a Bérbeadóval szemben harmadik személy
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kártérítési igénnyel lép fel vagy a Bérbeadó ellen bármely illetékes hatóság,
bíróság eljárást indít.
A Bérlő a Reklámfelületet nem adhatja albérletbe, illetve a jelen szerződés alapján keletkezett
jogait harmadik személyre nem ruházhatja át.
5.2
A Bérbeadó köteles a Reklámot a Reklámfelületen megfelelő módon elhelyezni és a
jelen Szerződés megszűnését követő 24 órán belül azt eltávolítani. A Bérbeadó vállalja, hogy a
Reklámot - annak eltávolítását követően a Bérlő a jelen szerződés megszűnését követő 5
munkanapon belül előterjesztett írásbeli kérelmére - 10 munkanapon belül visszaszolgáltatja.
Amennyiben a Bérlő határidőben ilyen kérést nem terjeszt elő a Bérbeadó felé, a Bérbeadó
jogosult a reklámanyagot megsemmisíteni.
6.

A Szerződés megszűnése

6.1

A jelen szerződés megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

2. pontban meghatározott időtartam elteltével/bármelyik Fél 6.2 pont szerinti
felmondás
súlyos szerződésszegés esetén a 6.3 pontban írt esetekben és módon,
ha a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
valamelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

A bérleti jogviszony megszűnésekor a Felek egymással kötelesek elszámolni, a Bérlő köteles a
Reklámot a Reklámfelületről eltávolítani. A Bérbeadónak az eltávolítással okozott károkat
köteles megtéríteni.
6.2

Felmondás

A jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett, írásbeli, egyoldalú
nyilatkozattal, indoklás nélkül, 2 hónapos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő azon
a napon kezdődik, amelyen a másik Fél a felmondást tartalmazó nyilatkozatot átvette. A
tértivevényes levélben postai úton elküldött felmondást, amennyiben az a másodszor
megkísérelt kézbesítést követően, átvétel nélkül, „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, a postai
kézbesítés második megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).
6.3
A jelen szerződés mindkét Fél részéről, súlyos szerződésszegés esetén mondható fel
azonnali hatállyal. A jelen szerződés értelmében súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,
ha
a)

a Bérlő a Bérleti Díjat a fizetésre megállapított határidőben nem fizeti meg és a
fizetés teljesítésére – a következményekre való figyelmeztetéssel - felszólító levél
kézhezvételétől számított 8 napon belül azt nem teljesíti,
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ha a Bérlő nem teljesíti szavatosságvállalásait, vagy egyéb módon súlyosan
megsérti a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, amely esetben teljes körű
felelősséggel tartozik a Bérbeadónak az ezzel összefüggő károkért.

Amennyiben a jelen szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal mondja fel, jogosulttá válik arra,
hogy a Reklámot haladéktalanul eltávolítsa, amely esetben a Bérlő semmilyen kártérítésre nem
tarthat igényt.
7.

Vegyes Rendelkezések

7.1
A jelen szerződés teljesítése során Felek kötelesek együttműködni. A Felek részéről
kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Bérbeadó részéről:
Név:
Bertl Andrea
Telefon: 96/413-946
Fax:
96/412-545
E-mail:
szervezes@petz.gyor.hu

Bérlő részéről:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

7.2
A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra
jutott valamennyi tény, adat és információ tekintetében a Bérbeadó hatályos Adatvédelmi
Szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint járnak el, az ilyen
tényt, adatot és információt harmadik fél tudomására nem hozzák és kötelesek azt a jelen
Szerződés megszűnése után is megőrizni.
7.3
A Felek a jelen Szerződés aláírásával kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés és a
Felek közötti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén egymás vonatkozásában
hírnévrontó vagy becsületsértő, a másik Fél jóhírnévhez fűződő jogát sértő kijelentést nem
tesznek, ilyen nyilatkozat közzétételéhez nem járulnak hozzá.
7.4
Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése semmisnek vagy egyébként
érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti a szerződés egészének érvényességét vagy
hatályosságát. Az érvénytelen rész tekintetében úgy kell eljárni, ahogy abban a tekintetben a
Felek a szerződés megkötésekor feltehetően rendelkeztek volna.
7.5
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
Reklámtörvény, a Gyógyszerforgalmazásról szóló törvény, egyéb, vonatkozó jogszabály
rendelkezései valamint a Bérbeadó Reklámfelületek bérbeadásáról szóló szabályzata és egyéb
vonatkozó szabályzatai az irányadóak. A Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a
Bérbeadó Reklámfelületek bérbeadásáról szóló szabályzatát és egyéb, a jelen szerződés tárgyára
vonatkozó szabályzatait megismerte, az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház

OLDALAK SZÁMA:
VERZIÓ:

9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4.
Tel.:+36(96)418-244
MINDEN SZERVEZETI
EGYSÉG

Érvénybelépés dátuma:

Szabályzat reklámfelületek bérletéről

21/23
02
2011.11.28.

AZONOSÍTÓ: PAMOK-IG-SZ-02

7.6
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitás kérdéseiket megpróbálják békés
úton, tárgyalások révén rendezni. Amennyiben a Felek peren kívül nem tudnak a vitás
kérdésekben megállapodni, úgy a peres eljárás esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Győri
Városi Bíróság vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörét.

Jelen szerződés négy egymással teljesen megegyező példányban készült. A Felek – annak
elolvasását és értelmezését követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Győr, ________________________

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

[Bérlő neve, cégneve]

Aláírás:___________________________
Dr. Tamás László János
Főigazgató főorvos

Aláírás:___________________________
Név:______________________________
Hatáskör: __________________________

Aláírás:___________________________
[]
Gazdasági Igazgató

Aláírás:___________________________
Név:______________________________
Hatáskör: __________________________

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház

OLDALAK SZÁMA:
VERZIÓ:

9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4.
Tel.:+36(96)418-244
MINDEN SZERVEZETI
EGYSÉG
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Ikt.sz.: …../…..
REKLÁMFELÜLET BÉRLETI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött
egyrészről a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. sz.,
adószáma: 15366052-2-08, bankszámlaszám: 11737007-15366052, képviseli: Dr. Tamás László
János főigazgató főorvos és Eőry Ferenc gazdasági igazgató, mint bérbeadó (a továbbiakban:
Bérbeadó), valamint
Cégek esetén
másrészről az …………………………………….. cégnév (székhely: ………………….,
cégjegyzékszáma: ……………, adószáma: …………., bankszámlaszáma: …………………)
– képviseli: …………………, mint bérlő (a továbbiakban: mint Bérlő) között alulírott
helyen, időben és feltételek szerint.
Egyéni vállalkozók esetén
másrészről az …………………………………….. egyéni vállalkozó (cím: ………………….,
adószám: ……………, bankszámlaszáma: …………………), mint bérlő (a továbbiakban:
mint Bérlő) között alulírott helyen, időben és feltételek szerint.
Magánszemély esetén
másrészről
……………………………………..
(szül.:
………………,
an.:
………………………,
lakcím:………………………………,
bankszámlaszám:
…………………………………………), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: Felek)
között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.
1.

A Felek között …………………….. napján Reklámfelület bérleti szerződés jött létre.

2.

A Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés ……….. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
„………………………………………………………...”

Ha újabb reklámfelületet bérelnek vagy annak helyét módosítják, akkor az alábbi szöveg
az alkalmazandó:
A Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 1.1 pontjában meghatározottakat – különös
tekintettel a reklámfelületek módosítására - az alábbiak szerint módosítják/egészítik ki:

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház

OLDALAK SZÁMA:
VERZIÓ:

9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4.
Tel.:+36(96)418-244
MINDEN SZERVEZETI
EGYSÉG

Reklámfelület helye
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Reklám
tartalma

Ár/db/hó
+ÁFA

3.

Jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének időpontja: ……………..napja.

4.

Egyebekben az 1). pontban hivatkozott szerződésnek a jelen módosítással nem érintett
pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződés négy egymással teljesen megegyező példányban készült. A Felek – annak
elolvasását és értelmezését követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Győr, ________________________

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

[Bérlő neve, cégneve]

Aláírás:___________________________
Dr. Tamás László János
Főigazgató főorvos

Aláírás:___________________________
Név:______________________________
Hatáskör: __________________________

Aláírás:___________________________
[]
Gazdasági Igazgató

Aláírás:___________________________
Név:______________________________
Hatáskör: __________________________

