
 

   

 
 

BrandContent 
Termékleírás és Általános Szerződési Feltételek 

 
 
A BrandContent ÁSZF hatálya 
A HVG Kiadó Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban Megrendelő) a HVG Kiadó 
Zrt-vel (a továbbiakban HVG), mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban a jelen általános 
szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha a felek az 
általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a 
Megrendelő a megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.  
 

Termékleírás  
A BrandContent a HVG speciális, cikkenként rendelhető natív hirdetési terméke, amellyel lehetőséget 
biztosít partnereinek arra, hogy a hvg.hu olvasói számára releváns, eredeti tartalmaikat a hvg.hu 
hírfolyamában publikálják, megosszák az olvasókkal. A cikkek a hvg.hu desktop, mobil, tablet oldalain is 
megjelennek. Az oldalon elhelyezett tartalom a Megrendelő közreműködésével jön létre, a cikket egy 
független szerkesztőség írja, előállításában és szerkesztésében a hvg.hu szerkesztősége nem vesz részt. 

Kapcsolattartás 
 Az együttműködés időtartama alatt Megrendelővel a kapcsolatot a Content menedzser tartja. 

 Megrendelő bármilyen módosításra, időzítésre vonatkozó igényt a Content menedzserrel 
írásban közölhet.  

 

Tartalmi alapelvek   

 A független szerkesztőség egy előre elkészített, majd validált ügyfélbrief alapján készíti a cikkeket. 

 A BrandContent az olvasók számára minden esetben érdekes és hasznos információkat közvetít. 
A megjelentetni kívánt cikk hasznosságát – a validált brief függvényében – a Content menedzser 
garantálja. 

 Megrendelőtől a cikkhez illusztrációként kapott anyagokat (kép, infografika, külső link stb.) 
Content menedzser vétózhatja, amennyiben annak stílusa, színvonala, tartalma nem felel meg a 
HVG alapelveinek. 

 A publikált tartalom nem sértheti harmadik személy személyiségi, szerzői, és iparjogvédelmi 
jogait, továbbá nem ütközhet más törvénybe sem, különös tekintettel a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII., a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV., valamint a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
rendelkezéseire. 

 A Megrendelőnek szigorúan be kell tartani a fentiekben hivatkozott törvényekben 
meghatározott reklámtilalmakat és reklámkorlátozásokat, valamint szponzorálási tilalmakat és 
korlátozásokat. HVG valamely törvénysértő tartalom észlelése esetén arra figyelmezteti a 
Megrendelőt, kérve a cikkhez illusztrációként kapott anyagokat megváltoztatását és egyébként 
a törvénysértő tartalom közzétételét megtagadhatja. Ha mégis – akár annak folytán, hogy HVG  



 

   

 
 
a törvénysértést nem észlelte - törvénysértő tartalom kerül közzétételre, az emiatt a HVG-vel 
szemben kiszabott és megfizetett bírságot Megrendelő tartozik HVG-nek megtéríteni. 

 A cikk csak jogtiszta képeket, infógrafikát, videókat tartalmazhat. 

 A cikkekben külső script, kód nem helyezhető el. 

 A cikkekben a HVG által előállított kérdőív elhelyezhető.  

 A brief-ben nem közölhető negatív információ konkurens cégről, annak termékéről, 
versenytársakról.  

 A cikk tartalmában termékajánlat, promóció, call-to-action nem helyezhető el. 
 

Szerkesztési alapelvek 
 A Megrendelő által briefben adott információkat valamint kreatív anyagokat a Content 

menedzser dolgozza fel és jóváhagyás után engedélyezi azok publikálását. 

 Megrendelő írásban javaslatot tehet a cikkek időzítésére, amelyet a Content menedzser az 
aktuális történések függvényében hajt végre.  

 A HVG-n megjelenő cikkek megoszthatók, linkelhetők, url-lel hivatkozhatók. Másolás esetén a 
hvg.hu mint forrás feltüntetése kötelező.   

 A cikkek nem kommentelhetők. 

 Az elkészült anyagokban Megrendelő egy alkalommal kérhet módosítást, amit az átadástól 
számított 2 munkanapon belül írásban kell jeleznie a Content menedzsernek.  

 A cikkoldal egyes megjelenési elemei nem változtathatók.  

 A cikkek megjelenésüktől fogva korlátlan ideig elérhetők. 
 

 

Megkülönböztetés a szerkesztőségi tartalomtól 
 A Megrendelő által közölt tartalmat a szerkesztőségi cikkektől eltérő dizájn jelzi.  

 A Megrendelői tartalmak mellett a  jelölés a BrandContent hivatalos emblémája (is), amely 
fizetett tartalmat jelöl.  

 A Megrendelő BrandContent cikkoldalán disclaimer jelzi, hogy a létrehozott tartalom független 
a szerkesztőségi - hvg.hu – által előállított és szerkesztett tartalomtól. 

 A disclaimer szövege: Az oldalon elhelyezett tartalom a [partner neve] közreműködésével jött 
létre, a cikket egy független szerkesztőség írta, előállításában és szerkesztésében a hvg.hu 
szerkesztősége nem vett részt.   

 A disclaimer szövege nem változtatható. 
 

Anyagleadási specifikáció, határidők  
 A cikkek címből, lead-ből, szövegtörzsből állnak. Utóbbi elhagyható, ha az képet, képgalériát, 

videót vagy infografikát tartalmaz. 

 A cikkek hossza maximum 5000 karakter. Ebbe beletartozik a lead is, ami maximálisan 600 
karakter. 

 A képek formátuma *.jpg, *jpeg, *png. A képeket, amennyiben azok nem saját képek, 
forrásmegjelöléssel együtt kell átadni. Ezen túlmenően Megrendelőnek természetesen 
rendelkeznie kell az alkotó felhasználási engedélyével, illetőleg képmás közzétételi szándéka 
esetén az érintett személy képmás közzétételére vonatkozó hozzájárulásával. 



 

   

 
 

 A cikkekben elhelyezni kívánt videókat Megrendelő saját YouTube csatornáján keresztül teheti 
elérhetővé, amelyet HVG embedel.  

 HVG a cikk elkészítését a jóváhagyott brief beérkezésétől 2 héten belül vállalja, minden más, 
nem szöveges tartalmú cikk egyedi határidő meghatározását igényli. 

 A cikk alapára a Budapesten készült, vagy kiszállás nélkül megoldható cikkírás árát jelenti, 
minden ettől eltérő esetben a szolgáltatásra a körülményektől függően egyedi árat állapítunk 
meg.  
 

Garancia 
 HVG nem vállal garanciát arra, hogy a Megrendelő cikkeinek környezetében Megrendelőről  

vagy annak termékéről rá vonatkozóan negatív tartalmat nem jelenít meg. 

 

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a HVG Általános Szerződési Feltételei 

(ÁSZF) az irányadók: http://hvg.hu/ratecard   
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