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1. Kedvezménnyel támogatott Lapterjesztési szolgáltatás 

1) A Lapterjesztési szolgáltatás forgalmi alapú kedvezménnyel támogatott. 

2. Kedvezménynyújtás általános feltételei 

1) A kedvezményrendszer alkalmazásának kezdőnapja 2023. január 1. 

2) A kedvezményrendszerben meghatározottak alanyi jogon illetik meg a lapterjesztési 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel rendelkező Megbízókat, Megbízói 

Köröket, aki(k) az Előfizetéses Lapterjesztési Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei 

Kiadói Partnerek részére 1. sz. függeléke szerinti szolgáltatási díjakon veszi(k) igénybe a 

lapterjesztési szolgáltatást. 

3. Kedvezmény számításának alapja, elszámolása 

1) A kedvezmény számításának alapja a Megbízó/Megbízói Körök részére végzett lapter-

jesztési szolgáltatás tárgyévi, kedvezménnyel nem csökkentett, összesített ellenértéke. 

2) A cégcsoportba tartozó Megbízókra (a továbbiakban a cégcsoport egésze: Megbízói 

Kör) vonatkozó speciális feltételek: 

a) Egy cégcsoportba (szervezet-csoportba) olyan, a polgári perrendtartásról szóló tör-

vény szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetek, továbbá egyéb szer-

vezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) tartozhatnak 

aa) amelyekben a Megbízó közvetlenül, vagy közvetve a tényleges tulajdoni 

arányok figyelembevételével számítva legalább 25%-os tulajdoni hányaddal 

rendelkezik, vagy 

ab) amelyek elnevezésükben közös, a Megbízóra, vagy a Megbízó cégcsoport-

jának egy másik tagjára utaló vezérszót használnak, és a Megbízótól nem füg-

getlenek, mivel a Megbízó, vagy a Megbízó cégcsoportjának egy másik tagja a 

cégcsoport tagjaival kötött megállapodások alapján azok gazdálkodási irányító-

jának minősül (jogosult tehát arra, hogy azok pénzügyi/gazdálkodási/gazdasági 

döntéseit ténylegesen és meghatározóan befolyásolja), feltéve, hogy az adott 

cégcsoportba tartozó, e bekezdés szerint minősülő gazdálkodó szervezetek 

(ide nem értve a gazdálkodási irányítóját) nem minősülnek a Polgári Törvény-

könyv szerinti gazdasági társaságnak, vagy 

ac) amelyek működési mechanizmusa, tevékenységi köre, illetve fő tevékeny-

sége egymással érdemben megegyezik, és szervezeti önállóságuk megtartása 

mellett közvetlenül, vagy közvetve tulajdonosi jogosultsággal rendelkeznek egy, 
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a Polgári Törvénykönyv szerinti olyan gazdasági társaságban, amely Megbízó-

nak minősül, és a cégcsoport tagjainak egymással megegyező jellegű, közpon-

tosítottan is intézhető beszerzési, technikai, üzemeltetési, illetve fejlesztési 

ügyeit bonyolítja, úgy, hogy a cégcsoport tagjain kívüli gazdálkodó szervezetek-

nek e tevékenységeket üzletszerűen nem biztosítja, vagy 

ad) amelyek vonatkozásában a Megbízó olyan, a Polgári Törvénykönyv szerinti 

gazdasági társaságnak minősül, amely jogosult arra, hogy irányítsa, illetve ko-

ordinálja a jogszabályban meghatározott speciális feladatok ellátására létreho-

zott cégcsoport (szervezet-csoport) egyéb tagjainak szakmai, vagy pénzügyi-

gazdasági tevékenységét, vagy 

ae) amelyek olyan, a Polgári Törvénykönyv szerinti belföldi gazdasági társa-

ságnak minősülnek, amelyek mindegyikében ugyanaz, a Megbízónak nem mi-

nősülő természetes személy, illetve belföldi- vagy külföldi bejegyzésű 

gazdálkodó szervezet közvetlenül, vagy közvetve (valamely külföldi-, vagy az 

adott cégcsoportba tartozó belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet révén) a 

tényleges tulajdoni arányok figyelembevételével számítva legalább 25%-os tu-

lajdoni hányaddal rendelkezik. 

b) A kedvezményrendszer alkalmazásának további feltétele, hogy a Megbízói Körhöz 

tartozó valamennyi Megbízó írásban jóváhagyja, aláírja a Megbízóval kötött szer-

ződés részét képező, a cégcsoportba tartozás tényét alátámasztó záradékot 

(amennyiben valamely Megbízó a záradék jóváhagyását elmulasztja, úgy a Megbí-

zót érintő tárgyévi forgalom nem számít bele a Megbízói Kör tárgyévi forgalmába). 

c) A cégcsoporttal rendelkező Megbízók által teljesített éves nettó forgalom a Megbí-

zói Kör összevont nettó forgalmával vehető figyelembe. 

d) Amennyiben a Megbízói Körbe tartozó gazdálkodó szervezeteknek nincs a tárgy-

évet megelőző év egészére kimutatható forgalma, úgy, azon kedvezményelemek 

esetében, melyek mértékének meghatározásakor a tárgyévet megelőző forgalom 

összege jelentőséggel bír, az előző évi kimutatható forgalom egyenes arányosítá-

sával egy évre számított nettó forgalom kerül meghatározásra. Amennyiben a Meg-

bízói Körbe tartozó gazdálkodó szervezeteknek nincs az adott kedvezményelem 

beállítást megelőző 12 lezárt naptári hónap mindegyikére kimutatható forgalma, 

úgy a Szolgáltató, amennyiben ez szükséges, az adott kedvezményelem beállítást 

megelőző 12 lezárt naptári hónap egyes hónapjaiban kimutatható forgalomat ará-

nyosítja. 

e) Egy gazdálkodó szervezet tárgyévi nettó forgalmát egy időben csak egy cégcsoport 

(szervezet-csoport) tárgyévi összevont nettó forgalmának a meghatározásakor le-

het figyelembe venni. 
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4. Kedvezmény elszámolás módja 

1) A forgalom (terjesztési díj és díjbeszedési díj) utáni kedvezmény elszámolására a tel-

jesítési időszakra vonatkozó esedékes számlán havonta kerül sor. 

2) Elszámolás a Megbízóval kötött terjesztési szerződés évközi megszüntetése esetén 

A Szolgáltató a szerződés megszüntetésének napját követő 60 napon belül elszámol a 

Megbízóval. 

3) Megbízó szervezetek beolvadása esetén alkalmazandó speciális rendelkezések 

a) A 2) bekezdés szerinti teljesítési időszak alatt az Megbízó szervezetek beolvadás-

sal történő egyesülése esetén a beolvadó szervezet vonatkozásában a beolvadás 

időpontjáig terjedő időszakot kell érteni. A beolvadást követően a jogutód Megbízó 

forgalmának számításánál a beolvadó szervezetnek a beolvadásáig az előzőek 

szerint megállapított forgalmát nem lehet figyelembe venni. 

b) Megbízó szervezetek beolvadással történő egyesülése esetén a beolvadó szerve-

zet vonatkozásában a kedvezményt a beolvadás időpontjáig terjedő időszakra kell 

elszámolni. A beolvadást követően a jogutód Megbízó forgalmának számításánál 

a beolvadó szervezetnek a beolvadásáig az előzőek szerint megállapított forgalmát 

nem lehet figyelembe venni.  

5. Forgalom utáni kedvezmény 

1) A kedvezmény a Megbízó, illetve a Megbízói Kör e kedvezmény elszámolásánál figye-

lembe vehető a szolgáltatásokhoz köthető terjesztési és díjbeszedési díjból kerül megálla-

pításra. 

2) A forgalom utáni kedvezmény előzetes (a tárgyévben elszámolt, de a tárgyév lezárását 

követően esetlegesen korrigálandó) mértékét a Szolgáltató a kedvezmény alkalmazása 

megkezdését megelőző 12 lezárt naptári hónap nettó forgalmi adatainak alapul vételével 

állítja be. Amennyiben a Megbízónak nincs a kedvezmény beállítását megelőző 12 lezárt 

naptári hónap mindegyikére kimutatható forgalma, úgy a Szolgáltató a kedvezmény előze-

tes mértékét a megelőző 12 lezárt naptári hónap egyes hónapjaiban kimutatható forgalom 

arányosításával állítja be. Amennyiben a Megbízónak egyáltalán nincs a tárgyévet meg-

előző forgalmi adata, abban az esetben Szolgáltató a Megbízóval egyeztetve állíthatja be 

az éves elszámolást megelőzően a kedvezmény mértékét. 

3) A forgalom utáni kedvezmény esetében, ha a Megbízó, vagy a Megbízói Kör tárgyévi 

nettó forgalma a beállításkor figyelembe vett forgalmat olyan mértékben meghaladja, hogy 

ezáltal magasabb kedvezmény mértékre válik jogosulttá, úgy a kedvezmény-különbözet 
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összegét részére a Szolgáltató egy összegben utólag, legkésőbb a következő év január 

31-ig helyesbítő számla alapján átutalja. Amennyiben a Megbízó, vagy a Megbízói Kör 

tárgyévi nettó forgalma a kedvezmény mértékhez tartozó minimális éves nettó forgalmat 

nem éri el, úgy a Megbízónak az elszámolt kedvezmény-különbözet összegét utólag, a 

Szolgáltató által kibocsátott helyesbítő számla alapján kell megfizetnie. 

4) Amennyiben a tárgyévben jelentős változás következik be a prognosztizált forgalomban 

és emiatt a forgalmi sáv és a kapcsolódó kedvezmény-mérték módosul, úgy a Megbízóval 

egyeztetve kerül sor a kedvezmény módosítás miatti elszámolás szükség szerinti módosí-

tására. 

5) A Szolgáltató – a Megbízó kifejezett, írásban adott rendelkezése esetén, a 3) bekezdés-

ben foglaltak ellenére – nem állítja be az így rendelkező Megbízó vonatkozásában a for-

galom utáni kedvezmény előzetes mértékét. Ebben az esetben a Szolgáltató a 

kedvezmény összegét az érintett Megbízó részére egy összegben utólag, legkésőbb a kö-

vetkező év január 31-ig helyesbítő számla alapján átutalja. 

6) A kedvezmény mértéke az adott forgalmi sávhoz tartozó fix %-os kedvezmény. 

 

 

alsó felső

50 000 001                 100 000 000               2%

100 000 001               200 000 000               4%

200 000 001               300 000 000               6%

300 000 001               400 000 000               8%

400 000 001               600 000 000               10%

600 000 001               800 000 000               11%

800 000 001               1 000 000 000            12%

1 000 000 001-től _ 14%

2023. január 1-től érvényes kedvezmények (ÁFA nélkül)

Forgalmi sáv (Ft/év)
Kedvezmény mértéke 

(%)


