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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székliely: 1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.,adószám: 15735777-2-42 képviseli: Horváth Csaba polgármester) mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

IMEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság . (rövidített 

elnevezés: IMEDIA Kft., székhelye: 1027 Budapest, Frankéi Leó út 18., cégjegyzékszám: 01

09-693968, adószám: 12591547-2-41, számlavezető bank neve, bankszámla száma: Erste Bank 

Hungary Zrt., 11600006 00000000 65909182, képviseli: Dilong András ügyvezető) mint 

vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja, hogy hírszemlét végez, és 

szemléje eredményeit eljuttatja a Megrendelőnek. A jelen szerződés alapján a Megrendelő által 

figyeltetni kívánt hírforrások listája, továbbá a Megrendelő által figyeltetni kívánt keresőszavak 

listája az 1. sz. és 2. sz. mellékletben található.

2. A Vállalkozó feladatai, a vállalkozás teljesítése

2.1. A Vállalkozó köteles a tárgyban meghatározott feladatait naponta'teljesíteni a 2.2. 
pontban, a 2.3 pontban leírtaknak megfelelően.

2.1. A Vállalkozó köteles munlcanapokon az elkészített szemlét 08:15-ig megjelentetni az 

internetes portálján, amely a következő: www.imedia.hu / Űgyfélkapu, illetve a tartalmi 

összefoglalót letölthetővé kell temiie internetes portálján, továbbá a szemlét a Megrendelő által 
megadott email címekre kell továbbítani.

http://www.imedia.hu


2.3. A Vállalkozó felhasználói nevet, illetve jelszót (a továbbiakban: tenninált) biztosít a 

Megrendelő számára a szemle használatához. A biztosított terminálok száma: 1 db. Tartalmi 

összefoglalók száma: 1 db.

2.4. A Vállalkozó feladatai teljesítése, illetve szolgáltatásai nyújtása során köteles 

együttműködni a Megrendelővel, valamint annak esetleges megbízottjával és más, a ^ 

Megrendelő által kijelölt szakértőkkel.

3. A Megrendelő feladatai

3.1. A Megrendelő a j elen szerződés maradéktalan telj esítéséhez szükséges infomációkat és 

utasításokat a Vállalkozónak megadja, illetőleg a jelen szerződés teljesítése során a 

Vállalkozóval együttműködik.

3.2. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó tájékoztathatja a Kiadókat arról, hogy 

ki a Megrendelője (kizárólag cégnév megadással), hány terminálra, végfelhasználóra fizet elő, 

illetve terminálonlcént, végfelhasználónként hány darab cikket használ fel havonta. 

Amennyiben bármely Kiadó részéről módosulnak a felhasználási, illetve jogdíj fizetési 

feltételek, úgy az aj elen vállalkozási szerződés módosítását eredményezheti, melyet Vállalkozó 

annak tervezett időpontját megelőzően minimum 30 nappal előre, hásban jelez a Megrendelő 

részére.

3.3. A Megrendelő KoieiezeiisegeL vanai cuict, nu^y i-r
(bármilyen fájl formátumban) saját gépen történő tárolására, cikkenként legfeljebb egy 

alkalommal jogosult adott újságcildk kinyomtatására, nem jogosult az újságcildc más személyek 

részére történő továbbítására, valamint a tartalom bármilyen típusu többszöiözésére.

3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által üzemeltetett internetes portál a 

Megrendelő által használt Internet böngészővel használható, oly módon, hogy a Megrendelő az 

általa használt böngészőben engedélyezi a JAVASCRIPT futtathatóságot és a COOKIE-k 

kezelését. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által biztosított internetes portál használatát 

a Kilépés gomb megnyomásával fejezi be, továbbá, hogy a böngészőjében a tárolt COOKIE- 

kat a napi használat során nem törli, mivel az internetes portál használata során a Megrendelő 

azonosítása csak á böngésző által eltárolt COOKIE azonosítók használatával lehetséges.



A Vállalkozó által üzemeltetett internetes portál hibátlan működését a következő böngészők 

vagy ezek frissebb verzióinak használata mellett garantálja: Firefox 18, Safari 6, Internet 

Explorer 9.

4. A teljesítési határidő, késedelmes teljesítés, Vis Maior események

4.1. A Vállalkozó feladatait a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 

maradéktalanul teljesíteni.

4.2. Amennyiben a teljesítés a jelen szerződésben meghatározott időpontig nem történik 

meg, vagy nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult írásban újabb teljesítési határidőt 

megállapítani a Vállalkozó számára, illetve ha a teljesítés már nem áll érdekében a jelen 

szerződést - a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával - azonnali hatállyal felmondhatja. 

Ha a Vállalkozó nem, vagy késedelmesen teljesít és a késedelem, vagy nem teljesítés a 

Vállalkozónak felróható, a késedelem minden órájára köteles kötbérként megfizetni a jelen 

szerződésben rögzített havi díj 0,1 %-át. Amennyiben a Vállalkozó egy hónapban, 5-nél több 

teljesítési napon, a Megrendelő szerint lényeges cikket, vagy cilckeket nem szerepeltet a 

Megrendelőnek megküldött szemlében, a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek kötbérként 

megfizetni a, jelen szerződésben rögzített havi díj 10 %-át. Amennyiben a jelen pontban 

részletezett késedelmes vagy hibás teljesítés az adott hónapban 7-nél több teljesítési napon 

fordul elő, a Vállalkozó kötbére minden további eset után esetenként a havi vállalkozói díj 10%- 

nak megfelelő összeggel nő. A Vállalkozó által üzemeltetett Internet oldal rendelkezésre állása 

éves szinten: 99%.

A Vállalkozó által jelen szerződés alapján fizetendő kötbér legmagasabb összege havonként 

azonban eg3dittesen nem haladhatja meg a Megrendelő által fizetendő havi vállalkozási díjat. 

Ezt meghaladóan a Vállalkozó a kártérítési felelősségét kizárja, amely körülményt a 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz és elfogad. ‘ ■

4.3. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, illetve egymást értesíteni

minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését, a határidők betartását érinti. 

Amennyiben a Vállalkozó előre látja, hogy a Megrendelő által megadott teljesítési határidőn 

belül nem képes teljesíteni, e tényről köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, aki a 4.2. 

pontban a Vállalkozó késedelembe esése esetére megfogalmazott jogkövetkezmények 

alkalmazására jogosult............................. ..... ...... . .......................

4.4. Vis Maior események



Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló körülményeklcént mentesítik a 

Feleket szerződéses kötelmeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen 

Szerződés aláírását követően jömrek létre, illetőleg a jelen Szerződés aláírását megelőzően 

jöttek létre, ám következményeik - melyek meggátolják vagy késleltetik a Szerződés teljesítését 

- az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. A vis maior esetei az alábbiak 

lehetnek:
r

- áramszünet, lapok késedelmes nyomdai vagy postai, vagy e-mailes szállítása (különös 

tekintettel a regionális sajtóra), távközlési hálózat meghibásodása. Internet szolgáltató 

hibájából eredő fennakadások, kábel-TV, kábel-NET hálózat meghibásodása, rádió 

vagy televízió műsor ill. adás kimaradása.

5. A Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1. A felek megállapodnak, hogy a hírfigyelés szolgáltatás havi díja: 108.000 Ft + ÁFA 

(azaz száznyolcezer forint + ÁFA).

5.2. Az 5.1. pontban meghatározott hírfigyelés havi alapdíj tartalmazza a szolgáltatás 

kapcsán felmerülő jogdíjakat, mely jogdíjakat a Vállalkozó fizet a jogtulajdonos (kiadók) 

részére. A Vállalkozó a felmerülő jogdíjakat kéthavonta felülvizsgálja és az átalánydíj 

változtatási szándékát a változtatás tervezett időpontját megelőzően egy hónappal előre, írásban 

jelzi a Megrendelő részére. .

5.3. A Vállalkozó - a tárgyhót követő hónap 05. napjáig - a fentiek alapján számlát bocsát 

ki, amelynek ellenértékét a Megrendelő teljesítésigazolást követően, a kézhezvételtől számított 

15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással egyenlít ki. 

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

5.4 Amennyiben Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét a szerződésben 

meghatározott időpontig és aimak a Vállalkozó által elektronikus vagy postai úton megküldött 

fizetési felszólítás esetén sem tesz eleget, úgy Vállalkozónak jogában áll az 1. pontban leírt 

szolgáltatás szüneteltetése mindaddig, míg a tartozás rendezésre nem kerül. A tartozás 

rendezése utáni 24 órán belül Vállalkozó újraindítja az 1. pontban leírt szolgáltatást.



6. Szavatosság, felhasználási jogosultság

6.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy feladatait, szolgáltatásait a jelen szerződés 

rendelkezéseinek maradéktalan betartásával és figyelembevételével, a legmagasabb szálánál 

színvonalon teljesíti, illetve n}mjtja.

6.2. A Megrendelő a jelen szerződés teljesítésével átadásra kerülő dolog felhasználására a 3. 

pontban foglaltak betartásával jogosult.

6.3. A szerződés aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó - mint egyik 

ügyfelét - a Megrendelőt és címét a referencia listáján feltüntesse.

7. Titoktartási kötelezettség

A felek a jelen szerződéssel, illetve amiak során teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos, a 

másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot, vagy tényt (a 

továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek. A bizalmas 

információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja 

nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személyek tudomására. A bizalmas információkat 

a felek e jogviszony megszűnése esetén sem jogosultak illetéktelen harmadik személy 

tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, továbbá a másik fél 

és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon felhasználni.

8. A szerződés hatálya,.

A jelen szerződés 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti határozott időtartamra jön létre.

9. A szerződés megszüntetése

9.1. A szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják a jelen szerződést, ha a másik fél:

- súlyos szerződésszegést követ el,

- a jelen szerződés bármely rendelkezését több ízben megsérti, illetve ha

- csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alákerül, avagy egyébként fizetésképtelemié válik.

9.2. A jelen szerződést bármely fél jogosult 30 napos felmondási idő betartásával, a másik 

félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal felmondani.



10. Egyéb rendelkezések

10.1. A jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen békés 
úton kísérlik meg rendezni.

10.2. Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X11.31.) 

Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja alapján kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011.évi CXCVl. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

10.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a szerződés főbb adatainak 

az információs öm-endelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll. 

törvény 37.§ (1) bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott 

önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.

10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak.

10.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy Vállalkozónak a tárgyi Szerződés teljesítése érdekében a 

Szerződés Felek által történő aláírása előtt igazoltan tett hibátlan és szerződésszerű teljesítéseit 

elismeri.

A felek a szerződést elolvasták,' megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták 

alá.
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1. sz. melléklet

Figyelendő témakörök, kulcsszavak; Horváth Csaba, Szabó Rebeka, Rózsa András, Hajdú 

Flórián, Horváth Zsolt, zuglói önlcormányzat, XIV. kerületi önlcormányzat, zuglói 

polgármester, XIV. kerületi polgármester, Zugló, főpolgármester. Karácsony Gergely

melléklet

Szemlézett források:

Nyomtatott sajtó

Országos napilapok, heti-, havi-, időszaki lapok

Bliklc Blilck Nők
Bors Blilck Nők Konyha
Magyar Hírlap Blikk Nők Otthon és Kert
Magyar Nemzet Bor és Piac
Metropol Bravo
Nemzeti Sport Budapest Times
Népszava Budapester Zeitung
Ripost Business Class
Színes Asz Business Next
Világgazdaság Business Traveller 

Camion Truck&Bus
Chef&Pincér

168 óra Chip Magazin
A mi otthonunk Cosmopolitan
Agrár Élet P.ompntprwnrlrl
AgrárUnió Családi Ház
Agrárágazat Családi Lap
Agrárium Demokrata
Agrofórum Diéta és Fitnesz
AgroNapló Digitális Fotó Magazin
Apa Magazin Édes Élet
Autó Bild Elektro Installateur
Autó és Stílus Élet és Irodalom
Autó Magazin Élet és Tudomány ,
Autó Modell Sport (AMS) ELLE
Autó-Motor Erzsébetváros
Autósport és Formula Éva Egészség
Autótechnika Éva Magazin
Az Autó Faimy
BBC Goodfood Fanny Konyha
BBJ Ferencváros
Behaviour Figyelő
Best Figyelő Trend
Biztosítárs Fitt. info

7



Forbes
Foto Video
Fotóművészet
FourFourTwo
Fresh Magazin
GEO
Gépmax
Glamour
Gyártástrend
Gyereklélek
Gyógyhír
Gyógyszerészet
Gyógyszerészettörténet
Gyógyszertári Practicum
Haszon Agrár Magazin
Haszon Magazin
Házak
Heti TV Újság 
Hídépítők 
HOME 
Hot Magazin 
HVG
HVG Plusz lapok 
Indulj!
Innotéka
Innotéka Mélyépítés
ínyenc
In-Style
IPM ■
IT-Business
Jelen
Joy
Jövő Gyára 
Képes Sport 
Képmás
Kétheti TV Magazin
Kis,-és Középvállalkozások Magazinja
Kiskegyed
Kiskegyed Konyhája
Kiskegyed Otthona
Kismama
Kontent Magazin
Közlekedésvilág
Kreatív
Lakáskultúra
Logisztikai Híradó
Lovarda
Magyar Asztalos 
Magyar Hang .........
Magyar Mezőgazdaság

Magyar Narancs 
Magyar Teátrmn 
Mammut Magazin 
Manager Magazin 
Mandiner 
Marie Claire 
Marie Claire Travel 
Márkamonitor 
Marketing és Média 
Medical Tribune 
Meglepetés
Meglepetés Konyha&Rejtvény 
Meglepetés Virágok&Kertek 
Mérnök Újság 
Mezőhír
MM Műszaki Magazin 
Motor Revü 
National Geographic 
Navigátorvilág 
Nemzeti Sport Magazin 
New Technology 
Nők Lapja 
Nők Lapja Egészség 
Nők Lapja Évszakok 
Nők Lapja Ezotéria 
Nők Lapja Gyerek 
Nők Lapj a Konyha '
Nők Lapja Psziché 
Óbuda 
Octogon 
Otthon
Otthonok és Kertek 
Otthonok és Megoldások 
Ötlet Mozaik 
Patika Magazin 
Patika Tükör 
PC World ^
Pesti Műsor '
Piac és Profit 
Playboy 
Pont Itt
Portfolio Ingatlan Magazin
Praktika
Príma Konyha
ProdEngineer
Recept&Rej tvény
Roadster
Rolling Tons
Rumiers World
Sell



Sikeres Nők
Sign&Display
Sorry
Sport Autó
SporTime
Star
Stereo, Sound&Visioii 
Store Insider 
Story
Szabad Föld 
SzakMa
Széchenyi Alumni 
Szép Házak 
SzépLak 
Színház
Sztár Limonádé 
Társasházi Magazin 
Techmonitor 
TeleNovella 
TeimékMix

- Regionális lapok

24 óra
A Mi Tatabányánk 
Békés Megyei Hírlap 
Bihari Napló 
Csabai Mérleg 
Délmagyarország 
Délvilág
Dunaújvárosi Hírlap 
Dunaújváros Hetilap 
Észak-Magyarország 
Fehérvár Magazin 
Fejér megyei Hírlap 
Győr Plusz 
Hajdú-Bihari Napló 
Heves Megyei Hírlap 
Hírnök Magazin 
Kapós Extra

Rádió és televízió programok

- Rádióprogramok

Kossuth Rádió - Napközben (átirat) 
Kossuth Rádió - Déli Krónika (átirat)

Krónika (átirat) 
Kossuth Rádió - Esti Krónika (átirat)

Test&Lélek 
Top Agrár 
Trade Magazin 
TransPack 
Tuning
Turizmus.com
TVRHét
Üzlet&Pszichológia
Vasúti Vezetékvilág
Védőnő
Vendéglátás
Veterán Garázs
Vidék íze
Világjáró
Vince
Vitorlázás
Well&Fitt
Zöld és Fehér

Kecskeméti Lapok
Kelet-Magyarország
Kisalföld
Napló
Miskolci Napló 
Monitor Extra 
Nógrád Megyei Hírlap 
Nyíregyházi Napló 
Petőfi Népe 
Somogyi Hírlap 
Tiszaújvárosi Krónika 
Tolnai Népújság 
Új Dmiántúli Napló 
Új Néplap 
Vas Népe 
Vasárnap Reggel 
Zalai Hírlap

Kossuth Rádió - Késő esti Krónika (átirat) 
Kossuth Rádió - Vasárnapi Újság (átirat) 
Kossuth Rádió - Szombat reggel (átirat) 
Kossuth Rádió - Hajnal-Táj {k&mí) 
Kossuth Rádió - 180 perc (átirat)



InfoRádió - Hírek, riportműsorok (06:00
18:00)
InfoRádió - Aréna

KlubRádió - Hírek(06:00-19:00)
KlubRádió - Riportműsorok (06:00-19:00)

Sunshine Rádió - Hírek

Jazzy Rádió - Hírek (07:00-12:00)
Jazzy Rádió - Millás-reggeli

BestFM - Hírek

Trend FM - Délelőtti monitor (06:30-10:30) 
Trend FM - Nap vendége(18:00)
Trend FM - Déli üzletmenet (12:00-14:00)

Petőfi Rádió - Hírek (08:00,12:00)

- Televízió-programok

DUNA TV - Híradók(12:00,18:00)

HírTV-Híradó (19:00) '

Magyar ATV - Start 
Magyar ATV - Start+
Magyar ATV - Egyenes Beszéd 
Magyar ATV - Híradó (18:45,21:00)

MTV - Hírek, riportműsorok (09:00-18:00) 
MTV - Ma reggel(06:30-09:00)
MTV - Híradók(12:00,19:30)

Civil Rádió - Hírek (07:00,08:00,12:00)

Katolikus Rádió - Hírek 
(08:00,10:00,12:00)

Mária Rádió - Hírek

Tilos Rádió - Hírek

Karc FM - Hangoló (06:00-09:00)
Karc FM - Hírek (12:00)

Sláger FM - Hírek (08:00-20:00)

Music FM - Hírek (08:00-12:00)

MannaFM - Hírek

SpiritFM - Hírek

Nyíregyházi TV - Híradó(18:00)

RTL KLUB - Híradó (18:30)
RTL KLUB - Fókusz
RTL KLUB - Fókusz Plusz
RTL KLUB - Reggeli (07:30-09:300)

TV2-Mokka (07:00-09:00)
TV2 - Tények(18:00)
TV2 - Tények este(23:00)

Internet - Kizárólag a regisztráció nélküli (nem fizetős) cikkek figyelése

1 .kerulet.ittlakunk.hu
1 lkeruleti-hirhatar.hu 
12ora.hu
13keruleti-hirhatar.hu 
14keruleti-hirhatar.hu 
168ora.hu
17keruleti-hirhatar.hu 
18keruleti-hirhatar.hu 
19keruleti-hirhatar.hu
2 Ikeraleti-hifhaláf ;hü
2keruleti-hirhatar.hu

24.hu
3keruleti-hirhatar.hu
3651etszilaa.hu
5percado.hu
50plusz.hu
444.hu
601ap.hu
8400.info.hu
abcug.hu
adolszazalek.com
ado.hu
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adonet.hu
adozona.hu
agraragazat.hu
agrarelet.hu
agrarunio.hu
agrarhirek.hu
agrarszektor.hu
agroforum.hu
agroinform.hu
agromonitor.hu
agronaplo.hu



agrotrend.hu azenpenzem.hu blokkk.com
ajkaiszo.hu azoldszine.hu bolygonlcesvarosunk.hu
akibic.hu azormali.hu bonline.hu
alapblog.hu azoreg.hu bonyhad.hu
alapjarat.hu azutazo.hu bonyhadinapilap .hu
albertirsai-hirhatar.hu azuzlet.hu bonyhadi-hirhatar.hu
alfahir.hu babaszoba.hu bonumtv.hu
alfoldiregiomagazin.hu backpacker.hu boon.hu
alkotomuveszet.hu bacsmegye.hu boraszportal.hu
alon.hu bajainapilap.hu borravalo.hu
alkotonok.hu balasport.hu borsod24.com
alternetivenergia.hu balatonboglari-hirhatar.hu borsodihir.hu
alto.team balatonfured.hu borsonline.hu
alsoorsi-hirhatar.hu balatoninap.eu brandtrend.hu
amiotthonunk.hu balatonlellei-hirhatar.hu breitportal.hu
androbit.org balatontipp.hu bringazas.hu
androgeek.hu balintgazda.hu budakeszi-hirhatar.hu
android.hu bama.hu budaorsiinfo.hu
androidportal.hu bankarmagazin.hu budaorsi-hirhatar.hu
androtech.hu bankmonitor.hu budapestiautosok.hu
anna.hu banlcweb.hu budapestinapilap.hu
antropos.hu baon.hu budapestitudosito.com
apamagazin.hu baranyanet.hu budapestkomyeke.hu
aquamagazin.hu baranyavar.hu bulvaros.hu
arsboni.hu barcsihirek.hu businestraveller.hu
arsratio.hu baz.hu buvosszakacs. com
art7.hu bbl.hu byc.hu
artblart.com bbj.hu cadmonitor.hu
artportal.hu bcmagazin.hu carlinx.hu
astronet.hu bdpst24.hu carrie.hu
aszhirportal.hu bebikkicsikesnagyok.hu carstyling.hu
atlatszo.hu becool.hu ceenergynews. com
atv.hu beerporn.hu cegledi-hirhatar.hu
autoaddikt.hu behaviour.hu cegladipanorama.hu
autoblog.hu behir.hu chic-and-charm.hu
autogyar.hu bekescsabainapilap .hu chiponline.hu
autohirek.hu bellacafe.hu cinegore.net
autokozlekedes.hu beol.hu citygreeh.hu
automobil.hu beresalexandra.hu cityhungary.eu
automotor.hu betegszoba.hu civilhetes.hu
autonavigator.hu bevezetem, eu civilhirugynokseg.hu
autopult.hu ' bien.hu ,, civilnáplo.hu
autopro.hu bitport.hu civishir.hu
autosajto.hu biztosagpiac.hu , cnc.hu
autosforum.hu biztonsagportal.hu compassmagazin.hu
autosvilag.com biztositasiszemle.hu computerworld.hu
autoszektor.hu biztositomagazin.hu contextus.hu
autotechnika.hu blck.hu cosmopolitan.hu

comandsoda.comd V - ül il jXfü. i i u bldlIS.liU. .
azauto.hu blikk.hu cukimamik.hu
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cultoa.hu dunatv.hu euronews.hu
cyberpress.hu dunauj varos. com extrafoci.hu
csabaihir.hu duol.hu evamagazin.hu
csaj okamotoron.hu e-cars.hu ezalenyeg.hu
csakanoknelonagazin.hu e-mob.hu ezermester.hu
csakfoci.hu eco.hu fi-live.hu
csalad.hu ecolounge.hu flmania.hu
csaladhalo.hu edenlcert.hu flvilag.hu
csaladihaztervezes.hu eduline.hu faipar.hu
csaladilap.hu egeszsegkalauz.hu faktor.hu
csaladinet.hu egeszsegmagazin. com fashionfave.com
csamclub.hu egeszsegtukor.hu fataj .hu
csepel.hu egrinapilap.hu fecsegő, eu
csepelinfo.hu egriugyek.hu fehervarradio.hu
cseppek.hu egri-hirhatar.hu fehervartv.hu
csodalatosbalaton.hu ekultura.hu fejervar.hu .
csongradihir.hu elektromos-hibrid- felelosszulokiskolaj a.hu
csongradiuj sag.hu autok.hu felonline.hu
csornai-hirhatar.hu elelmiszer.hu felsofokon.hu
dabasmedia.hu elemzeskozpont.hu felulet.hu
dailynewshungary.com eletforma.hu felvidek.ma
debmedia.hu eletszepitok.hu femcafe.hu
debreceninap.hu elle.hu femina.hu
debreceninapilap .hu elmenynektek.hu feol.hu
debrecensun.hu eloben.hu fesztbook.hu
dehir.hu elobolygonk.hu fesztivalmandiner.hu
delhir.info energiainfo.hu fidelio.hu
delina.hu energiamagazin.cm figyelo.hu
delmagyar.hu enyugat.hu filharmonia.hu
demokrata.hu epitemahazam.hu filmbuzi.hu
delzalapress.hu epitesimegoldasok.hu filmdroid.hu
deol.hu epiteszforum.hu filmpalota.hu
deszkavizio.hu epinfo.hu filmtekercs.hu
diabetes.hu epitinfo.hu filmtett.ro
dietaesfitnesz.hu epresso.hu filmtrailer.hu
digibiz.hu epulettar.hu fmetchradar.hu
digisport.hu erdekesvilag.hu fmetechzone.hu
digitalisvallalkozas .hu erdely.ma fishingahdhounting.com
digitrendi.hu erdomezo.hu fitt. info
diningguide.hu erdon.ro feol.hií
direkt36.hu eschungary.hu flagmagazin.hu
divany.hu esemenymenedzser.hu flowcycle.hu
dombovar.hu esportl .hu flyerz.hu
dombovari-hirhatar.hu est.hu fmc.hu
dorogimedence.hu estiujsag.hu fn.hu
drivemebaby.hu eszak.hu foci24.net
dtvnews.com......... eszakhirnok.com fociclub.hu
duen.hu esztergominapilap .hu fogyasztok.hu
dunalceszi-hirhataf.hü etalonmagazin.hu folki'adio.hu
dunapartprogram.hu euroastra.hu fonyod.hu
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foodtech.hu
forbes.hu
formula.hu
foiTasradio.hu
fortunaweb.hu
forumhungaricum.hu
fotoldildc.hu
fotoshirek.hu
fotovideo.hu
fototv.hu
fourfourtwo.hu
fovarosi-hirhatar.hu
frachiseportal.hu
frissradio.hu
frisss.hu
frizuraszepseg.hu 
ftvktvf.zoldhatosag.hu 
fuhu.hu 
fullcar.hu 
fussteis.hu 
funzine.hu 
futanet.hu 
futasrolnoknek.hu 
fuzesabonyi-hirhatar.hu 
fvsz.eu 
g7.24.hu 
gamechannel.hu 
gamekapocs.hu 
gamepod.hu 
gamer365.hu 
gamestar.hu 
garazsmagazin.com 
gardenista.hu 
gasztroli.hu 
gaultmillau.hu 

^•azdasagtv.hu 
gazmegfek.hu 
geeks.hu 
gepmax.hu 
gepnarancs.hu 
gepnet.hu 
glamouronline.hu 
globoport.hu 
globotv.hu 
glutenerzekeny. com 
goal.com 
godhangja.com 
godi-hirhatar.hu 
godolioi-hirek.hu 

-goadoladiu.............. .......

goodstuffhu
greendrive.hu
greenfo.hu
greenport.hu
gsmring.hu
gumipiacmagazin.hu
gyakorikerdesek.hu
gyali-hirhatar.hu
gyartasmonitor.hu
gyartastrend.hu
gyemiekirodalom.hu
gynap.hu
gyogyszertechnologia.hu
gyomroi-hirhatar.hu
gyongyosi-hirhatar.hu
gyor.hu
gyorihir.hu
gyorinapilap.hu
gyorplusz.hu
gyulatelevizio.hu
haborumuveszete.hu
habostorta.hu
hajdupress.hu
hajozas.hu
hajraegeszseg.hu
hajraveszprem.hu
halasinfo.hu
hang.hu
haon.hu
hardrock.hu
harkanyihirek.hu
harmonet.hu
hatvanihirlap.hu
hazesotthon. co .hu
haziallat.hu
hazipatika.com
hegylakok.hu
hegyvidekiujsag.hu
hellobaby.hu
hellodelsomogy.hu
helloxiaomi.hu
hellovidek.hu
helloworldonline.hu
helyivalasz.hu
heol.hu
hetedhetorszag.hu
hetediksor.hu
hetmeteres.com
hevesihir.hu
hg.hu

hir.ma
hir3.hu
hir6.hu
hirado.hu
hirbalaton.hu
hircsarda.hu
hírcsatorna, com
hirek.com
hirek.prim.hu
hirek.sk
hirextra.hu
hirklikk.hu
hirkozpont.magyarorszag.
hu
hirmagazin.eu
himezo.hu
himok.hu
hiros.hu
hirosveny.hu
hiipress.hu
hirtukor.hu
hirtv.net
hobbikert.hu
hoc.hu
holdpont.hu
holvezessek.hu
homeinfo.hu
honvedelem.hu ;
hosszabitas.hu V,
hotdog.hu
hrglobe.hu ; / ; 
lnportal.hu

yyj..iiU

hsw.hu
htka.hu
hulladekvadasz.hu
humanamagazin.eu
humanpolitika.hu
humenonline.hu
humusz.hu
hungarytoday.hu
hungaroauto.hu
hungarokamion.hu
hunhirinfo.hu
hup. hu 
huppa.hu 
hypeandhyper.hu
hvg. hu 
hwsw.hu 
ifipress.hu
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igenelet.hu itarena.hu kesport.hu
igenyesferfi.hu itbusiness.hu keszthely.hu
ign.hu itcafe.hu kezi.hu
iho.hu itextreme.hu kisalfold.hu
ilovebalaton.hu itfroccs.hu kiszamolo.hu
ilovemom.hu iveszpremlap.hu kitekinto.hu
imagazin.hu izeselet.hu lckvplusz.hu
impressmagazin.hu jarmuipar.hu klubradio.hu
index.hu jazzy.hu kolcseytv.hu
indexkelet.hu jelemnedia.hu kolomedia.hu
indits.hu jfb.hu komarom.hu
infogyor.hu jku.hu komaromihir.hu
info-media.hu jnsz.hu komaromihirado .hu
infoajka.hu jochapress.hu koniloinapilap.hu
infocegled.hu jogaszvilag.hu konyvesmagazin.hu
infocelldomolk.hu jogiforum.hu koos.hu
infodombovar.hu journality.hu koponyeg.hu
infodunauj varo s .hu joy.hu kormany.hu
infoesztergom.hu jovogyara.hu kormanyablak.hu
infogyor.hu jttv.hu kormanyhivatal.hu
infokiskunfelegyhaza.hu juventus.hu kormend.hu
infomovar.hu kadarkanet.hu kornye.hu
infoneked.hu kaldeneker.hu koronavirus.gov.hu
infonograd.hu kalkulator.hu korosihircentrum.hu
infopalota.hu kalohirek.hu kosarertek.hu
infopapa.hu kamaraonline.hu kozepsuli.hu
inforabakoz.hu kamaszpanasz.hu kozlekedesvilag.hu
informed.hu kanizsahir.hu kozszolgalat.hu
infosarvar.hu kanizsainfo.hu kp.hu
infosiofok.hu kanizsaujsag.hu kreativ.hu
indostart.hu kapos.hu kronika.tiszatv.hu

. infoszentendre.hu kaposvarinapilap.hu kronika.ro
infotamasi.hu kaposvariprogramok.hu kronikavideomagazin.hu
in^tatabanya.hu kaposvariuj sag.hu kulter.hu
infoter.eu kaposvarmost.hu kultography.hu
infovilag.hu karcagtv.hu kultura.hu
infozeg.hu karcfm.hu kulturaonline.hu
ingatlanbefektetes.hu karpathir.com kulturcafe.hu ■
ingatlanhirek.hu karpatinfo.net kulturpart.hu
ingatlanmagazin.com kavehazmagazin.hu kulturport.hu
ingreen.hu kecskemetinap.hu kulturprojekt.hu
innoteka.hu kecskemetinapilap.hu kuruc.info
innotekamelyepites.hu kekdunainfo.hu kutyasarok.hu
insiderblog.hu keleten.hu kutyu.hu
instyle.hu kemma.hu , lafemme.hu
investor.hu keol.hu lajkmagazin.hu
iotzona.hu kep-ter.blog.hu lakaskultura.hu
iparicegek.hu kepmas.hu lakberinfo.hu

lakbermagazin.huipon.hu • ........keretblog.hu ........
isite.hu kerteshazmagazin.hu lanchidradio.hu



langlovagok.hu
langolo.hu
latszoter.hu
lapszemle.com
lenduletmagazin.hu
lepeselony.hu
letenyemedia.hu
librarius.hu
life.hu
likebalaton.hu
lilafuge.hu
linemonitor.hu
litera.hu
livetoride.hu
loero.hu
logisztika.com
logisztika.hu
logout.hu
lokal.hu
lokiblog.eu
lovarda, eu
m.ipon.hu
m2mzona.hu
m4sport.hu
ma.hu
mabim.hu
madeinbeauty.com
mafab.hu
magazin.libri.hu
magro.hu
magisterpress.hu
magyar.film.hu
magyar-logisztika.hu
magyarelektronika.hu
magyarepitok.hu
magyarhirlap.hu
magyaridok.hu
magyarkurir.hu
magyarlogisztika.hu
magyarmezogazdasag.hu
magyarnarancs.hu
magyarnemzet.hu
magyarorszagkuffilcafe.hu
magyarteatrmn.hu
makoihirado.hu
mandiner.hu
marcaliportal.hu
marieclaire.hu
markamonitof.hu..........
marketinginfo .hu

marketingmorzsak.hu
marketingpirula.hu
marmalade.hu
martonvasari-hirhatar.hu
maszol.ro
mdosz.hu
media-kabel-muhold.hu
medial .hu
mediainfo.hu
mediamix.mti.hu
mediapiac.com
medicalonline.hu
mee.hu
megyeiujsag.hu
melano.hu
men.hu
menshealth.hu
menstyle.hu
merce.hu
mernokbazis.hu
memokkocsma.hu
mezohir.hu
mezolap.hu
miferfiak,hu
mfor.hu .
millasreggeli.hu
minap.hu
mindennapino .hu
mindmegette.hu
mindset.co.hu
minimag.hu
minimatine.hu
minuszos.hu
miskolcinap.hu
miskolcinapilap .hu
mixonline.hu
mlzphoto.hu
nmik.hu
mmonline.hu
mrmsz.hu
mobilarena.hu
mobilinfok.hu
moderniskola.hu
mogyorodi-hirhatar.hu
mohacsinapilap.hu
mohacsiujsag.hu
mohaonline.hu
moksha.hu
mölcsapat.hu ...........
mon.hu
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monitormagazin.hu
monokli.hu
montazsmagazin.hu
morzsafarm.hu
mosaiconline.hu
motorinfo.hu
motorrevu.hu
motorsportal.hu
motosunday.hu
mozgasvilag.hu
mozinezo.hu
mozistar.hu
mta.hu
mti.hu
mult-kor.hu
muosz.hu
musleandfitness .hu
museum.breuerpress.com
musicalinfo.hu
musicians who .hu
muszakiforum.hu
muszaki-magazin.hu
muveltalkoholista.com
muvesz-vilag.hu
mymusic.hu
nltv.hu
nagykanizsainapilap.hu f
nagyszalontai-hirhatai-.ro
nalmik.hu
napi.hu
napiapp.hu
iiapiaszonline.hu
napidoktor.hu
napidroid.hu
napigazdasag.coni
napikozlony.hu
napimagazin.hu
napiujsag.hu ,
naplo.hu
nbl.hu
nb2.hu
nb3.hu
nemzetisport.hu
neokohn.hu
nepszava.hu
neszeszer.blog.hu
nextland.hu
news4business.hu
newsweek.com
newtechnology.hu



nimrod.hu plrace.hu portfolio.hu
nlcafe.hu paksi-hirhatar.hu porthole.hu
nogradhont.hu paksihirnok.hu ppcpro.hu
noihirek.hu palinkafozes.hu prae.hu
noiportal.hu pannondoktor.hu persica.blog.hu
noitema.hu pannormovum.hu press-szo.com
noizz.hu panoramanet.hu presztizs.com
noivalto.hu papageno.hu prim.hu
noklapja.hu papainapilap.hu prherald.hu
nonprofit.hu parameter.sk privatbankar.hu
nool.hu passzivhaz-magazin.hu privatkopo.hu
novekedes.hu patikamagazin.hu prizmafolyoirat. com
npb.hu pazarcuccok.hu prodengineer.eu
nrgreport.com pcforum.hu profiboksz.hu
ntvl.hu pcguru.hu profit7.hu
nullahategy.hu pcpult.hu profitline.hu
nuus.hu pcworld.hu prog.hu
nyest.hu pecsi-hirhatar.hu programguru.hu
nyiregyhaza.hu pecsaktual.hu programturizmus.hu
nyiregyhazinapilap.hu pecsiborozo.hu prohardver.hu
nyirport.hu pestihrlap.hu promenad.hu
nyirseghir.hu pecsinap.hu propeller.hu
nyugat.hu pecsinapilap.hu pszafhu
nyugatifeny.hu pecsistop.hu pszichoforyou.hu
n5mgatiter.bl0g.hu pecsiujsag.hu puliwood.hu
nyugdijguru.hu pecsma.hu pulzar.hu
o2hir.hu pecsu.hu pumpkinparadise. com
objektivhir.hu penzcentrum.hu punkt.hu
octogon.hu penzugyi-tudakozo .hu racingline.hu
okauto.hu pestbuda.hu rackevei-hirhatar.hu
okosipar.hu pestibulvar.hu radio6.hu

if okpecs.hu pestinap.hu ^ rakgyogyitas.hu
f oktuning.hu pestisracok.hu raktaram.hu
f: oldalasmagazin.hu 

olimpia.hu 
onbrands.hu

pestmegyei-hirhatar.hu rallyfans.hu
pestpilis.hu rallyheart.hu
petofilive.hu rallypass.hu

i:: onkorman5öz;at.mti.hu pharmaonline.hu rangado24.hu
onroad.hu phenomenon.hu rcnews.hu ■

ioperettinfo.hu phoneblog.hu recity.hu
orbottyani-hirhatar.hu photoconsortium.net refdunantul.hu
orientpress.hu piacesprofit.hu refradio.eu
origo.hu pixinfo.hu regori.hu
oroscafe.hu playboy.hu reklamipar.hu
otletmozaik.hu playdome.hu rekreator.hu
otthon.com player.hu repulnijo.hu
otthon.hu play stationcoimnunity .hu retrofm.hu
otthonokeskertek.hu polgarorok.hu retail.hu
otvenentul.hu polgarportal.hu retikul.hu

...outdoorkid.hu
ovtv.eu

pölice.hü revizoronline.hu
politis.hu ridikul.hu

'': ■■ '

: : 
■
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riff.hu sport365.hu szoboszloinap.hu
rigofoto.hu spoiffaktor.hu szoljon.hu
ringmagazin.hu sportmenu.net szolnokinap.hu
ripost.hu spoifmotor.hu szolnoldnapilap.hu
roadster.hu sportime.hu szombat.org
robinwood.hu starity.hu szombathelyi7.hu
rockbook.hu staifhirek.hu szombathelyinapilap.hu
rockstar.hu startuponline.hu szon.hu
rockvilag.hu streetkitchen.hu sztarklilck.hu
rollingtons.hu storeinsider.hu sztarlimonade.hu
royalmagazin.hu styleandblog.com sztv.hu
resr.hu stylemagazin.hu szuloklapja.hu
rtl.hu stockportal.hu szuperinfo.hu
rumiersworld.hu storyonline.hu szuveren.hu
ruzsesmas.hu sugopeldany.hu tani-tani.info
rvo.hu sunshinefm.hu tapolcaiujsag.hu
sailing.hu sworld.hu taximagazin.hu
sajomente.hu szabadeuropa.hu tatabanyainapilap .hu
salgotarj aninapilap .hu szabadfold.hu tavitv.hu
samsungsport.hu szabadidomagazin.hu tech-live.hu
scmonitor.hu szabadmagy arfold. com tech.hu
senior.hu szabadpecs.hu tech2.hu
sg.hu szabolcsihir.hu techaddikt.hu
shape.hu szalanaban.hu techbook.hu
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