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VALLALKOZAsIも zERZ6DiS

Amely 16廿可ёtt egyr6szr61

Vttosgazda XVIⅡ .kertilet Nonproflt Z奮■ё■en M湿 (ёd6 R6szvё nytttsas亀 (1181 Budapcst,

3116i■ 423.Ⅱ o emelet l。),ad6sz猛 la 1223851‐ 2-43,stttisztikd szttjelα  12238051-6810-

H4-01, C6画 egyZttSZ価 : 01‐ 10‐043324, kф 宙sdi: Banytt Lム z16 vez“gazgat6,

tovttbbiakban lnint Ⅳ〔egrende16

m^“szr61

Palmon Lapok Tをsasaga Kiad6i K食 。 (8200 Veszp“m,H舷 割儘 乱 12.)ad6sz6ma
l1340520-2…20, statisztikai sz壺 可ele:  11340520-7312‐ 113…20, C6giegyz6kSZん m:  19¨

09515605,Banksz`mlasz`m:12092309‐00223387‐ 00100000,kф宙seli:SZab6 Mik16s Csaba

6s Kルmёr Judh i3″ ezet6 igazga“ k eg,ハ■esen,mint Vttlalkoz6(tovttbiakban,mint

Vttlalkoz6)1めzё■―eg,ハtesen:SZerz6d6 Felek… az aluliЮ ■napon“ helyen az alあ bi

tartalolllmal:

PREAMBULUM

A Mcgrende16… mint巧如da巌め,a kёzbeszettse邸 lsる162011.ёvi CVⅢ o tOⅣёny(a
tovttbiakban:Kbt。 )IH.r6sze al輌缶 kёZbeszerz6si可 奮養t f01yt江o■ le a,,V五Ⅱa」bz6si
szerz6d6s a Virosttp c.kiadviny nyondai kivitelez6si munk五 士a"tを,aban.

A Megrende16‐ mint巧鋼 atkё

“

― a bzbeszerz6si euを お eredmttyek“t a nyertes

aJanlattev6vel― Jelen esetben a Vlllalkoz6val‐ az aJttdati felЫ vttban,a dokumentaci6ban 6s

az aJttlatban rogzltett feltaelek szerint az alttbbi szer26d6st kOti.

1.    A Szerz6d6s tirgya

l。 1. A Megrende16 megrendeli,a Vttlalkoz6 elvall到 a a vttOSkё p kiadvttly nyomdai

ki宙teleたsi mШよ狙nak elv6gzё sёt a jelen Szerz6dё s l.sz.mel16klet6t k6pez6 miszaki

tartalom alapJan,I.os猜 1"mi“ Sёgben.

1.2. A Vttlalkoz6 kё telezetts6get vttlal arra9 hogy a jelen Szerz6d6s ttrgy壼 1“peろ

feladttokat leJobb tu“sa ёs szah」 felttsztihs6ge d菊

“
,a Megrende16 utasMsdnak

megfele16en l剣 a el.

2.    A Szerz6d6s id6tartama

2.1. Jelen Szerz6dё s a KE‐ H H4/2012 iktat6 sz価
`kё

zbeszerz6si e巧缶丞 alqガ

`m24h6napos id6tartarnra kё ttetik,alnely 2012.10。 05。 n菊五t612014.10.05。 nttdig tetted.

3。   A tetteS■6s ideie

3。 1. AV盗 1lalkoz6 a Mcgrende16 41tal megktildё ■ megrendelёs alttan elkё szfti 6s

lcsz五 1lfJa a SOkSzorosito■ Vttskёp kiadvゼhyto A Megrende16 t巧 6koZt4ja a Vlllalkoz6t a

2012./11。 会,16ves Vttoskё p kiadvany teⅣ ezettiltemez6se a kё vetkez6:
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Nyomdiba adis hat6rideje
(az anyaglead6s 14 6rhigesed6kes)

Kiadvinyok leszillitisinak
hat6rideje

I 2012.augllsztus 29. a lead6st kdvet6 munkanap reggel 6 6riig
2. 2012.szeptember 12. a lead6st k6vet6 munkanap reggel 6 6riig
3. 2012.szcotember 26。 a leadrist kdvet6 munkanap regge 6 6riig
4. 2012.okt6ber 10。 a lead6st kdvet6 munkanap regge 6 6riig
5. 2012.okt6ber 25。 a lead6st kdvet6 munkanap regge 6 6rfie
6。 2012.novmber7. a leadrlst kdvet6 munkanap regge 6 6riig
7. 2012.novttber 21. a lead6st kdvet6 munkanap regge 6 6riig
8。 2012.decttber 5。 a leadiist k0vet6 munkanap reggel 6 6riig
9. 2012.decmber 19. a lead6st kiivet6 munkanap reggel 6 6riig

Amennyiben a Megrendel6 a fenti iitemtervben, illetve a k6s6bbiekben megadoff fel6ves
iitemtervekben meghatrirozottakhoz k6pest elt6r6 id6pontban is kfvrln megrendel6st leadni
(azaz rendkiviili kiadviinymegrendel6st ad), tigy annak teljesit6si hatrirideje a V6llalkoz6

birilati r6szszempontra vonatko z6an tett
megajinl6sa szerint 4 6ra.

3.2. A megjelen6si iitemtervben jelzett nyomdai leadds id6pontjatroz k6pest a Megrendel6
k6sedelme eset6n a teljesit6si hatririd6 a megrendel6i k6sedelem idejdvel meghosszabbodik.

3.3. A Megrendel6 v6llalja, hogy a soron k0vetkez6 f6l6ves megjelen6si iitemtervdt
legk6s6bb 40 nappal az els6 megielen6sitmegel6zben eljuttatja a V6llalkoz6hoz.

4. A teljesit6s helye
A lapterjeszt6 telephelye: ll58 Budapest, K6smrirk utcal4lb.

5. A villalkoz6si dij

5.1. A Vrillalkoz6t jelen Szerz6dds alapjdn teljesitett munk6k ut.in vrillalkozisi dij illeti
meg. A v6llatkozisi dij mag6ba foglalja az risszes felmeriil6 k6lts6get, fgy ktiliindsen az ApA-
t 6s minden olyan v6mot, ad6t vagy egy6b dijat (anyag, felszerel6s, munkaer6, sziillit6s stb.),
amely a Vrillalkoz6 szerzild6sszerii teljesit6s6hez sziiksdges. A V6llalkoz6 ene tekinteffel
semmif6le egy6b k<ilts6gt6rit6si, p6tmunka, tulmunka igdnnyel nem 6lhet a Megrendel6vel
szernben, illetve t<ibbletdijazr{sra nem tarthat ig6nyt, valamint v6llalja 2 6v idfitartarna
(nyertes) aj rinl at6nak v illtozatlarrs 6g6t.

5.2. A v6llalkoz6si dfj - terjedelemt6l ftigg6en - a Vrillalkoz6 nyertes ajinlata alapjin: a 16

oldalas kiadvriny6rt 588.600.- Ft + 5yo Afallapszimr, a 20 oldalas kiadv6ny6rt 773.550.- Ft +
5% Afallapszitm (45 000-es szffiilt tekintve).

5.3. A Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik ISSN szimmal (ISSN 2063-3238) 6s erre
tekintettel a 2007 .6vi CXXVII. torv6ny 82.$ (2) alapjin az ad6m$rt6ke az ad6 alapjinak 5%-
a.

5.4. A Megrendel6 kijelenti, hogy a komyezetvddelmi term6kdijr6l s2616 2011. 6vi
LXXXV. tv. 2.$ 26. pont a.) 6s b.) alpontja alaplin a Vriroskep kiadvtiny nern tartozik a
reklrimhordoz6 papir fogalm6ba 6s ezilltal nem term6kdij k<iteles term6k.
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5.5. A Megrendel<i a Szerz6d6s teljesit6s6r6l teljesit6sigazolist 6llit ki a Y6llalkoz6
r6szere. A teljesit6sigazolas kiad6srinak felt6tele az aktu6lisan megrendelt Vriroskep kiadvriny
nyomtat6si- sokszorositrisi munk6inak szerzodlsszeni ell6t6sa a Megrendel6 r6sz6re. A
teljesit6sigazolfus ki6llit6sara a Megrendell rlszerol a M6dia 6s Kommunik6ci6s Divizi6
vezet6je jogosult. A teljesit6sigazol6st a Vrirosk6p kiadvrlny nyomtat6si, sokszorositiisi

munk6inak szeruoddssz-eruell6tas6t kdvet6 5 napon beltil ki6llitja.

5.6. A Megrendel6 a V6rosk6p kiadvanyok leszallitrist ktivet6en jogosult a teljesit6ssel

kapcsolatos - mennyis6gi, min6s6gi 6s egy6b - kifogasait a teljesit6sigazolisban k<iz61ni. A
Yfullalkozo hib6san teljesit, ha az el6rillitott kiadvriny nem felel meg a teljesit6skor a

Szerz6ddsben maghati{rozott kdvetelmdnyeknek. A Megrendel6 a min6s6gi, (pl. iires oldalak,
hib6s lapsonend stb.) mennyis6gi vagy egy6b kifog6s bejelent6sdt kdvet6en a hiba javitfsdra,
p6tl6srlra 2 munkanapos p6thatririd6t biztosft a V6llalkoz6nak.

5.7. A V6llalkoz6 a teljesit(:sigazolfus alapjan jogosult a szimifit ki6llitani. Az elvflgzett
munk6r6l a Vrlllalkoz6 a Megrendel6 fel6 szdmlfut legk6s6bb a teljesft6st ktivet6 15 napon
beltil nyujthatja be.

5.8. Ameruryiben a Megrendel6 a Vrillalkoz6 rlszire teljesit6si p6that:irid6t Erz ki, akkor
az 5.5-5.7. pontban foglaltak szerint kell eljrirni.

5.9. A vrillalkodsi dij kiegyenlit6se az igazolt teljesit6st kdvet6en, ut6lag benyrijtott 6s

befogadoff szimla alapjin, a szitmla k6zhem6tel6t6l szimitott 60 napon beliil banki
6tutal6ssal t6rtenik.

5.10. A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

5.11. A Megrendel6 a Kbt. 125. $ (4) bekezd6se alapjrin el6irja hogy
a.) a V6llalkoz6 nem fizet, illetve szimol el a szerzldds teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan
k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
trirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Vrfllalkoz6 ad6k6teles jcivedelmenek

cs<ikkent6sere alkalmasak; valamint
b.) a sznrz6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetfit a Megrendel6
szirmina megismerhet6v6 teszi 6s az Kbt. 56. $ (5) bekezdds szerinti tigyletekr6l a

Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

6. A Szez6d6 X'elek jogai 6s kdtelezetts6gei

6.1. A V6llalkoz6 aMegrendel6 rlltal megkiilddtt megrendel6s szerint a nyomdai munkrira
el6k6szftett, sokszorositiisra alkalmas f6jlb6l (Vrlrosk6p) kiadvr{nyt k1szit, melyet az l. sz.

mell6kletben maSratirozott p6ldrinyszrlmban sokszorosit, a sokszorositott kiadvdnyokat a
Megrendell r6sz6re a 4.) pontban megha&irozott cimre leszfillit.

6.2. A Megrendel6 riltal megkiilddtt megrendel6sek az al6bbiak szerint tekinthet6k
kcizriltnek:

a.) elektronikus lev6l (e-mail) est6n, amikor a cimzett kapcsolattart6 a 1ev6l olvasiis6t
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulaszt6sa eset6n az elkiild6st k<ivet6 munkanapon,

けゝ
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b.) a CD/DVD adathord6z6 futaddsaeset6n, a szem6lyes, k6zbesit6 vagy futitr 6ltali 6tad6s

id6pontjrlban.
6.3. A Szerz6do Felek rdgzitik, hogy a Megrendelti 6ltal a Yillalkoz6 rdszfre a
kiadvrinyhoz futadott inform6ci6k tartalm6t aY6Ilalkoz6 nem vizsg6lj4 azok hiteless6g66rt a

Megrendel<i felel6s. A Megrendel6 vSllalja, hogy a V6rosk6p kiadvanyhoz sziiks6ges

inform6ci6kat 6s adatokat folyamatosan a Vrfllalkoz6 rendelkez6sere bocs6tja.

6.4. Felek tudomiisul veszik, hogy a jelen szerz6d6s - a Kbt. szerinti esetleges

korlStoz6sokkal - nyilvilnos, tartalma ktizerdekri adatnak min6siil, igy kiadrisa harmadik
szem6ly rflszere nem tagadhat6 meg.

6.5. A kiilfbldi ad6illet6s6gii V6llalkoz6 kdteles a szerzildeshez ana vonatkoz6
meghatalmaziist csatolni, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g
kdzvetleniil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszhgok kiizdtti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lktil.

7. AV6llalkoz6 szetzfill6sszeg6s6nekjogkdvetkezm6nyei

7.1. Amennyiben a Vrillalkoz6 elmulasztja a Szerz6dds alapjrin l6trejtttt kdtelezetts6geinek
teljesitds6t a teljesft6si hatrlrid6n beliil, tgy a Megrendel6 k6sedelmi ktitb6ne jogosult. A
k6sedelmi k<itber m6rt6ke az eredm€nyteleniil eltelt teljesit6si hatirid6t kiivet6 minden
kdsedelmesen eltelt nap utiln a megrendel6s nem teljesitett r6sze nett6 ellen6rt6k6nek l1%o-a,
de naponta minimum 10.000,- Ft, azaz Tizezer forint. A V6'llalkoz6 ilyen esetben kdteles a

k6sedelmi k6tber 6sszeg6t besz6mitani, 6s az fultala kirfllitott szrlml6n ezt megfelel6en
felttintefiri a Kbt. 130. $ (6) bekezd6se szerinti felt6telek fennrillisa eseten. Amennyiben a
V6llalkoz6 nem szlmftja be, vagy nem fizeti meg a Megrendel6 r6sz6re j6r6 k6sedelmi
kotb6rt annak esed6kess6 v6l6s6t6l szrimitott tiz (10) napon beltil, a Megrendel6 jogosult
azonnali hat6llyal felmondani a j elen Szerz6d6st.

7.2. A Megrendel6 a k6sedelmi k<itb6rt6l fiiggetlentil jogosult 6rv6nyesiteni a V6llalkoz6
k6sedelm6b6l ered6 igazolt kirit a V6llalkoz6val szemben.

7.3. Amennyiben a Vrfllalkoz6 av6llalt teljesit6si hatrlrid6t tdbb mint dt nappal tull6pi vagy
a szerz6d6sb6l fakad6 egydb kdtelezettsdgdt sulyosan megszegi, a Megrendel6 jogosult a
Szerz6d6st6l azonnalihatallyal el6llni. Ebben az esetben a Megrendel6 meghirisul6si kdtb6rre
jogosult, amelynek alapja a k6sedelmes vagy a nem teljesit6ssel 6rintett (adott lapszrim)
szerz6d6ses mennyisdg (nett6) dssz6rt6ke, m6rt6ke annak l1Yo-a. Elfll6s 6s meghirisulisi
kdtb6r 6rv6nyesit6se eset6n a Megrendel6 ttibbd nem kdvetelheti a teljesit6st a Vrillalkoz6t6l.
A Megrendel6 a meghirisul6si kdtb6rt jogosult szimia kibocs6tris6val 6rv6nyesfteni.
Amennyiben a V6llalkoz6 nem fizeti meg a Megrendel6 r6szdre jrir6 meghitisul6si ktttb6rt
annak esed6kess6 v6lis6t6l sziimitott tiz (10) napon beliil, a Megrendel6 int6zkedik annak
v6grehajt6sa iriint.

7.4. A Megrendel6 kdtb6rig6ny6nek 6rv6nyes(t6se nem jelenti az egyeb ig6nyeir6l tdrt6n6
lemondilst. B6rmely nem szerz6d6sszeni teljesit6s jogi fenntart6s n6lkiili elfogadisa a
Megrendel6 r1sz1rill nem 6rtelmezhet6 joglemondriskdnt azon ig6nyr6l, amelyeket a
Megrendel 6 szent5d6,sszeg6s eset6n drv6nyesithet.

7.5. Amennyiben aYillalkoz6 hib6san teljesit (mert a szolgSltatott dolog teljesit6skor nem
felel meg a tdrv6nyben 6s jelen szerz6d6sben meghatinozott tulajdons6goknak 6s a

rendeltet6si c6lnak, vagy ha a szolgiltatott dologban teljesit6skor nincsenek meg a t<irvenyben
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6s jelen szerzodlsben meghatdnozott tulajdons6gok, a Megrendel6 jogosult arra az id6re,

amely a kifog6stalan min<is6gben tdrt6n6 lesz6llit6sig eltelt, ugyanolyan m6rt6kti kOtbert

k<ivetelni, mint a sz6llitSs k6sedelme eset6n.

8. A Szen6d6s megsziinSse

8.1. A Szerzodds megsztinik:
a.) ahatinozottid6lejrirt6val,
b.) valamelyikF6lrendkiviilifelmond6s6val,
c.) aszerzodls k<iz<is megegyezls t0rt6n6 felbont6s6val, illetve megsziintet6s6vel.

9. Rendkiviili felmondis

9.1. Azonnali hat6llyal jogosult b6rmelyik F6l a Sz-erz6d6st felmondani, ha a mrisik fel a
Szerz6ddsben vrillalt k<itelezettsdglt szAnd6kosan, illetve sulyosan gondatlan eljrlr6s6val
j elent6s m6rt6kben megszegi :

. ha a Vr[11alkoz6 munk6j6val kapcsolatosan k6tszeri vagy
kifogris/, szakmai elv6riis meriil fel,
o ha a V6llalkoz6 2 egymLlst kdvet6 irasbeli felsz6lit6s ellen6re
kijavitasi, p6tl6si k6telezetts6g6nek,
o ha aY6llalkoz6 munkav6gz6s6vel a Megrendel6nek kiirt okoz.

9.2. V6llalkoz6 jogosult a Szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani ktildndsen, ha a

Megrendel6 valamely esed6kes fizet6si kritelezetts6g6vel neki felr6hat6an 60 napot
meghalad6 k6sedelernbe esik.

9.3. Azonnali hat5lyu felmond6s esetdn a V6llalkoz6 kdteles a Szerzildfls felmondilsiit
k0vet6en minden folyamatban l6v6 feladatat megszakitani, 6s a birtokriba kertlt adatokat,
informdci6kat, valamint az addig elv1gzett munka eredm6ny6t a Megrendel6 r6sz6re
marad6ktalanul 6s halad6ktalanul 6tadni.

9.4. A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzbdflst felmondani - ha sziiks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d$ssel drintett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha

a.) a Y6llalkoz6 gazdashgp trirsas6g6ban kdzvetetten vagy kilzvetleniil Z1Yo-ot

meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasigi t6rsas6g, amely nem felel meg az 56. $
( I ) b ekezd6s k) pontj 6b an meghataro zott felt6tel eknek.

b.) a Vrillalkoz6 kdzvetetten vagy kcizvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdasilgi tiirsas6gban, amely nem felel meg az 56. $ (l) bekezd6s k)
pontj 6b an me ghatir ozott felt6tel eknek.

9.5. Jelen szerz6d6s 9.4.) a.) 6s b.) pontja szerinti felmond6s eset6n a Y6llalkoz6 a

szerzfidds megsztin6se el6tt mrlr teljesftett szolg6ltatils szerzfid6sszeni pflnr;beli ellen6rt6k6re
jogosult.

komoly min6s6gi

sem tesz eleget a
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10. A Szez6d6s m6dositisa

10.1. A Szerz6d<i Felek csak akkor m6dosithatj ik a Szerzod6snek az ajinlatt6teli felhiv6s, a
dokument6ci6 felt6telei, illet6leg az ajinlat tartalma alapjrin meghatfirozotl rdszdt, ha a
m6dosit6s a Kbt. 132. $-5ban foglalt felt6teleknek megfelel.

11. ASzerz6d6Felekkapcsolattartisa

I 1.1. A Szerzodl Felek az alihbikapcsolaffart6 szem6lyeketjelOlik meg:
A Megrende16 rё szёr61:

A Vttlalkoz6“ szёr61:

Barta Bali.g;s, M6dia 6s Kommunikdci6s Divizi6vezstb
Barta.Balazs@varosgazdal 8.hu
Tel: +36 (l) 296-0397
Levelez6si cim: l18l Bp., Utt0i nt 423.ll.em.l.

Horv6th Balins kereskedel mi v ezeto
horvath.b alazs@ny omd a. plt. hu
TeI:20-9767-533
Levelez6si cim: 8200 Veszpr6m, Hazgyinit 12.

11.2. A Szen(id6sben megjeldlt kapcsolattart6k a Szerz6d6 Felek nev6ben jogosultak
nyilatkozatokat tenni.

11.3. A Felek az egymilsnak cimzett 6rtesit6seiket e-mail, telefax vagy k6zbesit6 ritjrin,
illetve ajrinlott vagy t6rtivev6nyes postai ktildern6nyk6nt k6telesek a m6sik f5lhez eljuttatni.

12. Ery6b rendelkez6sek

12.1. A Szerzod<i Felek megrlllapodnak abban, hogy a Szerz1des teljesft6se sor6n a masik
F6l tudom6sr{ra jutott valamennyi inform6ci6, adat tizleti titkot kepez. A Vrillalkoz6 a

rendelkez6s6re bocs6tott adatokat, dokumentumokat, illetve egy6b, harmadik felre nem
tarloz6 inform6ci6t, stb. a Szerz6dds keret6n kiviil nem hasm6lhatj a fel, azokat a Megrendel6
6rdekeit s6rt6 vagy veszllyeztet6 m6don nem kezelheti, harmadik f6l szitrnina semmilyen
form6ban nan szolgdltatja ki, kiv6ve, ha erre irdsbeli felhatalmazrist kap.

12.2. A titoktart6si kdtelezetts5g aSzerz6d6s hatdlyiinak megszfulsdt krivet6en is kritelezi a
Feleket, valamint a k6pviselettikben vagy 6rdektikben eljar6 szem6lyeket fiiggetleniil att6l,
hogy a Felek valamelyiklhezffn6d6 jogviszonyuk fenndll-e m6g.

12.3. A titoktart6si k<itelezetts6g nem terjed ki a jogszab6lyban meghatiirozott
adatszolgilltatrlsi6sthj5koztatisik<itelezetts6gekre.

12.4. A Felek vrlllaljrlk, hogy a Szerz6d6sb6l eredS vitrlikat egyeztet6ssel oldjrlk meg, s csak
ennek az els6 egyeztetf,st6l szimitott 30 napllri napon trili eredm6nytelens6ge eset6n
fordulnak az illet6kes bir6s6ghoz.

12.5. Jelen Szerz6d6sben nem, vagy nem rdszletesen szabillyozott k6rd6sekben a Polg6ri
Trirvdnyk<inyv6r6l sz6l6 1959. 6vi IV. tv. 6s a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVil.
trirv6ny rendelkez6 sei az irrinyad6ak.

6/8.
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12.6. Jelen Szerz6des 6 pdlddnyban kerillt al6inisr4 melyb6l.mindkdt Felet 3-3 p6ld6ny illeti
meg.

12.7. Jelenszsrzldds elv6lasztbatatlan rdszet k@, a,Miiszaki tartalom" mint l. sz. sz6mf
mell6klet.

Jelen Srerzdd6st a Felek k0lcs0n0sen elolvast6k, a sztksdges felvil6gosit{st egyndsnak
megadtrilq 6s mint akaratulcl<al mind€nb€n megegyezfr\j6v6bagy6lag aldirtdk

Budapest 2012.
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1. sz加
`Inel16kletMiszaki tartalom

・  MC』 ele“s:2(ke■6)hetente_“ 1衡es meJel∞6Si nitelnterv d痢 狙

“

滋αガα″

Oss“se■ 21αルαわ″
“

αノ″

●  Fo....anln:13/3

● Papfr 48,8 gr.― osja宙 to甘 可sattyOコ

“● Tqjedelu..:16 oldal(esetleg喜 oldal)

o Nyom養 (SZ`→ :4+4 szin

● Gy6■おi hatt籠d66s a kiadvttyok lesz狙 lfttthak hatttidttα  az anyagleadast

kё鋼 munkanap regge1 6 6rag

● 荀 t6szet:postahtttttSal+kё tegelve

●  P61danyszanl:45.000 pld.

Anyaglea“s:A nyomdd野韻丞hoz az可 狙latttd a kiviteleJ lefMtta狙 菊 m elに stte■

nyomdai PDF adat狙 lommメ ad le,az alabbi paramacrek igyelmabevaele mellett:  _
―a PDF dobmentum mttα 289x456 111m,czen beliil magassagban 6s sz61essegben is

kёzepre pOZicionttt,

‐composit oldalak e16k6szit6sё vel。

Sz6ⅢMs:A laptttes滋 6色lephelye

l158 Budapest,IG6slnを k utca 14/b。
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