
A MAGYAR HÍRLAP Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Kiadó") 
Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

 1. Általános rendelkezések

Az  Általános  Szerződési  Feltételek  („ÁSZF")  a  MAGYAR  HÍRLAP Kiadói  Korlátolt 
Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám:  01-09-732788; székhely: 1145 Budapest, Thököly 
út  105-107.)  /továbbiakban:  Kiadó/  által  kiadott  Magyar  Hírlap  c.  országos  napilap  és 
esetleges mellékleteinek /továbbiakban együttesen: napilap/ a Magyar Köztársaság területére 
történő  előfizetésével,  illetve  a  létrejött  előfizetések  vonatkozásában  a  napilap  Magyar 
Köztársaság  területén  történő  kézbesítésével  kapcsolatos  szabályokat  tartalmazzák.  Jelen 
ÁSZF és az egyes előfizetői jogviszonyra vonatkozó konkrét szerződések /egyedi jogviszony/ 
közötti esetleges eltérés esetén az egyedi jogviszony tartalma az irányadó.

A napilap előfizetőkhöz történő eljuttatását és kézbesítését a Kiadó szerződött partnere, vagy 
partnerei útján végzi. /továbbiakban: Terjesztő/

2. Az előfizetői jogviszony 

2.1  Előfizető:  az  a  természetes  személy vagy gazdálkodó szervezet,  vagy bármely  egyéb 
szerződéskötési  képességgel  rendelkező jogalany,  aki a Magyar  Hírlap napilapot  és annak 
részére vagy kedvezményezettje részére történő kézbesítését a Kiadótól szóban, írásban, vagy 
ráutaló magatartással megrendeli határozott időtartamra a Magyar Köztársaság területére. 

Az előfizető megrendelheti a napilapot saját maga, vagy kedvezményezettje részére, az általa 
megjelölt,  postai  címre.  Az előfizető a  Kiadótól  továbbértékesítési  célból  a napilapot  erre 
irányuló  külön  írásbeli  megállapodás  hiányában  nem  jogosult  megrendelni.  A 
kedvezményezett és az előfizető közötti jogviszony tartalmáért a Kiadó semmilyen mértékben 
nem felelős. 

2.2. Az előfizetői jogviszony és az előfizető alapvető kötelezettségei: 

2.2.1  Az  előfizetői  jogviszony  a  napilapnak  a  Magyar  Köztársaság  területére  szóló, 
meghatározott  időszakra  történő  megvételére  és  kézbesítésére  irányuló  előfizetői 
megrendelés, illetve annak a Kiadó általi elfogadása. 

2.2.2. Az előfizetői jogviszony létrejön azzal, ha az előfizető a Kiadónak a napilap határozott 
időszakra  szóló  előfizetésére  vonatkozó  nyilvános  ajánlatát  szóban,  ráutaló  magatartással, 
írásban, vagy internetes megrendelés útján elfogadja és a napilapot illetve annak kézbesítését 
a Kiadótól megrendeli. Az előfizető köteles megjelölni a nyilvános ajánlat szerint lehetséges 
előfizetési időszakok és díjak közül az általa választott előfizetési időszakot.

Az előfizetői jogviszony akkor lép hatályba, amikor az ajánlat szerinti előfizetési díj a kiadó 
számláján jóváírásra kerül, vagy ha az előfizető ennél későbbi hatályba lépést jelöl meg, e 
későbbi időpontban. 

2.2.3. Az előfizető köteles olyan kézbesítési címet megjelölni, amely a Magyar Köztársaság 
irányadó  jogszabályai  szerint  postai  kézbesítési  címként  megjelölhető,  így  a  címzett 
egyértelműen egyedileg beazonosítható. 
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A  megrendelési  címnek  tartalmaznia  kell  minden  olyan  adatot,  amely  az  egyedi 
beazonosításhoz szükséges, így különösen a postai irányítószámot, a település megnevezését, 
a  közterület  nevét,  a  közterület  jellegét  /utca,  út,  tér  stb/   házszámot  /ennek  hiányában 
esetlegesen helyrajzi számot/ illetve - amennyiben az egyedi beazonosításhoz szükséges – az 
épület, lépcsőház, emelet, ajtó, pontos megjelölést. Az előfizető köteles gondoskodni arról, 
hogy a postai  szabványoknak megfelelő zárható postaládába a napilapot  a Kiadó terjesztő 
partnere  el  tudja  helyezni.  A címzett  pontatlan  mejelöléséből  fakadó  károkért  a  Kiadót 
felelősség nem terheli.

2.2.4. Az előfizető saját adataiban történő változást köteles a Kiadónak írában bejelenteni.

 2.2.5. Az Előfizető köteles 3 munkanapon belül a Kiadónak írásban jelezni, ha észleli, hogy 
az általa megadott adatok, és a Kiadónál nyilvántartott adatok között eltérés mutatkozik, és 
ebből fakadóan a kézbesítés elnehezülhet.

2.2.6. Az előfizető az előfizetői jogviszony létrejöttekor átadott személyes adatai közlésével 
egyúttal  hozzájárul  ahhoz,  hogy átadott  személyes adatait  a Kiadó az előfizetői  szerződés 
teljesítése érdekében szerződött partnerei részére a szükséges mértékben átadja.

3. Az előfizetői jogviszony határozott időtartama, megszűnése: 

3.1. Az előfizető az előfizetői megrendelésben meghatározott határozott időtartamra rendeli 
meg a napilapot, illetve annak kézbesítését.  Abban az esetben, ha a napilap előfizetésének,  
és/vagy  kézbesítésének  megszüntetése  iránti  igényét  az  előfizető  a  határozott  időtartam 
lejártát  megelőzően  írásban  vagy  személyesen  bejelenti,  és  jelen  ÁSZF-ben  a  szerződés 
automatikus  megszűnését  jelentő  egyéb feltételek  nem állnak  fenn,  a  Kiadó  az  előfizetői 
jogviszonyt,  illetve  a  kézbesítést  megszünteti,  azonban  a  hátralékos  időszakra  kalkulált 
időarányos  előfizetési  díjat  a  Kiadó  visszatéríteni  nem  köteles.  Telefonos  vagy  online 
bejelentést a Kiadó nem köteles tudomásul venni.

3.2 A határozott időtartam lejártát megelőzően az előfizetői jogviszony az alábbi esetekben 
szűnik meg:

-a napilap kiadása megszűnik az előfizetés határozott időtartamának lejártát megelőzően 

-az előfizető halálával, /a Kiadó a tudomásszerzést követően szünteti meg a napilap 
kézbesítését/

-nem természetes személy előfizető esetén az Előfizető jogutód nélkül megszűnésével

3.3. A Kiadó az előfizetői jogviszonyt a határozott időszak lejártát megelőzően megszüntetheti  
a kézbesítési adatok hiányossága, pontatlansága esetén, vagy amennyiben az előfizető az 
előfizetői szerződést megszegi. Ez esetben a Kiadót a hátralékos időarányos előfizetői díj 40 
%-a mint bánatpénz illeti meg. 
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5. Az Előfizetési díj megfizetése

5.1 Az  előfizetési  díj  megfizetése  történhet  készpénzben,  készpénz-átutalási  megbízással, 
folyószámláról  történő  átutalással,  csoportos  beszedési  megbízással,  illetve  bármely,  a 
Magyar Köztársaságban engedélyezett fizetési módon, amennyiben a Kiadó és az előfizető 
ebben megállapodik. 

5.2 Az  előfizetési  díj  megfizetése  vonatkozásában  az  egyes  előfizetői  megállapodásban 
rögzítettek  az  irányadóak.  Amennyiben  a  Kiadó  többféle  fizetési  módot  ajánl  fel  az 
előfizetőnek, az előfizető eszerint jogosult saját hatáskörben dönteni a teljesítés módjáról.

6. Kézbesítéssel, terjesztéssel kapcsolatos reklamációk kezelése 

A  Kiadó  a  terjesztéssel/kézbesítéssel  hibás  teljesítés  esetén  a  probléma  felmerülésétől 
számított 2 munkanapon belül közölt reklamáció esetén köteles az észlelt hibás teljesítést a 
tőle elvárható gondossággal kivizsgáltatni. 

A terjesztéssel,  kézbesítéssel kapcsolatos reklamációkat a Kiadó az alábbi elérhetőségeken 
fogadja:

Telefonon:         (06 1) 887 3200
Emailen:            elofizetes@magyarhirlap.hu
Faxon:                (06 1) 887 3203
postai úton:        1145 Budapest Thököly út 105-107

Abban  az  esetben,  ha  a  felmerült  terjesztési,  kézbesítési  hibás  teljesítés  a  Kiadó, 
alvállalkozója,  vagy  terjesztő  partnere  felróható  magatartására  vezethető  vissza,  a  Kiadó 
köteles a kézbesítettlen lappéldányokat pótlólag az előfizetőhöz eljuttatni.

7. Záró rendelkezések

7.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek illetve azok esetleges módosításai hozzáférhetőek a 
Kiadó székhelyén kifüggesztve, illetve a www.magyarhirlap.hu weboldalon.

7.2 A napilap megrendelésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

7.3 A Kiadó  és  az  Előfizető  jogviszonyára  egyebekben  a  Magyar  Köztársaság  hatályos 
jogszabályi rendelkezései az irányadók. 

7.4 Jelen ÁSZF 2011-02-01 napján lép hatályba és a hatálybalépés napját követően létrejött 
előfizetési jogviszonyokra vonatkozik. 

7.5 Az egyes előfizetőkkel kötött egyedi írásos megállapodás és jelen ÁSZF közötti eltérés 
esetére az egyedi írásos megállapodás rendelkezései az irányadóak.

2011. február 1.
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