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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta a napilap(ok), valamint a napilapot is tartalmazó 
lapcsomag(ok) terjesztését a 2021. június 30-ig biztosítja, ezt követően a lapok kiadója nyújtja 
ezt a szolgáltatást. 
Amennyiben Ön rendelkezik napilap, vagy lapcsomagos előfizetéssel, – annak érdekében, 
hogy 2021. július 1-től, a Kiadó a gondozásában megjelenő kiadványokat továbbra is 
eljuttathassa Önnek – adatait (1. számú melléklet szerinti tartalommal) a Magyar Posta átadja 
a Kiadó részére. 
 
Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy adatait a napilap(ok) Kiadója/Kiadói részére átadjuk, 
az erre irányuló tiltakozását kérjük haladéktalanul jelezze a 2. számú melléklet kitöltésével és 
továbbításával az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

 e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu  

 fax: 06-1-303-3440  

 levél: Hírlap Elszámoló Központ, 1900 Budapest 

Tiltakozása estén előfizetése 2021. június 30-án megszűnik és amennyiben előfizetése 2021. 
június 30-át követően jár le, a megszűnéstől a lejáratig terjedő időszakra befizetett előfizetési 
díjat a Posta visszafizeti Önnek. 
 
Tájékoztatjuk, hogy – tiltakozása hiányában – az adatait a Magyar Posta Zrt., mint átadó 
adatkezelő adja át a Kiadó(k)nak, mint átvevő adatkezelőknek. Az adattovábbítás a Magyar 
Posta, a Kiadó és az Ön azon jogos érdekének érvényesüléséhez szükséges, hogy az 
előfizetett napilapok Önhöz – a Magyar Posta napilapterjesztési szolgáltatásának 
megszűnésétől függetlenül – továbbra is zavartalanul eljussanak. [Általános Adatvédelmi 
Rendelet 2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) f) pont] Az érintett adatok körét a levelünk 1. számú 
melléklete sorolja fel. Az adattovábbítás célja, hogy a Kiadó a jövőben általa teljesítendő 
előfizetői szerződést teljesítse, az esedékes előfizetői díj beszedéséhez elő tudja állítani a 
bizonylatot, és megszervezze az előfizetett lap kézbesítését. Az adattovábbításról és az 
érintett Kiadók és lapjaik adatairól tájékoztatást a 3. számú mellékletben talál.  
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy tiltakozás hiányában, valamint az előfizetési díj 2021. július 1-ét 
követő időszakra történő befizetése esetén az előfizetői szerződés átruházásra kerül a Kiadó 
részére, aki a fentiek szerint teljesíti a lapok kézbesítését. A szerződésátruházással 
egyidejűleg a 2021. július 1-ét követő időszakra áthúzódó előfizetési díj is átadásra kerül a 
Kiadó részére. Ennek dokumentálása céljából mind a Posta, mind a Kiadó részéről a hatályos 
ÁFA Tv. szerinti bizonylatok kerülnek az Ön részére megküldésre.  
 
 
Az érintett lapok tekintetében, a 2021. június 30-ig fennálló előfizetői jogviszonyra vonatkozó 
szerződéses feltételeket részletesen az Előfizetői ÁSZF tartalmazza, mely elérhető a posta.hu 
weboldalon és papír alapon azon postákon, ahol előfizethetőek a hírlapok. 
 
A szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06-1-
767-8262 telefonszámon. 
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Amennyiben Ön nem tiltakozik az adatok átadása ellen, úgy a napilap és/vagy napilapot is 
tartalmazó lapcsomag előfizetése 2021. július 1-ét követően is automatikusan biztosított lesz, 
Önnek további teendője nincs.  
 
Megértését köszönjük! 
 
 
Budapest, 2021. március 17. 
 
 
 
Tisztelettel, 
 
 
Kuthy Antal Gábor hírlap igazgató sk. 
 
Magyar Posta Zrt. 
Hírlap Igazgatóság 


