
Előfizetéses lapterjesztési szolgáltatás ÁSZF  - 2. sz. melléklet

ADATKÖZLŐ LAP a Lapterjesztési szerződés megkötéséhez

Kérjük az Adatközlő lap olvasható kitöltését: számítógépen, vagy kézzel nyomtatott nagy betűkkel!

1.

1.1. neve:

1.2. címe:

1.3. postacíme:

1.4. számlaszáma:

1.5. cégbírósági bejegyzés, vagy a bejegyzés iránti kérelem száma:

1.6. adóigazgatási száma:

1.7. aláírásra jogosult vezető neve: beosztása:

2.

2.1. pontos címe:

2.2. témaköre:

2.3. ISSN száma (Országos Széchenyi Könyvtár által adott ):

2.4. mérete (mm): súlya (g): oldalszáma:

2.5. megjelenés gyakorisága: napja:

2.6. előfizetési díja (2.8.2. terjesztési forma esetén a sorokat üresen kell hagyni): (amennyiben a lap havinál gyakoribb megjelenésű, úgy 12-vel osztható összeg)

2.6.1. 1 évre: Ft

2.6.2. 1/2 évre: Ft

2.6.3. 1/4 évre: Ft

2.6.4. 1 hónapra: Ft

2.7. példányonkénti eladási ára: Ft

2.8. díjbeszedés típusa ( a megfelelő részt kérjük "X"-el jelölni)

2.8.1. csak postai díjbeszedésű

2.8.2. csak kiadói díjbeszedésű 
(jelen esetben az előfizetési díjak rovatait nem kell kitölteni)

2.8.3. vegyes díjbeszedésű

2.9. *Rendszeresen megjelenő melléklet(ek) adatai (amennyiben van ilyen)

2.9.1. *mérete (mm): súlya (g): oldalszáma:

2.9.2. *megjelenés gyakorisága: napja:

3.

3.1. neve:

3.2. címe:

3.3. a nyomdai (originál) kötegben lévő darabszám/forgatás:

4.

5. Szükséges mellékelni az Adatlap-hoz:

5.1.

5.2.

5.3. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (korábban:Oktatási és Kulturális Minisztérium) által kiadott Határozat másolata ( Mttv.41.§ (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése) vagy a Lap nyilvántartásba vételére vonatkozó  beadott kérelem másolata

5.4.

Megjegyzés: a *-al jelölt sorok (2.9.1. és 2.9.2.) kivételével valamennyi rovat kitöltése kötelező!

terjesztésre átadott első szám (a Kiadvány azon számát kérjük feltűntetni amelyikkel kezdődően a Szolgáltató megkedi a kézbesítést pl. 1):

Kiadvány adatai

Előállító nyomda adatai

Egy hónapnál nem régebbi, cégjegyzési jogosultságot is tartalmazó cégkivonat, aláírási címpéldány

1 db mintapéldány

Szerződő adatai

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

(korábban:Oktatási és Kulturális Minisztérium) által 

kiadott Határozat száma vagy a Lap nyilvántartásba 

vételére vonatkozó beadott kérelem másolata

A példányszám igénylés időpontjának és a kiadványok átadási időpontjának listája

Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2018. május 25.


