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Tisztelt d r . Bodoky Tamás Richárd Úr! 

2012. december 6-án keltezett megkeresése ? válaszolva az alábbi kéréssel fordulok Önhöz. 
Mielőtt irat betekintési kérelmére érdemben válaszolhatnék, levele tartalmi és formai 
hiányosságai okán az alábbi kiegészítő információk megkérése vált szükségessé. 

1) Levélküldeménye alapján nem állapítható meg, hogy kérését természetes személyként, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében vagy jogi személy 
képviseletében j u t t a t t a el hozzám. Usyanis a levélkűldeménve borítékán és a csatolt 
tértivevényen csak az Ön neve szerepelt., m i n t :-?::::eszetes személy, \iszont mellette 
lakcímként belül a levélben a honlap székhelyeként megjelölt címzés volt olvasható. Ezzel 
szemben maga a levél adat tartalma arra utal, hog ! n az atlatszo.hu portál főszerkesztői 
minőségében keresett meg. Továbbá levelét nerr. radom a hivatkozott portál hivatalos 
iratának tekinteni, mivel az nem tartalmazza a szokásos ún. céges fejlécet és az aláírás 
mellett nincs ott a szervezet bélyegző lenyomata sem. Amennyiben természetes 
szeméh ként fordul hozzám, úgy megkérem: ne bújjon egy hivatalos szervezet címe és neve 
mögé, hanem valós személyes adatainak feltüntetésével ellátott levelet juttasson el az 
Alapítványhoz. Tehát el kellene Önnek döntenie, hogy milyen jogi minőségben fordult 
hozzám kérelmével, és annak megfelelő címzésű es a címzéssel összhangban lévő 
adattartalmú levéllel keressen meg. A tovább: félreértések elkerülése érdekében az 
alábbiakra hívom fel szíves figyelmét. 

2) Ha és amennyiben mégiscsak a fent nevezett portál főszerkesztőjeként kíván 
tájékoztatást kapni, akkor annak jogszerű megkéréséhez és részemről érdemben történő 
válaszadáshoz az alábbiakban megjelölt információkra van szükségem. 
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
1. § 6. pont ja szerint „Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az 
internetes újság vagy hírportál....." így az Ön által hivatkozott portál is sajtóterméknek 
minősül. Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy aki etes sajtóterméket, illetve internetes 
újságot és hírportált üzemeltet, köteles sajtótermékét bejelenteni. A médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi C L X X X V . törvény 41. § (2) és (4) 
bekezdésének i) pontja kimondja, hogy az internetes sajtótermékeket és hírportálokat 
regisztráltatni kell a Média Hatóságnál, csak e regisztráció megtörténte után végezhetik 
jogszerűen a tevékenységüket. 
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3) Kérem tisztelettel, hogy küldje meg részemre a föntebb ismertetett regisztráció alapján 
megkapott nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolatát, annak érdekében, hogy 
meggyőződhessem arról: az atlatszo.hu portál jogszerűen működik-e? 

4) Továbbá megkérem, hogy tisztázza és bizonyítsa előttem hitelt érdemlően képviseleti 
jogosultságát. Nem áll rendelkezésemre arra vonatkozóan információ, hogy egyrészt Ön 
valóban a kérdéses portál főszerkesztője-e. másrészt főszerkesztőként Ön jogosult-e a 
portál képviseletében eljárni. Tehát tisztelettel megkérem, hogy főszerkesztői minőségét, 
illetve képviseleti jogosultságát szíveskedjék eredeti dokumentum megküldésével a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően igazolni (meghatalmazás: Ptk. 
222. § és 223. §), vagy más releváns hivatalos irat másolatát csatolni. 

5) A hiányzó információk alapján jelenleg Ön egyelőre a Ptk. szerint álképviselőnek 
t e k i n t e n d ő . Ebből következően az Ön által által megküldött levélből sem a képviseltre 
(a: itszo.hu portál), sem rám nem hárulnak se, jogok, se kötelezettségek. 

Kérem tisztelettel a fentiek szíves tudomásul vételét. Kérem segítő közreműködését és 
gyors válaszával a hiányzó adatok és iratok megküldését, hogy a 2012. december 6-án 
keltezett levelére mihamarább érdemi választ küldhessek. 

Felcsút , 2or.». december 17. 

Tisztelettel és köszönettel: 

A Felcsuti Utánpótlás 
Neveléséért Alapítvány 

8086 Felcsűt, Fő út 176. 
Adószám 18251878-2-07 
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Mészáros Lőrinc 

k u r a t ó r i u m elnöke 
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