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bekezdése értelmében - közhiteles hatósági nyilvántartás, amelynek közhitelessége
alapján - az (1a) bekezdés rendelkezésével összhangban - vélelmezni kell annak
jóhiszeműségét, aki a nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerezjogot, továbbá
az oda bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból
törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn mindaddig, amíg ennek ellenkezőjét
nem bizonyítják.
alapítójaként a nyilvántartásba Csurka István van bejegyezve. A
Bejelentők a bejegyzett adat módosítása iránti kérelmüket a teljes hatályú jogerős
hagyatékátadó végzésre alapították, és egyben kérték a Kiadó személyében történő
változás bejegyzését is.

A sajtótermék

A közhiteles nyilvántartásba az alapító személye vonatkozásában bejegyzett adat
valóságtartalmát a nyilvántartásban kiadói minőségben szereplő Alapítvány vonta
kétségbe. Állítása alátámasztásául arra hivatkozott, hogy nincs tudomása olyan
szerződésről,
kuratóriumi
döntésről,
más
okiratról,
amely
a sajtótermék
vonatkozásában
Csurka István alapítói jogát
igazolná. A bejegyzett
adat
ellenkezőjének bizonyítása céljából polgári eljárás megindítását nem igazolta, és a
bejegyzett adat ellenkezőjét egyéb módon sem bizonyította.
Fentiekre tekintettel az elsőfokú hatóság megállapította, hogy Bejelentők
megalapozott, és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az elsőfokú hatóság a fenti adatokkal
Bejelentők által megjelölt sajtótermék
vezetett nyilvántartásába bejegyezte.

kéreIme

az Mttv. 46. § (7)-(8) bekezdése alapján, a
adatainak módosítását a sajtótermékekről

Az Mttv. 41. § (6) bekezdés szerint a sajtótermék alapítójának, kiadójának neve,
elérhetősége és a sajtótermék elnevezésére vonatkozó adatok nyilvánosak, és a
Hatóság internetes honlapjáról elérhetőek.
Az Mttv. 46. § (7)-(8) bekezdés szerint a sajtótermék kiadója és alapítója 15 napon
belül köteles bejelenteni a Hatóságnak a nyilvántartási adataiban bekövetkezett
változásokat.

A sajtótermék hatósági nyilvántartásba vett címét nem lehet megváltoztatni.
Amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a kiadó vagy az alapító
megsérti, a Hatóság - az Mttv. 185. § (2) bekezdésben foglalt fokozatosság és
arányosság figyelembe vételével- egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A Hatóság felhívja továbbá Bejelentők figyelmét az alábbi szabályokra:
A sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb
adatokat (impresszum). Az impresszumban fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét
és a kiadásért felelős személy nevét, továbbá a szerkesztésért felelős személy nevét.

A sajtóterméket

törölni kell a nyilvántartásból,
ha a sajtótermék kiadásának
megkezdését a nyilvántartásba vételtől számított két éven át elmulasztják, vagy a
megkezdett kiad~st öt évnél hosszabb időre megszakítják, vagy ha a jogi személy vagy
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