
 
 
Tisztelt F----e M---a! 

 
Ön lentebb másolt, a www.ormezo.hu-n keresztül érkezett email üzenetben azt kérte, hogy ne adjunk választ 

az észrevételére. 

Arra a megállapításra jutottunk, hogy a válaszadás részünkről - több okból - szükségszerű, így az alábbiakban 
válaszolunk felvetésére: 

 
Szeretnénk arról tájékoztatni, hogy a honlapunkra azokat a dokumentumokat töltjük fel, amelyek: 

- vagy tartalma összességében közvetlenül befolyásolja, befolyásolhatja a szövetkezeti működésünket, 

- vagy valós érdeklődésre tarthatnak számot,  
- vagy megfelelnek (akár kitakarással) a vonatkozó jogszabályoknak. 

Ezeknek a feltételeknek az ön által feltöltésre kért dokumentum véleményünk szerint nem felel meg, így 
értelmezésünkben nem hiányosságról van szó, így pótolni sem fogjuk.  

Továbbá határozottan fenntartjuk a jogot az Igazgatóság és a szövetkezeti ügymenet számára, hogy a 

honlapot szerkessze. 
 

Szeretnénk arról is tájékoztatni, hogy attól, hogy ön nem kér választ egy észrevételére, attól az még tagi 

jelzés, aminek ügyében szükségszerűen el kell járnunk, továbbá a "választ nem kérés" ez esetben és 
általánosságban részünkről inkább úgy értelmezhető, hogy jelzett valamit, amivel valójában nekünk 

foglalkoznunk nem szükséges. Felhívom szíves figyelmét, hogy a továbbiakban a "nem kér választ" jelzést így 
kívánjuk értelmezni, tehát nem foglalkozunk az érintett jelzéssel, észrevétellel, kéréssel. 

 

Azt, hogy ön a nemleges, elutasító, vagy az ön számára nem elégséges intézkedésekkel milyen fórumhoz 
fordul, nem tisztünk sem minősíteni, sem akadályozni, szándékát erre vonatkozóan tudomásul vettük. 

 
Megértését köszönöm,  

tisztelettel:  

Éliás Nóra 

az Igazgatóság felkért kommunikációs felelőse 
 

www.ormezoszov.hu 

 

 
 
You received a message from ŐRMEZŐ 
 

F----e M---a (Phone Number: 06-----------, E-mail cím:  ------@-------.hu ) wrote: 

Tisztelt Elnök úr! Már egyszer irtam e mailt azért hogy legyenek szivesek a korrekt tagi tájékoztatás és az igazság közlése 
érdekében pótlólag feltenni az Iratbetekintés és Iratkezelési szabályzat ellen benyujtott törvényességi felügyeleti eljárás első 
foku határozatát, hasonlóképpen ahogyan a másik két határozatot is feltették. Természetesen azzal a megjegyzéssel hogy a 
Szövetkezet fellebbezett a határozat ellen. Amit pedig már feltettek kérem kiegésziteni hogy a kérelmező fellebbezett. a 
határozat ellen. Nem szeretnék ezért többször már levelet irni hanem más módját fogom választani az erre vonatkozó 
kommunikációnak. Remélem hogy minél elöbb potolják e hiányosságokat. Tisztelettel F----e M----a tulajdonos szövetkezeti tag. 
Nem kérek választ erre az e mailemre. 

Agreement text: Elfogadom az adatvédelmi feltételeket. 
Agreement date and time: 2020-09-05 08:42:33 GMT 
IP address: ----------------------------- 
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