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Dr. Bitskey Botond
Főtitkár
Alkotmánybíróság

Tisztelt Főtitkár Úr!

Hivatkozással a IV/755-l/2015. ügyszám alatt, 2015. március 24-én kelt hiánypótlási
felhívásra (a továbbiakban: "Hiánypótlási Felhívás"), a
az alábbi tájékoztatási
kéréssel fordul a Tisztelt Alkotmánybírósághoz.

A Hiánypótlási Felhívás az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLl. törvény (a
továbbiakban: "Abtv.") 26. ~ (2) bekezdésében, valamint az Abtv. 52. ~ (2) és (4)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel kéri a
l
mint indítványozó
egyedi érintettségének dokumentumokkal való alátámasztására, valamint a
nevében eljáró személy képviseleti jogosultságának igazolására vonatkozik.

_

A HiánypótIási Felhívásban foglaltaknak a
maradéktalanul meg kíván felelni,
melynek érdekében a Tisztelt Alkotmánybíróság által kérteket az alábbi dokumentum
becsatolásával tudja teljesíteni:

1. egyedi érintettség igazolása az Abtv. 52. ~ (6) bekezdésének megfelelően:
a

egyetemes szolgáltatási működési engedélye.

2. képviseleti jog igazolása az Abtv. 52.
a
címpél
a

9 (6) bekezdésének

megfelelően:

észéről a az alkotmányjogi panasz során eljáró képviselő aláírási
hatályos cégkivonata

Az előbbiekre tekintettel kérjük szíves visszajelzésüket, hogy a fenti dokumentumok
benyújtásával aHiánypótlási Felhívásban foglalt elvárásoknak a
mint
indítványozó maradéktalanul eleget tesz.

Amennyiben a Tisztelt Alkotmánybíróság úgy ítéli meg, hogyaHiánypótlási Felhívásban
foglaltak teljesítéséhez az Abtv. 52.9 (6) bekezdésére figyelemmel további dokumentumok
benyújtása szükséges, az alkotmányjogi panasz mielőbbi érdemi elbírálása érdekében, kérjük
ezt válaszukbanjelezni szíveskedjenek.

Tisztelettel,

