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Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Dr. Navracsics Tibor  
közigazgatási és igazságügyi miniszter részére 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr!  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény alapján közérdekű adat megismerése iránti igénnyel fordulok Önhöz. 
 
Már a sajtó is beszámolt arról, hogy dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős  államtitkára 2011. 
december 29-én előzetes bejelentés nélkül megjelent az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács Hivatalában, és államtitkári jogosítványaira hivatkozva elérte, hogy őt és 
munkatársát a portai szolgálatot teljesítő személyzet beengedje. A nyilvánosságra került 
információk alapján az államtitkár kinyittatta a szabadságukat töltő munkatársak szobáit 
és más lezárt helyiségeket, így bejutott a távollevő hivatalvezető és több további vezető 
irodájába is. Dr. Matheidesz Ilona, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács akkori 
hivatalvezetőjének telefonos megkeresésére Szabó Erika elismerte a fent írt intézkedések 
megtörténtét. 
 
A hivatalvezető 2011. december 30-án kelt levelében magyarázatot kért Öntől a 
történtekre, és követelte a hatáskörét túllépő államtitkár felelősségre vonását. 
 
Kérem, hogy szíveskedjen a következők tekintetében tájékoztatást adni:  

 
1. Milyen közfeladat ellátása céljából és kinek az utasítására járt Szabó Erika államtitkár 

az OIT Hivatalában 2011. december 29-én? 
 

2. Milyen iratokat, illetve adatokat ismert meg az államtitkár az épületben tartózkodása 
során? Rögzített-e az államtitkár bármilyen adatot adathordozón, illetve távozásakor 
vitt-e magával bármilyen iratot? 

 
3. Ön küldött-e választ a hivatalvezető 2011. december 30-án kelt levelére? Amennyiben 

nem, szándékozik-e a későbbiekben válaszolni? 
 

4.  Ön jogszerűnek tartja-e az államtitkár eljárását? 
 

5. Indult-e fegyelmi eljárás a hatáskörét túllépő államtitkár ellen, ha igen, milyen 
eredménnyel járt, illetve volt-e bármilyen következménye az államtitkár eljárásának? 

 
Kérdéseim megválaszolásán túl kérem, hogy másolatban bocsássa rendelkezésemre 

1. ha volt ilyen, mindazokat a nem minősített iratokat, amelyeket az államtitkár 
adathordozón rögzített vagy távozásakor magával vitt, illetve 

2. a hivatalvezető megkeresésére írt válaszlevelét, amennyiben született ilyen.  
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Adatigénylésem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul. 
Kérem, hogy ennek megfelelően a fent megjelölt közérdekű adatokra vonatkozó 
megkeresésemnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon belül 
tegyen eleget.  
 
A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy válaszát a 
majtenyi@ekint.org, illetve – másolatban – az info@ekint.org e-mail címekre elektronikus 
úton is szíveskedjen megküldeni.  

 
Budapest, 2012. január 16.                                                   

Üdvözlettel: 
Majtényi László 

elnök 
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