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Központi Nyomozó Főügyészség 
1066 Budapest, Zichy J. u. 14. 
 

 
Tisztelt Ügyészség! 

 
 
Alulírott, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (székhelye: 1113 Budapest, Ulászló utca 43.) 
képviseletében a Be. 171. § (1) bek. alapján  
 
 

F E L J E L E N T É S T  T E S Z E K 
 
 
A jelen feljelentés mellékleteként másolatban csatolt megkeresésünk (F/1), illetve az arra 
érkezett válaszlevél (F/2), valamint ez utóbbi egyik mellékletének előzménye (F/3) alapján 
előadjuk, hogy Dr. Szabó Erika 2011. december 29-én előzetes bejelentés nélkül megjelent az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában (továbbiakban OITH), és államtitkári 
jogosítványaira hivatkozva elérte, hogy őt és munkatársát a portai szolgálatot teljesítő 
személyzet beengedje. Bent tartózkodása során az államtitkár asszony kinyittatta a 
szabadságukat töltő munkatársak szobáit és más lezárt helyiségeket, így bejutott a távollevő 
hivatalvezető és vezetőtársai irodáiba is. Dr. Matheidesz Ilona, az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács hivatalvezetőjének telefonos megkeresésére Szabó Erika 
elismerte a fent írt jogtalan intézkedések megtörténtét.  

A tárgyban tett megkeresésünkre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
válaszlevelében szintén elismerte az államtitkár asszony Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
Hivatalában való tartózkodását, annak indokául pedig a Magyary Zoltán Közigazgatási-
fejlesztési Program részét képező Ereky Terv végrehajtását jelölte meg.  

Előadjuk, hogy Dr. Szabó Erika a Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős 
államtitkárságot vezeti. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium adatai1szerint az 
                                                            
1 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/teruleti-kozigazgatasert-es-
valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/szervezet 
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államtitkárság feladta a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének szakmai 
irányítása, az államtitkárság szervezi és irányítja a 2011. január 1-jétől felálló 
kormányhivatalokkal kapcsolatos tervezési és szabályozási feladatokat, valamint részt vesz a 
„Kormányablakok” kialakításában. Az államtitkárság feladatai közé tartozik még a 
választások, országos népszavazások lebonyolításához szükséges személyi és technikai 
feltételek biztosítása. 

Előadjuk továbbá, hogy a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program részét képező 
Ereky Terv végrehajtását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő 
Központja látja el.2 A Vagyonkezelő Központnak a szervezeti ábra alapján Dr. Szabó Erika 
nem munkatársa. 

Előadjuk, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, mint az OIT épületének 
részbeni kezelőjének, a saját kezelésében levő helyiségek megtekintéséhez, bejárásához az 
OIT Hivatala részéről, semmiféle engedélyre nem volt szüksége. 2011. december 29-én, 
amikor az államtitkár asszony bejárása történt,  az OITH működött, több munkatárs, így 
közöttük vezető munkatársak, és a távollevő hivatalvezető helyettesítésére jogosult Fluckné 
dr. Papácsy Edit főosztályvezető asszony a hivatalban dolgoztak, illetve mobilon elérhetők 
voltak, a kapcsolatfelvételre azonban a KIM részéről kísérlet sem történt.  Az államtitkári 
kérést, azaz az OIT Hivatala szobáinak kinyitását és azokba történő betekintést azonban még 
az OITH hivatalvezetője sem engedélyezhette volna, legfeljebb baráti látogatás keretében 
mutathatta volna be saját szobáját.  
 
Előadjuk továbbá azt a köztudomású tényt, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak, 
ahogy jogutódjának, az Országos Bírósági Hivatalnak a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nem felügyeleti szerve. A bírósági szervezet önigazgató, önálló hatalmi ág. A 
Hivatal vezetője és munkatársai hivatali dolgozószobája a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium képviselője által ennélfogva nem lehet szabadon látogatható.  
 
A fent ismertetett tényállás alapján felmerülhet a Btk. 225. §-ban meghatározott hivatali 
visszaélés gyanúja. 
Btk. 225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan 
előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével 
egyébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
A fent előadottak alapján azzal a kérelemmel fordulok a T. Ügyészséghez, hogy szíveskedjen 
kivizsgálni, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, akkor azt ki követte el. 
 
Budapest, 2012. február 20. 
      
    Tisztelettel: 
 
 
         Majtényi László 

                                                            
2 http://www.kimvk.hu/ 


