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FELJELENTÉS
Tisztelt Nyomozóhatóság!
Alulírott Dr. Majtényi László (születési hely és idő: Budapest, 1950. november 30, anyja neve:
Derzsi Magdolna, személyi igazolvány száma: 976044KA, lakcíme: 1224 Budapest, Lehel
u.14.), mint az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 11. II. emelet 23; cégjegyzékszám: 0109-919542; adószám: 21544938-2-42) képviselője
feljelentést
teszek az ismeretlen tettes által elkövetett, álláspontom szerint a Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző közérdekű adattal
visszaélés vétségének elkövetése miatt, az alábbi tényállás alapján.
2018. júliusában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) és a 28. § (1) bekezdéseinek alapján
az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet nevében közérdekű adatigénylést nyújtottam be a
Miniszterelnöki Kormányirodának, amelyre 2018. augusztus 3-án érkezett válasz. A közérdekű
adatigényléssel azt szerettük volna megtudni, hogy az elmúlt nyolc évben készült-e minden
kormányülésről hangfelvétel és összefoglaló.
Az adatkérés alapjául a vonatkozó alkotmánybírósági döntéseken túl az szolgált, hogy 2018.
július 18-ig a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. §-a előírta, hogy „a Kormány
üléseiről hangfelvétel készül, mely - a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában - nem
nyilvános. (…) A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni.(…) Az ülésről
készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit, valamint az ülésről készült hangfelvételt
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a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. Az ülésről készült dokumentáció anyaga nem
selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül (…).”
A Miniszterelnöki Kormányiroda a Kormány ügyrendjére hivatkozva azt közölte, hogy a
hangfelvétel készítésére „speciális szabályok vonatkoznak: a Kormány ügyrendje alapján
főszabály szerint hangfelvétel nem készül, a 83. pontban rögzített feltételek fennállása esetén
van lehetőség annak készítésére.” Majd azt a tájékoztatást kaptuk, hogy: „Fentiek alapján
tájékoztatom, hogy az igénylésében jelzett időszak vonatkozásában hangfelvétel nem készült,
a Kormány valamennyi üléséről összefoglaló készült, melyek megőrzéséről a Miniszterelnöki
Kormányiroda és jogelődjei gondoskodtak.” A válaszlevélből tehát egyértelműen kiderül, hogy
annak ellenére, hogy erre törvény kötelezte a kormányt, 2010 óta nem készült hangfelvétel
a kormányülésekről. Az adatigénylésünkben jelzett időszakban a nekünk megküldött
tájékoztatás szerint a Kormány üléseiről csupán jogszabály által meghatározatlan tartalmú
összefoglaló készült, de hangfelvétel nem.
Közérdekű adattal visszaélést a Btk. fent megjelölt törvényhelye alapján az követi el „Aki a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével (…)
közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz.”
A kormányülésen elhangzottak közérdekű adatnak minősülnek mind az Infotörvény 3.§-ának
5. pontja, mind pedig az Alkotmánybíróság szerint (lásd pl. a32/2006. (VII. 13.) AB
határozatot). Aki, törvényi kötelezettségét megszegve, a közérdekű adatok rögzítését
elmulasztja, az megakadályozza egy alapvető jog gyakorlását, azt hogy – a minősített adatok
esetében késleltetetten – érvényesüljön a közérdekű adatok megismerésének alapjoga, ami azt
eredményezi, hogy törvényi rendelkezés megszegésével a kormányülésen elhangzottak soha
nem lesznek hozzáférhetőek.
Feljelentésem a fentiek alapján teszem meg.

Budapest, 2018. december 3.
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