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Platón Párt 

6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40. 

info@platonpart.hu 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

Tárgy: közérdekű adatigény pártkifizetésekkel kapcsolatban 

 

Tisztelt Magyar Államkincstár, 

 

1. Hivatkozva a 2018.02.28. és 2018.03.26. közötti elektronikus közérdekű adatigényeinkre, ezúton az 

Alaptörvény XXV. cikkének rendelkezésében foglalt jogunknál fogva panasszal élünk a Magyar 

Államkincstár panaszvizsgáló testülete felé a Magyar Államkincstár jogsértése miatt. Kérjük a 

panaszunk érdemi elbírálását az alábbiak figyelembevételével. 

2. Közérdekű adatigényeinkre vonatkozó elektronikus megkereséseink az alábbiak voltak. 

 
3. A Platón Párt elektronikus leveleire az alábbi választokat kaptunk: 

 

 
4. Ezt követően még két további levélben jelezetük, hogy nem kaptuk meg a kért adatokat, ám azóta 

egészen 2018.05.02-ig semmiféle további válaszra nem méltatta a Platón Pártot a Magyar 

Államkincstár. Ezzel álláspontunk szerint a jogsértés tényállása a hatóság hallgatásával és együtt 

nem működésével megvalósult, a rendelkezésére álló határidő letelt, az adott helyzetben elvárható 

gondosságot és tájékoztatási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felróható módon nem 

teljesítette. 
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5. Kérjük megindokolni, hogy a fent jelzett közérdekű adatigényléseink miért nem kerültek a vonatkozó 

jogszabályban foglalt határidőben teljesítésre. Kérjük, hogy a panasz kivizsgálásának eredményét 

rögzítő dokumentumot számunkra eljuttatni szíveskedjenek, és az az elleni jogorvoslati és 

felülvizsgálati lehetőségekről minket kioktassanak. 

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adatigénylésünk a következőre vonatkozott:  

1988.01.01. óta a mai (elbírálási) napig kérjük a Magyar Államkincstár által a hazánkban 

bejegyzett pártok számára megvalósított kifizetések listáját kifizetés dátuma, párt neve, kifizetés 

összege tételes bontásban. Nincs szükségünk származtatott adatokra, kizárólag a nyers alapadatok 

listájára, ami nagyban leegyszerűsíti az adatkinyerést, hiszen csak az alábbi pofonegyszerű SQL 

utasítás kiadására van szükség (irányadó pszeudokód): 

SELECT [KIFIZETESDATUMA], [KEDVEZMENYEZETT], [OSSZEG] from T_KIFIZETESEK where 

[KIFIZETESDATUMA] BETWEEN to_date(’1988.01.01’) AND to_date(’2018.05.02’) AND 

[KEDVEZMENYEZETTTIPUS] = ’párt’; 

7. Álláspontunk szerint a Magyar Államkincstár nem tanúsította a jóhiszemű hatósági együttműködés 

követelményét akkor, amikor felróható módon, többszöri figyelmeztetés dacára az általunk kért 

közérdekű adatok kiadását megtagadta, és a hatóság hallgatása eredményeként a Platón Párt 

közérdeket védő tevékenységét akadályozta. Ezzel a Magyar Államkincstár megsértette az 

Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését azzal, hogy akadályozta a Platón Párt közérdekű adatok 

megismeréséhez fűződő alapjogát. A panasz kivizsgálásakor kérjük a jogsértés okának felderítését és 

megállapítását, valamint a jogsérelem orvoslására irányuló javaslatuk megtételét. 

8. Hivatkozva az Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.06.28-án kelt, a Magyar Államkincstárhoz 

szóló közérdekű adatigénylésre vonatkozó perre, amelyben a Magyar Államkicsntár jogerősen 

pervesztes fél lett az Atlatszo.hu 2018.07.31-én keresete alapján, ezúton szeretnénk felhívni a 

Magyar Államkincstár figyelmét arra a tényre, hogy a bíróság már egyszer jogerősen megállapította, 

hogy a kért adatok vonatkozásában a Magyar Államkincstár adatkezelő, és jogerősen megállapításra 

került, hogy az általa eszközölt kifizetések listája közérdekű adat. Ez a kérdés tehát már res iudicata. 

9. A jogerős bírósági ítélet ismeretében álláspontunk szerint kijelenthető, hogy a Platón Párt közérdekű 

adatigényének megtagadása a Magyar Államkincstár részéről felveti a Btk. 220. § alapján a 

közérdekű adattal való visszaélés bűncselekményének alapos gyanúját, ezért a Platón Párt panasza 

elbírálásának dokumentálásakor kérjük a személyi felelősség kérdéskörét is megállapítani a konkrét 

felelős személy megjelölésével, hogy a szükséges büntetőjogi feljelentést megtehessük.  

10. Kérjük, hogy a panaszunk elbírálásával párhuzamosan a fenti közérdekű adatigényünket 

haladéktalanul kielégíteni szíveskedjenek, és a kért kifizetések listáját számunkra elektronikus úton 

az info@platonpart.hu és a platonpart@gmail.com címekre strukturált és számítógép által 

feldolgozható formában haladéktalanul eljuttatni szíveskedjenek. Formátumokat tekintve például a 

CSV, TSV, xls, xlsx jöhet elsősorban számításba. Ez Önöknek is könnyebbség, hiszen az adatbázisból 

Önök már eleve strukturáltan nyerik ki az adatokat, így nem kell azzak vesződni, hogy azt még 

számítógép által feldolgozhatatlan formába (pl. pdf) transzformálják. A nyers, listás, strukturált 

adatokra van szükségünk a fenti oszlopstruktúrában. 

 

Kelt: 2018. 04. 30. 

Tisztelettel, 

 dr. Reketyei Szilvia 

 Elnök, Platón Párt 
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