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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
nyilvánosan tartott tárgyalásról 

Felperes:  atlatszo.hu Nonprofit Közhasznú Kft. 

Alperes:  Magyar Államkincstár 

A per tárgya:  közérdekű adat kiadása 

A tárgyalás helye: Budapest V., Markó u. 27. II. emelet 43. sz. tárgyalóterem 

A tárgyalás ideje: 2014. április 17. napjának 9:00 órája 

A tárgyalás megkezdve: 9:00 órakor 

 
Jelen vannak: 

 
Dr. Bérces Renáta  Felperesért: Dr. Torday Csaba ügyvéd 
bíró     
 

 Jegyzőkönyv rögzítése: Alperesért: Zöldiné Dr. Kormány Margit jogtanácsos 
  hangfelvétel útján   
 
A tárgyalás megnyitása után a bíróság megállapítja, a megidézettek fentiek szerint 
megjelentek, felperesi képviselő korábban, elektronikusan csatolt meghatalmazással 
igazoltan, alperesi képviselő jogtanácsosi igazolvánnyal igazolva képviseleti jogosultságát.   
 
Ezt követően a bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a tárgyalás anyaga hangfelvétel útján 
kerül rögzítésre, melyről készült jegyzőkönyvet a felek leírást követően a kezelőirodán 
megtekinthetik, arról illeték fejében másolatot kérhetnek, hiteles kiadmánynak nem 
minősülő dokumentum elektronikus úton történő megküldését írásban kérhetik. 
 
Felperesi képviselő: 
A keresetlevél bevezető részében rögzített címre kérek elektronikusan jegyzőkönyvet.  
 
Alperesi képviselő: 
A zoldine.kormany.margit@allamkincstar.gov.hu címre kérek elektronikusan 
jegyzőkönyvet.  
 
Ezt követően a bíróság ismerteti az eljárás során keletkezett iratot.  
 
Felperesi képviselő: 
Az alperes a mai napon vállalja átadni a kiadni kért adatokat CD adathordozón.  
 
A bíróság rögzíti, hogy alperesi képviselő magával is hozta, és ő is ily módon kéri az 
egyezség jegyzőkönyvbe foglalását, költségigénye a feleknek nincs.  
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Ezt követően a bíróság rögzíti, hogy a felek tárgyaltak, s létrejött köztük az alábbi  
 

e g y e z s é g 
 
A felperes 2014. január 20-i adatigénylésével kapcsolatosan, melyben a 2013. január 1-je és 
december 31-e közt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.számú kormányrendelet 156.§ (1)(2) bekezdése alapján elkészített kincstári 
költségvetési jelentéseket érintve kérte azok kiadását alperestől, az alperes vállalja ennek a 
dokumentációnak CD adathordozón való kiadását a mai napon a felperes részére, felperes 
az átadással a teljesítést elfogadja, s a bíróság rögzíti, hogy az egyezség bírósági 
jóváhagyását követően az alperes azt át is adja a felperes részére.  
A feleknek egymással szemben egyéb igényük nincs.  
 
Ezt követően a bíróság meghozta az alábbi  
 

v é g z é s t 
 
A bíróság a felek fenti egyezségét jóváhagyja a Pp. 148.§-a alapján.  
 
A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet 
ezen a bíróságon lehet benyújtani 3 példányban a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten.  
 
Az eljárás tárgyi illetékmentes az 1990. évi XCIII.tv. 57.§ o; pontja alapján, ezért az 
illetékről rendelkezni nem kellett, feleknek költségigényük nem volt.  
 
A felek kijelentik, a végzést tudomásul veszik, így a bíróság megállapítja, az a mai napon 
jogerős, és a végrehajtása megtörtént, alperes képviselője átadta felperesi képviselőnek a 
kiadni kért adatokat CD-n.  
Leírást követően a jegyzőkönyvből 1-1 kiadmányt a bíróság elektronikusan megküld 
felperesi, alperesi képviselőnek.  
 
Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva: 9:05  órakor.      Dr. Bérces Renáta s. k.  
             bíró  
 
 
A jegyzőkönyvet hangszalagról leírta:                                     
2014. április 17.    Nagyiván Mónika írnok                  
 
A kiadmány hiteléül: 
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