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Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Alulírott dr. Bodoky Tamás Richárd az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként 

eljárva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján a következő bejelentést teszem. 

 

1. 2019. április 1. napján adatigényléssel fordultam az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjeként a Miniszterelnökséghez, amelyben kértem az S.C Services BVBA céggel kötött 

szerződést vagy szerződéseket és a kifizetések listáját, amely cégnek tudomásom szerint több 

százezer euró összegben teljesített a Miniszterelnökség 2013-1015. között. Az adatgazda az adatok 

kiadását megtagadta, arra hivatkozott, hogy nyilvánosan megismerhető adat a kérdéssel érintett 

tárgykörben nem áll a Miniszterelnökség rendelkezésére.  

 

Az adatgazda válaszát jelen bejelentéshez csatolom.  

 

2. Az adatgazda válasza álláspontom szerint jogsértő.  

 

Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése értelmében „[a]z állam és a helyi önkormányzatok 

tulajdona nemzeti vagyon.” A 39. cikk (2) bekezdése alapján „[a] közpénzekkel gazdálkodó 

minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 

gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának 

elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű 

adatok.”. Az Infotv. 27. § (3) bekezdése alapján "[k]özérdekből nyilvános adatként nem minősül 

üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós 

támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel […] az azzal való 

rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 

kapcsolatos adat."  

 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy minden, az adatigénylésben kért információ közérdekű, 

illetve közérdekből nyilvános adat, legfeljebb a szerződés tartalmazhat olyan know-howra 

vonatkozó információkat, amelyeket az adatgazda jogosult felismerhetetlenné tenni. De a 

szerződés tárgya, ellenértéke, illetve a kifizetésre vonatkozó adatok mindenképpen nyilvános 

adatok.  

 

Kérem Elnök Urat, hogy a bejelentés alapján folytasson le vizsgálatot, és az Infotv. 56. § (1) 

bekezdése alapján szólítsa fel az érintett adatkezelőt, hogy az adatigénylésemet teljesítse. 

 



Kérem, hogy eljárásának eredményéről tájékoztatni szíveskedjen. Segítő együttműködését előre 

is köszönöm. 

 

Budapest, 2019. április 30.  

 

Tisztelettel,      

……………………………….. 

dr. Bodoky Tamás Richárd 

ügyvezető 

atlatszo.hu Nonprofit Kft. 


