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Magyar Államkincstár  

Budapest 

Tárgy:  közérdekű adatigénylés (a felszámolás alatt álló Magyar Termés TÉSZ Termelői 

Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társasághoz bejelentet hitelezői igény)  

Tisztelt Magyar Államkincstár! 

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

alapján a Transparency International Magyarország Alapítvány arra kéri a Magyar Államkincstárt, 

hogy adja ki a Magyar Termés TÉSZ Termelői Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Társaság) felszámolására irányuló eljárással összefüggő alábbi közérdekű adatokat: 

1) Mi a pontos oka annak, hogy a Magyar Államkincstár által a Társaság felszámolására 

irányuló eljárásban bejelentett 1 062 702 559 forint összegű hitelezői igény nyilvántartásba vételére 

„határidőn túli” besorolásban került sor?  

2) Történt-e intézkedés annak megállapítására, hogy az 1) pontban jelzett hitelezői igény 

„határidőn túli” besorolásban történt nyilvántartásba vételéért ki a felelős és a felelős személy 

miféle mulasztást vagy kötelezettségszegést valósított meg? 

3) Történt-e intézkedés az esetleges mulasztás vagy kötelezettségszegés okainak a feltárására 

és az ezért felelős személy vagy személyek felelősségre vonására? 

4) Amennyiben sor került a 3) pontban meghatározott intézkedésre, kérem, hogy adja át a 

Transparency International Magyarország Alapítványnak az ennek eredményeként tett 

megállapításokat tartalmazó iratot, megjelölve azt is, hogy 

a. mely személy(ek) felelőssége került megállapításra, 

b. az érintett személy(ek) milyen beosztásban járt(ak) el a Magyar Államkincstár 

képviseletében, valamint  

c. a felelősségre vonás milyen jogi következményekkel járt az érintett személy(eke)t illetően. 

5) Amennyiben nem került sor a 3) pontban meghatározott intézkedésre, ennek mi az oka és 

tervezi-e a Magyar Államkincstár a 3) pontban meghatározott intézkedés megtételét? 

Adatigénylésem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 26. § (1) bekezdésén, a 28. § (1) bekezdésén és a 29. § (1) bekezdésén alapul, kérem, 

hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül 

tegyen eleget. Kérem, hogy az adatokat a miklos.ligeti@transparency.hu elektronikus levélcímre 

szíveskedjék megküldeni.  

A Magyar Államkincstár szíves intézkedését előre is megköszönöm. 

Budapest, 2020. június 24. 

 Tisztelettel: 

 

 
 Ligeti Miklós 

 jogi vezető 
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