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Tárgy:  feljelentés ismeretlen elkövető ellen személyes adattal visszaélés gyanúja miatt 

Tisztelt Rendőr-főkapitányság! 

A Transparency International Magyarország Alapítvány (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 

IV/2., önálló képviseleti joggal képviseli: Ligeti Miklós, jogi vezető; telefonszám: +36 70 396 8475, e-

mail cím: Miklos.Ligeti@transparency.hu) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 375. § (1) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a 376. § (1) bekezdése, valamint a 377. § (1) bekezdése alapján 

feljelentést tesz ismeretlen elkövető ellen az alábbi tényállás alapján: 

A sajtó útján nyilvánosságra került hírből (A Groupama Arénában kihangosítva tagadta le a Handó 

Tündének hálálkodó levél aláírását a Fővárosi Törvényszék elnöke, in: 

https://index.hu/belfold/2020/06/08/tatar_kis_peter_fovarosi_torvenyszek/) tudható, hogy dr. Tatás-Kis 

Péter, a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletén az 

Országos Bírósági Hivatalt korábban elnöklő Handó Tündének írt levél kapcsán azt mondotta, hogy: 

„Ezt a levelet Dr. Tatár-Kis Péter nem írta alá, sem a saját nevében, sem a Fővárosi Törvényszék 

bíráinak képviseletében. Tatár-Kis Péter ezen levél elkészülésének időpontjában egy európai uniós ülésen 

vett részt Stockholmban. Ezt a levelet nem látta, nem ismerte tartalmát.”. 

A szóban lévő levél itt elérhető az interneten: 

https://birosag.hu/sites/default/files/users/Szakirodalmi%20aj%C3%A1nl%C3%B3%202/k%C3%B6sz%

C3%B6net%20EA-nak%20nevekkel_level.jpg. A levél egyik aláírójaként dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi 

Törvényszék elnöke van feltüntetve, és a levél tartalmazza is a dr. Tatár-Kis Péter névaláírást. A levél 

alapján nem állapítható meg, hogy a dr. Tatár-Kis Péter névaláírás a névtulajdonos származik-e. 

Amennyiben azonban a dr. Tatár-Kis Péter névaláírás nem a névtulajdonos származik, úgy felmerül a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző személyes 

adat jogosulatlan kezelésével elkövetett személyes adattal visszaélés vétség megvalósulásának a 

lehetősége.  

A Transparency International Magyarország Alapítvány az ügy tisztázását, valamint az esetleg 

megvalósult bűncselekmény elkövetési körülményeinek a teljes körű feltárását, illetőleg amennyiben a 

feltételezett törvénysértés alátámasztást nyer, a felelős személyek kilétének a megállapítását és 

felelősségre vonásukat kéri. 

A Tisztelt Rendőrkapitányság intézkedését megköszönve kérem a feljelentés alapján megtett 

intézkedésekről szíves tájékoztatás adását. 

Budapest, 2020. június 10.  

 Tisztelettel: 

 

 
 Transparency International Magyarország Alapítvány 

 (képv.: Ligeti Miklós jogi vezető) 
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