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HATÁRoZAT
házkutatás' motozás' lefu

A Büntető Towérrykönyvről sző\ó 2a12. évi C. törvény 219. $ (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a(4) bekezdés szerint rninosülő jogosulatlanui vagy a céltói eitérő adat kezeléssel e1követett
személyes adattal visszaélés bűntettének rnegalapozott gyanúja miatt folyamatban lévo
büntetoügyben

név
születési hely, ido
anyja neve
á1lampo1gársága:
lakóheiye

: Horváth András

:magyar

A.  lph.2.

szám alatti lakossal szernben a Be. I4g. $ (3), 150. $ (2), 151. $ (2) bekezdése alapján-
figyelemmel a Be. 149. $ (2), 150. $ (i), 151. $ (1), bekezdésére 

-- 
ilázkutatást, motozást,

lefoglalást

rendelek el.

A Be. i49. $ (1) bekezdése értelrnében a házkutatást a Budapest, XIV. ker. Gvadányl utca 15' 9'
épület A' lph. 2' szám alatt található iakásban és az ahbőz brtozo bekerített helyen - az ott.
található jánnúvek átkutatásával, illetőleg az ott. talátrható számítástechnikai rendszer, vagy az ilyen
rendszer útján rögzített adatokat .artalrnazó adathordo ző átvtzsgálásával együtt - kell vegrena3tani'

A Be. 149.$ (5) bekezdése órtelmében a házkutatással érintett érdekeinek védelmére
.......s2. alatti lakost rendelem ki.

A Be. 150.s (1) bekezdése értetrmében a motozást a nrotozást a rendelkezése a1att á1ló jánnűnek
átv izs gá|ásával kel 1 végrehaj tani.

A Be. 154. $ (i) bekezdés ejső mondata aiapján, az eIjárási cselekrnények során keresendő,
feltaláiáS esetén iefoglalt dolgok:
Nernzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási tevékenységévetr összefuggő, adótitkot képező adatokat
taftalmaző iratokat, adótitkot r ö gzitó adathordozók.

A határozatot kézbesíteni keltr : Horvátla.András l.észére

A határozat etrlen a Be. 195. $ (1) bekezdése aiapján panasznak van helye, arneiyet a közléstő]
számított nyolc napon belütr a határozatothozó nyornozo.hatósághoz lehet beriyújtani'
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INDOKOLAS

A Nernzeti Adó. és Vámlrivatal Közép-magyarolszági Regioná1is Adó Főigazgatóság vezetője
feljeientést tett Horváth András korábbi alkalmazottja eilen, aki a személyes adatok védelmérő1
vagy kezeléséről szóló tön'zény rendelkezéseinek megszegésévetr .jelentős érdeksérelmet okozva
j ogosutratlanutr, illető1eg céltól e1térőerr személyes adatot kezelt.

A rendelkezéste ái\ő adatok szerint Horváth András a NAV Közép-magyaronzági Regionális Adó
Főigazgatóságán lefolytatott belso elienérzés során az eddig feltárt adatok tanúsága alapján 2013,
január 1+ő1 rnunkaviszonyának rnegszűnéséig 628 adőző vonatkozásában hajtott végre adatlekérést
az adőhatőság informatikai rendszerébőI. Az adóhatóság által nregátrlapított e1lenőrzés adatai
szerint 35 adózó vonatkozásában az adóhatóság infonaatikai rendszerébőtr 1ekért adatok sernmitryen
form áb an nem kap cs o1ódtak munkafel adataihoz.

A feljetrentés adatai szerint' Horávth András az ATY 2an. novernber 28-án leadott Egyenes
Beszéd círnű műsorában arra hivatkozott, hogy a Nenrzeti Adó- és Várnhivatal adóztatási
tevékenységével összefiiggo adatokat 1arta|mazo iratokat - annak eilenére' hogy tisztában volt
cselekménye jogszabálysértő mivoltával - vezetői engedély nélkütr kivitte az adőhatőság épületéből
és engedély né1kül másolatokat készített azokról saját adathotdozőjára. Továbbá, az országgyűiés
Szárnvevőszéki és kötrtségvetési bizottság ellenőrző albizottságának20tr3. november 27-én tartott
rrreghaligatásán többszor utalt arra, hogy a náira lévő iratgyűjtő dossziéban számos, adóhatóság
nyilvántartásaiból nyert adat található.

Tekintettel arra' hogy megalapozottan feltételezhető, hogy nevezett lakóhelyén, az ahhoz tartozó
bekerített helyen, az ott található jáműben, illetőleg az ott található szánrítástechnikai rendszeren'
vagy az ilyen rendszer útján rogzitett' adatokat tarta|maző adathordozón adótitkot képező irat, adat,
dokumentum feitalálhatő, a rendelkező rzsében foglatrtak szerint házkutatás, motozás, lefogialás
felol határoztam.

Budapest, 2A13. december 18.
\\

i '  \  
l  í -

l  .  ) . .
t \ v . - \ - i * - i .  "  

. . '  '

Salánki Zolltán r. alezredes
osztálvvezető

A Be. 158. $ (3) bekezdése értelmében aki a házlrutatás, tnotozás, lefoglalás érdekében tett intézkedést
a|<adá|yozza, ezek tűrésére kényszeríthető és - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható.
Á. 11/2003. (v.8.) IM-BM-FM együttes rendelet 2. $.ának (1) bekezdése szerint a lefogla|ást szenvedő birtokos,
tulajdonos, használó, ezek megbízottja vagy képviselője az őrizetében hagyott biínjel kezeléséről (tartásáról'
tárolásáról, őrzéséről) . büntetőjogi következmények me|lett - úgy köteles gondoskodni' hogy a bíinjel állaga'
különösen rninősége, haszná|hatóság, értéke - a terrnészetes rnértéknél nagyobb arányban - ne romoljon,
tlizonyítási eszközként való felhasználhatósága ne kerüljön veszólybe, továbbá a bűnjel ál|agának sérelrne
nélküt is csak akkor használhatja' ha azt a hatóság engedéiyezi.

Az érintett nyilatkozata:
Kijelerrtern, hogy a határ'ozatoí-yelcun-s=zqban közölték' illetőleg egy példányát átvettem.
A határozattal szerrrbe$ panasszal élek't, lem élek*, illetve a panasszal összefiiggésben a Be. 195. s (1) bekezdése
alap jánrendelkezósemn.e-nraffitíníponbelülnyilatkozom.*

tsudapest. 2013. december .1i..
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leíogla!ást' trázkutatást, rnotozást' szenvedő fé|
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