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Készült a Büntető Törvtnykönyvrol szóló 20|2' évi C. törvény 2l9. $ (1) bekezdés a) pontjábaütköző és a (4) bekezdés szerint minősülő jogosulatlanul vagy a céltól eltérő adat kezelésse|elkövetett személyes adattal visszaélés vétsegérrek megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő

ü3ö ft;:l*": 1.P: r'o9..y' \ :,. l JV. s .,l-,,,' Í)lol'"5;o3."":1ll,1l:;ií:l*r*n [Tt49. $ (2)* l50. $ (3)* bekezdésére *megkezdett hazkuiítas* motozás* lefoglalás* alkalmával'
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megkezdésekor a nyomozóhatóságéttadta az elj árási cselekmény el'endel'é'orcóló i
I

Horvátb András sk. l
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JELEN VANNAK

A nyomozó hatóság részéről:
S aliínki Zaltán r. alezredes

az e|járás vezetóje

dr. Rácz Krisztina r. <ínragy
Esztergályos László r.fhclgy

Mihály András r.hdgy

Elj árásban résztvevők és j ogállásuk :
Horváth András

kényszerintézkedéssel érintett

Áz eljárásban részt vevő:
név
születési hely, idő
anyja neve
állampolgársága
okmanyszr{m
lakóhelye
tel.

: Horváth András
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A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz'*
A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja az érintett* védő* figyelmét, hogy indíwanyukra az eljáró
hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van' ilietve az e|jfuási
cselekmény soriin észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb
büntetőelj árási j ogairil és kötelezettségeiről. *

A gyanúsított* védő* eljárási cse|ekménnye| érintett* nyilatkozata:
Ható sági tanú alkalm azását indítvanyozom* nem indítványozom 1

A hatósági tanú*
neve:
lakcíme:

A hatósági tanú kérdésre ktizli, hogy az ügyben erdektelen.

A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanirt
kötelességeíről felvilágosítja, ismerteti szerepét és
hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.

Figyelmeztetem, hogy a Btintető Törvénykönyvrol
alapjr{n, aki hatósági tanúként a tudomására jutott
felmentése nélkiil felfedi' vétséget követ el.*

Horváth András sk.

a Be. 183' $ (6) bekezdés alapján jogairól és
az eljrárási cselekmény menetét, egyben közli,

szó|ő 2012. éví C. törvény 280. $ (l) bekezdése
tényt, adatot vagy körülményt az arrajogosult

Az igazságszolgáltatással összefiiggő titoksértés következményeire történő figyelmeztetést
megértettem.*

hatósági tanú

A nyomozó hatóság tagia ismerteti a szakértő(k)* szaktanácsadó(k)* jogait, kiitelezettségeit.*

A nyomozó hatóság elrendeli az e|jÍrá.si cselekmény gyorsírással* kép. ésivagy hangfelvevŐvel*
egyéb berendezéssel* történo rögzítését, egyben tajékoztatja a jelen lévőket, hogy helyszirlrajz*
be|y szinv éalat * készül' *

A házkutatás kezdete: 2013. decerrrber 19. a7 óra40 perc
Í?--1

Az etjétő hatóság tagja a Be. l49. $ (4) bekezdés alapjan közli a nyomozási cselekmény célját, N
majd ezt követően felszólítja az érintett személyt, hogy a keresett dolgot adja elő* személyt adja 1
át* számitétstechnikai rendszeren vagy adathordozón tarolt adatot tegye hozzáférltetővé*. Az eljáró
figyelmezteti az érintettet, hogy az átadás* hazzáfeús* megtagadasa nem akadálya annak, hogy a
keresett szanélYt * dol got* adatot* nazmgri.o1al* motozáss al * megszer ezzék.

Eá követően a felszólított személy],á febzó1itás 
.et.g.t 

tesz* nem tesz eleget, ezért. azeljárási
cselekmény folytatásara kerül sor*; ' .. . .. :. ' ' ,

\ T,.,-.:-... .t,,
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A házkutatás* motozás* lefoglalás* pontos menete:

Felszólításra Horváth András tagadta, hogy nála biíntettből,* vétségből,* szárm aző targyakvannak.
Ezek után átkutattuk, * lefoglaltuk,* megmotoztuk* :

Atkutattuk ........ szobából '..... konvhából. stb'
helyiségekből álló lakást (üzletet, tizemet, hivatalt) és az alább felsorolt helyeken
tárgyakat ta|áhuk meg, melyeket a Be. 151. $ (1) - (2) bekezdése alapjan a helyszínen

A háekutatás megkezdésekor Horváth Andras felszólításra közölte, hogy a lakásban található,
adótitkot tartaLmazó.irat, valamint olyan irat, amit a Hivatalban, feháialmazás útjrín végzett
munkájához kapcsolódnak, amelyekbol itthon is dolgozott, melyeket elemzett, s melyekből
összesítő táb|ázatokat is készített. Horváth úr közölte' hbgy a lakástan több helyen is találhatóak
iratok, melyek felkutatásában kiizreműködik és önként at is ao mindent.

Horváth András felesé.'e.

a következő
lefoglaltuk.

,  t c l . :

A házkuta1q11'grqhritása soriín ielen van
lszul.:

' P '

i ]

A lakás 2 és |/2 szobából áll, van 1 konyha. ,l e|őszoba l wC. l fiirrlőszoba, 1 spájz. 1 tároló. A
ház a|att talá|ható zár1gaúzsban narkol . I típusú személygépkocsi.
melynek tulajdonosa l
Andrással' Horváthné nytlatkozata Szennt u g.p1á;ii".i'it.."1i..iJ'o1o'o."n 

használjrík Horváth

A hazkutatás során az alábbi iratok, adathordozók, dokumentumok kerültek feltalá]ásra, Horváth
Andriís

- J -

Horváth András sk.

közreműködésével átadásra.

A nappali szobából az alábbi iratok kerültek feltalálásra:
i' számú bj.: Glencore Grain Kft., Gabona Kft. adóvizsgá|atávalkapcs. iratok (fibkönyvi könyvelés'
forgalom) 1-13 lap, eredetben;
2. szrímú bj.: ''Komrpció jelenléte a NAV-on belül'' kezdetű irat' ehhez kapcs. |evelezések]
hivatalos iratok l-19 lap, eredetben; 

r--' '-'-----"'3

.3. számú bj.: APEH Dél.bp-i Igazgatóságának tájékoáató ]evele /usz": 4622763451l + hozzátartőző melléklet 1-38 lp, eredetben; Horváth Andras nyilatkozata szerint ezt aziratot a sajtóinte{ú
után kapta azza| a céllal, hogy ezzelis foglalkozni kell.
4.száaoú U; 

''zöld dosszié" 1-47 lap eredetben; Horváth András nyilatkozata szerint ez az a Zo|d
Í::::l1yit 

a koltségvetési bizottság ellenőrzési albizottságiínak az ülésén a sajtó képviselőinek isrelmutatott.
. gabonakereskedelmi há|őzatí ábra 20 | 1 . októberi állapot 

. 
(

- gabonakereskedők kimutatásai 201 1 :!
. gabonakereskedelmi há|őzat 20| |..,
- magyar élelmiszeripari cégek EU-s beszerzése{
- magyaÍ élelmiszeripari nagykereskedők llJ*ba ttirténő értékesítései '. gabonakereskedelmi há|őzatra vonatkmó összefoglaló 20l l
- osszesítő táb|ázatélelmiszerkereskedelem / . .
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5. számú bj; szÍ;rrúáu,ási hálózatok feltárrásának módszertám-iJjegyzetek, táblazatok, élelmiszeripari
cégek értékesítésének nettó összegei' beszámolóÉ_NÁVGvéíenységérö. 1-42lap, eredetben;
6' számú bj.: információ lekérdezés l-5 lap, eredetben;*' 

'> i ,7?

Hálószobából az alábbi iratok kerültek feltalálásra:

7..szamú_bl: élelmiszeripari cégek céghálója, kimutatás, jegyzetek, 1.96 lap, eredetben;

; t l
I / t

'  /  | , ' l l
n  

'  
_ = : ' . i .  " , \ "

lap, eredetben;

. t ,
Í

? ! -
I t

, . . , . . J i .Nappa1i szobából az alábbi iratok kerültek feltalálásra: 
!

8. szrímú bj.: jegyzetfrlzet |-32 |ap,eredetben; 
.'-*_.'";-' '*.::^ 

-1 
-1

9. s-Ámú hj.: kézze| írt jegyzetek, számolások' NAv lekerés l-t4

Kisszobából:
/s

l0. számú bj.: asÍali sámítógépből kíszerelt merev|emez,
típusa Samsung HD250HJ
IMEI:

lL._ számú bj.: nyilvántartás Kiutalás Előtti Ellenőrzési Ftío által
feljelentésekrő| | -46 lap, eredetben;
12' szrfunú bj.: btintetőtigyekhez kapcsolódó iratok kimutatasa 2005. 1.51

Salánki Zo|tÍn r. alezredes 09: l0 órakor a helyszínről tavozik.

.. u(. ^-

J.

/  u v
" a

biintetó

1  t ^ , :  '
' t1- - l

- j  - -_ rJ ,  . i  - . '  u \

kezdeményezett

lap, eredetben;

-5 -

13-számú bj': nyilvántartás a Kiutalas Előtti Ellenőrzést
feljelentésekrő| 2002, 1 - l 8 lap, eredetben;

Salánki Zoltán sk.

Horváth Andras sk.

Főo által kezdeményezett biintető

A nappa|i szekrény melletti polcrendszeréről e|őkerült iratok:
14..szrímú_bl: informatikai hálózatokkal kapcs. feljelentés és ahhoz kapcsolódó iratok' nemzeti
színű szalaggal összekötve;
15. számú bj.: Eclipse Rt vizsgálatával kapcsolatos iratok, nemzeti színű szalaggal összekötve;
16. számú bj.: ''groteszk'' adózói beadvrínyok gyujteménye.

14.16. számú bjelek korábbi, jogi ügyintézői tevékenységeinek ellátása során keletkeztek
201O-ben, illetoleg ezt megelőz<íen. Nyilatkozata szerint btintető feljelentések készítése.
szerkesztése volt ekkor a feladatköre, ennek kapcsán készültek.

1-|6. szám alatt a lefoglalt brinjelek \ezfuásrakerültek,
A KDL.747 frsz'it szgk.t Horváth Andrrís megmutatta. a gépjárműből nem keriilt feltaláslásra
semmi. 

,-t l ,. '  
'* ' ,,,. "

: $ -
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A lefoglalt dolgokat a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Budapest, VI. ker. Aradi utca 2|.23,
alatti hivatalos helyiségébe szállíduk be.

A 1112003. (v. 8.) IM-BM-PM egyiittes rerrdelet 2. $-ának (3) bekezdése szerint az érdeke|t az
órizetében hagyott a bűnjel kezeléséről (tanásáról, tárolásáról, őrzéséről) btintetőjogi
következmények mellett - saját költségén úgy köteles gondoskodni, hogy a bűnjel állagá.
különösen minősége, használhatósága, értéke - a természetes mértéknél nagyobb aranyban - ne
romoljon, bizonyítasi eszközként való felhasználhatósága ne kertiljön veszélybá, továbbá a btinjelet
állagának sérelme nélkül is csak akkor használhatj a,ha azta hatóság engedéiyezi.

Ez a jegyziókönyv egyben átvételi elismervényként szolgál a nyomozó hatóság áltat lefoglalt és
eIszállított dolgokról.

Feihívom a Íigyelmét, hogy a kényszerintézkedés módja ellen a Be' 19ó. $ alapjrán panasznak van
helye, melyet a fenti rendőri szervnél célszení eloterjesaeni.

A kényszerintézkedés módja ellen panasszal nem élek+ élek* később nyilatkozom*.

Horváth András sk.
kényszerintézkedéssel érintett

A hatóság eljaró tagja felhívja a hatósági tanú figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével
felmerült költséget a külön jogszabályban meghatáro^tt *e.tem én az etjéró hatóság megállapítja
és megtéríti.*

A hatósági tanú nyilatkozaÍa a kö|tségtérítési igényről:f

A kényszerintézkedés befejezve, a jegyzókönyv |ezáwa:

Budapest, 20l3' decernber 19. 09 óra 40 perckor.

szam

dr. Rácz Krisztina r. őmagy sk'
e|játás vezetóje

Esztergályos László r.fhdgy sk.
a hatóság tagja

Mihály András r.hdgy sk.

A jegyzőkönyv leírása 2013. december 19-én

Horváth Andras sk.
kényszerintézkedéssel érintett

Készítette:

(..-

l 8 óra 20 perckor fejeződött be'
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