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A Büntető Törvénykönyvről szó|ő 2012. évi C. tcirvény (továbbiakban: Btk.) 423. s (1) bekezdés a)
pontjába ütköző és minősülő technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával ttirténő
jogosulatlan belépéssel vagy a belépési jogosultság kereteinek túllépésével vagy annak
megsértésével történ<i bent maradással elkövetett információs rendszer vagy adat megsértése
vétségének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás során Horváth András által benyújtott' a
20|3, december 19-én tartott házkutatás során lefoglalt dokumentumok és adathordozók
lefoglalásának megszüntetésére irányuló indítr.ány.t a Be' 155' $ (1) bekezdése alapján
figyelemmel a Be. 169. $ (l) bekezdés II. mondatában foglaltakra -

elutasítom.

A határ ozatot kézbesíte.ri kell
1. Horváth András (-
kényszerintézkedést elszenvedő,
2. Harsányi és Baltay Ügyvédi

:

indítványozó
Iroda (2360 Gyál, Korösi út

lph. fsz. 2.)

l04.) jogi képviselő

Ahatározat ellen a Be. 195. $ (1) bekezdése alapján panasznak helye nincs.

INDoKoLÁs

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Filigazgatőság vezetője
feljelentést tett Horváth András korábbi alkalmazottja ellen, mivel a rendelkezésre á||ő adatok
szerint nevezett a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatoságán lefolytatott belső
ellenérzés során az' eddig feltárt adatok tanúsága alapján 2O|3. január 1-től munkaviszonyának
megszűnéséig 628 adózo vonatkozásában hajtott végre adatlekérést az adőhatóság informatikai
rendszerébő|. Az adóhatóság által megállapított ellenőrzés adatai szerint 35 adőző vonatkozásában
az adőhatőság informatikai rendszeréből lekért adatok semmilyen formában nem kapcsolódtak
munkafeladataihoz.

A feljelentés adatai szerint, Horávth András az ATY 2013, november 28-án leadott Egyenes
Beszéd című műsorában arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivata| adőztatási
tevékenységével összefiiggő adatokat tarta|maző iratokat - annak ellenére, hogy tisztában volt
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cselekménye jogszabálysértő nrivo]tával - r ezetői en-eedél1 nélkül kil'itte az adohatóság épületéből
és engedély nélkül másolatokat készített azokról saját adathordozójára. Továbbá, az országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési bizottság ellenőrző albizonságának 2013. november 27-én tartott
meghallgatásán többször utalt ana. hog1 a ná|a léi.ő iratgr űjtő dossziéban számos' adóhatóság
nyilvántartásaiból nyert adat található.

A feljelentés tartalma alapján nyomozás elrendelésére kenilt sor a Btk.219. $ (1) bekezdésbe
ütköző és a (4) bekezdés szerint minősülő szeméh es adattal visszaélés bűntett elkövetésének
gyanúja miatt.

Horváth András kényszerintézkedést elszenvedő 2013' decenrber 23-án kelt, a 2013. december
19-én tartott házkutatás során lefoglalt dokumentumok és adathordozók lefoglalásának
megszüntetésére irányuló írásbeli indítvány nyújtott be. Az indítványban - többek között -

kifejtette. hogy állásponda szerint a lefoglalt iratok és a n1omozás a|apját képező tén1'állás nincs
összefiiggésben' így a nyomozóhatóság eljárása súlyosan tön'én}.Sértő volt.

Mint ahogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tönén1 (továbbiakban Be.) alapelrei között a
6. $ (2) bekezdésében rögzítésre került. büntetőeljárásra csak bűncseleknrén1 granúja alapján és
csak aZ ellen indítható, akit bűncselekmény megalapozott g1'anúja terhel. .{ sérelmezett
cselekményÍ' rogzitó feljelentés alakszerű formához nenr kötött. csak a történt búncselekmén1
közlését és a feljelento büntetoeljárás megindítására iránr uló szándekát kell tanalmaznia. A
cselekmény minősítésére és a nyomozás elrendelésére a tel.ielentésben rendelkezésre álló
elsődleges adatok alapján kerülhet sor.

Bűncseleknlény elkövetésérrck gyanűja alapjárr elrendelt nyomozás során fel kell támi és
kényszerintézkedéssel biztosítani kell a tárgyi bizonyítási eszközöket. r'alamint az okiratokat, Az
eljárás valamennyi szakaszában a beszerzett bizonyítékok. r.alamint adatok folyamatos
értékelésével-elemzésével meg kell állapítani, hogv a feljelentett cselekmén1 bűncselekménr..e. s
ha az, meg kell határozni a pontos minosítést is. Jelen eSetben személ1.es adattal r'isszaélés bűntett
elkövetésének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. azonban a beszerzett adatok alapján a
tényállás módosítására került Sor' ugyanis a rendelkezésre á1ló adatok szerint a feljelentett
cselekmény a Btk. 423. s (l) bekezdés a) pontjába ütköző és minosülő információs rendszer vagy
adat megsértése vétség elkövetésének gyanúját kelti.

A büntetőeljárás során a tényállás teljes körű. azaz alapos és hiánytalan. a valóságnak megfelelő
tisztázására kell törekedni. Ennek érdekében a nyomozóhatóság valamennyi tárgyi bizonyítási
eszközt, okiratot felkutatja és kényszenntézkedéssel biztosítja. A Be. rendelkezéseinek
megfelelően, a bizonyítás érdekében annak a dolognak a lefoglalása felől kell rendelkezni, amely
bizonyítási eszköz. Az okirat az a bizonyítási eszköz, amely valamilyen tény, adat valóságának,
esemény megtörténtének vagy nyilatkozat megtételének bizonyítására készül, és arra alkalmas.

A nyomozóhatóság eljáró tagja a kényszerintézkedés megkezdése előtt annak elszenvedőjét,
Horváth Andrást - jogai és kötelezettségei ismertetését követően - felszólítja, hogy a
kényszerintézkedés tárgyát adja elo, illetőleg tegyehozzáférhetővé. Jelen esetben Horváth András
aházkutatás megkezdésekor - mint ahogy azt aházkutatás végrehajtásáról készült jegyzőkönyv is
tarta|mazza - felszólításra közölte' hogy a lakásban található adótitkot larta|maző irat, továbbá azt
is, hogy a lakásban több helyen is találhatóak iratok, melyek felkutatásában közreműködik.

A házkutatás során Horváth András, mint kényszerintézkedést elszenvedő folyamatosan jelen volt,
aktívan részt vett a nyomozati cselekmény végrehajtásában, jelenlétében került sor a feltalált
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dolgok tételes rögzítésére és lefoglalására is. Azaz nevezett teljes mértékben tudomással bírt a
helyszínen feltalált és lefoglalt iratok témájával. tartalmával kapcsolatban, azok felkutatásában és
kiválogatásában is aktívan részt vett.

Az e|járás további részét képezi a házkutatás r égrehajtása során feltalált és lefoglalt bűnjelek
kiértékelése. A lefoglalás hatálya alatt a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok
keze|ésének. nyi1vántartásának. előzetes értékesítésérrek és nregsemnrisítésének szabályairól.
valamint az etkobzás végrehajtásáról szóló 11 2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendeletben
foglaltak szerint kerül sor a lefoglalt okiratok kezelésére. Ha az eljárás érdekében már nincs
szükség a lefoglalásra, azok megszüntetésére kerül sor.

Abban az esetben, ha a lefog|alt iratokkal kapcsolatban, más eljárás során felmerülő kérdéseket kell
tisztázni. azokra csak a bűnjelkezelés szabályainak megtartása mellett kerülhet sor' mint ahogy a
Horváth András által tett feljelentés alapján folytatott nyomozás során történt.

Felhívom az inditvány előterjesztőjének figyelmét azon jogi helyzetre, miszerint gyanúsított
eljárási pozícióról onnantól kezdve lehet beszélni, hogy annak tényét az éintett személlyel akár
szóban' akár írásban közölték. Tekintettel arra) hogy jelen eljárás kapcsán több fórumon,
mintahogy a2013. december 23-án kelt írásbeli indítványban is, tévesen került ezen jogi fogalom
használatra, a jövőben szíveskedjen ennek megfeleloen eljámi.

Tekintettel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint a lefoglalás megszüntetésére irányuló
indítvány elutasításáró1 határoztam.

Budapest' 20|4. január l4.

Salánki Zoitánr. alezredes
osztálvvezető
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