
Fővárosi Főügyészség

NF.2l8o7r2o1,g/4-|l,

H ATÁ R OZAT

A hivatalos személy által elkövetett személyes adaital visszaélés vétsége miatt a Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó lroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának Korrupciós Bűnözés
Elleni OsztálYán 29022-523DO13, bü. számon folyamatban lévő bűnügyben a Horváth András által, a
nYomozó hatóság 2012. december 18, napján kelt, a nevezett lakóhelyén, a Budapest, XlV. kerület
Gvadányi u. ].5. 9. épÜlet A. lph. fsz. 2. szám alatti lakásra házkutatást és lefoglalást elrendelő
határozata ellen bejelentett panaszt a Be. 195.§ (4) bekezdése alapján

elutasítom.

A Be. ]-95.§ (6) bekezdése alapján a határozat házkutatás elrendelése ellení panaszt elutasító részében
a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a a Fővárosi Főügyészségen a Budai Központi Kerületi
BÍrőság, mint nyomozási bíró címzetthez irányuló felülbírálati indítvány terjeszthető el.

lndokotás:

A Nemzeti AdÓ- és Vámhivatal Közép-magyarország.i Regionális Adó Főigazgatóságának főigazgatója,
Tamásné Czinege Csilla által folytatólagosan elkövótett személyes adattal visszaélés bűntette miatt
Horváth András, az adóhatóság korábbi munkatársa ellen tett feljelentés alapján azért indult
büntetőeljárás, mert a feljelentés szerint Horváth András az ATV televíziós csatornán 20].3. november
28. naPján adásba került műsorban, egyéb sajtóanyagokban és a parlament számvevőszéki és
kÖltségvetési bizottsága ellenőrző albizottságának 2013. november 27, napján tartott meghallgatásán
arra hivatkozott, hÓgY a Nemzeti AdÓ- és Vámhívatal adóztatásitevékenységével összefüggő adatokat
tartalmazó iratokat engedély nélkÜl vitt ki az adóhatóság épületéből, illetve ezen adatokról saját
adathordozójára engedély nélkül másolatokat készített és azokat a bírtokában tartja.

A feljelentő a Horváth András által az adóhatóság informatikai rendszeréből jogszerűtlenül
megszerzett és kezelt adatok feltárása érdekében belső ellenőrzést rendelt el, melynek eddigi
megállaPÍtásai szerint Horváth András 2013. január 1. napjától munkaviszonyának 2013, november
11. naPján tÖrtént megszűnéséig az adóhatóság iinformatikai rendszeréből az élelmiszerágazatot
érintően lefolytatott adóellenőrzésekhez köthető - a feljelentés mellékletét képező kimutatásban
felsorolt - 35 adózó gazdasági társaság vonatkozásában hajtott végre adatkérést úgy hogy a lekért
adatok semmilyen formában nem kapcsolódtak munkafeladataihoz. Horváth András 2013.
januárjában munkaköri feladataihoz nem köthetően 10 magánszemély által vásárolt személygépkocsi
vagYonátruházási illetékének adatait és a vásárlók személyes adatait is jogosulatlanul lekérte. A
UlnOU* számú NAV adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata érte|mében az alkalmazottak
kizárólag munkakÖri leírásukban meghatározott feladataik ellátása céljából, a részükre biztosított
jogosultságok rendeltetésszerű használatával kezelhetnek személyes adatot, Az adóhatóság
adatbázisaiből hozzáférhető adatok közül az alkalmazott kizárólag azon adózók adatait kérheti le
jogszerűen, amelyek a vezetője á|tal engedélyezett és felügyelt aktuá|is munkafeladataihoz kötődnek.


