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Tisztelt KépviselőAsszoпy!

„A jogszabályok lábbal tiprása?” címmel K/13482 . szám alatt benyújtott írásbeli vá-
laszt igénylő kérdésére, а konkrét kérdések sorrendjére figyelemmel а következő tájé-
koztatást adom :

1-2.) Horváth András által tett feljelentés alapján а Készenléti Rendőrség Nemzeti
Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági B űnözés Elleni Főosztályа hivatali visszaélé s
bűntette miatt, 29022-508/2013 . bü. számon 2013 . december 9. napján rendelt el nyo-
mozást . А nyomozás megindítása el őtt а F ővárosi Főügyészség feljelentés kiegészíté-
séről döntött, amelynek keretében meghallgatták а feljelentőt, és okiratok beszerzése
iránt intézkedtek.

3.) А büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény szerint а nyomozás során fel kel l
deríteni а bűncselekményt, az elkövető személyét, fel kell kutatni és biztosítani kell а
bizonyítási eszközöket [Be . 164. § (2) bek.] . Ezzel összhangban az ügyben eljáró
nyomozó hatóságnak minden olyan ésszerű és célszerű eljárási cselekményt (okiratok
beszerzése, tanúkihallgatás) foganatosítania kell, amelyek а bűncselekmény elköveté-
sének, avagy az elkövetés kizárásának bizonyítására alkalmasak. А nyomozás folya-
mat, amelynek csupán а későbbi fázisában lehet megállapítani, hogy mely eljárási cse-
lekmények elvégzése maradt e1 indokolatlanul .

4-5.) А Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági B űnö-
zés Elleni Főosztálya 2013 . december 11 . napján а 29022-523/2013 . bü. szám alatt,
hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés b űntettének gyanúj a
miatt rendelt e1 nyomozást, amelynek során 2013 . december 19-én házkutatást fogana-
tosított . А kényszerintézkedés törvényi indoka а bizonyítási eszközök felkutatása [Be .
149. § (2) bek. c) pont] volt . Az eljárási cselekmény szükségességét okirati bizonyíté-
kokból és tanúvallomásból nyert adatok támasztották alá .

А házkutatás során lefoglalt bizonyítási eszközök tartalmának feldolgozása jelenleg i s
tart .
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6-10.) Amint arra utaltam, а Horváth András által rendelkezésre bocsátott , valamint а
beszerzett adatok feldolgozása folyamatban van, ezért Képviselő Asszony további kér-
dései — jelenleg — nem válaszolhatók meg .

Budapest, 2014 . január hó V3 napján
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