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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . mellékle t

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Vadai Ágne s

(független) országgyűlési képviselő „Ki adott parancsot a 18 éves fiatal előállítására?” című ,
K/16711 . számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.
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Magyar Országgyűlés

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

A K/16711 . számú, „Ki adott parancsot a 18 éves fiatal előállítására?” című írásbeli választ
igénylő kérdésére válaszul a következőkrő l tájékoztatom .

1. „Ki adott parancsot a 18 éves fiatal előállítására? Ki az eljárásért felelős személy a
rendőrségnél? ”

Az eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni
Főosztály Nyomozó Osztálya folytatja .

2.„Hogyan tudta a rendőrség egy nap múlva előállítani, ha T-Systems ismeretlen tettes elle n
tett feljelentést? A cég ennek ellenére átadta a diák személyes adatait a hatóságoknak? "

A T-Systems Zrt . 2017. július 14-én tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, míg a gyanúsított
előállítására és kihallgatására 2017. július 21-én került sor a Rend őrségrő l szóló 1994 . évi
XXXIV. törvény (Rtv .) 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján . A nyomozó hatóság a z
elkövetéssel gyanúsítható személyt a feljelentés megtételét követő hét nap alatt a feljelenté s
adatainak kiértékelése és adatgyűjtés útján azonosította .

3. „Ha az utóbbi kérdésre esetleg nem a válasz, akkor hogyan lehetséges, hogy ugyanez a
rendőrség hetek óta nem találja azt az embert, aki az interneten a veronai buszbaleset
áldozatainak családjait zaklatja? "

A veronai buszbaleset áldozatainak családjait ért zaklatás miatt a BRFK VI. Kerület i
Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást, amelynek során az egy rendbeli, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 222. § (2) bekezdés b) pontjába ütköző és
aszerint minősülő , továbbá a három rendbeli, a Btk. 222. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint
minősülő zaklatás vétség elkövetésével gyanúsított személyt 2017. április 19-én elfogták,
majd őrizetbe vették .

4. „Miért volt szükség a diák előállítására, amikor egyértelműsítette, hogy a biztonsági hibát
csak jelezni szerette volna a cég felé, nem pedig kihasználni? ”

A büntetőeljárás célja annak megállapítása, hogy a feljelentésben megjelölt b űncselekmény
elkövetési magatartását kimerítő cselekmény célja, indítéka mi volt . A büntetőjogi felelősség
kérdésében történő döntés nem alapítható újságcikkekben foglalt, nem ellenőrzött, gyakran
valótlan állításokra, hanem a nyomozás során a nyomozó hatóság köteles a gyanúsítot t
motivációját és az elkövetés egyéb körülményeit is teljes körűen tisztázni .

5.„Miért kellett a diákhoz kivonulnia a rendőrségnek miért nem kerestékfel telefonon, hogy
fáradjon be valamelyik rendőrkapitányságra meghallgatásra? "
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Azokon a helyszíneken, ahol megalapozottan feltehető, hogy a nyomozás szempontjából
lényeges bizonyítékok találhatóak, a nyomozó hatóságnak kötelessége az eljárás sikere s
lefolytatása érdekében a házkutatás és/vagy lefoglalás foganatosítása, ,a bizonyítékok
biztosítása céljából szükséges eljárási cselekmények végrehajtása . Ha az esetleges
bizonyítékok az elkövetéssel gyanúsítható személynél találhatóak, úgy az ő előzetes értesítés e
meghiúsíthatja a bizonyítékok beszerzését .

6. „Nem gondolja, hogy inkább azt az M. Richárdot kellene őrizetbe venni, aki luxusautójáva l
két embert ölt meg egy közúti balesetben, majd már másnap egy hasonló autóban járta
Budapest utcáit? Nem gondolja, hogy az alvilághoz több szálon kötődő, két ember haláláér t
felelős ember veszélyesebb a társadalomra nézve egy 18 éves etikus hekkernél? ”
7. „Nem gondolja, hogy inkább azt a Farkas Flóriánt kellene őrizetbe venni, aki a gyanú
szerint több száz millió forintot lophatott el, és a NA V, a rendőrség, valamint az Európai Unió
Csalás Elleni Hivatala is nyomozást folytat(ott) ellene? Nem veszélyesebb egy olyan ember ,
aki több száz millió forintot lophatott el az államtól, mint egy 18 éves diák aki megóv egy
állami céget akár több milliárd forintos kártól is? ”

Ha a törvényi feltételei fennállnak, a Rendőrség minden bűncselekménnyel gyanúsítható
személy elfogása és előállítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket .

8. „A BKK ügyénél maradva: nem tartja indokoltnak Dabóczi Kálmán BKK-vezé r
előállítását, amiért az általa jóváhagyott online jegyrendszer nem csak milliárdos károkat
okozhat(ott) az állami cégnek hanem még illetéktelen kezekbe is juttathatta a BKV utasaina k
személyes adatait? "

A BKK Zrt. webes értékesítési rendszer hiányosságainak vizsgálata és az ebb ő l fakadó
esetleges büntetőjogi felelősség vizsgálata céljából a KR NNI Korrupció és Gazdaság i
Bűnözés Elleni Főosztálya, illetve a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó
Osztálya külön nyomozásokat folytat.

9. „Az eset ugyanannak a megfélemlítés-sorozatnak a része, mint amiben tüntet ő diákokat
követtek otthonukig, majd előállították őket? ”

A magyar Rendőrség nem félemlít meg diákokat .

10. „Nem tartja veszélyesnek, hogy az ilyen esetek miatt meginoghat a magyar állampolgáro k
bizalma a rendőrségben? Tudja, milyen következményei lehetnek, ha az emberek azt látják
hogy nem a valódi bűnösöket viszi be a rendőrség? "

Az eset feltárása során a Rendőrség a vonatkozó jogszabályi elbírások betartásával járt el . A
Rendőrségbe vetett bizalmat az adott ügyben nem a Rend őrség eljárása, hanem a, .,sajtóban
megjelent valótlan állítások, hamis információk terjesztése veszély+
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11. „Indít vizsgálatot az ügyben?

Vizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel :

Budapest, 2017. augusztus „„
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