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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s
(Jobbik) országgyű lési képviselő „Ki hibázott az etikus hacker meghurcolásakor?” című,

KI17158 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . szeptember ,ILQ."
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Sneider Tamás úr részér e
országgyűlési képviselő

Válasz Sneider Tamás (Jobbik)
K/17158 . számú, „Ki hibázott az etikus
hacker meghurcolásakor?” címen
benyújtott írásbeli kérdésére

Budapes t

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Ki hibázot t
az etikus hacker meghurcolásakor?” címmel benyújtott, K117158. számú írásbeli kérdésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Az írásbeli kérdéssel érintett üggyel összefügg ő büntetőeljárás feljelentésre indult, annak során
a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó
Osztálya járt el a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez ő ügyészi szerv felügyelete mellett .

A nyomozó hatóság a tényállás megállapítása során köteles az elkövető motivációját és az
elkövetés egyéb körülményeit is teljes kör űen, többek között a gyanúsított kihallgatása útján
tisztázni. Indokolt kiemelni, hogy önmagában az a körülmény, hogy a feltételezett elkövet ő az
elkövetést követően felfedi magát és az elkövetés módszerét, még nem alapozza meg a
cselekmény társadalomra veszélyessége hiányának megállapíthatóságát. A nyomozás
megindításának idején az akkor rendelkezésre álló adatok alapján a b űncselekmény gyanúj a
fennállt .

A nyomozás során a volt gyanúsított vallomása, a tő le lefoglalt levelezés tartalma és az eljárás
során beszerzett adatok alapján az eljáró hatóság megállapította, hogy nevezett cselekmény e
nem veszélyes a társadalomra, ezért a- nyomozást megszüntette . Az eset vizsgálata során a
Rendőrség szakszerűen és a vonatkozó jogszabályi el ő írások betartásával járt el .

Budapest, 2017 . szeptember „/j,Z”
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