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álló adatok szerint Dr. Bodoky Tanlás Ricltírrcl tarlti

\!\].i|L!q54l.|tLt interlletes portálnak. ő íita a l)ortiiloll 2()l l. .júliLrs 6-ín rllegjclerrt
..N{lrglaI.Lcaks: Meghackelték a Brokerlletc.t.. cínl[i cikket. tltelylrcrl arróI acltltt Irír.t. lro.u1
l.eIt(ir.ték lr l)rtlsgu-rrl-('.iclPor.t egyik szerver.ét. és a letöltött l.írilokkal Itlegkcrestók a pérlz|igyi
tattlicsl.tc|tit isnlcI.ellen hackerek. a letöltott adatokat tötrb nléclraválIalathoz,. köztr-ik a
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A lltttti l'tz cItllítc-tt cikkéberl a .jeIen bi-irrtet(r..ljlir.íts tár.u1,lit kcípez-(i b[irrcsclckrrlciltyekr.(iI tett
ctll|íttíst. lt rtcki rltcgk|ilclött adatok a .jeIerl Ligr'bert r izsgi'ilt btirlcse lckrtlcítty, clk(ivctése Lit.jírl
kcrtiItck isrnclr-tIcn tcttcsek birrokiiba.
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A sait(rszabaclsÍgI.ól és a tttetli.rt.l:.i.1]Il-.űi ulapvető szahÍlririrtil sz-ó|ó 20|0. évi CIV. tör.vény
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A ltvolttozís adatai szerint Dr. Bt.'t]okr Tarrrás Richárd birttlkába bűrrcselekményből származó
udatok kerLiItek. ntell,ek l sértelt uz,eti titkát képr'z'ik. ez.ek közzétételéhez semmilyen

közérdek neln fÚizodik. Uglanakktrr a irtlatkozott cikkbtll nre.uállapítható, hogy a megszerzett
adutok közzétételéIenenl is került rr.ri. tllc-9o a cikk ir utal rá. hogy azokat az írő jogi és
uclut véde l rlr i rlte'rÍbrttolásból tretrl ktiz, t

Ebből tehát az következik.hog} Dr. Bt.rtit'rkY Tanlá. Riehárd a 20l0. évi CIV. törvény ó.$-a
(2) bekez-désélrekértelméberia btintettle liárásban tcirtétttl taIrrikihallgatása során nem jogosult
az irrformációforrásának titokban tant\jra. Errrellett a tlyomozó hatóság a sérelmezett
határozatábalt helyeserr uta|t an.a. htr-i\ a tanú rrl]oniástételérlek a Be. 8|-82.$$-aiban
sz.abályoz,ott esetei közül e.e1ik \enl \..nutkozik rá. ígi alappal nem hivatkozhat mentességre
éS a tantivallornást sem ta-eadhat|a llle_g.
l.igvclclttltrcI a trvottlozó lratti.ás ttirréltres és tllegalapoz-ott határoz-atárlak hatályorr kívtiI
Itc l r'ezeíse<t.c \ itg\ llle g\ Ítlttrztlttí.ít.uIl::: j\ l ehetősé c.
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