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l\ zsl'tt.trlís llLirltcttc llliatt it BRFK S,,..tr czett I].l:'i,.t ti. I-llc.rri F(itlsztiilyáttak Szerr.cz-ctt

[]irrt(izcís Ellcrri osztiiIrárl í)|()rri'.n l ]] ]í)l0. b|i ./.illl.']l irtclLtlt b[iIti"igylrc-rt a nyotrlozó
Itlrttislig ]()| | . .jtiIiLrs I.5-c<rl kclt ll ]l.'..]]..'...iisrc Ili\ lrlkr)/l'l. i]Lttlrrítlislitril sz-tiItl hatÍroz'lrtlt clIctl
;.r tlr'. []orlokr 'l'urrrris Richrirtl .ilt.,. '.. -., .:itt pan;.rrl .. [Je l..)().S (|)bckczclc<sc<ltck b) p()ltl.ii.l

lrIutr irin

t lutasítont.

E ltltiirtlzitt e ||ell a Be. l9.5.5r (.5)bekez...j.c'.rlap.járl torit'rl'ri.jtrStlrroslatnak rrirrcs heIye.

I\t)oKol.{s;
A zsltrtlllis búrrltettc és tltís [rttIl..:.:.:'..::'., tttiatt iIl.l..il irLtrttigr'[retl a tryomozó hatóság dL'

Btltltlkr' l.aIltl'is Richiirclot ](tl l ...... . ..lll tartLii.,:': illrllglrttlr ki. rlrclyrlek stlrán a tatllt ..il
Itvtlttttlz-ti lrattisítgrlak a'l ill1[):.-]....- .. ..... t.e li..].i..jIc kijlcIcz(i clörrtésévcl sz,etltbetl..

pattlsz-bcltclr liIr1't Irr Li.j ttltt be . \ ......-... 
.'..r.lr liItr: ...:-:.'lIl1l.l lrlirJl jlirr rt tlytltrrtlzti lratósíg a

tlrlLitlak l r ltlltltlll.istcítc-I ttletltr...... . '. -.:kozii..... .,ll Ici1ltl tllcuta.uaclásaként értéke ltc. ós

2()l l. jtilitrs l5-u{rl kr-.lt hallit.t.z..:'. .. .. ...-.titlak .. .l-l.ltrtllí:tt.itc-l I-t-tc'l-ttcssó'gre hivatkozíssitI
(iil.ltiIlir lllÜ!tll!ll(|ii\lil li Br' r] l : ... :-...-...i alu:. .... r.]Ltil't.Ilrrttlt.

\z cirrtlr.lt() nit(Lir'()li.rt c-iicrt tir. Borirrxr T.rnr;:. Richlird lttl l. ;trlrLr: 
t-5-r-irt 

l)i.ula\./.l..jclcrttctt be.

tttclrllctt lcit-tl,c'ébct-t u korírbbi [re.adriitl-rlt[... ttlglaltakat isttté[c-lr,c a sajt(lszalraclságról ós u

tllcítlilttilt.tttlrttrtk allt;lr.ct(i szabályairól sz.tilr' ]t)l(). él i CÍV. t(jrr'érrv ó.s\-írlak (|) cs (2)

|.rckcztIe<scí|lctl lilellrltakrir ltivatkoztltt. I]'r ' \Zcl.iIlt L|/. Li.;sá.uír.ti a taltLir'alltltlliist il

lltirltc(ticIjtir.iislrlrlt rttcgtlt.uacIhat.ja. ha itz- itltirt.l..reiól.or.r.írsiirlirk |.cIlctlósórc \'cZetllc' A pitttl.tsz.tls

tttltlt ltl.t.lt is. lltlu1' az, ctltlített t()r.vérrY ó':\ .: [-rekcz-clésc ala;l.jlirr o l.l\'()ll-loZ(i hattisiig csak
kir óte lcsclr irldtlktllt c-settrett kötelezlreti az éritltettet az irllilr.rrlácitrlbrrás f.e lf.edésérc. A
k()lclczc<s ttctlt sót.tlret tnás jo.eszabályi rertt;.'lkezést. és az ELrrópai Enrber.i Jo.ei Bíl.ósá.e
t|iilttciscit. JcIc-tl c.setbc'tl a nvtlm<lzó hatti:.rg a kötelezés irlclokoItsáeát érclenlhert l]enl
tr.irtr.rsztot tlt lrlli.

'\ pr.rrtasz rtcnt alapos.

.\ rctlclclkc.zósre álló adatok szerint Dr. Bodoky Tanlás Ricltírrcl tarlti Íiisz,erkesz-t(i.ie a

\!\].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

N'l lt! r'lt I.['cttkstlck is Ineuk|ilclték'

A lltttti l'tz cItllítc-tt cikkéberl a .jeIen
ctll|íttíst. lt rtcki rltcgk|ilclött adatok a

kcrtiItck isrnclr-tIcn tcttcsek birrokiiba.

bi-irrtet(r..ljlir.íts tár.u1,lit kcípez-(i b[irrcsclckrrlciltyekr.(iI tett

.jeIerl Ligr'bert r izsgi'ilt btirlcse lckrtlcítty, clk(ivctése Lit.jírl
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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
6.'s-" (2) bckczclésórt.-.k .jrt.-.i::l.'".':. l rnédiutat.taltlt]t-.zttlgíltató. l'alatrrittt a r'ele
ll.tttltkar'isz'tlrlylratl r.agr tt-'tl.i.. lt..ti.t.i';i 1'gl1irr€ iríllr trl.i itrgr i:ztll)\,bult ír||ti szenréIy .jo.uosrrlt
irrlbrrlríciólilrrásai titokLrarr tartlr.lr'.. "111isági és hutti.l.isi ...liiirlisok soriitt is. Í.cItéve. ho.ey a

sz.ánríla átatlott irrlbrrlráciti közzetrjteiehez köz.érdek l.ltz'tld(jtt.

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 közzétételéIe nenl 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-désélrek értelméberi a 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.

Er.I.c 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.u Il::: j\ l ehetősé c.

Bttdape ,,;t, 20] l, október l7,
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