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Tisztelt Tátrai Miklós Úr!

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete és
más bűncselekmények miatt Tátrai Miklós és társai ellen a fenti számon folyamatban
lévő bűnügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett
és a Központi Nyomozó Főügyészség részére is megküldött beadványával
kapcsolatban az alábbiakról

tájékoztatom:

A 2010. augusztus 31. napján foganatosított házkutatás sdrán annak érdekében, hogy
jogos érdekei indokolatlan mértékben ne sérüljenek, az Ön által használt HP Probook
4520s típusú laptop lefoglalását az eljáró ügyész nem foganatosította. A számítógépen
szereplő adatok megismerése és biztosítása érdekében azonban indokolt és
szükségszerű volt az adatok lementése, amelynek érdekében a merevlemez tejes
tartalmáról - a szükséges garanciális szabályok betartásával - oly módon készült
másolt, hogy az egyrészt teljes egészében megegyezett az eredeti tartalommal,
másrészt pedig, hogy annak utólagos módosítására - adatok törlésére, adatok
bevitelére vagy manipulálására - ne kerülhessen sor.
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A nyomozás során a számítógép merevlemezéről készült másolat áttekintése
megtörtént, megállapítható volt, hogy azon, Ön által is hivatkozott több személyes
jellegű adat mellett, nagyszámú, részben az MNV Zrt. működésével, részben jelen
üggyel is szorosan összefüggő adat található.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 193. §-ának (1) bekezdése alapján a
nyomozás elvégzése után az ügyész vagy - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a
nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védőnek az erre kijelölt helyiségben átadja a
nyomozás összefűzött iratait. Lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsított és a védő az
esetleges vádemelés alapjául szolgáló összes iratot - kivéve a zártan kezelt iratokat -
megismerhesse. A fenti jogszabály 701B. §-ának (5) bekezdése szerint a nyomozás
befejezését követően a terhelt, a védő és a fiatalkorú törvényes képviselője másolatot
kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyeknek a megismerésére a 193. § (1) bekezdése
alapján jogosult.

Tekintettel arra, hogyaszámítógépen fellelt adatok módosítására lehetőség nincs,
ugyanakkor a számítógépen talált adatok egy jelentős része jelen ügyben bizonyíték,
így azok megismerésére az ügy egyéb gyanúsítottjainak és védőinek lehetősége van.

A fentiek ellenére azonban - a beadványban írt jogos érdekek figyelembe vétele
érdekében - az ügy egyéb gyanúsítottjainak és védőknek a hivatkozott adathordozó
kiadásra nem kerül, az érintettek az azon szereplő adatokat kizárólag a Központi
Nyomozó Főügyészség hivatali helyiségében tekinthetik meg, figyelembe véve az Ön
személyiségi jogait is.

Budapest, 2012. május 9.
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