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tárgy:  feljelentés információs rendszer vagy adat megsértésének alapos
gyanúja miatt

Tisztelt Hatóság!

Alulírott Kovács Béla a tudomásomra jutott információk szerint a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
423. § (1) bekezdésbe ütköző, és a szerint minősülő, információs
rendszer  vagy  adat  megsértése bűntette  elkövetésének  alapos
gyanúja miatt

F E L J E L E N T É S S E L

élek  az  Index.hu  online  hírportált  működtető  Index.hu Zrt.
(  Cégjegyzékszám: 01-10-044705,   Adószám:  12765335-2-41,  Székhely:
1033 Budapest, Flórián tér 1.) ellen az alábbi tényállás alapján.

Kérem  a  Tisztelt  Nyomozó  Hatóságot,  hogy  feljelentésem  alapján  az
eljárást lefolytatni és annak eredményéről tájékoztatni szíveskedjen.

2017.  december  08-án  11:56  perckor  Nagy  Attila  Károly,  az  index.hu
online hírportál egyik újságírója közzétett egy „Hatalmas biztonsági rés a
Magyar  Posta  honlapján”  nevezetű  cikket.  (
http://index.hu/tech/2017/12/08/hatalmas_biztonsagi_res_tatong_a_magya
r_posta_honlapjan/ ) 

Az újságíró a cikkben részletezi,  hogy egy nagyon súlyos biztonsági rés
található a Magyar Posta oldalán, melyről egyik olvasójuk értesített őket
azután, hogy a hibát ugyan jelezte a Posta felé, de a javítás a mai napig
nem történt meg. 

Az újságíró alábbi állítása:

„Az  Indexhez  írt  levelében  pontosan  leírta  milyen  lépésekkel,  milyen
jellegű adatokhoz lehet jutni. Kipróbáltuk, a biztonsági rés valóban létezik,
tetszőleges alkalommal reprodukálható  (természetesen itt  nem írjuk  le,
hogy  milyen  lépések  szükségesek  a  Magyar  Posta  ügyféladatainak
megszerzéséhez):”
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véleményem  szerint  meglapozza  a  feljelentésemben  nevezett
bűncselekmény tényállását,  mivel  az újságíró  jogosulatlanul,  a  rendszer
kereteit túllépve fért hozzá harmadik személyek személyes adataihoz. 

A fentiekben leírtak alapján kérem T. Nyomozó Hatóságot, hogy
az eljárást lefolytatni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. 12. 08.

Önkéntes Kiberjogászok Szervezete

2


	Alulírott Kovács Béla a tudomásomra jutott információk szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 423. § (1) bekezdésbe ütköző, és a szerint minősülő, információs rendszer vagy adat megsértése bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt

