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FW: SZIGNÁLÁS: dr. Sziklay Júlia --> FW: a Digitális Jólét Programjáról szóló
2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 4. c) pontja szerinti feladat végrehajtásáról
szóló jelentés
Kormányjelentés_internetes_zaklatás (08.03.).docx; NAIH levél DJP.pdf

NAIH ügyszám: NAIH/2016/4734/J
Hiv.sz.: XX-BJFHÁT/99-/2016
Tisztelt Államtitkár Úr!
A NAIH részéről jelezni szeretnénk, hogy a tárgybeli jelentés tartalmával egyetértünk, ugyanakkor információink
szerint a működő megoldásként hivatkozott intézkedés az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről
(Be. 158/B-158/D.§) elrendelésére a valóságban igen ritkán kerül sor. Amennyiben lehetőség van rá, nagyon
örülnénk egy írásos visszajelzésre az IM részéről arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló igazságügyi statisztikák
szerint 2014-től napjainkig kiskorúakat érintő online zaklatás esetében hány alkalommal került sor az intézkedés
bírósági elrendelésére?
Üdvözlettel:
Dr. Sziklay Júlia
dr. Julia Sziklay PhD.
Head of Department
International Affairs and Public Relations Department
National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Address: H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postal address: H-1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36-1/391-1406
Fax: +36-1/3911410
Email:sziklay.julia@naih.hu
web address: www.naih.hu

From: IM - Büntetőjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárság [mailto:bunteto@im.gov.hu]
Sent: Thursday, August 4, 2016 12:48 PM
To: elnok@naih.hu
Subject: FW: a Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 4. c) pontja szerinti feladat
végrehajtásáról szóló jelentés tervezete - közigazgatási egyeztetésre történő kiküldés
Tisztelt Elnök Úr!
Dr. Miskolczi Barna miniszteri biztos úr megbízásából továbbítom a tárgybeli levelünket a melléklettel.
Üdvözlettel:
Buczkó Mátyásné
titkársági szakreferens
Igazságügyi Minisztérium
Büntetőjogi Jogalkotásért Felelős
Helyettes Államtitkárság
tel: 795 5860
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
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