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I. A kutatás célja és a kitűzött kutatási feladat rövid 
összefoglalása 
 

Az államok közötti, bűnügyi területen megvalósuló rendőrségi együttműködés és 

adatcsere az Európai Unióban olyan mértékű, amely már az együttműködések rendszerszintű 

áttekintését igényli, és amely a személyes adatok védelméhez való jog és egyéb alapjogok 

veszélyeztetésének és sérelmének globalizálódását hozza. Ennek egy sajátos, adatvédelmi 

szempontból való megközelítését célozza az értekezés, amely kizárólag a bűnmegelőzési célú 

adatkezeléseket veszi górcső alá. A téma aktualitását az adja, hogy 2009. december 1-jén 

hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, amely a rendőrségi együttműködés felülvizsgálatát és 

az adatvédelmi rendelkezések átfogó rendezését irányozza elő. 

A nemzetközi bűnügyi együttműködés területén a szorosabb és hatékonyabb 

bűnmegelőzés érdekében egyre nagyobb az igény a személyes adatok kezelésére, újfajta, 

átfogó adatbázisok létrehozatalára, az adatcserék folyamatának egyszerűsítésére, az 

adathozzáférések szélesebb körű biztosítására és kevésbé megbízható forrásból (pl. 

magánszemélytől, magánszervezettől) származó vagy nyílt forrású adat „hasznosítására.”  

A személyes adatok védelméhez való jog tehát több szempontból is veszélybe kerül. A 

személyes adatok védelméhez való jog az egyének részéről felmerülő igény, amely szorosan 

hozzátartozik az emberi mivoltukhoz. Ugyanakkor az is elvárás – nemcsak az egyén, hanem a 

közösség részéről is –, hogy az állam garantálja a biztonságukat,
 1

 hiszen örök érvényű állítás, 

hogy biztonság nélkül a szabadságait sem tudja az ember megélni. A biztonság garantálása 

azonban a jogok és szabadságok korlátozásával jár: ebben az esetben alapjog korlátoz 

alapjogot. 

A személyes adatok védelméhez való jog és a biztonság iránti igény látszólag 

kibékíthetetlen ellentmondásban van egymással, hiszen a bűnmegelőző hatóság a biztonság 

garantálása érdekében személyes információt gyűjt, ezek maximalizálására törekszik, 

rendszerez, értékel, amelyből következtetéseket von le. Az értekezés elsődlegesen arra a 

kérdésre keresi a választ, hogy lehetséges-e – és ha igen, hogyan – az Európai Unió 

vonatkozásában a bűnmegelőzési célú rendőrségi adatkezeléseket még hatékonyabbá és 

szervezettebbé tenni úgy, hogy az a jogállami követelményeknek is megfeleljen. Milyen 

                                                      
1
 lásd. bővebben COM(2011) 32 végleges - 2011/0023 (COD) - Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács 

irányelve az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében 1. cím 
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szervezeti keretek között, milyen eszközzel és milyen garanciák mellett lehet bűncselekmény 

hiányában is beavatkozni az egyén életébe? 

A fő kérdés megválaszolásához előzetesen körbe kell járni számos előkérdést meg kell 

vizsgálni. Az adatvédelem területén a következő tényezőkre kell figyelemmel lenni: 

1. Mit jelent a személyes adatok védelméhez való jog? Mi a viszonya a magánélet 

védelméhez fűződő joghoz (privacy-hez)? Milyen módon biztosított a személyes 

adatok védelméhez való jog az EU tagországaiban?  

2. Hogyan érvényesül a jogvédelem a rendőrségi együttműködés keretében? Van-e és 

kell-e átfogó adatvédelmi szabályozás a bűnügyi együttműködésekre nézve? 

3. Kell-e (egyáltalán lehet-e) különbséget tenni a rendőrségi együttműködésen belül 

az egyes adatkezelések között az adatkezelés célja szempontjából? Alapjogi 

szempontból indokolható-e a bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezelések 

közötti különbségtétel? 

4. Kell-e differenciáltabbá tenni a szabályozást az adatkezelő személy (EU, uniós 

szerv, tagállam, harmadik állam, magánfél) szempontjából vagy a kezelt adatok 

köre tekintetében (tényeken vagy véleményen alapuló személyes adat, biometrikus 

adat, nyilvános adat stb.) vagy az érintett személye (lehetséges elkövető, 

gyanúsított vagy ezek kapcsolatai, áldozat, tanú stb.) vonatkozásában? 

5. A harmadik államokkal fennálló rendőrségi együttműködések tekintetében milyen 

hiányosságok jelentkeznek? Hogyan lehet azokat kiküszöbölni? 

6. A deklarált adatvédelmi garanciák tudnak-e és ténylegesen érvényesülnek-e a 

gyakorlatban? Milyen módon lehet ezt elősegíteni? 

A rendőrségi együttműködés vonatkozásában pedig a következő kérdések 

megválaszolása elengedhetetlen: 

1. Hoz-e és ha igen, milyen változást idéz elő a Lisszaboni Szerződés a rendőrségi 

együttműködések adatvédelmi szempontú értékelésében? 

2. A meglévő eszközrendszerrel és kapcsolati hálóval hogyan lehet hatékonyabbá, 

szervezettebbé tenni az EU-ban a bűncselekmények megelőzése iránt folytatott 

küzdelmet?  

3. A jövőre nézve milyen új eljárások és eszközök bevezetése vagy a jelenlegi 

megoldások újragondolása lenne szükséges a hatékonyabb együttműködéshez? 

Milyen irányt vehet az uniós rendőrségi együttműködés fejlődése? 
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Minderre tekintettel a disszertáció tárgya az, hogy az Európai Unió területén és az 

EU viszonylatában bűnügyi területen megvalósuló együttműködéseket adatvédelmi 

szempontból értékelje. A bűnügyi együttműködés vonatkozásában a rendőrségi 

együttműködés vizsgálatára szorítkozom, melyet az indokolt, hogy az igazságügyi és a 

rendőrségi együttműködés lényeges elemeiben eltér egymástól, azok adatvédelmi 

szempontból sem kezelhetők homogén halmazként. A rendőrségi együttműködés a bűnügyi 

együttműködésnek az a területe, amelynek a szabályai hiányosnak tekinthetők. Az értekezés 

azon túl, hogy „adatvédő szemüvegén” keresztül mutatja be az uniós adatcsere folyamatait, a 

rendőrségi együttműködés keretében kizárólag a bűnmegelőzési célú adatkezeléseket 

vizsgálja. Így az értekezés nem foglalkozik az egyéb, például a közrend vagy a közbiztonság 

érdekében folytatott adatkezelésekkel. Ez a sajátos megközelítés lehetőséget ad a rendőrségi 

adatcserék kellő mélységű és differenciált elemzésére, értékelésére. 

Ennek megfelelően alakult ki az értekezés pontos címe is. Az egyértelműen 

meghatározza, hogy azon – az EU keretében megvalósuló – rendőrségi együttműködésekkel 

kívánok csak foglalkozni, amelyek személyes adatkezeléssel járnak, és amelyek célja a 

bűnmegelőzés. 

1.  A személyes adatok kezelése és az adatvédelem területén meg kellett határozni az 

értekezés során alkalmazandó fogalmakat (pl. személyes és különleges adat, open source adat, 

adatkezelés és adatfeldolgozás stb.), melyek tekintetében a vizsgált jogforrások eltérő vagy 

hiányzó meghatározásai megnehezítették a fogalmi tisztánlátást. Ehhez szükséges volt 

azoknak a pontos rögzítésére. Fontos arra is utalni, hogy kizárólag a személyes adatok 

védelméhez való jog szempontjából releváns adatkezelési folyamatokat elemzi az értekezés, 

nem tárgyalja valamennyi, így a magánélet védelméhez való joggal érintett együttműködési 

formát (pl. titkos információgyűjtés, fedett nyomozó alkalmazása). 

2. A bűnmegelőzési célú adatkezelések kapcsán a bűnmegelőzés és a bűnüldözés 

elhatárolása is számos kérdést vet fel. Tekintettel a sajátos szempontra megkerülhetetlen volt 

ezek tisztázása is. Ebből következik, hogy a téma nem terjed ki a bűnmegelőzés területén 

hatáskörrel rendelkező szerv valamennyi személyesadat-kezelésére (így például a személyzeti 

adatok kezelésére). Arra is utalnék, hogy bűnmegelőzési célú adatkezelést nemcsak 

rendőrségi szervek végeznek, de ezen adatkezeléseket is csak a rendőrségi bűnmegelőzés 

viszonylatában értékelem. 

3. Az értekezés célja az Európai Unión belül – ideértve a tagállamok között és az EU 

szerve által –, illetve az Unió és harmadik állam vonatkozásában megvalósuló, jelenleg 

hatályosuló, a rendőrségi együttműködés keretében született megállapodások, uniós és belső 
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jogforrások, valamint a bírói gyakorlat elemzése volt. Az értekezés valamennyi adatkezelési 

folyamat esetében a releváns jogi aktusok ismertetésére, elemzésére és következtetések 

megállapítására vállalkozik. 
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II. A kutatás során alkalmazott kutatási módszerek és az 
értekezés felépítése 
 

1. A kutatás során alkalmazott kutatási módszerek 

Az értekezés elkészítése során jogtudományi kutatásokra jellemző kutatási 

módszerekkel dolgoztam. A kutatási módszereim az anyaggyűjtéstől a konklúzió 

megállapításáig az értekezés készítésének valamennyi fázisát jellemzik. Az elsődleges 

módszer a jogszabályok és egyéb jogforrások elemző leírása, értékelése, nemzetközi és a 

hazai jogalkalmazói gyakorlat ismertetése és következtetések levonása. Természetesen a jogi 

normák értékelésén túl a hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozása történt meg.  

Az értekezés a nemzetközi és uniós dokumentumok értelmezése során elsősorban az 

angol és – amennyiben az adott nemzetközi megállapodás, uniós jogforrás, bírói ítélet vagy 

egyéb közlemények, jogi vélemények magyar nyelven is elérhetők voltak – a magyar nyelvű 

változatot vettem alapul. Bizonyos esetben azonban szükséges volt az angol és a magyar 

nyelvű források együttes használata is, azok összehasonlítása. A magyar szabályozás 

ismertetésénél elsődlegesen az Alaptörvényre és a belső jogszabályokra, valamint 

alkotmánybírósági határozatokra támaszkodtam. Az uniós és magyar szabályok hazai 

érvényesülése tekintetében felkerestem továbbá a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 

Központot és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet. 

A normatív módszer az egész értekezésen végighúzódik, amely jelzi a pozitív jogi 

források jelentőségét, és azt is, hogy szakirodalmi forrás ebben a témakörben elenyésző 

számban lelhető fel. Itt utalnék arra, hogy számos olyan szervezet létezik – különösen uniós 

szinten –, melyek a jogalkotási dokumentumok kapcsán vélemény megfogalmazására vagy 

állásfoglalás kiadására jogosultak. Ezek értékelő bemutatásra kerülnek.  

Az esetjogi gyakorlat szempontjából megkerülhetetlen az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának gyakorlatának bemutatása, és ezek tükrében a 

normatív szabályok értékelése. 

A szakirodalom tekintetében az elsődleges források használata volt a cél. Az 

értekezés a kutatási témában megtalálható releváns szakirodalmi források feldolgozásának 

teljességére törekszik. Tekintettel arra, hogy a feldolgozott témában nagyon kevés hazai 

szakirodalmi forrás lelhető fel, ezért inkább külföldi szakirodalmi forrásokra lehetett 

támaszkodni. Ugyanakkor egyetlen szakirodalmi forrás sem foglalkozott a bűnmegelőzési 

célú rendőrségi együttműködés adatvédelmi szempontú értékelésével, ily módon az 
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értekezésben feldolgozott egyes jogterületek szintézisével lehetett egyfajta álláspontot 

kialakítani. A szakirodalmi források angol, német és magyar nyelvűek. Ezeknek a beszerzése 

hazai és külföldi könyvtárakban, kutatóintézetekben és elektronikusan hozzáférhető jogi 

adatbázisokból történt meg. Külföldi tanulmányútra egy alkalommal, 2012 októberében került 

sor, mely alkalommal a freiburgi Max Planck Institute-ben töltöttem el közel egy hetet. 

 

Kiegészítő jelleggel került sor az összehasonlító jogi módszer alkalmazására. A 

nemzetközi jogi dokumentumok, az európai uniós jogforrások és a hazai jogszabályok közötti 

megfelelések és ellentmondások ily módon kerültek elemző bemutatásra. 

Az értekezésnek nem tárgya a rendőrségi együttműködés és a személyes adatok 

védelméhez való jogtörténeti állomásainak bemutatása, ennek megfelelően a történeti 

módszer alkalmazása csak a feldolgozott témához feltétlenül szükséges mértékben nyer 

alkalmazást. 

 

A kutatás intenzívebb jelleggel 2009 óta folyik. Ettől kezdődően számos tudományos 

pályázatban vettem észre, amelynek keretében a kutatómunka elmélyítésre került. 2009-ben 

az OTKA K63795 keretében „Adatvédelem a büntetőjogban” című témakörben, 2012-ben a 

TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0010 számú projekt keretében az „Uniós szervek adatkezelése a 

bűnügyi együttműködés során, különös tekintettel az Europol tevékenységére” című 

témakörben és „az Európai Unió által kötött bűnügyi adatkezelésre vonatkozó szerződések” 

című témakörben folytattam kutatómunkát. Míg 2013-ban „Adatvédelem a büntetőjogban, 

különös tekintettel az európai igazságügyi és bűnügyi együttműködésre” című témakörben 

született 4 ív terjedelemben tanulmányom a már hivatkozott TÁMOP projekt keretében. 
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2. Az értekezés felépítése 

 A doktori értekezés négy nagyobb szerkezeti egységre oszlik.  Az első részben 

történik meg a téma lehatárolása, és a fogalmak tisztázása, a második részben a személyes 

adatok védelméhez való jog nemzetközi, regionális és hazai jogi kereteinek bemutatása, 

értelmezése, a harmadik részben pedig az uniós rendőrségi együttműködés bemutatására és 

adatvédelmi szempontú elemzésére kerül sor. Az értekezés a negyedik résszel zárul, mely a 

tudományos megállapításokat és következtetéseket foglalja össze. Az értekezés ezen 

felosztását az egyes nagyobb részterületek egyedi vizsgálata indokolta, amelyek azonban 

szoros összefüggésben is vannak egymással. Ennélfogva az értekezés számos ponton 

megjelöli az „érintkezési pontokat”. Ezek szintézisét azonban az utolsó rész adja. 

 

 Az értekezés első része a kutatás tárgyát határozza meg, azzal, hogy egyértelműen 

lehatárolja azt a területet, amellyel a szerző nem kíván foglalkozni. Mindezt úgy teszi, hogy 

meghatározza azokat a fogalmakat, amelyek az értekezés későbbi feldolgozásához 

elengedhetetlenül szükségesek, így például a rendőrségi együttműködés fogalmát és 

összefüggéseit, a személyes adatok védelméhez való jog és az adatcsere fogalmát, azok 

egymáshoz való viszonyát, valamint a bűnmegelőzés meghatározását. 

 

 A második rész a személyes adatok védelméhez való joggal foglalkozik, annak 

nemzetközi, regionális és hazai jogvédelmi gyakorlatát mutatja be. Ez a rész röviden leírja 

azokat a nemzetközi jogi dokumentumokat, amelyekben a személyes adatok védelméhez való 

jog deklarációja megtalálható. Ennél részletesebben és az esetjogi gyakorlat feldolgozásával 

mutatja be az értekezés az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európa Tanács 108. 

egyezményének a rendelkezéseit, valamint az Európai Unióban megvalósuló 

alapjogvédelmet. Az adott rész – a részmegállapításokat megelőzően – ezen előírások hazai 

jogunkban való megvalósulásának kérdésével zárul, melynek keretében ismertetésre kerül az 

Alaptörvénybeli deklaráció és a személyes adatok védelméhez való jog Alkotmánybíróság 

általi értelmezése. Az alapjogi kérdéseken túl pedig a személyes adatok kezelésének általános 

szabályait meghatározó és alapjogi szempontból releváns törvényi rendelkezések bemutatása 

történik meg. 
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 Az értekezés harmadik részében az EU keretében megvalósuló, bűnmegelőzési célú 

adatkezeléseket, rendőrségi együttműködési formákat tárgyalom. Ezen belül az 

adatkezeléseket három csoportba osztottam az alapján, hogy az adatkezelésben milyen 

alanyok vesznek részt, és ki végzi az adatkezelést.  

Az első csoportba azokat az adatkezeléseket soroltam, amelyet uniós szerv végez. 

Ennek a kulcsszereplője az Europol. Az EU-ban nem sok központi adatbázis létezik, de a 

rendőrségi együttműködés körében az Europol kizárólag az a szerv, amely szupranacionális 

szervként végez bűnmegelőzési célból adatkezelést. 

A második csoportban a harmadik országokkal való együttműködést tárgyalom, amely 

egyrészt megvalósulhat uniós tagállam és harmadik állam, uniós szerv és harmadik állam 

között, illetve az Európai Unió és harmadik állam viszonyában. Ebben a bontásban tekinti át a 

dolgozat a jelentősebb nemzetközi megállapodásokat. Ennek a fontosságát az adja, hogy akár 

ugyanazon tárgyban is születhet – eltérő szerződő felek között – megállapodás. Így például az 

utas-nyilvántartási adatok továbbításáról szóló (PNR) egyezmény elsőként az EU és az 

Amerikai Egyesült Államok között jött létre, de a későbbiekben Csehország is kötött e 

tárgykörben az USA-val nemzetközi megállapodást.  

 Harmadrészt pedig azokat az adatkezeléseket vettem górcső alá, amelyek az uniós 

tagállamok keretében valósulnak meg, akár valamilyen szerv közbejöttével, akár közvetlenül. 

  

 A negyedik részt az értekezés konklúziója adja, mely a korábbi részek szintézise. 

Ebben sor kerül az egyes tudományos megállapítások tézisszerű megfogalmazására és azok 

alátámasztására, a jövőbeli lehetséges és egyébként kívánatos irányvonalak „megrajzolására.” 
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III. A tudományos eredmények rövid összefoglalása és a 
hasznosítás lehetőségei 
 

1. Megállapítások az uniós adatvédelem területére nézve 

1.1. A rendőrségi együttműködés, mint alapjogi vita – az EJEE és az Alapjogi Charta 

jelentősége az uniós adatkezelésben 

A rendőrségi együttműködés továbbfejlődésének alapvető kérdése az állami 

beavatkozás mértékének és az alapjogok határainak tisztázása. Amíg ez kielégítő módon nem 

történik meg, a tagállamok bizalmatlansága miatt általános érvénnyel nem fog tudni 

érvényesülni az együttműködés. Így mondhatjuk azt, hogy a rendőrségi együttműködés 

területének kialakítása elsődlegesen alapjogi vita. Elsősorban a közös értékekben kell 

megegyezésre jutniuk a tagállamoknak, így különösen abban, hogy a korlátozás tekintetében 

mi az a határ, amit a közös európai hagyományok megengednek.  

A rendőrségi együttműködés fejlesztésének, mint alapjogi probléma megoldásának 

megfelelő kiindulópontja lehet a Lisszaboni Szerződéssel elfogadott Alapjogi Charta és a 

kötelező érvényűnek elismert EJEE. Az EU-nak eddig az időpontig (2009. december 1.) nem 

volt alapjogi katalógusa. 

 

Az EJEE-hez való csatlakozás nemcsak az egyezményben rögzített alapelveknek, 

hanem az EJEB gyakorlatában kimunkált „szellemiségnek” az elfogadását is jelenti. 

Az EJEE nem tartalmazza a személyes adatok védelméhez való jogot, ugyanakkor ez 

nem jelenti azt, hogy ne védené a személyes adatokat. A Strasbourgi Bíróság esetjogából 

egyértelműen kiderül, hogy a személyes adatok nincsenek védelem nélkül. 

Azzal, hogy az EU az EJEE-hez csatlakozott megerősítette azt a korábban is folytatott 

gyakorlatot, hogy sok esetben az EJEB esetjogára hivatkozott. Nyilvánvaló az is, hogy az 

Egyezményben rögzített alapelvek nem formális deklarációk, hanem értéket, tartalmat 

közvetítenek. Az EJEE értelmezésére azonban továbbra is az EJEB jogosult. Az általa 

értelmezett, és egyébként az EU Bíróság által már korábban elfogadott és a közösségi 

általános elvek részének tekintett joganyagot az EU magára nézve kötelezőnek ismerte el. 

Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy a csatlakozással kizárólag a „szokásjog” öltött volna 

jogi formát, hanem az az EU-nak az alapjogok iránti elköteleződését jelenti. Ez különösen 

annak fényében ítélendő meg, hogy a Közösség eredetileg kizárólag gazdasági célból jött 

létre. 
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Az EJEE-hez való csatlakozás felveti annak a kérdését, hogy az EU Bírósága így 

alárendelt szerepbe került-e az EJEB-hez képest. Álláspontom az, hogy bizonyos 

vonatkozásban az EU Bíróságának döntése felülvizsgálható a Strasbourgi Bíróság által, így 

ebben az értelemben felülvizsgálati fóruma lesz az EJEB. Az EJEB kizárólag az EJEE-ben 

rögzített alapjogok valamelyikének megsértése tekintetében lehet jogorvoslati fóruma az EU 

Bíróságának.
2
 Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy az EU Bírósága az alapjogi kérdéseken túl 

számos más kérdésben is ítélkezik, ebben a tekintetben viszont az EJEB-nek nincsen 

hatásköre, így az EU Bíróságának döntéseit sem ítélheti meg. 

Az EJEB hatásköre abban is korlátozott, hogy annak ítélete csak akkor fog 

érvényesülni, ha azt az érintett végrehajtja, mert nincsen kényszerítő mechanizmusa. 

 

Az EJEE alapjogi katalógusán kívül meg kell említeni az Alapjogi Chartát is. Az 

Alapjogi Charta – amellett, hogy az EUMSz. is nevesíti – kifejezetten tartalmazza a 

személyes adatok védelméhez való jog deklarációját.  

Az Alapjogi Chartát idővel az EU Bírósága fogja tartalommal kitölteni, amelynek 

értelmezésében véleményem szerint az EJEB által kialakított gyakorlati irányvonalat fogja 

követni. Már csak azért is, mert az EJEE rendelkezései is kötelezők rá nézve.  

Az Alapjogi Charta által biztosított alapjogok tartalmi meghatározottsága 

szempontjából ki kell emelni, hogy az nem biztosíthat alacsonyabb védelmet, mint amit az 

EJEE garantál. Analógiát alkalmazva, az EU Bírósága sem részesítheti alacsonyabb 

védelemben az EJEB által kialakított védelemnél. 

Az Alapjogi Charta értelmezésével kapcsolatban a Charta még azt is rögzíti, hogy a 

tagállami közös alkotmányos hagyományokkal összhangban kell az egyes jogokat értékelni. 

Ez a hagyomány azonban nem egyes államok alkotmányos rendelkezéseit jelenti, hanem az 

európai közösség közös értékeit és elveit. Ez a megfogalmazás nagyban emlékeztet az EU 

Bíróság által kimunkált közösségi általános elvek fogalmára, amely annak a pozitív jogi 

megfogalmazásának tekinthető. Így az Alapjogi Chartában biztosított jogok tekintetében az 

EJEE és a közös európai értékek lesznek meghatározóak. 

 

Kérdés azonban, hogy mely uniós bíróság fogja az alapjogi bíráskodást ellátni. 

Elfogadhatónak tartom azt az álláspontot, amely azt mondja, hogy hatékonyabb lenne az 

                                                      
2
 v. ö. COM(2010) 573 végleges - A Bizottság közleménye az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony 

végrehajtására irányuló stratégiáról 
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alapjogvédelem, ha erre külön bíróságot hozna létre az EU. Az alapjogvédelem egyébként is 

sajátos területe az ítélkezésnek, és így az eljárások is gyorsabbak lehetnének, amely 

alapjogsérelem esetén elsődleges követelmény. Amennyiben azonban az ügy alapjogi 

kérdésen kívül egyéb kérdést is érint, akkor arra az általános bírósági eljárás lehetne az 

irányadó. 

 

1.2. Átfogó adatvédelmi szabályozás iránti igény 

Az Európai Unió adatkezeléseinek jogi hátterét, garanciáit átfogó szabályozással meg 

kell teremteni. Ehhez nem elegendő az alapjogi deklaráció, annak egyes aktusokban 

realizálódniuk is kell. A büntetőjog (normatív értelemben vett büntetőjog és a büntetőjogi 

tudomány is) csak alkotmányos, alapjogi keretekben működhet, értve ez alatt különösen a 

nemzetközi és regionális egyezményeket, megállapodásokat. Ennek a szemléletnek a 

meghonosodása vezet el odáig, hogy a büntetőjog önmagában is érték legyen, értéket 

hordozzon.
3

 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, fontos lenne egy átfogó szabályozás kialakítása a 

bűnügyi adatkezelés terén, anélkül, hogy az együttműködés egyes területeit kivenné a szabály 

a saját hatálya alól. A jelenleg hatályosuló kerethatározat nemcsak, hogy bizonyos 

adatkezelésekre nem alkalmazandó, még azt is lehetővé tesz, hogy egyéb szabályok is 

eltérjenek a lefektetett előírásoktól (lex specialis derogat legi generali). 

Érdekesség, hogy nincsen egységes szabályozás a bűnügyi együttműködés 

adatvédelme vonatkozásában, de szinte mindegyik harmadik pillérbeli aktus tartalmaz utalást 

az 1981. évi adatvédelmi egyezményre. Mégis azt mondhatjuk, hogy nem biztosított ebben a 

formában a megfelelő védelem. 

Az adatkezelés egységes szabályozása – a különböző és bürokratikus rendszer 

újragondolásával – az együttműködés hatékonyságát és a jogbiztonságot egyszerre szolgálná.  

Ennek a szabályozásnak le kellene fednie valamennyi bűnüldözési és bűnmegelőzési célú 

adatkezelést. Ez alatt értve nemcsak az uniós, Unió szerve általi adatkezelést, hanem a 

harmadik féllel megvalósuló együttműködést és a tagállami adatkezelést is.
 4

 

Az Unió és a tagállamok általi adatkezelések esetében a legfontosabb garanciák 

rögzítve vannak, azonban minden egyes adatkezelésre nézve külön aktus születik, melyek 

                                                      
3
 BLASKÓ Béla: Jogállam – Büntetőjog – Bűnösség, In: Magyar Jog, 1995/4. szám, 209. o. 

4
 v. ö. 2011/2025(INI) A személyes adatok Európai Unión belüli védelme - Az Európai Parlament 2011. július 

6-i állásfoglalása a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (HL C 33E, 

2013. 02. 05., 101-110. o.) 7., 10. és 48. pont 
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eltérő módon szabályozzák az adattovábbítás és az adathozzáférés feltételeit (pl. 2008/977/IB 

kerethatározat és Prümi Szerződés), a jogorvoslatot stb. 

A kizárólag nemzeti rendőrségi adatkezelések bevonása az uniós jogalkotás területére 

megindíthatja a harmonizációt a rendőrségi együttműködés adatkezelései tekintetében 

(feltételek, célok, kapcsolattartási mechanizmusok, jogorvoslat stb.) A nemzeti jogok 

különbözőségéből fakadó jogalkotási és jogalkalmazási nehézségekről a későbbiekben lesz 

szó. 

 

Véleményem szerint a Lisszaboni Szerződés megfelelő jogalapot teremt a fenti 

elvárások érvényre juttatására, már „csak” a politikai akarat kellene a megvalósításhoz. Azzal, 

hogy a Lisszaboni Szerződés előírja, hogy az EP és a Tanács rendes jogalkotási eljárás útján 

alkotott rendeletben meghatározza az uniós intézmények és tagállamok adatvédelmi 

szabályait, kötelezést ír elő. Ebbe beletartozik a rendőrségi adatkezelés is, amelyre nézve 

eddig nem létezett egy valóban átfogó szabályanyag. Mindez úgy érvényesül, hogy a 

szabadság, a biztonság és a jog térsége továbbra is megosztott hatáskörben maradt. 

 

1.3. Az adatkezelések tartalmi szempontú vizsgálata 

A személyes adatok kezelése nagyon szerteágazó terület. Az adatkezelések 

pillérrendszerbeli helye szerinti szétválasztása alkalmatlan azok szabályozására, a 

jogalkalmazásban is csak bizonytalanságot okoz, mint ahogy láthattuk ezt a Lindqvist- és a 

PNR-ügyben. Ennélfogva a pillérrendszer eltörlése az adatkezelések tekintetében 

megteremtheti az újfajta gondolkodás alapját.  

A gyakorlatban a pillérrendszer szerinti megközelítés problémás volt, így például a 

Schengeni rendszer vagy a PNR-megállapodások tekintetében. Nem volt egyértelmű, hogy a 

közösségi jogot vagy a rendőrségi együttműködésre vonatkozó joganyagot kell-e alkalmazni. 

Ezen adatkezeléseknek egy része a közösségi jog, más része a bűnügyi együttműködés 

területére esik. Úgyszintén a vízumpolitikának és a menekültpolitikának is lehetnek 

bűnmegelőzéssel és bűnüldözéssel kapcsolatos összefüggései. 

A személyes adatok kezelését azonban véleményem szerint nem lehet egységes, 

homogén területként kezelni. A bűnügyi adatkezelés olyan speciális területe az 

adatvédelemnek, amely esetében nem érvényesülhet elsősorban a személyek információs 

önrendelkezési joga. Az érintett tájékoztatáshoz való joga is csak korlátozott mértékben juthat 

érvényre, amely viszont a jogorvoslathoz való jog feltétele. Ezért véleményem szerint a 

bűnmegelőzési célú adatkezelés területén a hivatalbóli, proaktív kontrollmechanizmusokat 
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kellene erősíteni.
5
 Meg kell említenem azt is, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés területén 

a személyes adatok kezelése feltételezésen, gyanún és nem feltétlenül tényeken alapul, 

szemben a piaci alapú adatkezelésekkel. 

Ennélfogva nem tartom támogathatónak azt az elképzelést,
6
 hogy a pillérrendszer 

megszüntetésével a korábbi első pillérben elfogadott személyes adatok védelméről szóló 

95/46/EK irányelv automatikusan alkalmazásra kerüljön a korábbi második és harmadik 

pillérbe tartozó ügyekben is. Annak ellenére van ez így, hogy az irányelv a legátfogóbban 

szabályozza regionális szinten az adatvédelemmel kapcsolatos alapelveket.  

 

Az adatkezeléseket a tartalmuk alapján kell megítélni. Ezt az adatkezelés célja 

lehatárolja. Ez a megközelítés azért is lehet helyes, mert az alapvető követelmény, hogy 

minden adatkezelés meghatározott célból történjen. Természetesen a nehézséget ez esetben az 

okozhatja, hogy az adott adat kezelése különböző célokból történik (így például gazdasági és 

bűnmegelőzési célból is vagy a rendőrség is kezel bűnügyi adatokat, közigazgatási 

jogsértéssel összefüggő adatokat stb.) Sok esetben az adatkezelések folyamata sem 

választható el teljes mértékben (pl. a tárolásnál) egymástól, de például az adattovábbításnál 

elválhat a két adatkezelés. Ebben az esetben különös tekintettel kell arra lenni, hogy milyen 

célú adatkezelés folyik éppen, és azt mely jogforrás szabályozza. 

 

A tartalmi megítélés mellett szól az is, hogy a közigazgatás keretében megvalósuló 

együttműködés sok esetben a büntetőeljárást megelőző eljárás. A közigazgatási eljárás egyes 

aspektusai így nagyon közel állnak a büntetőjoghoz. Mivel azonban a közigazgatási eljárások 

a korábbi első pillér keretébe tartoztak, ezért nem azonos szabályok vonatkoztak rájuk, sem az 

együttműködés, sem az adatkezelés, sem a jogorvoslati rendszer vonatkozásában. Ezért a 

közigazgatási eljárás keretében beszerzett információk – a harmadik pillér szerinti 

szabályokra tekintettel – jogszerűtlen beszerzés miatt nem voltak figyelembe vehetők a 

büntetőeljárásban. 

 

A pillérrendszer eltörlésével és az intézkedések tartalmi megközelítésénél fogva 

azonban ez az akadály is elhárulhatna. A lehetőség az átfogó és tartalmi szempontú védelem 

                                                      
5
 v. ö. 2011/2025(INI) - A személyes adatok Európai Unión belüli védelme - Az Európai Parlament 2011. július 

6-i állásfoglalása a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (HL C 33E, 

2013. 02. 05., 101-110. o.) 26. pont 
6
 2011/2025(INI) A személyes adatok Európai Unión belüli védelme - Az Európai Parlament 2011. július 6-i 

állásfoglalása a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (HL C 33E, 

2013. 02. 05., 101-110. o.) 6. pont 
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kialakítására adott, jelenleg viszont nem látok esélyt olyan munkára, amely koncepcionálisan 

változtatná meg az uniós szabályokat. Ebben a kérdésben a Bíróság talán előrébb tud járni a 

jövőben, mint a jogalkotó szervek. 

 

1.4. A személyes adatok kezelésének differenciálása 

A személyes adatok tekintetében a nemzetközi és uniós dokumentumoknak csak kis 

része tesz további különbségtételt a személyes és különleges adat fogalompárján túl. 

A differenciálás véleményem szerint nemcsak a személyes és a különleges adatok 

vonatkozásában lenne szükséges, hanem a biometrikus adatok esetében is, hiszen azok 

speciális elbánást igényelnek. Jogszabályi szinten fogalmuk sem létezik, jóllehet azok 

kezelése és tárolása eltér a személyes adatokétól. A biometrikus adatállományok közé 

sorolható például a Prümi Szerződésben nevesített DNS- és ujjnyom-nyilvántartás, ami 

speciális jellegénél fogva figyelembe tudja venni a sajátosságokat. 

Úgyszintén a tényeken alapuló és a véleményen, következtetésen, elemzésen 

alapuló adatok („hard data” és „soft data”) között adatvédelmi és -kezelési szempontból is 

különbséget kell tenni. Így pl. hogyan lehet helytelenség, valótlanság miatt egy szubjektív 

vélemény törlését kérni? 

Erre az Europol keretében érvényesülő azon eljárási rend, mely szerint az adatokat és 

az információforrást megbízhatósági kategóriákba kell sorolni, elfogadható és támogatható. 

Ugyanakkor a tényleges adatkezelési szabályok tekintetében már nincsen differenciálás, 

ugyanazok az adatkezelési szabályok vonatkoznak az objektív és a szubjektív adatokra is. 

Úgyszintén egy dokumentum sem ad speciális szabályt az olyan személyes adatokra 

nézve, amelyekből további személyes adatokra lehet következtetni, jóllehet az így 

„szerzett” adatok miatt az adatkezelés szükségességének és arányosságának problémája 

felmerülhet. „Darabszámra” a szükségesség és arányosság kritériuma teljesülhet, de ha 

tartalmilag vizsgáljuk az adatot, akkor az más információkat is hordozhat, mint amelyre az 

adatkezelés alkalmával feltétlenül szükség van. 

Az adatkezelés kapcsán fontos arra is utalni, hogy a nyilvános forrásból származó 

személyes adatok („open source data”) nem feltétlenül nyilvános adatok. Ezen adatok alatt 

olyan személyes adatok értendők, amelyek – például az internet útján – szabadon 

hozzáférhetőek anélkül, hogy valamely személy vagy szervezet azt megakadályozhatná. Az 

alapjogi dokumentumok azonban a személyes adatok védelméhez való jog kapcsán nem 

határozzák meg feltételként, hogy azok védelme csak akkor lenne biztosítandó,ha nem 

nyilvánosak, így a nyilvánosan hozzáférhető személyes adatokat is megilleti a védelem. Az 
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EJEB gyakorlatából is arra a következtetésre juthatunk, hogy a magánszférához való jog nem 

kizárólag a magánéletben illeti meg az egyént, hanem minden olyan helyzetben, amelyben az 

egyénnek „elvárása van a magánéletre.” 

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy az emberek bizonyos területen hajlamosak 

személyes adataikat kiadni, míg más területen szigorúan ragaszkodnak privátszférájuk 

megőrzéséhez. Ez a hozzáállás az idővel változik is. „Társadalmi kényszerből” számos ember 

tesz fel az internetre magánjellegű információkat, amelyek esetében talán bennük sem merül 

fel, hogy azt ne nézhetné meg egy bűnmegelőző vagy bűnüldöző hatóság vagy a munkáltató 

stb. Így az „élethez” igazodva nem biztos, hogy helyes ahhoz az elképzeléshez ragaszkodni, 

hogy az ily módon nyilvánosságra hozott adatok csak a nyilvánosságra hozatal eredeti céljára 

legyenek felhasználhatók. Ezek eltérő, bűnmegelőzési és bűnüldözési célra történő kezelése 

indokolt lehet. 

Úgyszintén nem jellemző, hogy az adatkezeléssel érintett személyi kör tekintetében 

differenciálás történik. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak valamely bűncselekmény 

elkövetésével alaposan gyanúsítható vagy elítélt személyre, mint a tanúként kihallgatható 

személyre vagy hozzátartozójára, egyéb emberi kapcsolataira.  

Az Europol-munkafájlok esetében a kezelt adatok köre részben eltér a lehetséges 

elkövető, a „bűntárs”, a tanú és az áldozat között. További különbségtétel azonban nincs, így 

az adatkezelés ideje tekintetében nem differenciál. Itt utalok arra, hogy aránytalanul 

nagyszámú ártatlan ember személyes adatát kezelik különböző szervek, kis számú 

(lehetséges) bűnelkövető miatt. Ez az arányosság és a differenciált adatkezelés szempontjából 

elengedhetetlen vizsgálati tényező. 

A bűncselekmény tárgyi súlya szerint is differenciálni kellene.  

Az S. and Marper-ügyben az EJEE megállapította, hogy a differenciálatlan 

szabályozás alapjogot sért. [S. and Marper v. the United Kingdom (Application nos. 30562/04 

and 30566/04) Para. 106.] 

 

Jóllehet a differenciált adatkezelés a szabályozást nem egyszerűsíti, de mindenképpen 

adatvédelmi követelményeket szolgál. Hiszen személyes adat csak akkor kezelhető, ha az 

feltétlenül szükséges valamely alkotmányos cél vagy alapjog védelme érdekében, és az 

adatkezelés az elérni kívánt céllal arányban áll. Ezen vizsgálatnál azonban fontos, hogy ne 

csak a személyes adatok számát vegyük figyelembe, hanem az azok mögött meghúzódó 

tartalmat, az érintettek személyét, az adatkezelés idejét stb. 



18 

A nemzetközi és európai rendőrségi együttműködés dokumentumait megvizsgálva azt 

tapasztaltam, hogy a bűnmegelőzési és a bűnüldözési célú adatkezelések között sem tesznek 

különbséget. Ugyanolyan mértékű korlátozás alá esik, ha már elkövetett bűncselekmény miatt 

gyűjtenek a hatóságok adatot, mintha bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából. A 

kutatásaim során kizárólag a Prümi Szerződést találtam, amely a bűnmegelőzési célú 

adatkezelés és a bűnüldözési célú adatkezelés között kifejezett különbséget tesz. Az 

adatkezelés céljától függően határozza meg a kezelhető adatbázisok körét. 

Az EJEB esetjogából nem derül ki, hogy mely adatokat milyen feltételekkel lehet 

bűnmegelőzési célból tárolni. Azt viszont megállapította, hogy ártatlan személy adatainak 

tárolása bűnmegelőzési azonosítási célból nem elfogadható. Az elítélt személyekkel azonos 

kezelési mód nem igazolható. [S. and Marper v. the United Kingdom (Application nos. 

30562/04 and 30566/04)] 

Így adatvédelmi szempontból elfogadhatóbb lenne, ha a differenciálás a 

bűnmegelőzési és a bűnüldözési cél között is megtörténne. 

 

1.5. A harmadik államok viszonyában megvalósuló adatkezelés problémái 

Azon túl, hogy a tagállamok közötti együttműködésben a nemzeti jogok 

különbözősége problémát okozhat, sokkal nagyobb hiányosságot látok a harmadik államok 

viszonyában. A nemzetközi megállapodásokban alkalmazandó jogként tipikusan a harmadik 

állam belső joga van megjelölve az adatkezelés és a jogorvoslat területén. Az USA-val 

szemben ez különösen azért lehet problémás, mert ott az amerikai állampolgárok és a helyben 

lakó polgárok rendelkeznek csak „rendes” jogorvoslattal.  

1. Önmagában annak a deklarációja, hogy a harmadik állam megfelelő védelmet 

biztosítson a személyes adatok továbbítása esetén, – véleményem szerint – nem elegendő 

garancia. Fontos lenne a harmadik felek viszonyában egységes szempontrendszer bevezetése: 

melyek azok a rendelkezések és intézkedések, amelyek összességében biztosíthatják a 

megfelelő szintű védelmet. 

Az nem követhető álláspont,
7
 hogy legalább olyan szintű védelmet biztosítson az EU-

val szerződő állam, mint amilyent az EU biztosít. Az egyes államok szabályai nagyon 

eltérőek, eltérő hagyományokkal rendelkeznek, így olyan előírások bevezetése, amelyek 

                                                      
7
 Az EP állásfoglalásában fontosnak tartotta annak hangsúlyozását és érvényre juttatását, hogy harmadik államok 

az uniós polgároknak az EU-ban biztosított védelemmel azonos szintű védelmet biztosítsanak. [2011/2025(INI) - 

A személyes adatok Európai Unión belüli védelme - Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a 

személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (HL C 33E, 2013. 02. 05., 101-

110. o.) 45. pont] 
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Európában már meghonosodtak, nem „erőltethetők” rá a szerződő félre. Ugyanakkor bizonyos 

minimum szabályok rögzítése fontos lenne. Így például azon követelményé, hogy a küldő fél 

rendelkezési joga főszabályként megmarad a címzett országhoz továbbított adatok 

tekintetében, azaz csak akkor használhatja fel az más célra, vagy továbbíthatja harmadik 

országba, ha ahhoz a küldő fél – akár általában, akár konkrét esetben – előzetesen hozzájárult. 

Vagy ha a küldő állam törli az adatot, akkor a címzett államnak is azt törölni kellene azt. 

2. A jelenlegi szabályozás azonban nagyon heterogén képet mutat nemcsak a küldő állam 

rendelkezési joga tekintetében, hanem például a személyes adatok megőrzése vonatkozásában 

is. Az USA-val kötött III. PNR-megállapodás esetében 15 év az őrzési határidő (ez az 

I. PNR-megállapodás esetében 3,5 év volt), míg a Kanadával kötött megállapodás csak 3,5 

évet mond. A SWIFT-megállapodás alapján 5 év után törölni kell azt az adatot, amelyet nem 

kérdeztek le, egyébként pedig évente megvizsgálja az USA, hogy szükséges-e még az adatok 

tárolása. Mi indokolja ezt a változatos képet? Államok között ilyen mértékben eltérhet az 

adatkezelés célja által igazolt, szükséges idő? Véleményem szerint a 15 éves határidő 

indokolatlanul hosszú, az 5 éves határidő azonban alapjogi szempontból is igazolható lehet. 

3. A harmadik félhez eljutó adatok tekintetében problémaként jelentkezik, hogy a 

személyes adat útjának nyomon követése megnehezül, annak ellenére, hogy az adatokat átadó 

és továbbadó államoknak (azok hatóságainak) – legalábbis az uniós előírások alapján 

általában – nyilvántartást kell vezetniük. Azonban ha ez harmadik féltől érkezik, akkor ez 

nem feltétlenül van így. Harmadik állam belső adatvédelmi szabályaira az Unió – azon túl, 

hogy megköveteli a megfelelő védelem biztosítását – nem igazán tud hatást gyakorolni, 

legfeljebb nemzetközi megállapodások részletes adatvédelmi előírásaival.  

Például az Európa Tanács 2005. évi Pénzmosási Egyezménye is rendelkezik 

információtovábbításról, azonban adatvédelmi szabályt egyáltalán nem tartalmaz, így az 

adatok továbbításának dokumentálására sincsen előírás. Az ennek keretében megszerzett 

információk továbbítása során a továbbítási láncolat megszakadhat. Ez annál is inkább 

életszerű, mert a továbbított adatok felhasználása, csak akkor korlátozott, ha a küldő állam az 

adattovábbítás alkalmával ezt külön jelzi. [42. cikk 1. pont]
8
 

4. Egyes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása esetén sem kaphatnak általános 

felhatalmazást az államok, annak meg kellene határozni minimálisan a hozzáférés mértékét, 

célját, feltételeit, idejét, az abból nyert adatok tárolásának idejét. 

                                                      
8
 Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és 

elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye 

(kihirdette: 2008. évi LXIII. tv.) 
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5. A harmadik államok viszonyában azt is figyelembe kell venni, hogy velük nemcsak az 

Unió vagy annak szerve, hanem tagállam is szerződhet. Erre nézve jelenleg nincsen 

korlátozás. Nincsen előírás azon túl, hogy az így kötött megállapodás nem ütközhet az uniós 

jogba. A konszenzuskeresést semmiképpen sem segítik azok a tagállami megnyilatkozások, 

amely az uniós kompromisszum eredményeként megszületett megállapodások alól „kibújva” 

– élve szuverenitásukkal – attól eltérő tartalmú (akár alacsonyabb védelmi szintet garantáló) 

szerződést kötnek politikai kedvezmény érdekében.
9
 

Ez a szabályozás biztosítaná még a szerződő felek „szerződési szabadságát” is. Itt 

utalnék arra, hogy a nemzetközi kapcsolatokban a megállapodáson túl a felek levélváltás útján 

alakítják ki a jogviszony tartalmát, amely sok esetben visszás helyzetre vezet. Így például a 

II. PNR-megállapodás esetén az USA azon szándékát nyilvánította ki, hogy elnöki rendeletbe 

ütközik a nemzetközi megállapodás egy rendelkezése, amely az adatokhoz való azonnali 

hozzáférést korlátozta, így annak alkalmazását felfüggeszti. Az ilyen helyzetek elkerülésére 

kellene rögzíteni a legfontosabb szabályokat, így a megállapodás egyébként kölcsönösen 

„kialkudozott” szövege nem „lepi meg” egyik szerződő felet sem, és egyoldalú aktusával 

vagy belső jogi szabályával nem kívánja felülírni a nemzetközi jogforrást. 

6. A harmadik féllel kötött megállapodások nem rendezik azt sem, hogy a megállapodás 

felmondásakor mi lesz az adatok sorsa. Ha megszakad vagy felfüggesztésre kerül a 

jogviszony, a címzett országnak törölnie kell az adatokat? Ha nem, akkor az adatok 

helyessége a jövőben hogyan lesz biztosítható? Mind olyan kérdés, amely szabályozást 

igényelne. 

7. Az USA-EU viszonyában a fentieken túl még mindenképpen támogatandónak tartom, 

hogy az együttműködésüket általános jelleggel egy keret-megállapodás is rendezze, hiszen az 

EU és az USA kiterjedt viszonyt alakított ki anélkül, hogy az adatkezeléseikre nézve született 

volna általános szabály. 

 

1.6. Adatvédelmi garanciák érvényesülése a gyakorlatban 

 A nemzetközi egyezményeken, megállapodásokon és uniós dokumentumokon 

végigtekintve az mondható el, hogy többségében le vannak fektetve a legfontosabb alapelvek, 

mint a célhoz kötöttség elve, a szükségesség-arányosság követelménye, az információs 

önrendelkezési jog egyes garanciái. Mégis a „hangzatos” elvek mellett az egyezmények nagy 

része számos hiányosságban szenved. 

                                                      
9
 lásd. USA-Csehország közötti PNR-megállapodás. 
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Így a megállapodások nagy része nem kötelezi a címzett felet arra, hogy az adatot 

törölje, ha az azt küldő állam törli a saját adatbázisából (mert pl. az helytelen). Ebben az 

esetben az adat úgy marad meg a címzett országnál, hogy annak helyessége nem vethető össze 

az eredeti adattal, és arra nézve az eredeti adatkezelő az érintett személynek nem tud 

tájékoztatást adni, pusztán annyit, hogy maga nem kezeli a személyes adatát. Ez az 

információs önrendelkezési jog lényegét érinti, miszerint „mindenkinek joga van tudni, ki, 

hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.” [16/1991. (IV. 13.) AB 

határozat, ABH 1991, 39. 41.]  

Az Europol-határozat a küldő tagállam rendelkezési jogától teszi függővé az adat 

további sorsát: harmadik fél részére történő továbbításhoz kell a beleegyezése, a 

felhasználáshoz korlátozást fűzhet stb. Jóllehet a későbbiekben aztán ezen főszabályt le is 

rontja, amikor kimondja, hogy az Europol nem köteles törölni az adatot, ha annak kezeléséhez 

„további érdeke” fűződik. Kérdezem én: nem a tagállamok érdekében cselekszik? 

 Az adatkezelő személyének pontos megjelölése is fontos követelmény, amely 

azonban nem minden esetben történik meg, ahogy ezt látjuk a III. PNR-megállapodás 

esetében is, melyben kizárólag az USA Belbiztonsági Minisztériuma van nevesítve, de az 

irányítása alá tartozó hatóságok nincsenek meghatározva – szemben az I. 

PNR-megállapodással. A valóságban azonban az adatot nem kizárólag a Minisztérium kezeli. 

 Fontos alapelve továbbá az adatvédelemnek, hogy a személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, míg az adatkezelés céljához az feltétlenül szükséges. A III. PNR-megállapodás 

mégis bevezeti a „nyugvó státusz” fogalmát, amelyre hivatkozással 7 év eltelte után is 

tárolható a személyes adat. Így a megőrzési határidő további 8 évvel meghosszabbodik. 

Adatvédelmi szempontból véleményem szerint vagy szükséges egy adat kezelése a cél elérése 

érdekében, vagy nem szükséges. Az a kategória, hogy „még lehet, hogy jó lesz valamire”, 

kimeríti a készletre tárolás fogalmát. 

A jogkorlátozás szükségességének alátámasztása is sok esetben bizonytalan módon 

történik, gyakran önkényes, kiterjesztő értelmezésre alapot adó fogalmakra, érdekekre 

hivatkozással. Erre jó példa a 2006/24/EK irányelv (ún. adatmegőrzési irányelv). Az irányelv 

rögzíti, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy a 

nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak 6 hónap és 2 év közötti időtartamig tárolniuk 

kell bizonyos adatokat.
10

 [1. cikk (1) bek., 6.cikk] Minderre súlyos bűncselekmények 

                                                      
10

 „5. cikk (1) A tagállamok biztosítják ezen irányelv alapján a következő adatkategóriák megőrzését: 

a) a közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok: 

1. helyhez kötött hálózatos telefonálás és mobiltelefonálás esetén 
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megelőzése, felderítése és üldözése érdekében kerül sor. [1. cikk (1) bek.] Az irányelv 

azonban nem határozza meg a súlyos bűncselekmény fogalmát.   

Az érintett személy jogainak deklarálása sem elegendő önmagában a jog 

érvényesüléséhez. Hiába van deklarálva a tájékoztatáshoz való jog, ha annak teljesítésére 

nincsen határidő meghatározva, így a megkeresés beérkezésétől számított 1 év eltelte után is 

jogszerű lesz a tájékoztatás. Mennyi időn belül kell teljesíteni a kérelmet az Europolnak, ha 

„alaptalan késedelem nélkül” kell eljárnia? Mi a viszony a haladéktalan intézkedéshez? A 

                                                                                                                                                                      
i. a hívó telefonszáma; 

ii. az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe; 

2. internethozzáférés, internetes elektronikus levél és internetes telefonálás esetén: 

i. a hozzárendelt felhasználói azonosító(k); 

ii. nyilvános telefonhálózaton keresztüli közléshez rendelt felhasználói azonosító vagy telefonszám; 

iii. azon előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe, akinek a közlés időpontjában internetprotokoll-

címet (IP), felhasználói azonosítót vagy telefonszámot adtak; 

b) a közlés címzettjének azonosításához szükséges adatok: 

1. helyhez kötött hálózatos telefonálás és mobiltelefonálás esetén: 

i. a hívott szám(ok) (a hívott telefonszám(ok)), és kiegészítő szolgáltatások esetén, mint a hívástovábbítás vagy 

hívásátirányítás, az(ok) a szám(ok), amelyekre a hívást továbbították; 

ii. az előfizető(k) vagy nyilvántartott felhasználó(k) neve(i) és címe(i); 

2. internetes elektronikus levél és internetes telefonálásesetén: 

i. az internetes telefonhívás szándékolt címzettjének/címzettjeinek felhasználói azonosítója vagy telefonszáma; 

ii. azon előfizető(k) vagy nyilvántartott felhasználó(k) neve(i) és címe(i), valamint felhasználói 

azonosítója/azonosítói, aki(k) a közlés szándékolt címzettje(i); 

c) a közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok: 

1. helyhez kötött hálózatos telefonálás és mobiltelefonálás esetén a közlés megkezdésének és befejezésének napja 

és időpontja; 

2. internethozzáférés, internetes elektronikus levél és internetes telefonálás esetén: 

i. az internet-hozzáférési szolgáltatásba való belépés és az onnan való kilépés napja és időpontja egy 

meghatározott időzóna alapján, az internethozzáférés szolgáltató által a közléshez rendelt, dinamikus vagy 

statikus IP címmel együtt, valamint az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó felhasználói azonosítója; 

ii. az internetes elektronikus levél vagy internetes telefonos szolgáltatásba való belépés és az onnan való kilépés 

napja és időpontja egy meghatározott időzóna alapján; 

d) a közlés típusának megállapításához szükséges adatok: 

1. helyhez kötött hálózatos telefonálás és mobiltelefonálás esetén: az igénybe vett telefonos szolgáltatás; 

2. internetes elektronikus levél és internetes telefonálás esetén: az igénybe vett internetszolgáltatás; 

e) a felhasználók (feltételezett) kommunikációs berendezésének azonosításához szükséges adatok: 

1. helyhez kötött hálózatos telefonálás esetén a hívó és a hívott telefonszám; 

2. mobiltelefonálás esetén: 

i. a hívó és a hívott telefonszám; 

ii. a hívó fél nemzetközi mobilelőfizetői azonosítója (IMSI); 

iii. a hívó fél nemzetközi mobilberendezési azonosítója (IMEI); 

iv. a hívott fél nemzetközi mobilelőfizetői azonosítója (IMSI); 

v. a hívott fél nemzetközi mobilberendezési azonosítója (IMEI); 

vi. előre fizetett hívókártyás szolgáltatás esetében a szolgáltatás első igénybevételének időpontja és ideje, és a 

helymeghatározó azonosító (cellaazonosító – Cell ID), amelyről a szolgáltatás igénybevétele megtörtént; 

3. internethozzáférés, internetes elektronikus levél és internetes telefonálás esetén: 

i. a telefonvonalon keresztül történő csatlakozáshoz használt hívószám; 

ii. a közlés kezdeményezőjének DSL-csatlakozása vagy más végpontja; 

f) mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok: 

1. a helymeghatározó azonosító (Cell ID) a közlés megkezdésekor; 

2. a cellaazonosítók földrajzi helyét a helymeghatározó azonosítójuk (Cell ID) által azonosító adat, azon közlés 

időtartama alatt, amelyről hírközlési adatot őriznek meg. 

(2) Ezen irányelv alapján a közlés tartalmát felfedő adat nem őrizhető meg.” 
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kettő egészen biztos, hogy nem fedi egymást, hiszen eltérő jogfogalmak jelennek meg az 

Europol-határozaton belül. Úgyszintén a határidő számítására sincsen semmilyen rendelkezés 

meghatározva: mely időszakok nem számítanak bele a határidőbe?  

 

1.7. Adatvédelmi garanciák a jogbiztonság követelményének tükrében 

A személyes adatok kezelésének törvényi jogalapját pontosan meg kell teremteni. 

Nem elég azt rögzíteni, hogy a személyes adatok kezelésének törvényen kell alapulni, mert ez 

önmagában nem garantálja a személyes adatok védelméhez fűződő jogot. A törvényi 

szabályoknak olyanoknak kell lenniük, melyek az adatkezelési garanciát pontosan lefektetik 

oly módon, hogy az mindenki számára egyértelmű, világos, előre látható és kiszámítható 

legyen. A bizonytalan megfogalmazások az adatkezelések értékelése kapcsán nagy számban 

előfordulnak. Ennek alátámasztására hívok fel néhány példát. 

 

A személyes adatok kezelése során nem lehet eltekinteni az adatkezelés 

szükségességének igazolásától. A jogkorlátozás nem alapulhat túl általánosan 

megfogalmazott értékeken, nem kötődhet általánosan megfogalmazott, bűncselekményhez 

„kötődő”, „azzal kapcsolatos” vagy bizonyos „jellegű” magatartáshoz. [47/2003. (X. 27.) AB 

határozat, ABH 2003, 525, 536.] 

Az ilyesfajta megfogalmazások azért terjedtek el uniós szinten, mert hiányoznak azok 

az egységes alapok – esetünkben tipikusan a büntető anyagi és eljárási szabályok – amelyek 

hiányában pontosan körbe lehetne határolni azokat a bűncselekményeket, amelyekre például 

az Europol hatásköre kiterjed. Az együttműködés pedig nem kíván megrekedni abban a 

körben, amire nézve esetleg van uniós szabályozás pl. a terrorizmus és a pénzmosás területén. 

Ezzel viszont jogbizonytalanságot idéz elő. Akár a büntetőjogi legalitás sérelmével is 

járhat ez a gyakorlat, hiszen megengedhetetlen, hogy valamely szabályozás „olyan elkövetői 

magatartásokra mutasson, amelyek különbözőképpen értelmezhetők és a Btk. fogalmi 

rendszerébe bizonytalanul illeszkednek.” [32/2008. (III. 12.) AB határozat, ABH 2008, 325, 

340.] 

Ehhez pedig még a fordításbeli különbségek, bizonytalanságok is hozzáadódnak. 

Ugyanígy az értelmezésbeli eltérések is különböző eredményre vezethetnek. Így az 

Europol hatásköre kapcsán érdekes kérdés, hogy az Europol kizárólag a több tagállamot 

érintő bűncselekmények esetén járhat-e el vagy közösségi érdek védelmében is. Bele kell-e 

érteni a több tagállami érdek fogalmába az Unió érdekeit, ha az Unió érdekeit sérti valamely 

cselekmény? Hiszen ebben az esetben nem tagállami érdek, hanem a tagállamok 
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közösségének az érdeke sérül, amely közösség viszont elkülönült jogalanyisággal rendelkezik 

a tagállamoktól. 

Nehézséget okoz a jogalkalmazók számára, hogy az egyes fogalmaknak a belső 

jogban eltérő értelme lehet, mint a közösségi jogban, erre jó példa az adatkezelés és 

adatfeldolgozás „párosa.” A közösségi jogban az adatfeldolgozás a belső jog szerinti 

adatkezelésnek feleltethető meg. Az Europol-határozatban a „bűntársak és kapcsolatok” 

fordulattal találkozunk, míg a belső jogunk elkövetőt (tetteseket és részeket) ismer. 

Úgyszintén jogértelmezési kérdés: a közösségi jog nagyon sok esetben többes számot 

alkalmaz olyan esetekben is, amikor nyilvánvaló, hogy a jogszabályi hipotézis 

megvalósulásához elegendő egy és nem több feltétel. A magyarra fordítás is azonban 

megtartja a többes számot, amely azt idézi elő, hogy a jogalkotó akarata szerinti (történeti) 

értelmezés és a nyelvtani értelmezés eltérő eredményre vezet. 
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2. A jövőbeni fejlődés lehetséges irányai és azok jogi alapjai a 

rendőrségi együttműködés területén 

2.1. A rendőrségi együttműködés uniós szabályozásában bekövetkezett változások 

jelentősége 

Az elmúlt időszakban a rendőrségi együttműködés egyre fontosabbá vált, amelyet 

jelez az ebben a körben született uniós dokumentumok és nemzetközi megállapodások magas 

száma. Jóllehet a tagállamok a rendőrségi együttműködés területén részben megtartották 

szuverenitásukat, mégis elfogadott, hogy a határon átnyúló vagy kiemelkedően súlyos 

bűncselekmények megelőzése érdekében hatékonyabban lehet felvenni a harcot, ha több 

állam vagy szervezet abban közreműködik. 

A Lisszaboni Szerződés nemcsak az alapjogvédelem területén, hanem a büntető 

ügyekben történő rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén (a korábbi harmadik 

pillérben) is jelentős változásokat idézett elő, amelyeknek egyik alapköve a pillérrendszer 

megszűnése.   

1. A Lisszaboni Szerződés a rendőrségi együttműködés kulcsszereplője, az Europol 

vonatkozásában – álláspontom szerint – jogalkotási kötelezettséget állapít meg az EP és a 

Tanács számára. Kimondja, hogy az Europol felépítését, tevékenységét és működését rendes 

jogalkotási eljárás keretében rendeletben kell megállapítani. A rendőrségi együttműködés 

keretében valószínűsíthető, hogy megmarad az Europol „monopóliuma”, de szükséges lenne, 

hogy az együttműködés mechanizmusát a többi rendőrségi együttműködési formához 

közelítsék.  

Az Európai Parlamentnek társjogalkotó szervvé történő „avanzsálása” elősegíti azt, 

hogy az Unió döntése (mint amilyen egy szerződés is) valóban a tagállamok akaratát juttassa 

érvényre, hiszen annak munkájában valamennyi tagállam részt vesz. Az EP olyan fóruma 

lehet a vitás kérdéseknek, ahol szakmai álláspontok is ütközhetnek. Másrészről pedig a 

Tanács tevékenységének ellensúlyát adja, hiszen 2009. december 1-je óta a rendes jogalkotási 

eljárás keretében az EP támogató döntése is kell az aktus elfogadásához. Amennyiben ez 

működött volna a PNR-megállapodások megkötése idején, akkor az elkerülhette volna a 

bírósági felülvizsgálatot. 

A tagállamok akarata akkor tudna a leginkább érvényre jutni, ha az aktusok kizárólag 

ínkorporációval válnának a belső jog részévé. Ez az elvárás azonban az uniós jogalkotás 
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hatékonyságát veszélyeztetné, ahogy azt tapasztalhattuk az Europol-egyezményt módosító 

jegyzőkönyvek esetében is. Ezek majdnem egy évtizedes késéssel léptek csak hatályba. 

Az Európai Parlament szerepének az erősítése azonban mindenképpen egy garancia 

abból a szempontból, hogy a tagállami részvétel mellett születnek az uniós jogforrások. Az 

nem vitatható, hogy uniós szinten is születhetnek politikai (és nem szakmai) alapon döntések. 

A Parlament azonban mégis csak szűrő szerepet tölt be, hiszen a képviseleti demokrácia  

intézménye, így ha a választók úgy gondolják, hogy helytelen döntést hozott az állama 

szerinti európai parlamenti képviselő, akkor a következő választások alkalmával a politikai 

felelősségéről döntenek. 

2. Utalnék még arra, hogy rendőrségi együttműködés jelentős része nem szabályozott 

keretek között zajlik. Az Europol-határozat ennek kifejezetten meg is teremti a jogi alapját, 

amikor arra nézve állapít meg rendelkezést, hogy megállapodás hatályba lépését megelőzően 

is lehet az Europol felé személyes adatot továbbítani. Az Europol-határozat rendelkezésétől 

pedig az abban meghatározott körben az Europol igazgatója eltérhet, kvázi felülírhatja a 

személyes és minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. 

 A jövőre nézve tehát a rendőrségi együttműködések szabályozása területén az Uniónak 

van feladata. 

 

2.2. A rendőrségi együttműködés harmonizációjának és egységesülésének kérdése 

A. Az együttműködés eljárásának egységes szabályozása 

Uniós szinten nincsen egységes mechanizmus az adatok továbbítására, így azok 

útjának nyomon követése sem egyszerű, ami nemcsak adatvédelmi szempontból problémás, 

hanem a bűnmegelőzés (és bűnüldözés) területén is nehézséget okoz, ha „elvesznek” az 

információk. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése véleményem szerint jó alapot ad a 

rendőrségi együttműködés újragondolására. 

A rendőrségi együttműködés keretében megjelenő
11

 formalizálódó eljárások, 

megkeresések és megjelölések mind abba az irányba mutatnak, hogy a hatékony 

együttműködés feltétele egyfajta harmonizáció. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a közeli 

jövőben az uniós tagállamokban egységes rend szerint felépülő rendőri hierarchia alakulna ki, 

vagy létrejönne – a tagállami értelemben – egy operatív jogosítványokkal rendelkező európai 

rendőrség, de mégis az integráció magasabb foka képzelhető el a rendőrségi együttműködés 

területén. 

                                                      
11

 lásd. ECRIS, Prümi Szerződés, svéd kerethatározat stb. 
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A formalizálódó együttműködésre az ECRIS jó példa, mely esetében korábban sem 

volt akadálya annak, hogy a tagállamok a bűnügyi nyilvántartásokból adatot kérjenek, illetve 

továbbítsanak, de az a megoldás nem volt elég hatékony. A jelenlegi megoldás 

formanyomtatvány útján rövid határidővel szolgálja a hatékonyságot. 

Ilyesfajta harmonizációra azonban nem látok a jövőben reális lehetőséget, legfeljebb 

egy-egy részterületen valósulhat meg az együttműködésnek ez a szintje. Jóllehet az államok 

és szervei hatalmas adatállományok birtokában vannak, de azok „kihasználtsága” elmarad a 

lehetőségektől. 

 

A rendőrségi együttműködés harmonizációja kapcsán azonban utalnom kell arra, hogy 

az uniós együttműködésen túl léteznek szoros regionális, „szomszédsági” kapcsolatok is, 

amelyek az együttműködések rendszerét még „kuszábbá” teszik, de egyúttal bizonyos 

államok vonatkozásában szervezettebbé. 

 

B. Informatikai biztonság egységessége  

 A rendőrségi együttműködés harmonizációjának előfeltétele egy uniós szintű, az 

informatikai biztonságért felelős szerv felállítása is. Ez a szerv a szabadság, a biztonság és a 

jog térségében működő adatbázisok informatikai hátterét tudná megteremteni. 

 Az uniós szervek és az államok birtokában lévő adatok „hasznosításának” részben az 

informatikai rendszerek különbözősége és átjárhatatlansága az oka. Az egységes informatikai 

háttérrel az együttműködési mechanizmusok ésszerűsíthetők lennének. Emellett pedig lenne 

olyan szerv, amely adatbiztonsági-informatikai kérdésekben a tagállamok segítségére tudna 

lenni. Ehhez azonban szilárd adatvédelmi rendszer kellene. 

Mindezzel azonban nem azt kívánom állítani, hogy jöjjön létre egy minden adatot 

magában foglaló adatbázis. Sőt, épp ellenkezőleg, az adatbázisok összekapcsolhatósága elé 

szigorú korlátokat kell állítani. A személyiségprofil kialakításának lehetősége fel sem 

merülhet. Ennek megakadályozására különböző szintű hozzáférési jogosultságokat kellene 

kialakítani. Ez a megoldás szolgálná a differenciált adatkezelést is, és vice versa. 

Az egyes adatbázisoknak úgy kell létezniük egymás mellett, hogy azok ugyanazon 

adatokat nem tartalmazzák, de – hasonlóan a magyar bűnügyi nyilvántartási rendszerhez – 

egy kapcsolati kód segítségével csak a jogosultsággal rendelkező – kizárólag a meghatározott 

cél érdekében – kapcsolhatná össze az adatokat, így pl. egy személyazonosító nyilvántartást a 

PNR-adatokkal. Ezzel a párhuzamosságok megszűnnének. Hiszen jelenleg egyes személyes 
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adatokat egymás mellett több uniós adatbázis is tartalmaz, csak azok tárolása eltérő célokat 

szolgál.  

A hozzáférési jogosultságok megfelelő kialakításával meg lehetne azt oldani, hogy a 

különböző hatáskörű szervek csak a feladatuk ellátásához szükséges mértékben férjenek 

hozzá az adatokhoz. Így a célhoz kötöttség elve nem sérülne. Arról nem is beszélve, hogy az 

egyes adatkezelési célok között vannak átfedések is, például az Europol és SIS II között. 

 

2.3. A közvetett és közvetlen rendőrségi együttműködés jövője – a siker kulcsa a 

szervezettség 

A közvetett és a közvetlen együttműködés tekintetében is lehet előnyöket és 

hátrányokat megfogalmazni. A kezdeti közvetett – tehát központi szerv útján – történő 

együttműködéstől azért történt elmozdulás a közvetlen megkeresés és adatszolgáltatás felé, 

mert az előbbi túl bürokratikusnak bizonyult. A közvetlen kapcsolaton alapuló együttműködés 

teljessé tétele sem feltétlenül szolgálja azonban a hatékonyságot, hiszen az információ 

birtokában csak a megkereséssel érintett vagy – spontán adattovábbítás esetében – az 

információt fogadó államok lennének. Azt nem is említve, az adatvédelmi kontroll is elvész 

ebben az esetben. Kizárólag az államok tudják saját adatkezelésük felett az ellenőrzést 

gyakorolni. Másrészről pedig probléma esetén az érintett tagállamok sem tudnak máshoz 

fordulni, mint egymáshoz, tehát nincs egy „irányító szerv”, amely akár jogi, akár egyéb, 

informatikai kérdésben segítségre tudna lenni.
12

 

Önmagában az egyedi, azaz a megkeresésen alapuló adatcsere sem szolgálja 

kellőképpen a bűnmegelőzést és bűnüldözést. A tagállami együttműködésben további 

nehézséget az okozza, hogy az együttműködés rendszeressége és az adatok önkéntes 

megküldése előfeltétele a hatékony bűnmegelőzésnek. Azonban ha ez elmarad, nincsen olyan 

szankció, amellyel a tagállamot rá lehetne szorítani a teljesítésre, legfeljebb bírságolni lehet. 

Ennélfogva a fenti megoldások vegyítése lehet célravezető a Hágai Programban 

rögzített hozzáférhetőség elvének érvényre juttatásával, melynek példája a Prümi Szerződés. 

A hozzáférhetőség elve a Szerződésben meghatározott adatbázis tekintetében biztosított, ami 

azt jelenti, hogy ahhoz egy tagállami hatóság tisztviselője közvetlenül hozzáférhet.  A Prümi 

Szerződés elfogadását követően nem folyatódott az akkor megindult szorosabb fajta 

együttműködés, és ebben a tekintetben további előrelépésre nem is látok reális lehetőséget. 

                                                      
12

 SÁNTHA Ferenc: Az Európai Közösségek Tanácsának irányelve a pénzügyi rendszer pénzmosás céljára 

történő felhasználásának megelőzéséről, figyelemmel egyes európai országok és hazánk jogi szabályozására, In: 

LÉVAY Miklós – FARKAS Ákos: Tanulmányok Horváth Tibor professor emeritus 75. születésnapjára, Bíbor 

Kiadó, Miskolc, 2002, 140. o.  
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Utalnék még arra is, hogy az együttműködésben résztvevők a közvetett vagy közvetlen 

úton megszerzett adatokat még a saját adataikkal kiegészíthetik. Igaz ez a tagállamokra vagy 

más szervre is (pl. az EKB).  

Említést érdemel az is, hogy a rendőrségi együttműködés keretében egyre nagyobb 

jelentősége lesz a magánszféra szereplőinek. Az Europol-határozat viszonylag hosszan 

foglalkozik, a magánszemélyektől és magánszervezetektől érkező információkkal, de a többi 

rendőrségi együttműködés körébe eső dokumentum kifejezetten ezt a kategóriát nem nevesíti, 

csak pl. lehetséges tanúként vagy „soft data”-ként kerülhet esetleg be más adatállományokba. 

Erre az esetre is célszerű lenne az átfogó adatvédelmi és együttműködési szabályokat 

rögzíteni. 

 

2.4. Központi adatbázisok versus decentralizált adatkezelés 

Az Unió szintjén nem létezik sok központi adatbázis, de az Europol által kezelt 

Információs Rendszer az ilyen. A központi adatbázis létrehozatala
13

 az együttműködésnek egy 

magasabb fokát jelöli. Az adatbázis ebben az esetben nem a tagállamok birtokában van, de 

nem veszítik el a küldő államok a rendelkezési jogukat az adatok felett (vagy legalábbis ez 

lenne a kritérium). Ennek a megoldásnak a sikeressége az államok önkéntes teljesítésének 

hajlandóságától nagyban függ. 

A központi adatbázisok kialakítása azonban egy hosszabb folyamat része. Ennek első 

lépcső foka az adatállományok tagállamon belüli harmonizálása. A harmonizálással az 

államok közötti együttműködés egyszerűsödik, gyorsabb lesz. A harmonizáció olyan fokra is 

eljuthat, hogy a tagállamokban azonos technikai háttérrel működnek az adatállományok, 

amely már lehetővé teszi, az adatbázisokhoz való közvetlen hozzáférést. Az 

együttműködésnek ennél is magasabb foka, amikor a tagállamok az adatokat közvetlenül egy 

központi adatbázisba töltik fel, amelyhez a központi adatbázist kezelő szupranacionális szerv 

és a tagállamok is hozzáférnek. 

Ennek a folyamatát láthatjuk az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer esetében is. 

Az ECRIS-t létrehozó kerethatározat preambulumában előirányozza a tagállami adatbázis 

összekapcsolhatóságának lehetőségét. Ennek a megvalósulása azonban a közeli jövőben nem 

várható. Számos akadálya van, így például a mentesítés szabályai tagállamonként nagyon 
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 Az Unió a közeli jövőben nem is tervezi újabb központi adatbázis létrehozatalát. [COM/2012/0735 final – 

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Strengthening law 

enforcement cooperation in the EU: the European Information Exchange Model (EIXM) 1. point] 



30 

eltérően alakulnak. Az ilyen adatbázis-hálózatok nem csak az adott adatállomány kezelésének 

harmonizálásával járnak, hanem egyéb jogszabályok közelítését is jelentik. 

 

A Prümi Szerződés által bevezetett adatkezelési megoldásra utalnék még, melyet 

követendőnek tartok más lekérdezés esetében is. Ebben jelenik meg először a rendőrségi 

együttműködés keretében a hit/no hit megoldás, amelyet adatvédelmi szempontból is előnyös, 

és az együttműködést is megfelelően szolgálja. Amennyiben van találat, utána már konkrét 

információk birtokában meg lehet keresni az érintett tagállam hatóságát az adatok továbbítása 

iránt. Ez a megoldás jelenik meg egyébként a SIS II-ben is. 

Ennek feltétele viszont, hogy legyen valamifajta központi vagy legalább a tagállamok 

részéről összekapcsolt adatbázis, amelyhez minden tagállam lekérdezéssel hozzáfér. Ezen 

rendszer elterjedésének tulajdonképpen ez képezi az akadályát: egyelőre nincsen kilátás arra 

nézve, hogy központi adatbázist hozzanak létre. Legfeljebb a SWIFT-megállapodás körében 

jöhet létre valamifajta előrelépés. 

 

2.5. Az uniós joganyag implementációjával kapcsolatos hiányosságok 

 A jelenlegi erőforrások jobb kiaknázására, az uniós előírások implementálására és a 

tagállamok közötti együttműködés szervezettségének emelésére lenne szükség. Számos uniós 

aktust fogadott el a Tanács a rendőrségi együttműködés területén, amely valóban előrelépést 

jelentenek a hatékonyabb szervezeti keretek között megvalósuló adattovábbítások terén. Ezek 

implementálása azonban nem történt meg maradéktalanul. A Prümi Szerződés hazai jogba 

történő átültetésének határideje 2011. augusztus 26-a volt, de az közel sem működik 

megfelelően valamennyi tagállam vonatkozásában. Hasonló a helyzet a svéd kerethatározattal 

is.  

Az érem másik oldala, hogy a tagállamok beemelték a belső jogba az uniós 

előírásokat, de azokat nem hajtják végre. Erre példaként az Europol keretében megvalósuló 

adattovábbítások hozhatók fel, hiszen az az önkéntességen alapul, kikényszerítésére nincsen 

semmilyen eszköz. A hiányos adattovábbítások miatt viszont az Europol keretében 

megvalósuló munka nem tud olyan hatékony és szervezett lenni, mint ahogy annak történnie 

kellene. 

Az Európai Rendőrségi Nyilvántartási Indexrendszer (EPRIS) is azért nem tud 

létrejönni, mert annak egy része a jelenlegi rendszerben is képes lenne működni (SIS II, 

Europol Információs Rendszer, Prümi Szerződés), de azok tényleges érvényesülése hiányában 
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nem indokolt azt további tényezőkkel bővíteni. Így annak megvalósítása határozatlan időre 

kitolódik.
14

 

 

2.6. Megállapítások és javaslat a rendőrségi együttműködés során érvényesülő 

kontrollmechanizmusokra nézve 

Nemcsak az adatvédelem és a rendőrségi együttműködés területén lenne javaslatom az 

egyszerűsítés, hanem az ezekhez kötődő jogorvoslás területén is. Hiányoznak a rendőrségi 

együttműködés területén az egységes és valódi jogkörrel felruházott, független 

kontrollszervek. Az adatkezelési szabályok betartását nagyban megnehezíti, hogy az egyes 

megállapodások, kerethatározatok és egyéb jogi dokumentumok – indokolatlanul – eltérő 

szabályokat határoznak meg,
15

 így eltérő időtartamot írnak elő az adatok megőrzésére, eltérő 

kontrollrendszert és különböző adatkezelési feltételeket, kivételeket határoznak meg.  

A megállapodások felülvizsgálati ideje is nagyon eltérő gyakorlatot mutat. A 

kerethatározat sem rendelkezik egy minimális rendszerintiségről. Az Europol-határozat 3 éves 

felülvizsgálati időszakot határoz meg. A III. PNR-megállapodások nem ír elő ciklusidőt, de az 

határozott időre (7 évre) született. Az ausztrál és a kanadai PNR-megállapodásban rendszeres 

felülvizsgálatot vállaltak a felek, pontosabban nincsen meghatározva annak ideje. A 

SWIFT-megállapodás esetében ez a határidő a hatályba lépést követő 6 hónap, majd 

rendszeresen történik (de időköz nincs meghatározva). Egyébként ez utóbbi megállapodás is 

határozott időre, 5 évre jött létre, és évente egy évvel meghosszabbodhat a szerződés. 

A kontrolleljárások sokféleségét szemlélteti az alábbi táblázat: 

 

 Személyes adatok védelme Ellenőrző szerv 

Europol Europol-határozat Europol adatvédelmi 

tisztviselő, nemzeti/közös 

ellenőrző szerv 

Eurojust Eurojust-határozat 

(2009/426/IB kerethatározat) 

Eurojust adatvédelmi 

tisztviselő 

Frontex 45/2001/EK rendelet európai adatvédelmi biztos 

Schengen 2007/533/IB határozat SIS I – nincs 
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 COM(2012) 0735 final – Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: 

Strengthening law enforcement cooperation in the EU: the European Information Exchange Model (EIXM) 
15

 v. ö. 2011/2025(INI) - A személyes adatok Európai Unión belüli védelme - Az Európai Parlament 2011. július 

6-i állásfoglalása a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (HL C 33E, 

2013. 02. 05., 101-110. o.) 42-44. pont 
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SIS II – európai adatvédelmi 

biztos 

Prüm nemzeti jog nemzeti adatvédelmi biztos 

ECRIS 2009/315/IB határozat - 

III. PNR-megállapodás megállapodás és döntően 

nemzeti jog 

szerződő felek általi 

felülvizsgálat; USA-beli 

belső jogorvoslat 

SWIFT-megállapodás megállapodás és döntően 

nemzeti jog 

szerződő felek általi felüli 

vizsgálat; USA-beli belső 

jogorvoslat 

 

Véleményem szerint helyes lenne, ha uniós szinten nyerne rögzítést, hogy a nemzeti 

felügyelő hatóságok felügyelik a tagállami adatkezeléseket, beleértve a külföldre történő 

továbbítást, míg az európai ombudsman az Uniónál, uniós szervnél zajló adatkezeléseket. 

A jogszerű adatkezelést azonban mindenképpen előmozdítja az is, ha az adatkezelő 

szervnél is van olyan tisztviselő, aki az adatvédelmi kérdésekkel foglalkozik: ellenőriz, 

tanácsot ad stb. Lényeges azonban, hogy valódi feladatokkal legyen felruházva. Így az olyan 

megfogalmazások, mint „gondoskodik a jogszerű adatkezelésről”, „megteszi a szükséges 

intézkedéseket” stb. mögöttes tartalom, döntési és kikényszerítési mechanizmus nélkül, nem 

tudják betölteni eredeti rendeltetésüket. 

Végső soron azonban kell olyan szervnek lennie, amelyik külső és független, csak a 

törvényeknek van alárendelve. Alapjogi szempontból már egy fórummal is megvalósulhat a 

jogorvoslathoz való jog, de úgy vélem, hogy uniós szintű együttműködés keretében több 

olyan szerv is kell a hatékony jogorvoslathoz, mely érdemi döntést tud hozni. 
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3. Az értekezés tudományos eredményeinek alkalmazhatósága 

Az értekezés hiánypótló jelleggel foglalkozik a rendőrségi együttműködések 

adatvédelmi szempontú elemzésével, hiszen a témát a hazai szakirodalomban monografikus 

jelleggel jogtudományi megközelítésből még nem dolgozták fel. Külföldi viszonylatban sem 

találkoztam olyan szerzővel, aki kizárólag a bűnmegelőzési célú adatkezeléseket tudományos 

igénnyel monográfia keretében rendszerezte volna. Így az értekezés a belföldi és külföldi 

szakirodalom képviselői körében is érdeklődésre tarthat számot. 

 Ezen túl a monográfia a jogalkotás területén mutatkozó hiányosságok pótlására és 

ellentmondások kiküszöbölésére hívja fel a figyelmet. Az értekezés rámutat azokra a 

helyekre, ahol feltétlenül szükséges lenne az – elsődlegesen – uniós jogi norma pótlása, de 

kitér azokra az esetekre is, amelyek kapcsán megalkotandó jogi dokumentum a hatékonyabb 

jogvédelmet és együttműködést még inkább elő tudná segíteni. Jelen munka értékeli az ezt 

akadályozó és támogató tényezőket is, tehát – jóllehet nem politikatudományi 

megközelítésből vizsgálja a témát – a valós folyamatoktól nem szakad el. A nemzetközi és 

uniós dokumentumok elemzése, valamint az esetjogi gyakorlat feldolgozása irányt mutat a 

jövőben megalkotandó normatív szabályok „megfelelősége” érdekében, ily módon de lege 

ferenda javaslatokat fogalmaz meg. A hazai jogalkotási aktusok bemutatása pedig rámutat 

arra, hogy akár uniós előírás nélkül is az alapjogi és a hatékonysági szempontokra is 

figyelemmel teljesítheti egy tagállam azokat a követelményeket, amelyek uniós szinten nem 

nyertek deklarációt. Mindemellett pedig rámutat a hazai jogalkotási hiátusokra, valamint az 

implementáció és végrehajtás hiányának következményeire. 
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