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„Számon tarthatják, mit telefonoztam 

s mikor, miért, kinek. 

Aktákba irják, miről álmodoztam 

s azt is, ki érti meg. 

És nem sejthetem, mikor lesz elég ok 

előkotorni azt a kartotékot, 

mely jogom sérti meg.” 

  József Attila: Levegőt! 
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I. RÉSZ 

Bevezető gondolatok 

 

 

1. A kutatás tárgya és célja 

1.1. A kutatási téma háttere és az értekezés alapkoncepciója 

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.
2
 

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

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

bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében 1. cím 
2
 v. ö. 51. lábjegyzet 
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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 

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 nem lehet  

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

együttműködések adatvédelmi szempontú értékelésében? 
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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? 

 

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 
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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 

jogforrások, valamint a bírói gyakorlat elemzése volt. Az értekezés valamennyi adatkezelési 

folyamat esetében a releváns jogi aktusok ismertetésére, elemzésére és következtetések 

megállapítására vállalkozik. 

 

A dolgozat felépítése is ehhez a megközelítéshez igazodik. A fentieknek megfelelően 

a kutatásnak ki kellett arra térnie, hogy a rendőrségi együttműködés alatt mi értendő, azt 

hogyan lehet elhatárolni a többi, bűnügyi területen vagy annak vonatkozásában megvalósuló 

együttműködéstől. A rendőrségi együttműködésnek is számos formája
3
 ismeretes a 

nemzetközi és európai együttműködésben, ezek közül azonban csak azok tartoznak a kutatás 

tárgyához, amelyek keretében személyes adat kezelése történik. Ez a lehatárolás azért is okoz 

nehézséget, mert a rendőrségi együttműködés a korábbi III. pillér keretébe tartozott, viszont 

annak egyes vonatkozásai szorosan kötődnek a közösségi jogi vagy a korábbi II. pillérbeli 

intézkedésekhez. 

A kutatási téma lehatárolását követően – az alapjogi szemlélet folytán – a személyes 

adatok védelméhez való jog tartalmi meghatározásával foglalkozik az értekezés. Ennek 

                                                      
3
 A nemzetközi együttműködés vonatkozásában a következő együttműködési formák kerülnek törvényben 

nevesítésre: 

„a) a közvetlen információcsere, 

b) az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere, 

c) az ellenőrzött szállítás, 

d) a közös bűnfelderítő-csoport létrehozása, 

e) a bűnüldöző szervvel együttműködő személy igénybevétele, 

f) a fedett nyomozó alkalmazása, 

g) a határon átnyúló megfigyelés, 

h) a forrónyomon üldözés, 

i) az összekötő tisztviselő alkalmazása, 

j) a titkos információgyűjtés nemzetközi együttműködés alapján, 

k) a Tanúvédelmi Program alkalmazása nemzetközi együttműködés alapján, 

l) az Európai Unió tagállamának különleges intervenciós egységével való együttműködés.” [2002. évi 

LIV. tv. 8. §] 

A fentiek közül azonban a későbbiekben részletesen csak a személyes adatok védelméhez való joggal 

érintetteket emelem ki. Így a közvetlen információcsere és az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével 

történő információcsere jogintézményét tárgyalom. A többi – megfigyelésen alapuló – együttműködési forma 

nem képezi tárgyát az értekezésnek, tekintettel arra, hogy a nemzetközi és hazai bírói fórumok is, azokat a 

magánélet védelméhez fűződő joggal hozzák összefüggésbe. 
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tárgyalása során a nemzetközi jogi dokumentumokból kell elsődlegesen kiindulni, így 

különösen az Emberi Jogok Európai Egyezményéből és az Unió dokumentumaiból. Az EJEB 

esetjoga elemzésének indokoltságát mi sem támasztja alá jobban, mint az, hogy az Unió 

Bíróságának esetjogát is áthatja. A gondolati ív végén pedig a nemzetközi és uniós szabályok 

hazai jogban való érvényesülését vizsgálom. 

Az alapjogi megközelítés megalapozása után kerül sor a rendőrségi együttműködés 

keretében megvalósuló adatkezelések tárgyalására, amely azon elgondoláson nyugszik, hogy 

az Unió keretében megvalósuló rendőrségi együttműködési formák három szinten 

valósulhatnak meg. Megtörténhet az Európai Unió szintjén (uniós szerv keretében), harmadik 

államok irányába és a tagállamok által. Az Unió szintjén megvalósuló rendőrségi 

adatkezelések kulcsszereplője az Europol. Az Európai Rendőrségi Hivatal jogállásának és 

feladatának ismertetésére csak olyan mértékben kerül sor, ami feltétlenül szükséges ahhoz, 

hogy az adatkezelő tevékenységét elemezhessem.  

A harmadik államok irányába megvalósuló személyesadat-továbbítás további három 

csoportba osztható. Az megtörténhet az Európai Unió, az Unió valamely szerve vagy uniós 

tagállam által. Erre tekintettel, a harmadik államokkal megkötött adatkezeléssel kapcsolatos 

megállapodásokat ebben a felosztásban tárgyalom.  

A rendőrségi együttműködések bemutatása az uniós tagállami adatkezeléssel zárul, 

amely alatt érteni kell a megkeresésen alapuló és a spontán adattovábbításokat, illetve a 

tagállami adatbázisokhoz való közvetlen hozzáféréseket is.  

Az uniós tagállamok között együttműködés tekintetében – a harmadik államokkal 

megvalósuló adatcserékkel szemben – megállapítható, hogy a rendőrségi együttműködés és az 

adatvédelem is magasabb fejlettségi szintet mutat, ahol nem vizsgálandó, hogy az adott 

tagállam megfelelő védelmet biztosít-e. Az együttműködés szervezettsége is – mely a 

bűnmegelőzés esetén egy fontos követelmény – hatékonyabb fellépést biztosít a lehetséges 

elkövetőkkel szemben.  

Az uniós tagállami adatkezelések tárgyalása során a magyar vonatkozásokkal külön is 

érdemes foglalkozni. A megkeresésen alapuló adatkezelések esetében a NEBEK a „közvetítő” 

szerv. A NEBEK munkájának elemzése megkerülhetetlen a téma szempontjából. Úgyszintén 

szükségesnek tartottam a további uniós előírások hazai végrehajtását megvizsgálni (pl. Prümi 

Szerződés). 
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1.2. A kutatási téma határai: a rendőrségi együttműködés egyes aspektusai4 

1.2.1. A bűnügyi és a közigazgatási együttműködés összefüggései – a 

hatóságok hatásköre szerinti elhatárolás 

Az államok közötti együttműködés lehet horizontális vagy vertikális jellegű. A 

horizontális együttműködés azt jelenti, hogy az együttműködés azonos hatáskörű szervek 

között történik, így például ilyen a két állam rendőri szerve közötti adatcsere. 

A vertikális együttműködés keretében azonban eltérő hatáskörrel rendelkező szervek 

működnek együtt. A vertikális együttműködés feltételezhet hierarchiát, illetve lehet nem 

hierarchikus viszony is az érintett szervek között. Ez utóbbit hívjuk diagonális 

együttműködésnek. A megkülönböztethetőség érdekében az előbbi (a szűk értelemben vett) 

vertikális együttműködésként azonosítható. Egy nemzetközi szervezet és egy nemzeti 

hatóság közötti viszony hierarchikus jellegűnek tekintendő, mivel a megkeresés teljesítését 

jóval szűkebb körben utasíthatja el az állami szerv, mint a horizontális vagy a diagonális 

együttműködés keretében. Ez az együttműködés kevésbé nyugszik a kölcsönösség elvén, mint 

inkább az egyoldalúságon. 

Nem mindegyik nemzetközi vagy uniós szerv rendelkezik olyan jogkörrel, hogy saját 

nevében megkeresést intézzen egy nemzeti hatósághoz, inkább koordinatív szereppel bír, mint 

például az Europol is. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) azonban 

mint a közigazgatási együttműködés egyik kulcsszereplője jogosult arra, hogy nemzeti 

hatóságnál nyomozási eljárás lefolytatását kezdeményezze, azaz annak ellenére, hogy az 

OLAF a közigazgatási ügyekben folytatott uniós együttműködés szereplője, mégis 

büntetőeljárás kezdeményezésére jogosult. Ez a kezdeményezési jogosultsága, valamint az, 

hogy az OLAF közös nyomozócsoport résztvevőjeként maga is rendelkezik nyomozási 

jogkörrel, a közigazgatási és a bűnügyi együttműködés közötti különbséget árnyalja. Nem 

húzható ez alapján éles határvonal e két együttműködési forma közé. 

                                                      
4
 A bűnügyi együttműködéssel foglalkozó monográfiák szerzőinek nem mindegyike határolja le pontosan, hogy 

mit ért a bűnügyi együttműködés egyes formái alatt. [lásd. LIGETI Katalin: Büntetőjog és bűnügyi 

együttműködés az Európai Unióban, Complex Kiadó, 2004] Erre tekintettel nekem sem célom, hogy a 

rendőrségi együttműködési formák csoportosítása, összegzése tekintetében eltérő álláspontokat ismertessek. Az 

értekezésben Nyitrai Péter álláspontjából indulok, melyet sajátos specifikumokkal egészítek ki. A rendőrségi 

együttműködést az EUMSz. is csak olyan módon határozza meg, hogy azt mondja, „az Unió rendőrségi 
együttműködést alakít ki, amelyben részt vesz a tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatósága, köztük 

a tagállamok rendőrségei, vámhatóságai és a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott egyéb 

bűnüldöző szolgálatai.” [EUMSz. 87. cikk (1) bek.] A rendőrségi együttműködést az igazságügyi 

együttműködéstől az EUMSz. önálló fejezetében történő elhelyezésével és tartalmilag (definíció szintjén) is 

elkülöníti. [EUMSz. 4. fejezet]  
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A diagonális együttműködés viszont a tág értelemben vett vertikális 

együttműködésnek az a fajtája, ahol az együttműködő szervek között mellérendeltségi 

viszony, kölcsönösségen alapuló kapcsolat van. Ezt a fajta együttműködést az hívta életre, 

hogy tartalmilag azonos hatáskörrel rendelkező hatóságok működnek együtt az egyes 

államokban, függetlenül attól, hogy különböző – akár közigazgatási, akár büntető – hatóságok 

rendelkeznek az adott hatáskörrel. 

 

A büntetőjog területén megvalósuló együttműködés mellett a közigazgatási ügyekben 

folytatott együttműködést azért is kell a fogalmilag tisztázni, mert egységes büntetőjog 

hiányában, az egyes államokban bizonyos büntetendő cselekmények a büntetőjog, míg 

másoknál a közigazgatási jog területére eshetnek.  

Az összefonódást azonban nemcsak ez okozza, hanem az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelme érdekében folytatott együttműködések is, amelyek többek között adóügyek. Ezek 

tipikusan a közigazgatási jog területére tartoznak, viszont a jogsértő cselekmények egy része 

már nem pusztán közigazgatási jogkövetkezménnyel jár, hanem büntetőjogival (is). Ezt erősíti 

az is, hogy az uniós érdekek sérelme esetén nem pusztán az általános nyomozási jogkörrel 

felruházott rendőrségek rendelkeznek hatáskörrel a tagállamokban, hanem más hatóságok is, 

mint például a vám- és adóhatóságok.  

Jóllehet a közigazgatási eljárás önmagában nem irányulhat bűncselekmény 

felderítésére, mégis a valóságban az gyakran a büntetőeljárás „előfutára.” Az így beszerzett 

bizonyítékok büntetőeljárásban való felhasználhatósága azonban számos kérdést vet fel, 

hiszen a közigazgatási aktusok egy része nem esik bírói kontroll áll.
5
 

 

A közigazgatási és bűnügyi területen megvalósuló együttműködések tekintetében azt 

is ki kell emelni, hogy a jogalkotási mechanizmus eltért, hiszen az előbbi a korábbi első 

pillér
6
 alá tartozott, míg az utóbbit kizárólag a korábbi harmadik pillér vonatkozásában előírt 

                                                      
5
 A közigazgatási eljárás kevesebb garanciális rendelkezésen alapul, az előnye azonban – a büntetőeljárással 

szemben – a gyorsaság. 
6
 2009. december 1-jén hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, mely eltörölte a pillérrendszert, és létrehozta az 

egységes Európai Uniót, amely immár jogi személyiséggel rendelkezik. Ezt megelőzően az Amszterdami 

Szerződés alakította ki a pillérrendszer azon formáját, amelyet a Lisszaboni Szerződés megszüntetett. Az első 

pillért a közösségi jog, a második pillért a közös kül- és biztonságpolitika, a harmadik pillért pedig a 

büntetőügyekben megvalósuló igazságügyi és rendőrségi együttműködés tette ki. A pillérrendszert eredetileg a 

Maastrichti Szerződés alakította ki, melyhez képest az Amszterdami Szerződés jelentős változást hozott abban, 

hogy a bevándorlási és menekültpolitika, valamint a külső határok átlépésének és ellenőrzésének szabályai, 

valamint a polgári ügyekben folytatott együttműködés az első pillér részévé vált. Másrészről pedig megtörtént a 

Schengeni acquis uniós jogba történő integrálása. [Amszterdami Szerződés 2. számú Jegyzőkönyve a schengeni 
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jogalkotási eljárásban lehetett megalkotni. Az első pillér keretében a Tanács által születtek 

meg az aktusok, míg a harmadik pillér kormányközi jellegű volt, azaz az egyes államok közös 

elhatározásán alapult. Jóllehet a Lisszaboni Szerződés főszabállyá teszi a rendes jogalkotási 

eljárást,
7
 a rendőrségi együttműködés területén előfordul a különleges jogalkotási eljárás is.

8
 

 

A bűnügyi és a közigazgatási együttműködés elhatárolására tett kísérlet sikeréhez 

hozzájárulhat a Lisszaboni Szerződés által megvalósított koncepcióváltás: a pillérrendszer 

eltörlése. Az együttműködések elhatárolására nem alkalmas a pillérrendszer felőli 

megközelítés, hanem azokat tartalmi szempontból kell megítélni. Azt kell összességében és 

összefüggésében megítélni, hogy az együttműködésnek mi volt a célja és azt mely hatóság 

milyen hatáskörben hajtotta végre, mert a hatáskört gyakorló hatóság alapján ez nem 

határozható meg egyértelműen.
9

 

A rendőrségi együttműködés tárgyalása során azt is le kell szögezni, hogy az 

együttműködésbe a rendőrség és más bűnmegelőző, bűnüldöző szerv mellett más szerv vagy 

akár privátszereplő is bekapcsolódhat. Az együttműködést ezért tartalma szerint kell 

megítélni. 

Ez a fajta gondolkodás megfelelő azon igény érvényre juttatására is, hogy a 

közigazgatási együttműködés körében megszerzett adat felhasználható legyen a 

büntetőeljárásban. Mivel azonban a közigazgatási eljárási aktusok érinthetnek alapvető 

jogokat, ezért megfontolandó lenne a közvetlen, illetve a közvetett bírói kontroll biztosítása. 

A közvetlen bírói kontroll alatt az adott eljárási cselekmény felügyeletét, az azzal szembeni 

jogorvoslati jogot értjük. Míg a közvetett bírói felügyelet az eljárási cselekmény által kiváltott 

joghatással szembeni jogorvoslatot jelenti. Ez utóbbi alá eshet a beszerzett bizonyíték 

jogszerű felhasználásának megtámadása. 

                                                                                                                                                                      
acquis-nak az Európai Unió keretébe helyezéséről] Mindezekre tekintettel alakult ki a szabadság, a biztonság és 

a jog térségének megvalósítása iránti célkitűzés. 
7
 A rendes jogalkotási eljárás a Lisszaboni Szerződéssel került be az uniós jogba, amely – a Bizottság javaslatára 

– a Tanácsban a kétharmados támogatást (minősített többség), valamint az Európai Parlament egyetértését 

követeli meg egy adott aktus elfogadásához. [az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 

EUMSz.) 294. cikk] A rendőrségi és az igazságügyi együttműködés területén a Bizottságon kívül a tagállamok 

egynegyede is jogosult kezdeményezésre. [EUMSz. 76. cikk] Ez a korábbi együttdöntési eljárás helyett került 

bevezetésre. 
8
 A rendes jogalkotási eljáráshoz képest különös szabály az egyhangú döntés követelménye. Ez érvényesül a 

közös kül- és biztonságpolitika és az EU egyéb külső tevékenységének területein. [az Európai Unióról szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUSz.) 22. cikk (1) bek.] Az Európai Parlament itt csak konzultációs szerepet tölt be. 

További fék, hogy a tagállamok egynegyede az Európai Tanács elé utalhatja a javaslatot, ha úgy véli, hogy az a 

büntető igazságszolgáltatási rendszerét alapjaiban érinti. 
9
 M. NYITRAI Péter: A nemzetközi és európai büntetőjog, Osiris, Budapest, 2006, 107-109. o. 
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A jelenlegi gyakorlat szerint a külföldön beszerzett bizonyíték akkor nem használható 

fel a belföldi büntetőeljárásban, ha a külföldi állam kifejezetten tiltakozik a felhasználásával 

szemben. Tiltakozó nyilatkozat hiányában a terhelt csak nagyon szűk körben hivatkozhat a 

bizonyíték jogellenesen beszerzett voltára. Ezért merült fel 1999-ben a XVI. Nemzetközi 

Büntetőjogi Kongresszuson az általános tiltó szabály bevezetése. Ezt a hiányosságot 

orvosolhatná az a fajta gondolkodás, amely az együttműködést tartalmánál fogva ítéli meg.
10

 

 

1.2.2. A bűnügyi területen folytatott igazságügyi és rendőrségi 

együttműködés különbözősége  

 A bűnügyi együttműködés az együttműködési formák korai időszakában egyet 

jelentett a bűnügyi jogsegéllyel, amelynek keretében az egyes államok igazságügyi hatóságai 

segítették egymást az igazságszolgáltatás megfelelő szintű lebonyolításában. A bűnügyi 

együttműködés fogalmi köre a bűnügyi jogsegélyhez képest kibővült, mégpedig a kevésbé 

formális együttműködési formákkal, így a rendőrségek és vámhatóságok kooperációjával. 

Az igazságügyi és rendőrségi együttműködési formák megkülönböztetése iránti igényt 

jelzi a Schengeni Egyezmény Végrehajtásáról szóló 1990. június 19-i Egyezmény (röviden: 

Schengen II.) III. címe és az Amszterdami Szerződéssel módosított EU szerződés VI. címe. 

Mindegyik dokumentum külön nevesíti a rendőrségi és az igazságügyi együttműködés 

formáit, ez utóbbi alatt értve a jogsegélytípusú együttműködést. 

Ezen együttműködési formák fogalmi tisztázása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 

azokat adatvédelmi szempontból vizsgálat alá vethessük, hiszen az értekezés kizárólag a 

rendőrségi együttműködéssel kíván foglalkozni. A belső joganyag igyekszik az egyes 

együttműködési formákat meghatározni, és azokat a többi jogintézménytől elhatárolni, 

ugyanakkor számos esetben maguk a nemzetközi vagy uniós jogforrások nem biztosítják a 

tisztánlátást.
 11

 

 

Az igazságügyi és a rendőrségi együttműködés elhatárolását elsőként az 

együttműködés célja alapján teszem meg. A bűnügyi együttműködés fejlődésének korai 

szakaszában az együttműködés politikai természetű volt, anélkül, hogy az az 

igazságszolgáltatás alapjául szolgált volna. 

                                                      
10

 M. NYITRAI Péter: A nemzetközi bűnügyi együttműködés területeinek összefonódása Európában: 

nemzetközi rendőri együttműködés és nemzetközi bűnügyi jogsegély, Belügyi Szemle, 2004/5. szám, 115. o. 
11

 M. NYITRAI (2004): i. m., 104-105. o. 
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A bűncselekmények „nemzetköziesedése” és XVII. századi elterjedése azonban 

elvezetett ahhoz, hogy az egyes államok a saját és a más államokkal közös érdekei 

védelmében együttműködnek egymással. Az állami érdekek felismerése mellett a nemzetközi 

jog azon állomása is szerepet játszott a bűnügyi együttműködés továbbfejlődésében, hogy a 

kooperáció a nemzetközi jog immanens részévé vált.  

Ennélfogva kijelenthető, hogy a bűnügyi együttműködésnek a célja a ius puniendi 

érvényesítése volt. A bűnügyi jogsegélytípusú együttműködés kifejezetten a bűnüldözés 

érdekében történt, azaz bűncselekmény elkövetőjének kézre kerítésére, a bűncselekmény 

felderítésére és a büntetőjogi felelősség megalapozására szolgált. A jogsegély esetében tehát 

van már elkövetett bűncselekmény, így az reagáló, retroaktív jellegű, míg a rendőrségi 

együttműködés elsősorban bűnmegelőzési célú, azaz proaktív típusú. 

A fentiek alapján kirajzolódik, hogy az igazságügyi együttműködés alatt a bíróságok 

és az ügyészségek együttműködését értem, amely a bűnügyi jogsegély fogalmával 

azonosítható. Nem tartozik azonban az igazságügyi együttműködés fogalma alá a rendőrségi 

együttműködés, az minden esetben nem jogsegélytípusú együttműködésnek minősül.  

Ez a fajta elhatárolás azonban azért nem egyértelmű, mert a határokat elmossa az a 

tény, hogy a rendőrségi együttműködés keretében megszerzett adatok gyakran a 

büntetőeljárás és a büntetőjogi felelősség alapjául szolgálnak, hiszen a bűnmegelőzés 

keretében megszerzett információkat „viszik tovább”, és használják fel a büntetőeljárásban a 

nyomozási hatáskörrel is rendelkező rendőrségi szervek.
12

  

 

Azt is meg kell jegyezni, hogy a rendőrségi és igazságügyi együttműködés 

elhatárolása azért is nehéz, mert az egyes tagállamokban a rendőrségi, az ügyészi és az 

igazságügyi alkalmazottak eltérő nyomozási és egyéb jogkörrel rendelkeznek, így azok 

megnevezésük alapján nem azonosíthatók, hanem sokkal inkább az ellátott feladat, az 

együttműködés tartalma és célja alapján kell azt megítélni, hogy rendőrségi, igazságügyi vagy 

esetleg közigazgatási együttműködésről van-e szó.
13

 

 

A rendőrségi együttműködés szabályozása tekintetében megállapítható, hogy az uniós 

joganyaghoz képest a rendőrségi együttműködés szabályanyaga csekély, a terület kevésbé 

szabályozott, jóllehet az igazságügyi együttműködés és a rendőrségi együttműködés 

                                                      
12

 M. NYITRAI (2006): i. m., 106-109. o. 
13

 DOUGLAS-SCOTT, Sionaidh: The rule of law in the European Union – putting the security into the „area of 

freedom, security and justice”, In: European Law Review, Vol. 29. No. 2., 2004. April, p. 239. 
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közelítése tapasztalható a szabályozottság szempontjából. Ugyanis a rendőrségi 

együttműködés területén is egyre nagyobb igény mutatkozik az alapvető jogok garantálására.  

A rendőrségi együttműködés területén elfogadott aktusok közvetlenül nem 

érvényesülnek, azokat a belső jogba át kell ültetni.
14

  Nagy jelentősége van továbbra is az ún. 

soft law-nak, amely sokszor tételesen megfogalmazásra és nyilvánosságra sem kerül. Ilyennek 

tekintendők a Tanács ajánlásai, stratégiái, jelentései. 

A jogalkotási mechanizmus – ami a nem közvetlenül hatályosuló aktusok esetében 

nemcsak az uniós, hanem a tagállami szakaszból is áll – lassú. Ennek „javítására” a 

Lisszaboni Szerződés bevezette általánosságban a rendes jogalkotási eljárást, ahol már nem a 

kormányközi jellegű megállapodás-kötés történik.
15

 

A rendőrségi együttműködés területén azonban a tagállami jogalkotásnak továbbra is 

nagy szerepe van, hiszen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térségre vonatkozó szabályozás osztott hatáskörben maradt. [EUMSz. 4. cikk (2) bek. j) pont] 

A tagállami (belső) biztonság biztosítása a tagállamok kizárólagos hatásköre. [EUSz. 4. cikk 

(2) bek., EUMSz. 72. cikk] 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a bűnügyi együttműködés területe elméleti 

síkon két területen folyik. Létezik az igazságügyi együttműködés, mely az igazságügyi 

szervek közötti kapcsolatot jelenti, és amely bűncselekmények felderítésére és a büntetőjogi 

felelősség megállapítására irányul. Ezt hívjuk jogsegély típusú bűnügyi együttműködésnek is. 

Ezzel szemben a nem jogsegély típusú vagy rendőrségi együttműködés nem bűncselekmény 

elkövetőjének kézre kerítését célozza, hanem alapvetően bűnmegelőzési célt szolgál. Ez a 

fajta tevékenység azonban sok esetben az igazságügyi együttműködés „előfutára.” A 

közigazgatási együttműködés pedig közigazgatási jogsértések esetében megvalósuló 

nemzetközi viszonyt feltételez. 

Az igazságügyi, a rendőrségi és a közigazgatási területen folytatott együttműködés 

szintézisét meg kell teremteni ahhoz, hogy az alapvető jogok ne szenvedjenek sérelmet. Az 

igazságügyi és a rendőrségi együttműködés között a formális és informális elemek 

                                                      
14

 A Lisszaboni Szerződéssel a rendőrségi együttműködés keretében is lehetőség van rendelet elfogadására, 

amely közvetlen hatállyal bír. 
15

 KONDOROSI Ferenc – LIGETI Katalin: Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlöny Kiadó, 

Budapest, 2008, 238-239. o. 
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szempontjából már egyre halványabb a határ, ezért ezen együttműködések vonatkozásában az 

összhangot,
16

 a közös garanciákat kellene rögzíteni.
17

 

 

1.2.3. A rendőrségi együttműködés formái 

Az Unió keretében megvalósuló rendőrségi együttműködés sokan
18

 azonosítják az 

Europol keretében megvalósuló együttműködéssel, jóllehet az annál jóval tágabb kört ölel fel. 

Álláspontom szerint abba beletartozik az uniós tagállamok közötti közvetlen és közvetett 

információcsere (és a további nem jogsegély típusú együttműködési formák), valamint a 

harmadik államokkal fennálló rendőrségi együttműködési megállapodások keretében folyó 

tevékenységek, eljárások is. Más szerzők
19

 a rendőrségi együttműködés fogalmi lehatárolása 

nélkül pusztán a meglévő jogi normák elemzésére vállalkozik. 

 

A rendőrségi együttműködés tág értelemben vett fogalma alatt NYITRAI felfogása 

alapján három létszintet értünk: a makroszintet, a középszintet és a mikroszintet. A 

makroszint alatt a kormányzati szintű egyeztetések értendők, amelyek nemzetközi, regionális 

vagy nemzeti jogszabály megalkotására irányulnak. A középszint a rendőrségi együttműködés 

szervezeti felépítését és működését jelenti, azaz a makroszinthez tartozó jogszabályok 

tényleges végrehajtását. Így például az Europol szervezeti kereteinek felépítése és 

működtetése ebbe a körbe tartozik. A mikroszint pedig a napi munkafolyamatot fogja át, 

vagyis a felépült szervezeti keretek között, jogszabályok és belső utasítások alapján az eljárási 

cselekmények tényleges végzését takarja. Ez a három szint azonban nem választható el élesen 

egymástól, azok szorosan összefüggnek. 

                                                      
16

 A szabályozási összhang kapcsán meg kell említeni azt, hogy a koherencia és a konzisztencia fogalma ettől 

különbözik. A konzisztencia a különböző jogi szabályozások közötti ellentmondás-mentességre utal, míg a 

koherencia a jogalkotó részére tett pozitív jogalkotási lépéseket jelenti, amelyek a szabályok megfelelőségét 

szolgálják. [VAN ELSUWEGE, Peter: EU external action after the collapse of the pillar structure: in search of a 

new balance between delimitation and consistency, In: Common Market Law Review, v. 47, n. 4, 2010, p. 

1013.] 
17

 M. NYITRAI (2004): i. m., 116. o. 
18

 v. ö. DEMMELBAUER, Bernadette: Europol, Eurojust und das Europäische Justizielle Netz, LexisNexis 

Verlag, Wien, 2012; FELGENHAUER, Harald: Grundlagen in der institutionalisierten Polizeizusammenarbeit in 

der Europäischen Union – Entwicklung und Zukunft des Europäischen Polizeiamtes Europol, In: WOLTER, 

Jürgen – SCHENKE, Wolf-Rüdiger – RIEβ, Peter – ZÖLLER, Mark Alexander (Hrsg.): Datenübermittlungen 

und Vorermittlungen, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, S. 75-90.; KIRCHHOF, Guido: Europa and 

Polizei. Lehrbuch zum Europarecht. Auswirkungen auf die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, Richard 

Boorberg Verlag, Stuttgart, 2012  
19

 v. ö. DE BUSSER, Els: Data protection in EU and US criminal cooperation, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn-

Portland, 2009; VON DANWITZ, Thomas: Rechtsschutz im Bereich polizeilicher und justizieller 

Zusammenarbeit der Europäischen Union, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 2008 
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Az értekezés alapvetően a jogi környezet, és annak tényleges megvalósulásának 

vizsgálatára vállalkozik. Elengedhetetlen a téma szempontjából a jövőbeli szabályozási 

politika „lenyomatainak” ismertetése, és abból következtetések levonása. 

 

A fentieken kívül – a felek viszonya alapján – a rendőrségi együttműködés több 

formában valósulhat meg. Alapulhat két vagy több állam mellérendeltségi viszonyán, azaz, 

amikor az együttműködés keretében az államok szuverenitása nem korlátozódik. Ennek 

formája az adatcsere. Ezt NYITRAI kooperatív modellnek nevezi. 

A kooperatív modell mellett létezik a horizontális integráció modellje, melynek 

keretében az érintett államok lemondanak a szuverenitásuk egy részéről. Ilyen, amikor a 

hatóságok bűnmegelőzés (bűnüldözés) érdekében eljárnak egymás területén (pl. forró nyomon 

üldözés). Ezen modell kialakítása feltételezi, hogy az államok bizonyos fokú bizalommal 

viseltessenek egymás iránt, és közös értékrendet képviseljenek. 

A vertikális integráció keretében pedig az érintett államok oly módon mondanak le a 

szuverenitásuk egy részéről, hogy azt egy államok feletti (szupranacionális) szervre, entitásra 

ruházzák. Ez a fajta modell jelenleg nem érvényesül az Unió vonatkozásában. Vannak erre 

nézve törekvések, így az Europol operatív nyomozási jogkörrel történő felruházása is ilyen, 

de valójában ezen jogosultságok nem esnek ebbe a körbe, hiszen a végrehajtói „apparátus” 

hiányzik még az Unióban. Az EU keretében létrehozott szervek, melyek a rendőrségi 

együttműködés keretében szerephez jutnak, inkább koordinatív szerepet töltenek be. 

A rendőrségi együttműködés is – hasonlóan az igazságügyi együttműködéshez – 

elsősorban a kooperatív modell jegyeit viseli magán. Ugyanakkor számos integrációs 

elemmel is rendelkezik, de mindezek kevésbé formalizáltak. 

 

A rendőrségi együttműködés alanyai tekintetében is csoportosíthatjuk az 

együttműködési formákat. A centralizált (vagy közvetett) együttműködés esetében az 

együttműködés országosan egy kijelölt szerven keresztül zajlik. Ehhez a szervhez érkeznek a 

megkeresések, és a hatáskörrel rendelkező szerv megkeresésre adott válasza is rajta keresztül 

kerül továbbításra. Ez akkor is ebben a rendben történik, ha a hazai, hatáskörrel rendelkező 

szerv kíván valamilyen információt külföldi hatóságtól megszerezni. Ennek a rendszernek az 

előnye, hogy a központi szervek „megszűrik” az indokolatlan vagy jogszerűtlen 

megkereséseket vagy válaszokat, viszont az együttműködés folyamatát nehézkessé teszik, 

lelassítják. 
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A decentralizált vagy közvetlen modell esetében a hatáskörrel rendelkező hatóságok 

közvetlenül – közvetítő szerv közbejötte nélkül – léphetnek egymással kapcsolatba. Ezzel a 

megoldással az együttműködés folyamata lényegesen felgyorsul, de a központi kontroll 

kiiktatódik. Ezen megoldás alkalmazása esetén a szerven belüli adatvédelmi kontroll és az 

azon kívüli hatósági, bírósági kontroll szerepe megnő. 

A két megoldás előnyeinek ötvözetére és a hátrányok kiküszöbölésére létezik a 

korlátozott decentralizált megoldás, amely esetében általánosságban a közvetett kapcsolat 

érvényesül, viszont bizonyos esetekben van lehetőség a közvetlen kapcsolatfelvételre is. 

Az EU keretében megvalósuló információcsere tekintetében mindegyikre találunk 

példát: az Europol keretében megvalósuló adattovábbítás nemzeti egységen keresztül történik, 

lehetőség van azonban a tagállami hatóságok között közvetlen információcserére is. 

 

A rendőrségi együttműködés szabályozottságának szintje alapján különbséget 

tehetünk továbbá a kormányközi struktúrán alapuló, az uniós és a bűnüldöző szervek közötti 

együttműködés között. A kormányközi struktúrán alapuló modellnek a lényege, hogy az egyes 

államok kormányai (vagy az Unió vagy annak szerve, mint szerződő fél) „alkudozzák ki” az 

együttműködés kereteit, azaz megállapodásban rendezik az együttműködés valamennyi 

aspektusát, mint ahogy ez történik a harmadik államokkal megvalósuló együttműködések 

vonatkozásában.  

Az uniós együttműködés esetében egy uniós szerven keresztül valósul meg az államok 

közötti együttműködés. Az Europolt lehet erre példaként hozni. 

A bűnüldöző szervek közötti együttműködés jellemzője pedig az informalitás vagy a 

szervek általi meghatározottság (pl. eseti megállapodással). Ebben a körben az együttműködés 

sikerét gyakran olyan körülmények befolyásolják (pl. jó kollegiális viszony), amelyek 

szabályozást nem igényelnek, vagy nem is tárgyiasulnak a külvilágban. Ebbe a csoportba 

tartozik az Interpol, amelynek tagjai nem az államok, hanem az egyes rendőri szervek.
20

 

Az értekezés későbbi részében a rendőrségi együttműködés mindhárom említett 

formájával foglalkozom. 

 

A rendőrségi együttműködésen belül témának szempontjából fontos olyan 

megkülönböztetést tenni, hogy léteznek személyesadat-kezeléssel járó és azzal nem járó 

formák. Az előbbi csoporton belül annak további két típusát különböztethetjük meg: a 
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szervek közötti kapcsolaton alapuló együttműködést és a központi adatbázishoz való 

hozzáférést.  

A szervek közötti kapcsolaton alapuló együttműködés lehet akár megkeresésen 

alapuló, akár spontán, megkeresés nélküli adatcsere. Ez a fajta együttműködés kezdetben 

inkább közvetett módon, központi szerv útján történt meg, majd az utóbbi időben elterjedni 

látszik a közvetlen kapcsolatfelvétel a hatáskörrel eljáró hatóságok között. Ennek keretében az 

államok az egyszerűsítés
21

 útján próbálják a hatékonyságot növelni.  

Másrészről pedig meg kell említeni a központi, uniós szintű adatbázisokat. Ezek az 

adatállományok azonban nem képesek az adott tárgykör vonatkozásában minden tagállam 

valamennyi, erre vonatkozó adatát kezelni, de azt biztosítják, hogy a központi adatbázisban 

tárolt adatok tekintetében a megkeresések már célzottabbak lehetnek a tagállami hatóságok 

irányába.
22

 Ilyen központi adatbázisnak tekinthető a SIS. 

 

1.2.4. A bűnmegelőzési cél meghatározása a rendőrségi adatkezelések 

vonatkozásában 

Körbejárva a rendőrségi együttműködés fogalmát szükséges annak vizsgálatát 

elvégezni, hogy mit értünk bűnmegelőzés alatt, hiszen az értekezés kizárólag a bűnmegelőzési 

célú adatkezelésekkel kíván foglalkozni. Egyúttal elfogadom azt, hogy a bűnözés 

megelőzhető. GÖDÖNY József az ezzel ellentétes álláspontját azzal indokolja, hogy a 

bűnelkövetés valamilyen formában minden korban létezett, csak az a gazdasági-társadalmi 

folyamatokkal együtt változott, és ez a jövőben is így lesz. A bűnözés nem előzhető meg, csak 

csökkenthető.
23

 Erre nézve az egyes korokban eltérő válaszokat adtak, néhol az elrettentés, 

néhol pedig a hatékonyabb felderítésre helyezve a hangsúlyt.
24
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megközelítéséről (HL C 33E, 2013. 02. 05., 101-110. o.) 45. pont] 
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 GÖDÖNY József: A bűnözés megelőzéséről, In: GÖDÖNY József (szerk.): Kriminológiai és kriminalisztikai 

tanulmányok XVII., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980, 7-8. o.  
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 Platón és Arisztotelész az általános erkölcs és a bűnöző javításában, Ciceró és Aquinoi Szent Tamás az 

elrettentésben, Jeremy Bentham a hasznosságban látta a bűnmegelőzés kulcsát. Kant a categoricus imperativus, 

míg Hegel a tézis-antitézis vitában a szintézis megvalósítását tűzte ki célul. Feuerbach a fenyegetéstől és a 

pszichikai kényszer alkalmazásától várta a bűnözés csökkenését. [BAKÓCZI Antal: A bűnmegelőzés 

fejlesztésének időszerű feladatai, In: GÖDÖNY József (szerk.): Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok 

XXII., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985, 7. o.] Beccaria azonban az említett gondolkodókkal 

szemben arra helyezte a hangsúlyt, hogy a bűncselekmények felderítettsége az, amely visszatart a 

bűnelkövetéstől. 
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IRK Ferenc szerint a bűnmegelőzés alatt minden olyan állami, társadalmi és gazdasági 

intézkedés értendő, amelynek a célja, hogy a bűnözést közvetlenül is előidéző és elősegítő 

okokat megszüntesse, – az adott körülmények között – a lehető legkisebb mértékre szorítsa 

vagy a bűnözést könnyítő vagy arra ösztönző hatásokat megszüntesse. 
25

 

  

A bűnmegelőzés fogalmát BLASKÓ Béla differenciáltabb módon közelíti meg. 

BLASKÓ szerint a bűnmegelőzésnek több létszintje különböztethető meg. Az egyik a 

tulajdonképpeni megelőzési szint, melynek keretében a bűnmegelőző hatóság, különösen a 

rendőrség a közrendvédelem és a közbiztonság fenntartása, valamint bűncselekmény vagy 

más jogsértés elkövetésének megelőzése érdekében cselekszik, ellenőriz. 

Ezen túlmenően a büntető igazságszolgáltatás is szolgál bűnmegelőzési célt, hiszen a 

Büntető Törvénykönyvben rögzített büntetések deklarált célja a prevenció. [1978. évi IV. tv. 

37. §, 2012. évi C. tv. 79. §] 

Harmadrészben pedig a bűnmegelőzést lehet szociálpolitikai összefüggésekben is 

vizsgálni: ebben az esetben az emberi méltósághoz való jog követelményének megfelelő 

életkörülmények feltételeinek megteremtését értékeli,
26

 hiszen a társadalmi, gazdasági és 

politikai környezet is befolyásolja a bűnözés alakulását.  

A fentiekből kitűnik, hogy a bűnmegelőzés eszközrendszere komplex, sokrétű. 

Dolgozatomban azonban a tulajdonképpeni bűnmegelőzéssel kívánok csak foglalkozni, és a 

bírósági ítéletek preventív hatásával nem, valamint szociálpolitikai kérdésekbe sem 

bocsátkozom. Megközelítésem kizárólag jogi szempontú, jogszabályok, bírói döntések és 

egyéb jogi dokumentumok értelmezésén alapul. 

 

Bűnmegelőzés alatt így minden olyan jogi szempontból értékelhető intézkedést értek, 

amelynek „célja a bűnözésnek és az állampolgárok bizonytalanságérzetének mind 

mennyiségi, mind minőségi értelemben, akár a bűncselekmények elkövetésétől való közvetlen 

elrettentéssel, akár a bűnözés lehetőségének és okainak kiküszöbölésére irányuló 

intézkedésekkel és beavatkozásokkal történő csökkentése.” [2001/427/IB határozat 1. cikk 

(3) bek.] 
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2. 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, melyek munkatársainak ezúton is 

köszönetemet fejezem ki. 

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 

értekezésben feldolgozott egyes jogterületek szintézisével lehetett egyfajta álláspontot 

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

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



24 

 

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. 
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II. RÉSZ 

A személyes adatok védelméhez való jog jogi háttere 

 

 

1. A személyes adatok védelméhez való jog más alapjogokhoz 

fűződő viszonya általában 

 A téma feldolgozása szempontjából elengedhetetlen a személyes adatok védelméhez 

való jog fogalmi kereteinek a tisztázása. Mind a személyes adatok védelméhez való jog, 

mind az adatvédelem megfogalmazás megtévesztő abból a szempontból, hogy ezen alapjog 

keretében nem a személyes adatokat kell védeni, hanem a személyes adatokhoz kötődő 

egyének szorulnak védelemre.
27

 

Az adatvédelem két oldalát a védelmi jog és az információs önrendelkezési jog adja. 

Ily módon az adatvédelem a személyre irányul. Az adatvédelem körén kívül esik, de azzal 

szoros összefüggésben áll az adatbiztonság, amely azonban a személyes adatok és csak 

közvetetten az egyén védelmét jelenti, különösen technikai és szervezési intézkedésekkel. 

Ezeket jogi és jogon kívüli normák is szabályozzák.
28

  

Az adatvédelem fogalmát azonban az értekezés során széles értelemben használom, 

így bizonyos adatbiztonsági kérdéseket is tárgyalok, de azokat kizárólag normatív 

szempontból. Így technikai részletekbe nem bocsátkozom. 

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jog a magánélethez való jog részét képezi, 

de szorosan kötődik az emberi méltósághoz való joghoz is, így az ezekhez fűződő viszonyát 

is tisztázni kell. Ezt a nemzetközi, a regionális és a hazai alapjogi deklarációk tükrében 

tekintem át. Előzetesen azonban meg kell állapítani, hogy a magánélethez fűződő jog és a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog vonatkozásában kétfajta viszony képzelhető el. 

Egyrészt ha a személyes adat közzététele a magánszféra és az adatvédelem területére egyaránt 

esik, ideértve azt is, ha az adatvédelem valamely speciális területét (pl. érzékeny adatok 
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védelme) érinti, másrészt, ha a közzététel kizárólag a személyes adatok védelme területére 

esik. Így a két terület nem a rész-egész viszonyában áll egymással, hanem átfedés van a két 

jog között, ugyanakkor mindegyik alapjognak van olyan területe, amely a másik hatályán 

kívülre esik.
29
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2. A nemzetközi jogvédelem 

A személyes adatok nemzetközi védelme tekintetében elsőként az 1948. évi Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatról kell megemlékezni, amely deklarálja a magánélethez 

fűződő jogot. A személyes adatok védelméhez való jog azonban explicite nem kerül 

kimondásra. Ennek 12. cikke szerint „senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye 

megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig 

becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen 

beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.”[EJENY 12. cikk] 

 

Az EJENY szövegezése szinte szó szerint megegyezik az 1966. évi Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 17. cikkével: „Senkit sem lehet alávetni 

a magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével kapcsolatban önkényes vagy 

törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig a becsülete és jó hírneve elleni jogtalan támadásnak. 

Ilyen beavatkozás vagy támadás ellen mindenkinek joga van a törvény védelmére.” [PPJNE 

17. cikk] 

Az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya is rögzíti tehát 

a magánszférához fűződő jogot, de az adatvédelmet külön nem nevesíti.
30

 

 

Az 1970-es években, a gazdasági és a társadalmi élet területén bekövetkező 

változásokra tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

Tanácsa akként döntött, hogy kiadja ajánlásait a magánélet védelme és a személyes adatok 

államok közötti továbbítása tárgyában, amelyet az OECD 1980. évi ajánlásaként ismerünk. 

Az ajánlás a magánélet védelméről és a személyes adatok határokon átívelő áramlásáról címet 

viseli.
31

 

Az ajánlás preambulumában olvashatjuk, hogy elfogadásának célja az volt, hogy a 

tagállamok közötti adatáramlást megkönnyítse, mert az egyes nemzeti szabályok ennek 

leginkább akadályát képezték. Az adatvédelmi szabályokat az ajánlás elsősorban gazdasági 

szempontból közelítette meg. Mindezt úgy tette, hogy a legfontosabb adatvédelmi garanciákat 

rögzítette, és felszólította a tagállamokat, hogy ennek rendelkezéseit implementálják a belső 

                                                      
30

 GENZ, Alexander: Datenschutz in Europe und den USA. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter 

besonderer Berücksichtigung der Safe-Harbour-Lösung, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, 2004, S. 11. 
31

 JÓRI (2005): i. m., 28-30. o. 

MAJTÉNYI (2006): i. m., 95-96. o. 
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jogukba. Az ajánlásban meghatározott elvek kiterjednek az államok között viszonyokra és a 

nemzeti kereteken belül maradó adatkezelésekre is. 

Ez rögzíti a személyes adat fogalmát. Eszerint személyes adatnak tekintendő „minden 

olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre (adatalanyra) 

vonatkozik.” Ezzel ki is jelöli az ajánlás tárgyi hatályát. Valamennyi személyesadat-kezelésre 

irányadók a szabályai: a magánszektor és a közszféra által kezelt adatokra, valamint a gépi és 

nem gépi adatkezelésre nézve egyaránt. [C(80)58/FINAL Recom. 1. b), 2.] 

A személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása a nemzeti szuverenitás, a 

nemzetbiztonság és a közérdek védelmében lehetséges. A jogkorlátozást azonban a lehető 

legszűkebb körre kell szorítani, és a nyilvánosságot erről tájékoztatni kell. [C(80)58/FINAL 

Recom. 4.] 

Az ajánlás a fentieken kívül a legfontosabb adatvédelmi garanciákat rögzíti. Ennek 

kapcsán kifejezetten kimondja, hogy további elvek rögzítése is kívánatos lehet. 

[C(80)58/FINAL Recom. 6.] Az ajánlás lefektette a korlátozott adatgyűjtés elvét, az 

adatminőség elvét, a célhoz kötöttség elvét, a felhasználás korlátozottságának követelményét, 

az adatbiztonság követelményét, a nyitottság elvét, az egyéni részvétel elvét és a felelősségre 

vonhatóság alapelvét. 

A korlátozott adatgyűjtés elve megköveteli, hogy a személyes adatok gyűjtése 

korlátozott legyen, valamint törvényes és tisztességes eszközzel, – lehetőség szerint – az 

adatalany beleegyezésével és tudtával történjen. [C(80)58/FINAL Recom. 7.] 

Az adatminőség elve alapján a személyes adatoknak pontosaknak, teljeseknek és 

naprakészeknek kell lenniük. [C(80)58/FINAL Recom. 8.] 

A célhoz kötöttség elve azt jelenti, hogy az adatkezelés célját annak kezdetekor meg 

kell határozni, amely célnak a személyes adat felhasználása során mindvégig meg kell felelni, 

vagy azzal összeegyeztethető egyéb, meghatározott célra irányulhat csak az adatkezelés. 

[C(80)58/FINAL Recom. 9.] 

A felhasználás korlátozottsága a célhoz kötöttség elvével és az egyéni részvétel 

elvével is szoros összefüggésben áll. A felhasználás korlátozottsága alapján személyes adatot 

felhasználni – meghatározott célra – kizárólag az adatalany beleegyezésével vagy törvény 

erejénél fogva lehet. [C(80)58/FINAL Recom. 10.] 

A személyes adatokat ésszerű biztonsági megoldásokkal kell védeni a jogosulatlan 

hozzáféréstől, megsemmisítéstől, felhasználástól, módosítástól és közzétételtől. 

[C(80)58/FINAL Recom. 11.] 
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A nyitottság elve az érintett személy részéről jelentkező igény: az adatkezelés 

irányelveit és új gyakorlatait nyilvánosságra kell hozni, fontos továbbá az adatkezelő 

személyének és fellelhetőségének ismertté tétele. [C(80)58/FINAL Recom. 12.] 

Az egyéni részvétel elve magában foglalja az érintett személy tájékoztatáshoz való 

jogát, és a személyes adatainak kezelésébe történő betekintés jogát, amelynek ésszerű időn 

belül, érthető formában, ésszerű módon és olyan költségen kell történnie, mely nem túl 

megterhelő az érintett személy számára. A betekintés megtagadása esetén az indokolt 

döntéssel szemben jogorvoslatot kell biztosítani, valamint egyébként is az adatkezeléssel 

szemben a kifogás joga megilleti az érintettet. A kifogás helytállósága esetén az adatkezelő 

köteles az adatot törölni, helyesbíteni, kiegészíteni vagy módosítani. [C(80)58/FINAL 

Recom. 13.] 

Az 1980. évi ajánlás lefekteti továbbá, hogy az adatkezelő felelős azért, ha megsérti az 

ajánlásban lefektetett elveket. [C(80)58/FINAL Recom. 14.] 

Külön részben kapnak helyet a nemzetközi együttműködésre vonatkozó szabályok. 

Ennek keretében ösztönzi az olyan eljárások kidolgozását, amelyek megkönnyítik a garanciák 

megtartása mellett az adatok cseréjét. [C(80)58/FINAL Recom. 21.] 
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3. Regionális jogvédelem 

3.1. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a strasbourgi esetjog 

3.1.1. A EJEE deklarációja32 és a magánélethez fűződő jog tartalma33 

Az 1950. évi Emberi Jogok Európai Egyezménye a 8. cikkben a családi élethez való 

joggal együtt deklarálja a magánélethez fűződő jogot:  

„1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését 

tiszteletben tartsák.  

2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben 

avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a 

közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy 

bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.” [EJEE 8. cikk] 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) kifejtette, hogy a 

személyes adatok védelméhez való jog az állam részéről elsősorban passzivitást kíván meg:
34

 

a magán- és családi életbe történő beavatkozástól való tartózkodást. [Belgian Linguistic-

ügy (1968) Para.  7.] Az EJEB más döntéséből azonban világosan kiderül az is, hogy 

bizonyos helyzetekben nem elegendő az államnak ez a negatív, tartózkodó magatartása, 

hanem pozitív intézkedések megtételére van szükség az alapjog védelme érdekében. 

[Marckx v. Belgium (1979) Para. 31.] 

 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában a személyes adatok védelméhez 

való jog a privacy
35

 részeként fejlődött ki, amely egy tág fogalom, és kimerítő módon nem is 

                                                      
32

 KONDOROSI – LIGETI: i. m., 787. o. 
33

 SIEMEN, Birte: The EU-US Agreement on Passenger Name Records and EC-Law: Data Protection, 

Competences and Human Rights Issues in International Agreements of the Community, In: German Yearbook of 

International Law, Vol. 47. Dunckler & Humblot, Berlin, 2004, pp. 658-659. 
34

 v. ö. PÉTERFALVI Attila: Adatvédelem és információszabadság, In: HEIZERNÉ HEGEDŰS Éva (szerk.): 

Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon, Országgyűlési Biztos Hivatala, 

Budapest, 2008, 31. o. 
35

 A privacy fogalmának meghatározására számos szerző tett kísérletet, de nem létezik a jogtudományban egy 

egységes fogalom-meghatározás. [v. ö. GENZ: i. m., S. 40-41., JÓRI (2005): i. m., 11-16. o.] R. A. Posner 

álláspontja szerint a magánélet védelme a csalók menedéke, merthogy a magánélet nem határozható meg fogalmi 

szinten, így annak keretei közé bármely tényező bevonható. [POSNER, Richard A.: An economic theory of  

privacy, In: SCHOEMAN, Ferdinand Davis (ed.): Philosophical Dimensions of Privacy, Cambridge Press, 1984, 
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határozható meg. Az EJEB gyakorlata szerint, ha valamely intézkedés érintheti, és ezzel 

veszélyeztetheti a magánélethez fűződő jogot, akkor az a tárgyalt jog területére esik. [Hatton 

and others v. the United Kingdom (2003) Para. 96.] 

A privacy fogalmát az EJEB esetről esetre értelmezi és bővíti,
36

 azaz általános 

fogalmat nem alkotott, de néhány fontos tartalmi összetevője a gyakorlat alapján 

megállapítható. Ami biztosan leszögezhető, hogy az adatvédelem egy része a privacy 

területére eshet. Az EJEB gyakorlata szerint a személyesadat-kezelés mindaddig a privacy 

területét érinti, míg az valamilyen módon azzal összefüggésbe hozható. [Leander v. Sweden 

(1987) Para 48., P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) Para 56.]  Így annak 

megítélésénél, hogy az adatkezelés összefüggésben áll-e a privacy-vel, azaz élvezi-e annak 

védelmét, az adatkezelés tartalma az irányadó.  [Niemietz v. Germany (1992) Para. 29., 

Rotaru v. Romania (2000) Para. 43., Amann v. Switzerland (2000) Para. 44.]  

A Bíróság azt is leszögezte, hogy a magánélet a „magánbirodalmon” kívül is védelmet 

élvez. A magánélet nem szűkíthető le azon körre, amelyben az ember kizárólag saját életét éli 

(anélkül, hogy a külvilággal bármilyen kapcsolatot is létesítene), hanem beletartozik az is, ha 

más emberrel kapcsolatra lép. Így például a munkakapcsolat nem zárja ki eleve a 

magánélethez fűződő jog érvényre juttatását, azaz az üzleti jellegű tevékenység is a magánélet 

területére eshet. [Niemietz v. Germany (1992) Para. 29., Rotaru v. Romania (2000) Para. 43., 

Amann v. Switzerland (2000) Para. 44., Kopp v. Switzerland (1998) Para. 50.] A P. G. and 

J. H. v. United Kingdom ügyben az EJEB szintén ezt erősítette meg: az egyén privacy-je 

magánéletén kívül is összefüggésben lehet a privacy-vel, így védelem illeti meg („in a public 

context”). [P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) Para. 56.]  

 

                                                                                                                                                                      
pp. 333-345.] A privacy fogalmának az USA-ban – amellyel az EU, szervei és a tagállamok is számos 

adatvédelmi kérdést érintő megállapodást kötnek – hagyománya van.  

Abból a meghatározásból indulok ki, amely azt mondja, hogy „a privacy azt a képességet jelenti, hogy az egyén 

képes önmagát megkülönböztetni másoktól.” Ennek azonban több oldala is van, így „a testi privacy, a személyes 

helyek és a megfigyelés, a kommunikáció privacy-je.” Az adatvédelem a privacynek csak egy szeletét jelenti: az 

a képesség, „hogy fenntartható olyan autonóm zóna, amely ellenőrzéstől mentes, azért, hogy mindenki saját 

maga rendelkezhessen a személyéhez kötődő adatokról.” [HAILBRONNER, Kay – PAPAKONSTANTIONOU, 

Vagelis – KAU, Marcel: The Agreement on Passenger-Data Transfer (PNR) and the EU-US Cooperation in Data 

Communication, In: International Migration Vol. 46. Issue 2. 2008, p. 194.] 
36

 A privacy fogalma egy személy fizikai és a pszichikai integritását is átfogja. [Pretty v. the United Kingdom 

(Application no. 2346/02) Para. 18.] A privacy fogalma alá tartozik a személyes adatok védelmén kívül és így 

védendő érték a nemi hovatartozás, a név és a szexuális orientáció. Az Egyezmény védi az identitáshoz és a 

személyiség fejlődéséhez való jogot, az önmeghatározás jogát. [P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) 

Para. 56.] A szisztematikus megfigyelés és ennek folytán az adatok tárolása is sértheti a magánélethez fűződő 

jogot. [Amann v. Switzerland (2000) Para. 65., P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) Para. 37., Rotaru v. 

Romania (2000) Para. 43., Kopp v. Switzerland (1998) Para. 53.] 
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3.1.2. A magánélethez fűződő jog korlátozásának feltételei 

A magánélethez való jog nem korlátozhatatlan. A jogkorlátozás során az EJEB több 

szempontot vizsgál. Első szempontként a Bíróság megvizsgálja, hogy az adott jogkorlátozás a 

magánélethez fűződő jog területére esik-e. Erre láttunk az előbbiekben néhány példát. Majd 

amennyiben a korlátozás a magánélethez fűződő jogot érintheti, annak indokoltságát kell 

eldöntenie. Ennek keretében a jogkorlátozás akkor indokolt, ha 

a) legitim célból történik,  

b) megfelel a törvényi előírásoknak, és 

c) szükség van rá egy demokratikus társadalomban. [Leander v. Sweden (1987) 

Series A. és B.] 

 

Az Egyezmény a legitim célokat nevesíti, mely kivételeket
37

 szűkítően kell 

értelmezni. 

Így a jogkorlátozás felderítő-hírszerző szolgálat esetében a nemzetbiztonság védelme 

céljából igazolt lehet egy demokratikus társadalomban, de további – az előbbiekben 

meghatározott – alapvető követelményeknek is meg kell felelnie az adatkezelésnek. [Rotaru v. 

Romania (2000) Para. 47. és 58., Leander v. Sweden (1987) Para. 49., Klass and others v. 

Germany (1987) Para. 42., Silver and others v. the United Kingdom (1983) Para 97.] 

 

A legitim cél fennállásán túl a személyes adatok védelméhez való jog korlátozása 

akkor lehet jogszerű, ha azt törvény írja elő, azaz a belső jogban meg kell határozni azt a 

jogalapot, amelyen a jogkorlátozás alapul. [P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) 

Para. 37., 44. és 62., Silver and others v. the United Kingdom (1983) Para. 86.]  

A jog általi szabályozottság azonban nem formai, hanem tartalmi kritérium. A 

törvényi szabályon nemcsak az – alakilag – törvényben lefektetett szabályok értendők, hanem 

– különösen az angolszász jogban – az esetjog is. [Kruslin v. France (1990) Para. 29., Kopp v. 

Switzerland (1998) Para. 60.]  

Ennek a belső jogi előírásnak természetesen meg kell felelnie a jogbiztonság 

követelményének: kellően meghatározottnak és az emberek számára hozzáférhetőnek kell 

lennie. [Leander v. Sweden (1987) Para. 50., Amann v. Switzerland (2000) Para. 46. és 55., 

P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) Para. 44., Rotaru v. Romania (2000) Para. 48., 

Silver and others v. the United Kingdom (1983) Para 87., The Sunday Times v. the United 

                                                      
37
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Kingdom (1979) Para 49., Österreichischer Rundfunk v. Austria (2006) Para. 60.] Így nem 

felel meg az egyezmény előírásainak az a törvényi előírás, amely nem határozza meg 

pontosan a kezelhető adatok körét, az adatkezeléssel érintett személyi kört, az adatkezelés 

feltételeit, annak időtartamát, illetve az adatkezelés feletti kontroll módját. [Rotaru v. 

Romania (2000) Para. 50. és 57.] A jogbiztonság szempontját arra tekintettel is 

messzemenően érvényesíteni kell, hogy a technológia egyre fejlettebb, amely újabb 

veszélyeket rejt magában. [Kruslin v. France (1990) Para 33.]
38

 

Az EJEB azt is kimondta, hogy a személyes adatok védelméhez való jog garanciális 

biztosítása nem érvényesül az által, ha általános szabályokat, elveket a jogalkotó meghatároz 

– mint például a célhoz kötöttség elvét vagy a törvényen alapuló adatkezelést – hanem 

szükséges, hogy az adatkezelés pontos feltételei is meghatározásra kerüljenek. Egyébként az 

Egyezmény által megkívánt „in accordance with the law” követelménye nem teljesül. [Amann 

v. Switzerland (2000) Para. 76-77.]
39

 

A Bíróság azt is megállapította, hogy a jogban lehetetlen mindig a teljes bizonyosságra 

törekedni, és ez a törekvés a túlzott merevség kockázatát is magán hordja. „Sok jogszabály 

elkerülhetetlen módon olyan megfogalmazásokat tartalmaz, amelyek – többé vagy kevésbé – 

homályosak és amelyek értelmezése és alkalmazása a gyakorlatra marad.”  [Silver and others 

v. the United Kingdom (1983) Para. 88.] A nem egyértelmű jogfogalmak és a diszkrecionális 

jog azonban nem feltétlenül jelentik az elv megsértését, feltéve, hogy a diszkréció területe és a 

gyakorlásának módja megfelelően, világosan rögzített, legitim célja van, és az egyén 

megfelelő jogvédelmet élvez. [Gillow v. the United Kingdom (1986) Para. 51.] A mérlegelési 

jogkör tekintetében annak pontos határát rögzíteni kell, különös tekintettel az adatkezelés 

céljára, amely a megfelelő védelem biztosításának előfeltétele. [Leander v. Sweden (1987) 

Para. 51.] Így a jogszerű adatkezeléshez „kifejezetten és részletesen” rögzíteni kell a 

kezelhető adatok körét. [Leander v. Sweden (1987) Para. 55.] Ennek az előírásnak azért van 

jelentősége, mert a magánszférába történő önkényes beavatkozással szemben bárki csak akkor 

tud jogvédelemért fordulni, ha a jogkorlátozás feltételei megfelelően rögzítettek. 

Ez az előfeltétele annak, hogy a jog előírásaihoz tudja a jogkövető állampolgár 

igazítani a magatartását, [Malone v. the United Kingdom (1984) Para 67., The Sunday Times 

v. the United Kingdom (1979) Para. 49., Amann v. Switzerland (2000) Para. 56.] és előrelássa 

magatartásának következményeit. Ezzel az önkényes jogalkalmazás lehetőségét kizárja. 

                                                      
38

 NINO, Michele: The protection of personal data in the fight against terrorism. New perspectives of PNR 

European Union instruments in the light of the Treaty of Lisbon, In: Utrecht Law Review, Vol. 6., Issue 1 2010, 

pp. 64-65. 
39

 KRANENBORG: i. m., p. 1092. 
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[Leander v. Sweden (1987) Para. 50., P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) Para. 46., 

Silver and others v. the United Kingdom (1983) Para 88.] 

Természetesen az előreláthatóság nem egyforma követelmény minden adatkezeléssel 

szemben, de titkosszolgálati adatkezelésnél is meg kell határozni azokat a körülményeket és 

feltételeket, amelyek esetén a hatóság jogosult a személyes adatok kezelésére. [Kopp v. 

Switzerland (1998) Para. 64.]  

A jogbiztonság követelményének teljesülése sem elegendő azonban a 

jogkorlátozáshoz: a személyes adatok védelméhez való jog csak akkor korlátozható, ha az 

szükséges, azaz azt egy demokratikus társadalomban nyomós közérdek indokolja. 

[Leander v. Sweden (1987) Para. 58., Gillow v. the United Kingdom (1986) Para. 55., Silver 

and others v. the United Kingdom (1983) Para 97., Norris v. Ireland (1988) Para. 44.]  

A szükségesség fogalma nem rokonítható az „elengedhetetlen, elfogadható, szokásos, 

hasznos, elfogadható vagy kívánatos” jelzőkkel, az a nyomós társadalmi szükségletet jelenti. 

[The Sunday Times v. the United Kingdom (1979) Para. 59., Silver and others v. the United 

Kingdom (1983) Para. 97.] Abban a tekintetben, hogy a jogkorlátozás valóban szükséges-e 

egy demokratikus társadalomban, az államoknak van „bizonyos, de nem korlátlan” 

mérlegelési jogkörük, de az EJEB az a fórum, amely végső soron megítéli, hogy az adott 

jogkorlátozás megfelel-e az Egyezménynek. [Silver and others v. the United Kingdom (1983) 

Para 97., Norris v. Ireland (1988) Para. 45.]  

 

A korlátozás azonban csak akkor lesz a nyomós közérdek fennállása esetén is 

jogszerű, ha megfelel az arányosság követelményének: a jogkorlátozásnak arányban kell 

állnia az elérni kívánt céllal. [Leander v. Sweden (1987) Para. 58., Gillow v. the United 

Kingdom (1986) Para. 55., Silver and others v. the United Kingdom (1983) Para 97., Norris v. 

Ireland (1988) Para. 44.]
40

   

Az adatkezelés arányosságát az adatkezelés célja és a beavatkozás természete is 

befolyásolja. [Leander v. Sweden (1987) Para. 59., P. G. and J. H. v. the United Kingdom 

(2001) Para. 46.] A beavatkozás önkényességének megítélésénél azt is meg kell vizsgálni, 

hogy az adatkezelés az érintett személy „magánügyéhez” vagy „közszerepléséhez”, nyilvános 

megjelenéséhez kapcsolódik-e, és így annak felhasználása korlátozott-e, vagy lehetősége volt-

e a nyilvánosságnak az adataihoz hozzáférni. [P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) 

Para. 58.] Magánszemély által otthonából indított és ott fogadott hívásainak listázása és a 
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beszélgetés rögzítése nyilvánvaló, hogy eltérő beavatkozást jelent az érintett személy (vagy 

inkább személyek) életébe, mint egy nyilvános helyen való „megfigyelés.” Ugyanakkor azt is 

fontos megjegyezni a telefonhívások rögzítése kapcsán, hogy a nyomozás során nem 

feltétlenül szükséges valamennyi hívás rögzítése, hanem differenciálni kell abban a 

tekintetben, hogy ki a másik telefonáló fél. [P. G. and J. H. v. the United Kingdom (2001) 

Para. 42.] A megfigyelés azonban a bírói gyakorlat szerint nem esik az adatvédelem 

területére, hanem az kizárólag a magánszférát érinti. 

Az EJEB a Klass v. Germany ügyben fejtette ki azt az álláspontját, hogy az egyes 

államok a terrorizmus és más bűncselekmények miatt egyre nagyobb szükségét érzik az 

egyének titkos megfigyelésének, ugyanakkor az ilyen eljárási cselekményekkel való 

visszaéléssel szemben „megfelelő és hatékony garanciákat” kell lefektetni, azért, hogy a 

magánszférához való jog megfelelően biztosított legyen. [Klass and others v. Germany (1978) 

Para. 48. és 50.]
41

  

Garanciális előírás, hogy csak a releváns adatok gyűjtése és továbbítása történhet meg. 

Az adatot kezelő hatóságon kívül az általa kezelt adatok más szerv vagy személy általi 

kezelése nagyon korlátozott. A szenzitív adatok kezelésére eltérő rendelkezések vonatkoznak. 

[Leander v. Sweden (1987) Para. 62. és 64.]  

 

Végső garancia, hogy az adatkezeléssel szemben hatékony jogorvoslatot kell 

biztosítani. Az Emberi Jogok Európai Bírósága az EJEE 13. cikkében foglalt hatékony 

jogorvoslathoz való joggal összefüggésben kifejtette, hogy ez az alapjog nem minden esetben 

követeli meg a bírósági eljárást, pusztán hatékony jogorvoslati garanciát ír elő. [Klass and 

others v. Germany (1978) Para. 48.] A jogorvoslati fórumnak függetlennek kell lennie 

[Rotaru v. Romania (2000) Para. 59., Kruslin v. France (1990) Para 34.]. Ez azt jelenti, hogy 

az ügyben eljáró szerv vagy személy külső tényezők által nem lehet befolyásolható, csak a 

törvénynek és a jognak lehet alárendelve. [Campell and Fell v. the United Kingdom (1977) 

Para. 81.] További követelmény, hogy az eljáró személy pártatlan legyen, amely a szubjektív 

beállítódását jelenti az ügyben résztvevők tekintetében.  

A jogorvoslati jog akkor tud érvényesülni, ha elbírálása esetén a hatóság jogilag 

kötelező döntést hoz. [Campell and Fell v. the United Kingdom (1977) Para 84.]  

A bírósághoz fordulás jogát tartalmilag kell tehát értelmezni. Ebből az következik, 

hogy a formálisan biztosított bírói út nem elegendő az alapjog érvényesüléséhez. [Sramek v. 
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Austria (1979) Para. 36., Benthem v. the Netherlands (1980) Para. 34.] Ezzel függ össze, 

hogy az sem feltétel, hogy bíróság legyen ez a szerv, csak az a követelmény, hogy független 

legyen a kontrollszerv. [Klass and others v. Germany (1978) Para. 54. és 56.] 
42

 

Összességében tehát elmondható, hogy a megfelelő jogkorlátozást csak valamennyi 

garanciális előírás tudja megfelelően biztosítani. [Leander v. Sweden (1987) Para. 67., Klass 

and others v. Germany (1978) Para. 51-53.] 

 

3.1.3. A Strasbourgi Bíróság esetjogának jelentősége az Európai Unióban 

Jóllehet az EJEB esetjogából körvonalazódik az az értelmezés, amely a személyes 

adatok védelme és a magánszféra területén érvényesül. Ugyanakkor ezen jogvédelemnek a 

legnagyobb hiányossága, hogy a Bíróság döntéseinek kikényszerítése az államok feladata. A 

Bíróság nem tudja azt végrehajtani, a jogsértés tényét legfeljebb megállapítja, és ahhoz 

jogkövetkezményt fűz. Azonban, ha ez nem kerül önkéntesen teljesítésre, annak érvényre 

juttatásához nem rendelkezik eszközzel. A jogsértő állam belátásától függ, hogy a hazai 

szabályok szerint tesz-e abba az irányba lépéseket, hogy a jogsértővel szemben eljárást 

indítson, és bármilyen jogkövetkezményt foganatosítson. 

 

Ennek ellenére azonban az EJEB ítélkezése nemcsak az abban részes államok 

tekintetében bír nagy hatással. Az európai közös hagyományok és értékek legfontosabb 

dokumentumának tekinthető.  

Az Egyezményben részes államként és az Egyezmény inkorporációjával a strasbourgi 

jogra hivatkozni lehet bírósági és más hatósági eljárásokban is. Az Alkotmánybíróság is sok 

esetben citálja az EJEE és az annak alapján kialakult strasbourgi esetjogi gyakorlatot. Annak 

hatása azonban nemcsak a jogalkalmazás számára iránymutató, hanem a jogalkotó számára is 

olyan értékeket hordoz, amelyeket szem előtt kell tartani.  

Az Unió vonatkozásában is különös jelentőséggel bír. Az EU jogértelmezését nemcsak 

a saját jogforrásai alakítják és határozzák meg, hanem nemzetközi és regionális egyezmények 

is, különösen így van ez az alapvető jogokat rögzítő egyezmények tekintetében. Ez indokolja 

az EJEE vonatkozó rendelkezéseinek részletes áttekintését.
43

 Az EU Bíróság ezzel összefüggő 

gyakorlatát azonban egy későbbi fejezetben tárgyalom.
44
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3.2. Az Európa Tanács 108. számú egyezménye 

A regionális jogvédelem területén feltétlenül meg kell emlékezni az Európa Tanács 

egyezményéről. 1981-ben az Európa Tanács elfogadta az ún. 108. számú egyezményt,
45

 

amely a személyes adatok automatikus kezeléséről szól. Az Európai Adatvédelmi Egyezmény 

jelentősége abban áll, hogy regionális szinten az adatok nemzetek közötti áramlásának 

garanciáit úgy fektette le, hogy annak egységes fogalmi keretet adott. Ez azt jelenti, hogy nem 

tesz különbséget a magánszektor és a közszektor között. Legnagyobb hiányossága azonban az, 

hogy a nem automatizált adatkezelésre az egyezmény hatálya nem terjed ki. [1. cikk]
46

  

Az egyezmény rögzíti az adatkezelés során érvényesülő elveket. Így a személyes 

adatok megszerzése csak tisztességes és törvényes úton történhet, majd ezt követően a 

feldolgozásnak is ezen követelménynek meg kell felelnie. 

Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra lehet felhasználni, azon nem lehet 

túlterjeszkedni. Az adatkezelés módját ahhoz kell igazítani, hogy az adatalanyt csak a 

szükséges ideig lehessen azonosítani. Azaz nem az adat törlését írja elő, hanem azt, hogy az 

anonimizálását el kell akkor végezni, ha a személyes adat tárolása a cél eléréséhez már nem 

szükséges.  

Rögzíti az arányosság követelményét is: „az adatoknak tárolásuk céljával arányban 

kell állniuk.” 

Az adatoknak továbbá mindenkor pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek is kell 

lenniük. [5. cikk] 

Érdekessége az egyezménynek, hogy a különleges adatok („a faji eredetre, a politikai 

véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre 

vonatkozó személyes adatok”) gépi feldolgozását még a büntetőügyekben is tiltja. Kivételt 

enged ez alól az egyezmény, feltéve, hogy a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. 

[6. cikk] 

 

2001-ben született az egyezményhez jegyzőkönyv.
47

  Ez a jegyzőkönyv megteremti az 

adatvédelmi felügyelő hatóság intézményét. [Jkv. 1. cikk] Csak ez rendezte a harmadik 
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országok felé történő adattovábbítást: akkor továbbítható személyes adat harmadik állam vagy 

szervezet részére, ha az megfelelő szintű védelmet biztosít. Akkor is engedélyezheti a 

szerződésben részes fél az adat továbbítását ilyen állam vagy szervezet részére, ha ezt belső 

joga lehetővé teszi akár az érintett adatalany vagy más, jogszerű nyomós érdekre, különösen 

fontos közérdekre tekintettel. [Jkv. 2. cikk 1. pont és 2. pont a) alpont] 

Ezen védelmi szintet az EU korábban elfogadott 95/46/EK irányelve is rögzíti.  Így 

ebből a szempontból az uniós államok tekintetében további kötelezettséget nem keletkeztetett, 

csak az egyébként is létező garanciát erősítette meg. A korábbi harmadik pillér keretében 

azonban nem volt átfogó adatvédelmi szabály ebben az időben, és mivel a jegyzőkönyv 

valamennyi adatkezelésre alkalmazandó volt, ezért a rendőrségi együttműködés keretében is 

követendő garanciaként szolgált. 

A jegyzőkönyvet azonban nem ratifikálta valamennyi ET tagállam, így az csak 

korlátozottan érvényesülhetett.
48

 

 

Az Európa Tanács Egyezménye számos uniós irányelvben, kerethatározatban és 

megállapodásban is nevesítésre kerül, mint háttérszabály, ezért a rendelkezéseinek ismerete 

feltétlenül szükséges az uniós adatvédelmi szabályok tárgyalásánál. 

Jelenleg is aktuális kérdés, hogy az általánosságban lefektetett adatvédelmi garanciák 

alkalmazhatók-e valamennyi élethelyzetre, hiszen a rendőrségi és bűnügyi adatkezelés az 

adatvédelem speciális részterületének tekinthető. Ennek nyomán született a Miniszteri 

Bizottság R (87) 15. ajánlása a rendőrség működési területén történő személyes adatok 

felhasználásának szabályozásáról, melynek a célja, hogy a bűnmegelőzés, -üldözés 

hatékonysága és az egyéni jogok védelme közötti egyensúlyt megteremtse.
49

 

 

3.3. Az Európai Unió általi jogvédelem 

3.3.1. Az uniós jogvédelem 

3.3.1.1. Az Alapjogi Charta és érvényesülése 

 A 2007. december 13-án aláírt, de csak 2009. december 1-jén hatályba lépett 

Lisszaboni Szerződés az alapjogvédelem területén számos változást hozott.  
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A Lisszaboni Szerződés az Alapjogi Chartát jogi kötőerővel ruházta fel, és ezzel azt 

explicite az EU jogának integráns részévé emelte, de nem tette a szövegét a szerződés 

részévé. [EUSz. 6. cikk (1) bek.]
50

  

A Charta a szabadsághoz és biztonsághoz való jogon
51

 kívül számos alapjogot rögzít, 

amelyek viszont – számukat tekintve – túlsúlyban vannak a biztonsághoz képest, jóllehet ez 

utóbbi nyer elsőként megfogalmazást a szabadságok között, és csak ezt követi – még így is 
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 NINO: i. m., p. 38. 
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 A biztonság garantálása érdekében az adatvédelem és magánszférához való jog kihívások elé kerül. Helytálló 

Locke azon megállapítása, hogy a biztonságnak az állam által kell biztosítottnak lennie, de egyúttal az állammal 

szemben (az állami beavatkozástól) is garantálni kell a biztonságot. Más szóval az állam az, amely a biztonságot 

kikényszeríti, és ő az, amely egyúttal biztosítja az emberi jogokat. Ez a jogállamiság követelményében nyer 

rögzítést az alkotmányokban, amelyből számos – akár egymástól eltérő – tartalmi következtetésre lehet jutni. Ez 

azt is jelenti, hogy a jogállamnak fogalmi eleme a biztonság garantálása is. Az állami beavatkozás mértéke 

azonban az állam önkorlátozásától függ. Az emberi jogok (így különösen az emberi méltósághoz való jog) 

szabnak határt az állami beavatkozásnak. 

1. A biztonság tartalmi megközelítésből nem homogén fogalom. Az értekezés témája szempontjából 

tehetjük azt a megkülönböztetést, hogy létezik a magánbiztonság és a közbiztonság. Ez utóbbi a közösségi léthez 

szükséges olyan feltételek biztosítását jelenti, amelynek objektív megteremtésére az állam köteles. A 

magánbiztonság viszont az egyén jólétének javítását célozza. A közbiztonság értelmezhető továbbá belső vagy 

külső biztonságként. A belső biztonság az állam és a társadalom védelmét jelenti a társadalmi fenyegető 

jelenségektől, mint amilyen például a terrorizmus. (A belső biztonság eredeti jelentése az volt, hogy a belső 

fenyegetésektől meg kell védeni a társadalmat, illetve az államot, de mára ez a fogalom meghaladottá vált, így az 

államot kívülről ért támadással szembeni védekezés is a belső biztonság fogalmi körébe tartozik.) A külső 

biztonság ezzel szemben más állammal vagy államok csoportjával szembeni védekezést jelöli, amely nemcsak 

katonai, hanem katonai jellegű is lehet, mint amilyen az illegális migráció vagy a szervezett bűnözés elleni 

védelem. Ezen fogalmi alapvetésből kiderül, hogy a külső és a belső biztonság közötti határvonalak elmosódnak. 

2. Mindehhez még azt is figyelembe kell venni, hogy a biztonság mindig relatív és szubjektív. Ennélfogva 

nem lehet területileg egyforma biztonsági szintet szabályokkal „előteremteni.” A biztonság garantálása 

tekintetében nem lehet eltekinteni attól a ténytől sem, hogy egyes államok nagyobb veszélynek vannak kitéve a 

nemzetközi bűnözésben, míg mások kevésbé. [v. ö. DEN BOER, Monica – GOUDAPPEL, Flora: Counter-

terrorism in the European Union: legal issues in the post-Lisbon era, In: WOLFF, Sarah – GOUDAPPEL, Flora 

– DE ZWAAN, Jaap (eds.): Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, Asser Press, the Hague, 

2011, p. 175.] A biztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védekezés lehet megelőző vagy utólagos jellegű, 

és abban számos állami vagy nem állami szerv részt vehet. Az is tény, hogy száz százalékos biztonság nincsen, 

valamennyi bizonytalansági tényezőt nem lehet felszámolni. 

Kérdésként merül fel azonban, hogy létezik-e a biztonsághoz való jog, mint alapjog? ISENSEE szerint a 

biztonsághoz való jog nem kifejezetten létezik, hanem az állam védelmi kötelezettségéből következik. 

Ennélfogva a biztonság garantálása nem egy, a polgárok részéről felmerült igény vagy cél, hanem inkább az 

állami beavatkozás legitimációjául szolgál. 
A biztonsággal szemben esetünkben a szabadság áll, amelynek meghatározása nem egyszerű feladat, hiszen 

általánosságban a korlátlan kibontakozás lehetőségét jelenti, amelynek azonban szintén számos oldala van, 

úgymint jogtudományi, vallási stb.  

A továbbiakban a jogtudományi megközelítéssel foglalkozunk. A szabadságnak két oldalát különböztethetjük 

meg a jogtudományban: a pozitív és a negatív szabadságot. A negatív szabadság a korlátoktól mentességet 

(„Freiheit von…”), míg a pozitív szabadság a valamihez való jogot jelenti („Freiheit zu…”). Ennek megfelelően 

a szabadság viszonyában fontos tényező a szabadság alanya, maga a szubjektum, valamint a szabadság tárgya és 

a korlátai, mint a szabadság határai. 

A valamitől való szabadság elsősorban az állami beavatkozástól mentes cselekvés iránti igényként 

fogalmazódott meg, amely alapelv a jogállam követelményévé vált. Ez a követelmény jelenik meg az emberi 

méltósághoz való jog vagy a személyes adatok védelméhez való jog deklarációjában is. [COMANS: i. m., S. 41., 

45-48., 52-53., 56-57., 59.] 
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kitüntetett helyen – a magánélethez fűződő jog és a személyes adatok védelméhez fűződő 

jog.
52

 [Alapjogi Charta 6-8. cikk]  

A Charta 8. cikke kifejezetten tartalmazza a személyes adatok védelméhez való jogot, 

mely rendelkezés önálló jogként definiálja azt. Míg a magánszféra védelmét a 7. cikk 

tartalmazza, amely lényegében megegyezik az EJEE 8. cikkével: a levelezés szót cserélte csak 

fel a Charta a kommunikáció fogalmára, így a modernebb kapcsolattartási formák – 

kifejezetten – is a magánszférához való jog fogalma alá tartoznak. 

A Charta 8. cikkében megjelenő adatvédelemhez való jognak különös a jelentősége: az 

Unió jogában először deklarálják kifejezetten ezt az alapjogot, mint a magánélethez való jog 

egy aspektusát. És a Charta azt is rögzíti, hogy ezen alapjog ellenőrzését független hatóságnak 

kell ellátnia.
53

 

A Charta kimondja, hogy a jogok tartalmát és terjedelmét legalább azonosan kell 

értelmezni, mint az Egyezményben meghatározott jogot. Ez azonban nem képezi akadályát 

annak, hogy az EU magasabb szintű védelmet biztosítson annál. „E Charta egyetlen 

rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, mint amely szűkíti vagy hátrányosan érinti azokat az 

emberi jogokat és alapvető szabadságokat, amelyeket – saját alkalmazási területükön – az 

Unió joga, a nemzetközi jog, a tagállamok alkotmányai, illetve az Unió vagy a tagállamok 

mindegyikének részességével kötött nemzetközi megállapodások, így különösen az emberi 

jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény elismernek.” [52. cikk 

(3) bek., 53. cikk]  

Az EJEE azonban nem deklarálja kifejezetten a személyes adatok védelméhez való 

jogot, így kérdéses, hogy az EJEE-ben rögzített magánszférához való jog átfogja-e teljes 

mértékben a személyes adatok védelméhez való jogot, vagy ez utóbbi ahhoz képest tágabb 

kört ölel fel.  

A Charta további értelmezési elvet határoz meg, amikor úgy rendelkezik, hogy 

amennyiben az „a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból eredő alapvető jogokat 

ismer el, akkor ezeket a jogokat e hagyományokkal összhangban kell értelmezni.” [52. cikk 

(4) bek.] Ennek megfelelően véleményem szerint a személyes adatok védelméhez való jog a 

magánszférához való jog részeként és azon túl is védelmet élvez az uniós államokban. 
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 „8. cikk  

(1) Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.  
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A Chartában rögzített alapjogok azonban nem korlátozhatatlanok. A személyes 

adatok védelméhez való jog korlátai három csoportba oszthatók: az EJEE-ben rögzített jogok 

védelme érdekében, az EU Szerződésben rögzített, illetve egyéb, a Chartában rögzített jogok 

védelme érdekében történhet meg. 

Lehetővé teszi, hogy törvény a személyes adatok védelméhez való jogot korlátozza, de 

annak lényegi tartalmát nem sértheti. A jogkorlátozásnak nemcsak szükségesnek kell lennie, 

hanem arányban is kell állnia az elérni kívánt céllal.
54

 A Charta kimondja, hogy a Chartában 

rögzített jog „csak a törvény által, és e jogok lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 

korlátozható. Az arányosság elvére figyelemmel, korlátozásukra csak akkor és annyiban 

kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen és ténylegesen az Unió által elismert 

általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja.” 

[52. cikk (1) bek.] 

 

A Charta rendelkezései elsősorban az EU intézményeit, szerveit és hivatalait köti, 

az uniós tagállamokat csak annyiban, amennyiben uniós jogot hajtanak végre. [51. cikk 

(1) bek.]
55

 

Jóllehet a Charta az uniós jog részévé vált, és kötelezően alkalmazandó, de nem jelenti 

feltétlenül azt, hogy közvetlen hatállyal bír. A jegyzőkönyv 1. cikke csak azt tiltja meg, hogy 

a nemzeti bíróságok a belső jog összhangját vizsgálják a Charta rendelkezéseivel, de azt nem 

(igaz nem is írja elő), hogy a nemzeti jogot a Chartának megfelelően értelmezzék. Hivatkozni 

azonban lehet a Charta rendelkezéseire, amely annak közvetlen hatályosulását erősíti.
56

  

Az Alapjogi Charta tekintetében problémaként meg kell említeni azt, hogy 

rendelkezéseit nem kell alkalmazni Lengyelország és az Egyesült Királyság esetében. Így az 

EU Bírósága és a tagállami hatóságok addig nem érvényesítik e két országgal szemben a 

Chartában foglalt alapvető jogokat és elveket, amíg a nemzeti jogban nem tisztázzák a Charta 

alkalmazásának egyes szempontjait. [30. jegyzőkönyv 1. cikk (1) bek.] 

 

A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy az alapjogi szemlélet megerősítésének 

kikényszerítése érdekében különös figyelmet szentel a Charta rendelkezéseinek. Az EB 
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jogalkotási javaslatok és jogi aktusok tekintetében a jogalkotás kezdeti szakaszától a végleges 

döntés elfogadásáig végigkíséri az alapjogok érvényre juttatását. Ez vonatkozik a nem 

jogalkotási aktusok (határozatok) elfogadásának folyamatára is, annak ellenére, hogy 

hatásvizsgálat ekkor nem készül. A Bizottság ehhez elfogadta az ún. „alapjogi ellenőrző 

listát”, amely meghatározza azokat a tényezőket, amelyeket az alapjogot érintő aktusok 

tekintetében figyelembe kell venni. Így elsőként meg kell határozni az érintett alapjogokat, 

ezen belül pedig külön a korlátozhatatlan alapjogokat. Majd azt kell eldönteni, hogy az egyes 

szakpolitikai kérdések az alapvető jogot korlátozzák-e, vagy azt erősítik-e, vagy egyes alapjog 

tekintetében kedvező, míg más alapjog tekintetében kedvezőtlen hatást fejtenek-e ki. Alapjog 

korlátozásánál a jogbiztonság követelményére kell elsőként figyelemmel lenni, majd ezt 

követően kell a szükségesség és arányosság követelményét vizsgálni, és azt hogy alapvető jog 

lényeges tartalmát a korlátozás érintetlenül hagyja-e.
 57

 

A Bizottság már 2005-ben elfogadta azon módszertanát,
58

 amely az alapjogi szemlélet 

érvényre juttatását célozta, de annak rendszeresebbé, áttekinthetőbbé és alaposabbá tételére a 

Lisszaboni Szerződés elfogadása után nagyobb hangsúlyt fektet. A szabályozás hatásának 

vizsgálata nem formai, hanem érdemi kérdés.
59

 

Javaslat kidolgozásakor előzetes egyeztetéseket kell folytatni az érintett felekkel. 

Hatásvizsgálatnak csak azon végrehajtási aktusokat kell alávetni, amelyek jelentős hatást 

fejthetnek ki. Ebben az esetben nem magát a tervezetet véleményezi a Bizottság, hanem 

általában folytat le vizsgálatot arra nézve, hogy szükséges-e a jogkorlátozás, és ha igen milyen 

mértékben. A Bizottság hatásvizsgálatért felelős irányítócsoportja kíséri figyelemmel annak 

megtörténtét és megvalósítását. 

Az irányítócsoporton túl a hatásvizsgálati testület támogatja a jogalkotási folyamatot, 

és minőségellenőrzést végez. A testület – szemben az irányítócsoporttal – független a 

szakpolitikák kidolgozásáért felelős szolgálatoktól. A testület valamennyi hatásvizsgálatot 

megvizsgálja, és véleményt fogalmaz meg róluk. 

Csak a hatásvizsgálatot követően ellenőrzi a Bizottság az aktus alapjognak való 

megfelelését. Minden egyes érintett alapjoggal való összeegyeztethetőségre a 

preambulumokban utalni kell, amely nem lehet pusztán formai követelmény, hiszen ennek 
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az a célja, hogy alátámassza az adott jogi aktus elfogadásának indokoltságát, ezzel segítve az 

Alapjogi Chartával való összeegyeztethetőség esetleges bírósági felülvizsgálatát. 

A prembulumon túl az indokolásban is össze kell foglalni, hogy mely 

rendelkezésekkel tett eleget a jogalkotó az alapjogok tiszteletben tartásának. 

A Bizottság ezen előírásai azonban csak a javaslatok előkészítő szakaszára 

vonatkoznak, jóllehet a jogalkotás folyamatában is hasonlóan fontos lenne az alapjogok 

érvényre juttatása, hiszen a társjogalkotók egyike a tervezethez minden korlátozás nélkül 

benyújthat alapjogot is érintő módosító javaslatot. 

A Bizottság az eljárás ezen szakaszában kérheti, hogy egyhangúlag fogadják el a jogi 

aktust, vagy akár vissza is vonhatja a javaslatát, vagy megtámadhatja Bíróság előtt az 

elfogadott aktust. 

A módosítástervezetek vonatkozásában az uniós intézmények közötti párbeszéddel 

lehet egységes alapjogi megközelítést alkalmazni. Ennek jogi keretét a Common Approach to 

Impact Assessment (Közös hatásvizsgálati megközelítés) elnevezésű intézményközi 

megállapodás adja. Ez csupán annyit mond, hogy a Tanács és az EP felel a saját módosító 

javaslataikért, de külön alapjogi kérdésekről nem esik benne szó. 

Amennyiben az uniós jogalkotási folyamatban maradéktalanul érvényre is jut az 

alapjogi szemlélet, fontos annak a tagállami szinten történő erősítése, (feltéve, hogy a 

Charta alkalmazandó az adott esetben.) Amennyiben a tagállam ennek nem tesz eleget, végső 

soron a Bizottság kötelességszegési eljárást tud indítani az EU Bírósága előtt.  

Az Unió területén kívül eső alapjogi kérdésekben viszont a nemzeti bíróságok 

(alkotmánybíróságok) rendelkeznek hatáskörrel. Egy végső eszköz van azonban a Bizottság, 

az EP és a tagállamok kezében.
 60

 Ha fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy 

tagállam súlyosan megsérti az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az 

egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az emberi jogokat – ideértve a kisebbségekhez 

tartozó személyek jogait, ennek tényét a Tanács a tagállamok egyharmada, az EP vagy a 

Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, négyötödös többséggel és az EP 

egyetértésével megállapíthatja. Ebben az esetben a Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy a 

megállapítás alapjául szolgáló okok továbbra is fennállnak-e. Ha egy tagállam súlyosan és 

tartósan megsérti az említett értékeket, a tagállamok egyharmada vagy az EB javaslata alapján 

– az érintett tagállam észrevételeinek bekérése után – a Parlament egyetértésével az Európai 

Tanács megállapíthatja ennek tényét. Ebben az esetben a Tanács minősített többséggel 
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dönthet amellett, hogy „a tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes 

jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban 

megillető szavazati jogokat.” [EUSz. 2. cikk, 7. cikk (1)-(3) bek.] 

A Bizottság a fenti célkitűzések megvalósításáról és az intézmények közötti párbeszéd 

sikerességéről évente jelentést készít.
 61

 

 

3.3.1.2. Csatlakozás az EJEE-hez 

A Lisszaboni Szerződéssel az EU csatlakozott az Emberi Jogok Európai 

Egyezményéhez is. [EUSz 6. cikk (2) bek.] Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való 

csatlakozás
62

 nemcsak annak elveinek elfogadását jelenti, hanem az uniós igazságszolgáltatás 

átalakulását, azaz az alapjogi szemlélet megerősítését. Ezzel a lépéssel az Uniónak is van egy 

teljes alapjogi katalógusa, amelyet az Alapjogi Charta rendelkezései még kiegészítenek.
63

  

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését megelőzően az Egyezmény csak ún. soft law-

ként érvényesült, nem volt jogilag kötelező az Unióra nézve, de mindig is áthatotta az Unió 

jogalkotását és igazságszolgáltatását. Már a Maastrichti Szerződés F) cikke is rögzítette, hogy 

az EU tiszteletben tartja az alapvető jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-én Rómában aláírt európai egyezmény 

teszi.
64

 A csatlakozás azonban kötelezettségvállalást jelent. 

Az EJEE-hez való csatlakozás és annak alkalmazása során is meg kell azonban őrizni 

az EU és az uniós jog jellegzetességeit, így a csatlakozás nem érintheti az egyes intézmények 

hatáskörét. 

Az EJEE-hez való csatlakozás mindenféleképpen elköteleződést jelent az alapjogok 

iránt. Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy ez mennyiben befolyásolja majd az Unió 
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Bíróságának gyakorlatát és az EJEB-nek mekkora ráhatása lesz az uniós jogalkotásra és 

jogalkalmazásra.
65

 

 

 Mind az Alapjogi Charta, mind az EJEE rendelkezései kihatnak a rendőrségi 

együttműködés területén elfogadott jogalkotási aktusokra, hiszen azok az egységes Unió 

alapjogvédelmi dokumentumai. Ezek a jövőre nézve lényegesen befolyásolhatja az uniós 

aktusok tartalmát és azok értelmezésének kereteit is. 

 

3.3.2. A közösségi jogi adatvédelem66 

3.3.2.1. A közösségi jogvédelem vizsgálatának indokoltsága 

A 95/46/EK adatvédelmi irányelv rendelkezései csak a közösségi jog területén 

megvalósuló adatkezelésekre vonatkoznak (már csak azért is, mert ennek keretében született). 

A másik két korábbi pillér keretében az irányelv nem hatályosul, azaz a hatálya nem terjed ki 

a közösségi jog területén kívül eső adatkezelésekre, így a korábbi második és harmadik pillér 

keretében megvalósuló adatkezelésekre. Az irányelv 3. cikk (2) bekezdése szerint „a 

közbiztonsággal, a védelemmel, a nemzetbiztonsággal (beleértve az ország gazdasági jólétét 

is, ha a feldolgozási művelet nemzetbiztonsági ügyre vonatkozik), továbbá a büntetőjog 

területén az állami tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozási műveletek” nem esnek az 

irányelv hatálya alá.
67

  

 

Azt azonban le kell szögezni, hogy az egyes pillérek közötti elhatárolás nem minden 

esetben egyértelmű. Bizonytalansági tényező, hogy az Európai Bíróságnak sem egységes az 

álláspontja abban a kérdésben, hogy meddig terjed a közösségi jog határa. Így az sem 

egyértelmű, hogy a 95/46/EK irányelv hatálya milyen adatkezelésekre terjed ki. Ez a 

probléma nem veszíti érvényét a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével sem.  
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Az Österreichischer Rundfunk-ügyben az Európai Unió Bírósága akként döntött, hogy 

kiszámíthatatlan lenne a jogkövető polgár számára, ha valamely uniós szabály 

alkalmazhatósága kérdésének felmerülése esetében mindig vizsgálni kellene a belső piaccal, 

vagyis a közösségi joggal való összefüggést.
68

 A Bíróság a Lindqvist-ügyben is még úgy 

foglalt állást, hogy ha a szabálynak valódi hatása van a belső piac kialakítására, illetve 

működésére, akkor az a közösségi jog területére esik. [Lindqvist-ügy (C-101/01)]
69

  

A Bíróság a PNR-ügyben viszont azt állította, hogy az első pillérbeli irányelv hatálya 

alól kivett tárgykörök alá esik az USA területére, területéről vagy területén keresztül járatot 

indító légi utasszállítók azon kötelezettsége, hogy az Egyesült Államok vámhatóságai 

számára hozzáférést biztosítsanak a helyfoglalási és az indulásellenőrzési rendszereikben a 

„Passanger Name Records”-nak (PNR) nevezett információkhoz. Mivel azok a közbiztonság 

biztosítását szolgálják, nem terjeszthető ki rájuk az irányelv hatálya, akkor sem, ha gazdasági 

szereplőként a közösségi jog hatálya alá tartózó tevékenységük során jutnak a légitársaságok 

az információkhoz.  

A korábbi első és harmadik pillér között tehát a határvonal nem egyértelmű, de az 

ismertetett döntésekből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a közösségi pillérben 

deklarált védelem nem terjed ki minden esetre. [Ireland v. Parliament and Council 

(C-301/06)]
70

  

Bizonyos jogintézmények esetében a szakértők megítélése sem egységes, így például a 

Váminformációs rendszer jogi alapjait a közösségi jog keretében találhatjuk meg, vannak 

azonban, akik annak bizonyos vonatkozásait a korábbi harmadik pillér területére sorolják. 

Hasonló állásponttal találkozhatunk a Schengeni-rendszer esetében is. Ez azért okoz 

problémát, mert jogbizonytalansággal jár: nem tudja az egyén, hogy hová fordulhat 

jogorvoslatért.
71

 

Ez a bizonytalansági tényező a pillérrendszer megszüntetésével sem tűnt el, ezen még 

dolgozni kell. A pillérrendszer eltörlése megfelelő alap lehet egy közös adatvédelmi rendszer 

kialakítására. Kérdés azonban, hogy lehet-e egy általános adatvédelmi rendszert létrehozni? 
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Vagy a bűnügyi és rendőrségi együttműködés területére kellene (lehetne) egy átfogó 

adatvédelmi szabályt megalkotni? 

Ezen bizonytalanságnál fogva nem lehet eltekinteni a közösségi jogi jogvédelem 

tárgyalásától. Ezt erősíti az is, hogy az uniós rendőrségi adatkezelés során a személyes adatok 

egy része a magánszféra szereplőitől érkezik (pl. légiutas-forgalmi adatok), és ez az igény 

egyre csak nő. Azaz a közösségi jog alapján kezelt adatok sok esetben szolgálnak 

bűnmegelőzési és bűnüldözési célt. Ennélfogva a pillérrendszer eltörlése megfelelő 

kiindulópont lehet ahhoz, hogy az adatkezeléseket a tartalmuk és a céljuk alapján ítéljük meg. 

 

3.3.2.2. Fogalmi alapvetés és az adatkezelés jogalapjai 

A 95/46/EK irányelv a 108. egyezmény legnagyobb hiányosságát orvosolta, mivel az 

irányelv hatálya az automatizált és nem automatizált adatkezelésekre egyaránt kiterjed.  

Az irányelv megteszi a legfontosabb fogalmi meghatározásokat. Személyes adat alatt 

– az OECD meghatározásához hasonlóan – az az információ értendő, amely „azonosított vagy 

azonosítható személyre („érintettre”) vonatkozik.” [2. cikk a) pont] A személyes adatokhoz 

képest a különleges adatokra nézve szigorúbb szabályokat ír elő. A különleges adatok alatt 

„a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra” és a szexuális életre 

vonatkozó adat értendő. [8. cikk (1) bek.]  

Az irányelv meghatározza ezen túl a személyes adatok feldolgozásának fogalmát is, 

amely a magyar jogszabályi terminológiában az adatkezelésnek feleltethető meg, ezért a 

továbbiakban az egységes fogalmi használat érdekében az adatkezelés terminológiát 

használom. Ez alatt az irányelv a következőt érti: „a személyes adatokon automatikus vagy 

nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.” [2. cikk b) 

pont]  

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás ilyetén kezelését indokolja az is, hogy a 

későbbiekben az irányelv is megkülönbözteti az adatkezelő és az adatfeldolgozó fogalmát, 

amelyek már a hazai terminus technicusokkal összhangban állnak. Így adatkezelőnek az a 

természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv minősül, „amely 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és 
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módját; ha a célokat és módokat egy adott nemzeti vagy közösségi jogszabály határozza meg, 

az adatkezelőt vagy a kinevezésére vonatkozó külön szempontokat ez a nemzeti vagy közösségi 

jogszabály jelöli ki.” [2. cikk d) pont] Adatfeldolgozó az adatkezelővel szemben az a 

természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely az adaton 

kizárólag technikai műveletet végez: „személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében.” 

[2. cikk e) pont]
72

 

Az adatkezelés jogalapjául az érintett személy beleegyezése vagy más törvényes 

érdek szolgálhat. Így személyes adat kezelhető akkor, ha  

a) „az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

lépések megtételéhez szükséges; vagy 

b) az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez 

szükséges; vagy 

c) feldolgozásuk az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges; vagy 

d) az adatfeldolgozás közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy az 

adatkezelőre, illetve az adatokról tudomást szerző harmadik félre ruházott hivatali 

hatáskör gyakorlásához szükséges; vagy 

e) az adatfeldolgozás az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy 

felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az 

érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek az 1. cikk (1) bekezdése értelmében 

védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében.” [7. cikk] 

A különleges adatok kezelése tekintetében azonban rendelkezhet úgy egy tagállam, 

hogy megtiltja azok kezelését. Ez a tilalom azonban nem vonatkozhat arra, ha az érintett 

személy kifejezetten hozzájárult ilyen adata feldolgozásához – kivéve, ha törvény ettől 

eltérően rendelkezik –, vagy ha az érintett az adatot egyértelműen felismerhető módon 

nyilvánosságra hozta. Úgyszintén az érintett személy létfontosságú érdekeinek védelme 

előrébb való ezen tilalomhoz képest, akkor is, ha az érintett személy fizikai vagy jogi 

helyzete folytán nem tudja beleegyezését adni. [8. cikk (1) bek. és (2) bek. a), c) és e) pont] 

Más személy érdekeinek védelme is indokolhatja a különleges adat kezelését. Ennek 

megfelelően különleges adat kezelhető, ha 

                                                      
72

 v. ö. BALOGH Zsolt György: Az adatvédelmi törvény fejlesztésének kérdései. Adatvédelmi szabályok 

Magyarországon és az Európai Unióban, In: Jogtudományi Közlöny, 1997/6. szám, 272. o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



49 

 

a) a foglalkoztatással összefüggésben az adatkezelő jogainak gyakorlásához vagy 

kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezt belső jogszabály 

lehetővé teszi, 

b) alapítvány, egyesület vagy más nonprofit szervezet törvényes tevékenysége 

keretében kezel adatokat azzal, hogy az kizárólag ezen szerv tagjára vagy olyan 

személyre vonatkozik, aki ilyen szervezettel rendszeres kapcsolatot tart a szervezet 

politikai, vallási, világnézeti vagy szakszervezeti céljainak biztosítása érdekében, de 

az adatok harmadik fél részére nem adhatók át az érintett személy beleegyezése 

nélkül, vagy 

c) azt szakmai titoktartási kötelezettség alá eső egészségügyi szakember vagy más 

ezzel egyenértékű titoktartási kötelezettség alá eső személy megelőző egészségügyi, 

orvosi diagnosztikai célból vagy egészségügyi szolgáltatások igazgatása céljából 

teszi.  [8. cikk (2) bek. b), d)-e) pont és (3) bek.] 

A meghatározott eseteken kívül tagállam – alapvető közérdek védelme céljából – 

egyéb olyan körülményt is meghatározhat, amikor szintén kezelhető különleges adat. [8. cikk 

(4) bek.]  

Az irányelv alapján büntetőítéletekről teljes körű nyilvántartás csak belső hatósági 

ellenőrzés mellett történhet. Ezen kívül bűncselekménnyel, büntetőítélettel vagy biztonsági 

intézkedéssel összefüggő adatkezelés hatósági ellenőrzés vagy a belső jog által nyújtott 

garancia mellett valósulhat meg. A tagállam rendelkezésétől függ azonban, hogy 

közigazgatási szankcióval vagy polgári ügyben hozott határozattal kapcsolatos adatokat 

szintén csak hatósági ellenőrzés mellett enged-e kezelni. [8. cikk (5) bek.] 

 

3.3.2.3. Az adatkezelési garanciák és a személyes adatok védelméhez való jog 

korlátai, a megfelelő védelem követelménye 

Az irányelv az adatok minőségének elve körében olyan alapvető garanciális 

követelményeket fektetett le, mint a tisztességes és törvényes adatkezelés elve és a célhoz 

kötöttség elve.  A célhoz kötöttség elve az irányelv alkalmazásában azt jelenti, hogy az 

adatkezelés „csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és további 

feldolgozása (értsd: kezelése – a szerző) nem végezhető e célokkal összeférhetetlen módon.” 

 A személyes adatok csak a cél eléréséhez szükséges ideig kezelhetők, egyébként azok 

törlendők. Az adatoknak az elérni kívánt cél szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell 

lenniük. [6. cikk (1) bek. a)-b) és e) pont] A célhoz kötöttség követelménye azt jelenti, hogy 
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a személyes adat kezelése meghatározott célból történhet, és ezen célnak az adatkezelés 

valamennyi szakaszában meg kell felelnie.
73

  

A cél meghatározottsága így alapvető követelmény. Ha a megfogalmazás önkényes 

jogértelmezésre ad lehetőséget, akkor az sérti a célhoz kötöttség elvét. 

 

A célhoz kötöttség elve szoros összefüggésben van az adatminőség és arányosság 

követelményével. Az arányosság követelménye szerint a beavatkozás nem lehet túlzott 

mértékű.  [6. cikk (1) bek. c) pont] Az adatkezelésre vonatkozó döntések meghozatala csak 

akkor felelhet meg az arányosság elvének, ha „a korlátozás megfelelő és feltétlenül szükséges 

a legitim cél eléréséhez (…), és ha van választási lehetőség több megfelelő intézkedés közül, 

akkor azt kell választani, amelyik a legkevésbé hátrányos, és a jogkorlátozás nem lehet 

aránytalan az elérni kívánt céllal.” [Fedesa-ügy (C-331/88), Pfizer-ügy (T-13/99), 

Alpharma-ügy (T-70/99)] 

 

A személyes adatok kezelésének garanciális szabályai kapcsán végül arra utalnék, 

hogy az irányelv az egyént ex ante és ex post megillető jogokat is rögzíti. Így az érintett 

személyt részletesen tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról és 

azzal kapcsolatos minden lényeges tényről, mindezt azért, hogy az adatkezelés jogszerűsége 

megfelelően biztosítható és ellenőrizhető legyen. [10. cikk]
74

 

A kezelt személyes adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük. Ezen elv 

biztosítása érdekében az adatokat helyesbíteni, törölni vagy zárolni kell, attól függően, hogy a 

kezelt adatok szükségesek-e még az elérni kívánt cél szempontjából. [6. cikk (1) bek. d) pont] 

Ennek előfeltétele az adathozzáféréshez való jog biztosítása az érintett személy számára, 

melynek keretében erre irányuló kérelem esetében „korlátozás nélkül, ésszerű időközönként, 

túlzott késedelem vagy költség nélkül” információt kap arról, hogy kezelnek-e róla adatot, és 

az előzetes tájékoztatás során elhangzó egyéb információkról. [12. cikk a) pont]
75

 

A személyes adatok kezelése esetén a jogorvoslathoz való jog garantálása 

elengedhetetlen követelmény. Az irányelv kimondja, hogy a bírósági utat megelőzően egyéb 

olyan jogorvoslási lehetőséget is biztosítani kell, amelynek keretében a nemzeti adatvédelmi 

felügyelő hatósághoz fordulhat az érintett személy. [22. cikk, 28. cikk (1) bek.] A felügyelő 
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hatóságok nemcsak véleményező, javaslattevő és vizsgálati jogkörrel rendelkeznek, hanem 

döntési jogköröket is biztosítani kell a számukra. [28. cikk (3) bek.]    

 

Az irányelv nagy előnye, hogy a követelményeket technológiasemlegesen fekteti le, és 

olyan általános garanciákat rögzít, amelyeknek a technikai megoldástól függetlenül 

érvényesülniük kell.  

 

A személyes adatok védelméhez való jog korlátozásának szabályait is lefekteti. A 

jogkorlátozást megengedi, ha – többek között – nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy 

közbiztonsági célból, illetve bűncselekmény megelőzése, vizsgálata, felderítése és az ezekkel 

kapcsolatos eljárások lefolytatása, valamint az érintett vagy mások jogainak és 

szabadságainak védelme érdekében az szükséges. [13. cikk (1) bek. a)-d) és g) pont]  

 

Az ismertetett követelmények kizárólag az uniós határokon belül harmonizálták az 

adatvédelmi szabályokat, azonban az adatkezelés is globalizálódik. Így az irányelv az EU 

határain kívül is érvényesíteni kívánja a megfogalmazott elveket. Előírja, hogy harmadik 

államok irányába adattovábbítás az irányelv hatálya alá tartozóan csak akkor lehetséges, ha az 

érintett személy hozzájárult, illetve ha az szerződésen alapul, és a harmadik állam megfelelő 

védelmet biztosít. [25. cikk (1) bek.]
76

  

A megfelelő védelem megítélésénél többek között figyelembe kell venni az adat 

természetét, az adatkezelési művelet(ek) célját és annak folyamatát, az eredet- és címzett 

országot, a rule of law érvényesülését és a garanciális szabályokat, valamint a biztonsági 

követelményeket. [25. cikk (2) bek.] Ez egyrészt jelenti annak vizsgálatát, hogy milyen 

természetű adat kezeléséről van szó, másrészről pedig annak összevetéséből áll, hogy a 

harmadik állam az uniós szabályokhoz képest milyen garanciákat biztosít. Jóllehet abban nem 

ad iránymutatást az irányelv, hogy a megfelelő védelemhez legalább olyan szintű védelemben 

kell-e a harmadik országoknak a személyes adatokat részesíteni, mint ahogy azt az Unió teszi, 

vagy kevesebb garancia is elegendő lehet ehhez.
77

 Ebben a körben nyilvánvaló szempontként 

figyelembevételre kerül, hogy a tárgykörben született nemzetközi egyezményeket az érintett 

állam ratifikálta-e, illetve hogy nemzetközi megállapodásban milyen adatvédelmi vállalásokat 

tett, és a belső jogszabályokban milyen szabályok kerültek rögzítésre. 
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Megfelelő védelem hiányában is lehetséges azonban – többek között – az 

adattovábbítás, ha a tagállam így rendelkezik, feltéve, hogy 

a) az érintett személy egyértelmű hozzájárulását adta, 

b) azt jogszabályban rögzített, fontos közérdek indokolja, 

c) az érintett személy létfontosságú érdekei miatt szükséges, vagy 

d) ha „az adatkezelő megfelelő garanciákat teremt az egyének magánéletének, 

alapvető jogainak és szabadságainak védelme, továbbá a kapcsolódó jogok 

gyakorlása tekintetében.” [26. cikk (1) bek. a), d)-e) pont és (2) bek.] 

 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a jogszerű adatkezeléshez elengedhetetlen 

a kezelt adatok körének meghatározása, az adatkezelés céljának és időtartamának lefektetése, 

az eredet és címzett ország pontos azonosítása, az általános és különös adatkezelési normák 

lefektetése – hiszen nem minden államban rögzítettek az adatkezelési elvek –, valamint az 

adatbiztonsági követelmények meghatározása.
78

  

A megfelelő védelem követelménye azonban ott léket kap, hogy az azt biztosító 

államokról nincsen egy uniós lista, így azt az egyes államok, szervek önmaguk ítélik meg, 

hogy mely állam szabályozását ítélik megfelelőnek.
79

 

  

3.3.2.4. A 29. cikk szerinti Munkacsoport és az európai adatvédelmi ombudsman 

Az irányelv 29. cikk (1) bekezdése létrehozta a közösségi jogi szabályok értelmezésére 

és védelmére az Adatvédelmi Munkacsoportot, amely más szervek delegált képviselőiből 

(tagállami felügyelő hatóságok képviselőiből, a közösségi adatvédelmi hatóság képviselőjéből 

és az EB képviselőjéből) áll. [29. cikk (1) és (2) bek.]
80

  

Az Adatvédelmi Munkacsoport az adatkezelés valamennyi területén – és nem csak a 

közösségi jog kapcsán – az egységes jogértelmezés és jogfejlesztés keretében ajánlásaival, 

véleményeivel komoly munkát végez. A 29. Munkacsoport munkaanyagai részben hivatalból, 

részben az EB által előkészített jogi dokumentumok tervezetének véleményezése céljából 

születtek. [30. cikk (1) és (3) bek.]  

A Munkacsoport nemcsak a közösségi jog keretében megvalósuló adatkezelések 

tekintetében fejtette ki álláspontját, hanem a nemzetközi bűnügyi és rendőrségi 

együttműködés kapcsán is, főként az európai adatvédelmi ombudsman létrehozataláig. Ezért 
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fontos, hogy a rendőrségi együttműködés adatvédelmi vonatkozásai során is röviden 

megemlékezzünk róla. A tevékenysége során különös figyelmet fordít a harmadik államokba 

történő adattovábbítás és az információtechnológia által támasztott kihívások adatvédelmi 

elemzésére, így különösen a megfelelő védelem biztosítására.
81

 A Munkacsoport nem annyira 

a jogorvoslás területén rendelkezik eszközökkel, hanem inkább az adatvédelmi szabályok 

továbbfejlesztésének területén.
82

 

 

A Munkacsoporton túl a közösségi adatkezelésre nézve az Európai Parlament és a 

Tanács elfogadta a 45/2001/EK rendeletet, amely kétszintű belső adatvédelmi rendszert ír elő. 

Létrehozta egyrészről az európai adatvédelmi ombudsman intézményét, másrészről minden 

közösségi intézménynek vagy szervnek legalább egy adatvédelmi tisztviselőt is ki kell 

neveznie. [24. cikk, 41. cikk]
83

  

Az európai adatvédelmi ombudsman – szemben a Munkacsoporttal – nem a 

tagállamok adatvédelmi hatóságainak delegáltjaiból áll, de kötelezettsége, hogy a nemzeti 

felügyelő hatóságokkal és a harmadik pillér keretében működő szervekkel – amelyeknek 

nincsen hivatalos kapcsolata a Munkacsoporttal – együttműködjön. Független szervnek 

tekintendő. [41. § (1) bek., 44. cikk, 46. cikk f) pont]  

Az Eurodac vonatkozásában az európai adatvédelmi ombudsman a központi adatbázis 

és a tagállamok felé történő továbbítás felett felügyeletet gyakorol, míg a nemzeti felügyelő 

hatóságok felelősek a tagállami adatkezelésért és a központi adatbázis felé történő 

adattovábbításért. Ez a fajta közös felügyelet más adatkezelések esetében is alkalmazható 

lehet a jövőben.
84

  

Az európai adatvédelmi ombudsman jogkörei közül azonban az egyéni jogvédelem 

lehetőségét kell kiemelni: minden uniós állampolgár fordulhat hozzá jogorvoslatért, ha az 

Unió szerve vagy intézkedése a személyes adatok védelméhez való jogát megsérti. Ez a 

jogosultság azonban egyben korlátot is szab a hatáskörének, hiszen a magánszemélyek, 

-szervezetek és állami szervek általi jogsértő adatkezeléseket nem vizsgálhatja. A döntési joga 

pedig legfeljebb addig terjed, hogy megállapítja a jogsértést, és intézkedik a helyesbítés, a 

törlés, a megsemmisítés vagy a zárolás iránt, de kártérítést nem ítélhet meg. [47. cikk e) pont] 

Joga van viszont az EU Bíróságához fordulni. [47. cikk h) pont] 
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Az európai adatvédelmi ombudsmannak joga van továbbá előzetes vizsgálatot 

folytatni az érintett jelzése nélkül is, ha tudomására jut, hogy bizonyos, az alapjogot 

veszélyeztető adatkezelést folytatnak. Ebben az esetben az ombudsman felhívhatja az 

adatkezelőt a jogszerű adatkezelésre, és amennyiben ennek nem tesz eleget, további 

intézkedést foganatosíthat. [27. cikk (1) és (4) bek.]
85

 

 

Mivel az európai adatvédelmi ombudsman nem tud valamennyi adatkezelésre 

egyszerre figyelemmel lenni, ezért további kontroll beiktatása szükséges: az adatvédelmi 

tisztviselő a szervezeten, intézményen belül felel az adatkezelések jogszerűségéért, aki 

együttműködik az európai adatvédelmi ombudsmannal. Ezen tisztviselők esetében is fontos 

garancia, hogy függetlenek.
86

  

 

3.3.3. A rendőrségi és bűnügyi együttműködés keretében megvalósuló 

adatvédelem 

3.3.3.1. A szabályozás általános jellemzői 

Az európai rendőrségi együttműködés területén a személyes adatok kezelésének egyre 

nagyobb tere lesz. Számos új uniós adatbázis születése, adatbázisok közötti kapcsolat 

megteremtésének támogatása, nemzeti vagy uniós, nem bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célú 

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása, államok közötti információcsere fokozása, a 

kezelt adatok kiterjesztése, a magánszféra szereplőinek bevonása a jelenlegi bűnmegelőzési 

célú rendőrségi együttműködést jellemzik az EU-ban. Ezt a fajta fejlődést azonban nem 

kísérte megfelelő adatvédelmi szabályozás.  

Az Európai Unió (már megszüntetett) pillérrendszeréből kifolyólag a korábbi első 

pillér keretében elfogadott irányelv hatálya a második és harmadik pillér keretében 

megvalósuló adatkezelésekre nézve nem terjed ki. [95/46/EK irányelv 3. cikk (2) bek.] Tény, 

hogy büntetőügyekben az általános adatvédelmi szabályoktól eltérő rendelkezésekre van 

szükség, hiszen a büntetőügyekben gyakran az adatkezelés nem biztos tényeken, hanem 

gyanún alapul, amely az adatkezelés általános elveivel nehezen egyeztethető össze. 

Másrészről pedig a bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezelés a legnagyobb mértékű 

beavatkozás az emberek magánéletébe, és a személyes adatok védelméhez fűződő jogba.  
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2008-ig ugyanakkor nem létezett átfogó uniós szabályozás a rendőrségi 

adatkezelésekre nézve.
87

 Ez vezetett ahhoz, hogy az adatvédelem szabályozása ma is 

rendkívül széttagolt a bűnmegelőzés és bűnüldözés területén.  Különböző dokumentumok 

határozzák meg az uniós szervek, ügynökségek (pl. Europol) tevékenységét, egyes 

adatbázisok (pl. SIS) működését vagy a privátszféra (pl. PNR-megállapodás) és a közszektor 

keretében (pl. ECRIS) megvalósuló együttműködéseket. Jóllehet szinte mindegyik 

dokumentum tartalmaz utalást az 1981. évi Európa Tanács által elfogadott egyezményre, de 

közös alapjaik az EU-ban nincsenek lefektetve.
88

 

A biztonság és a jog között megbomlott egyensúlyt egy kerethatározattal kívánta az 

Unió helyrebillenteni: a hiányosságot a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 

együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 

2008/977/IB kerethatározattal igyekezett pótolni, mely az Európai Unióról szóló szerződés 

30. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Ugyanakkor ez sem tekinthető átfogó szabálynak, 

mert bizonyos adatkezelésekre nem terjed ki a kerethatározat hatálya sem. Így nincsen uniós 

dokumentum a tagállami szinten folyó bűnügyi adatkezelések alapvető követelményeire 

nézve. [2008/977/IB kerethatározat (9) bek.] A kerethatározat hatálya nem terjed ki továbbá 

az Europol és az Eurojust előtt folyó eljárásra sem. [2008/977/IB kerethatározat (39) bek.] 

Úgyszintén harmadik államokkal való együttműködésre sem kell alkalmazni ezt a 

kerethatározatot, hanem azt a szerződő államok a két- vagy többoldalú megállapodásokban 

szabályozzák. [2008/977/IB kerethatározat (38) bek., 26. cikk] Annak ellenére van ez így, 

hogy a kerethatározat megfelelő szintű védelmet követel meg a harmadik államoktól. 

Ugyanakkor a védelem megfelelő szintje
89

 államonként eltérő lehet, hiszen nincsen egységes 

szempontrendszer e tekintetben. 

 

3.3.3.2. A kerethatározat előírásai 

A kerethatározat hasonlóan az irányelvhez rögzíti az adatkezelés során alkalmazandó 

legfontosabb fogalmakat. A személyes adatok és a feldolgozás (értsd: adatkezelés) fogalmát 

nagyon hasonlóan fogalmazza meg.
90

 Eszerint személyes adat „az azonosított vagy 

azonosítható természetes személyre („adatalanyra”) vonatkozó bármely információ; az 
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azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen 

egy azonosító szám vagy a személy fizikai, fiziológiai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy 

társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több egyedi tényező és a személy egymáshoz 

rendelése révén.” [2008/977/IB kerethatározat 2. cikk a) pont] Adatkezelés „a személyes 

adatokkal automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy 

műveletsor, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal vagy egyéb módon 

való hozzáférhetővé tétel révén történő adatátadás, összehangolás vagy összekapcsolás, 

valamint zárolás, törlés vagy megsemmisítés.” [2008/977/IB kerethatározat 2. cikk b) pont] 

Ezek a fogalmak a közösségi adatkezeléshez képest nem jelentenek újdonságot, mégis a 

kerethatározatban is rögzítésre kerülnek, hiszen az irányelv szabályai nem alkalmazandók a 

rendőrségi adatkezelésekre nézve. 

 

A kerethatározat rögzíti a célhoz kötöttség elvét, mely szerint adatkezelés csak az 

előre meghatározott, törvényes célból történhet. Egyéb célból is megtörténhet az adatkezelés, 

ha az az eredeti céllal nem összeegyeztetetlen és az adatkezelő arra törvényi felhatalmazással 

rendelkezik, feltéve, hogy az adatkezelés szükséges és arányos is az elérni kívánt céllal. 

[2008/977/IB kerethatározat 3. cikk (1)-(2) bek.] A kerethatározat nevesít bizonyos „eltérő” 

célokat, ezek a következők lehetnek: 

„a) olyan bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, illetve olyan 

büntetőeljárás lefolytatása vagy olyan büntetőjogi szankciók végrehajtása, amelyek 

nem egyeznek meg azon bűncselekményekkel vagy szankciókkal, amelyek céljából az 

adatokat továbbították vagy hozzáférhetővé tették; 

b) egyéb, bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez, 

büntetőeljárás lefolytatásához vagy büntetőjogi szankciók végrehajtásához közvetlenül 

kapcsolódó bírósági és közigazgatási eljárások; 

c) a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető esemény megelőzése.” 

A nevesítetteken kívül egyéb célból kizárólag az adattovábbító tagállam előzetes 

hozzájárulásával vagy az adatalany hozzájárulásával kezelhető az adat. [2008/977/IB 

kerethatározat 11. cikk] 

A szenzitív adatokra nézve– úgymint a „faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai 

véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra utaló 

személyes adatok, valamint az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok” 
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– speciális szabályok vonatkoznak: csak akkor kezelhetők, ha az feltétlenül szükséges és a 

nemzeti jog megfelelő garanciákat biztosít. [2008/977/IB kerethatározat 6. cikk] 

Az érintett személy jogait is meghatározza a kerethatározat. A személyes adatokat 

helyesbíteni kell, ha azok nem felelnek meg a valóságnak vagy nem naprakészek. Ha az adat 

kezelése már nem szükséges, akkor azt törölni kell, kivéve, ha az sértené az adatalany jogos 

érdekét. Ebben az esetben zárolni kell a személyes adatot. [2008/977/IB kerethatározat 4. cikk 

(1)-(3) bek.] Ha mindezt az adatalany jelzi, és az adatkezelő a jelzéssel nem ért egyet, akkor 

erről az adatkezelő az illetékes nemzeti hatóságot és az érintettet – a jogorvoslati kioktatási 

kötelezettséggel együtt – tájékoztatni köteles, valamint az adatot meg is jelölheti.  

[2008/977/IB kerethatározat 18. cikk] Ezen kötelezettségek teljesítése végett a kerethatározat 

rendszeres felülvizsgálati időt állapít meg [2008/977/IB kerethatározat 5. cikk], de ezen 

előírás pontosabb rögzítése az egyes aktusok szintjén nem minden esetben teljesül.
91

 

A fenti jogosultságokon kívül a tájékoztatáshoz való jogot is deklarálja. Ez az 

adatkezelést megelőzően és annak folyamán is megilleti az adatalanyt. Valamennyi adatalany 

jogosult arra, hogy kérelmére, ésszerű időközönként, korlátozás és túlzott késedelem vagy 

költség nélkül értesüljön arról, hogy továbbítottak-e vagy hozzáférhetővé tettek-e és mely 

adatkezelő számára róla adatot, valamint arról, hogy mely adatokat kezelik róla. A 

tájékoztatáshoz való jog korlátozható, ha „a hivatalos vagy jogi vizsgálatok, nyomozások 

vagy eljárások akadályozásának elkerülése; bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 

felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 

megsértésének elkerülése; a közbiztonság védelme; a nemzetbiztonság védelme; az adatalany 

vagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében” szükséges és azzal arányban áll. 

Annak megerősítését is kérheti az adatalany, hogy a nemzeti ellenőrző hatóság adatainak 

kezelése kapcsán a szükséges felülvizsgálatot elvégezte-e. [2008/977/IB kerethatározat 16-

17. cikk] 

A rendelkezési jog és az adatok nyomon követhetősége szempontjából fontos, hogy az 

adatküldő állam jelezheti az adat megőrzési idejét vagy annak kezelésére vonatkozó egyéb 

korlátozást valamint dokumentálni köteles azt, hogy mely államok felé továbbította az adott 

személyes adatot. [2008/977/IB kerethatározat 9. cikk (1) bek., 10. § (1) bek., 12. cikk 

 (1)bek.] 

A kerethatározat meghatározza továbbá a más tagállamból származó adat 

magánszemély részére történő továbbításának feltételeit. A saját adatok magánszemély 
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részére történő továbbítására azért nem terjed ki a kerethatározat hatálya, mert egyrészről a 

tagállami adatkezeléseket nem szabályozza, másrészről pedig külföldi személy részére a 

bűnügyi együttműködés keretében közvetlenül nem továbbítható adat. A magánfél részére 

történő továbbításhoz a küldő államnak hozzájárulását kell adnia, amely kapcsán vizsgálni 

kell, hogy nem ütközik-e az adatalany jogos egyéni érdekeivel. További feltétel, hogy az 

adatokat a magánfél számára továbbító illetékes hatóság feladatainak jogszerű ellátásához van 

arra szükség, vagy „bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 

lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása; a közbiztonságot közvetlenül és 

súlyosan fenyegető esemény megelőzése; vagy annak megakadályozása” indokolja, „hogy az 

egyének jogai súlyosan sérüljenek.” [2008/977/IB kerethatározat 14. cikk (1) bek.] 

 

A fenti rendelkezések az irányelvhez képest nem határoznak speciális előírásokat, így 

ezek különtartása nem indokolt. Jóllehet álláspontom szerint a rendőrségi együttműködés 

speciális adatkezelési szabályokat igényelne. Ez a specialitás azonban nem tükröződik a 

jelenleg meglévő szabályokban. 

A kerethatározat további hiányossága, hogy annak ellenére, hogy a korábbi harmadik 

pillér keretében megvalósuló adatkezelésekre nézve tartalmaz előírásokat, nem határoz meg 

olyan szabályokat, amelyeket feltétel nélkül garantálni kellene, mert kimondja, hogy más 

speciális szabályok a kerethatározathoz képest elsőbbséget élveznek, így a benne 

meghatározott minimum követelmények eltérő szabályozás esetében nem érvényesülnek (pl. 

PNR-megállapodás). [2008/977/IB kerethatározat 11. cikk d) pont, 28. cikk]
92

  

Vannak azonban olyan uniós jogforrások is, amelyek a kerethatározatban lefektetett 

követelményeknél szigorúbb előírásokat támasztanak. A Schengen II. az addigi 

legrészletesebb adatvédelmi szabályokat tartalmazta a tagállami együttműködés területén.
93

  

Ennek a jogalkotásnak az lett az eredménye, hogy az uniós jogalkotó nagyon hasonló 

területeken külön-külön szabályozza az adatvédelmi követelményeket, így indokolatlanul 

megnövekszik az alkalmazandó uniós joganyag, amely jogbizonytalansághoz vezethet, és 

természetesen ezzel a jogalkotással még nem orvosolja az átfogó védelem hiányát. 

Vitathatatlan, hogy a jelenlegi adatvédelmi szabályok nem kielégítőek. Jóllehet az 

alapelvek univerzálisak, szükségesnek mutatkozik egy átfogó adatvédelmi szabályozás a 
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bűnügyi együttműködés területén, hiszen az információcsere egyre szélesebb körű lesz, és az 

uniós szervek is egyre több személyes és különleges adathoz jutnak.
94

 

 

3.3.3.3. A kontrollszervekről és az ellenőrzésről általában 

A kerethatározat a jogorvoslatra nézve pusztán annyit tartalmaz, hogy a közigazgatási 

jogorvoslat mellett biztosítani kell a nemzeti jog alapján a bírósági utat is. [2008/977/IB 

kerethatározat 20. cikk] Ezzel a rendelkezéssel azonban nem tudja megteremteni az egységes 

jogorvoslati és kontrolleljárási struktúrát. Csak tipikus eljárásokat tudunk meghatározni a 

rendőrségi együttműködés területén, általános megoldást nem. 

 

A rendőrségi és bűnügyi együttműködés keretében megvalósuló adatkezelések esetén 

a közös ellenőrző hatóságok felállítása tipikus, mint ahogy történt ez a Schengeni rendszer, 

a Váminformációs rendszer vagy az Europol kapcsán. A közös ellenőrző hatóságok más 

szervek képviselőiből állnak, ugyanakkor ezen közös ellenőrző hatóságoknak nincsen 

tanácsadó vagy koordinációs jogköre, ezek főként felügyeleti jogkörrel rendelkeznek. Így a 

nemzeti felügyeleti szervekhez hasonlítanak, csak korlátozott felügyeleti jogokkal és 

hatáskörrel. A Schengeni közös ellenőrző hatóságot nemzetközi egyezmény hozta létre, 

amelynek tagjai azonosíthatók a Váminformációs rendszer kapcsán felálló közös ellenőrző 

hatóság tagjaival és a Munkacsoport tagjaival. Az Eurojust esetében ugyanez már nem 

mondható el, mert az az igazságügyi hatóságok küldötteiből áll, de a titkárságuk közös. 

 

A közös ellenőrző hatóságok mellett pedig még számos egyéb kontrolleljárás létezik. 

Ezen fragmentált jellegű ellenőrző mechanizmus semmiképp sem szolgálja a hatékonyságot, 

már csak azért sem, mert ezen hatóságok között hiányzik a koordináció, és egyikük sem 

rendelkezik széleskörű jogosítványokkal.  

Fontos itt továbbá arra utalni, hogy a bűnügyi és rendőrségi együttműködés területén 

az adatvédelmi kontrollmechanizmusok eltérnek a közösségi jogitól, amely azért okoz 

problémát, mert ezen két terület között nem húzhatók egyértelmű határvonalak,
95

 így sok 

esetben vitatott, hogy mely szerv rendelkezik hatáskörrel. 

Érdemes esetleg azon elgondolkodni, hogy az Adatvédelmi Munkacsoporthoz hasonló 

felügyeleti és tanácsadó szervet kellene létrehozni a bűnügyi és rendőrségi adatkezelésekre 
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nézve is, vagy annak a hatáskörét ki kellene terjeszteni ezen adatkezelésekre nézve is.
96

 

Úgyszintén a rendőrségi együttműködés területén érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy 

adatvédelmi tisztviselő felügyelje az adatkezeléseket.
97

 

 

Az Európai Unió Bíróságát jóllehet nem alapjogvédelem céljából hozták létre, de a 

Bíróság a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével ezen a területen is erősebb jogosítványokat 

kapott, bár van néhány fontos korlátozás is.  

A rendőrségi együttműködés vonatkozásában az EUMSz 276. cikke kizárja a Bíróság 

hatáskörét „a tagállam rendőrsége vagy más bűnüldöző szolgálat által végrehajtott 

intézkedések érvényességének vagy arányosságának, illetve a közrend fenntartásával és a 

belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlásának 

felülvizsgálatára.”  

További korlátozást a Lisszaboni Szerződéshez fűzött 36. jegyzőkönyv 10. cikke 

tartalmaz: „átmeneti intézkedésként a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 

együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok 

tekintetében (…) az Európai Unióról szóló szerződésnek a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépése előtt hatályos változata VI. címében az Európai Unió Bíróságára ruházott 

hatáskörök (…) változatlanok maradnak.” Ez utóbbi rendelkezés azonban a Lisszaboni 

Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 5 év elteltével hatályát veszti. [36. jegyzőkönyv 

10. cikk (1) és (3) bek.] Ily módon a bírósági felülvizsgálati hatáskörök a rendőrségi 

együttműködés területén 2014. december 1-jéig változatlanok maradnak. 

 

Az alapjogvédelem területén az Emberi Jogok Európai Bírósága is fontos szerephez 

jut. Az EJEB jogosult az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 

betartásának teljes kontrollálására. Kérdésként merül fel azonban, hogy az EJEB másodfokú 

bírósággá válhat-e. Az leszögezhető, hogy az EJEB kizárólag az EJEE-ben rögzített alapjogok 

értelmezésére jogosult, amely tekintetében nem is következett be változás. Az EU Bírósága 

azonban nemcsak alapjogi kérdésekben dönt. Nyilvánvaló, hogy az egyéb ügyekben az EJEB-
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nek semmilyen kompetenciája nincsen, tehát csak az uniós alapjogi kérdések tekintetében 

„ítélkezhet” az EU Bírósága felett.
98

 

Az EJEB és az Unió Bíróságának viszonyában fontos továbbá arra utalni, hogy 

kizárólag a tagállami bíróságok jogosultak előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni az 

Unió Bíróságánál, arra az érintett személynek nincsen joga. Viszont az egyén közvetlenül tud 

fordulni a Strasbourgi Bírósághoz, amely így uniós kérdésben állást foglalhat, akár anélkül is, 

hogy abba az Unió Bírósága előzetesen döntött volna. Ennek természetesn hatása lesz az 

uniós jog egységességére. Ajánlatosabb lenne, ha eben az esetben is meg lene teremtve azon 

lehetsőég, hogy az Unió döntséével szemben az EJEB-hez lehesse fordulni, ezzel biztosítva az 

egyésges jogvédelmet. 

A másik lényeges tényező, ami feltétlen említést érdemel az az, hogy az Emberi Jogok 

Európai Bírósága akkor tud csak eljárni, ha minden belső jogorvoslatot kimerített az érintett 

személy.  Az előzetes döntéshozatali eljárásban azonban ez nem így van. Sőt, a végleges 

döntést a tagállami bíróság hozza meg azt követően, hogy az EU Bírósága állást foglalt egy 

uniós szabály értelmezésének kérdésében. Ennélfogva ezen bírósági döntéssel szemben a 

továbbiakban az EJEB-hez fordulhat az érintett személy.
99

 

 

3.3.4. Rövid kitérés a közös kül- és biztonságpolitika adatvédelmére 

A közös kül- és biztonságpolitika vonatkozásában még olyan mértékű adatvédelmi 

szabályozást sem találunk, mint a korábbi harmadik pillér keretében, ahol a kerethatározat 

mégiscsak valamifajta iránymutatást ad a megvalósuló adatkezelésekre nézve. A KKBP 

területén a szabályozás teljesen hiányzik. 

2001. szeptember 11-e után a nemzetközi biztonság erősítése kiemelt szerephez jutott, 

ennek folyományaként sok korlátozó intézkedés került bevezetésre anélkül, hogy az alapjogok 

átfogó szabályozása az uniós jog ezen pillérében is megtörtént volna. Probléma az is, hogy az 

egyes, alapjogot korlátozó intézkedések sem nagyon tartalmaztak garanciális szabályokat, bár 

az utóbbi időben elfogadott szabályok már rendelkeznek bizonyos körben az 

adatvédelemről.
100
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Így például az Unió – az ENSZ terroristaellenes határozatát
101

 követően – 

összeállította a saját „feketelistáját”
102

 a terrorista személyekről és szervezetekről, amely 

semmilyen utalást nem tartalmazott a személyes adatok védelmére vonatkozóan. Ennek 

kapcsán az Európai Bíróság sem állapított meg jogsértést. Ez az eset is jól mutatja, hogy az 

uniós intézkedéseknek komoly korlátozó ereje van az egyénekre nézve, anélkül, hogy 

alapvető követelmények biztosítékként deklarálásra kerülnének. 

Az uniós jogalkotáson végigtekintve azonban megfigyelhető, hogy a korábbi második 

pillérben is egyre inkább figyelembe veszik az adatvédelem követelményét.  Az az álláspont, 

amely az alapjog tartalmi felülvizsgálatát elutasította, súlyosan sértheti a személyes adatok 

védelméhez való jogot. A Bíróság kezdte felismerni az adatvédelmi alapelvek jelentőségét, de 

mindezt először csak implicite fogalmazta meg. [Hassan-ügy (C-399/06 P), Ayadi-ügy 

(C-403/06 P), Kadi és Al Barakaat-ügy (C-402/05 P)]
103

  

A Sison-ügyben azonban a Bíróság első foka megállapította, hogy az a döntés, mely a 

felperest megjelenítette a listán, sérti az alapvető jogait, ezért azt megsemmisítette. 

Megállapította továbbá azt is, hogy a védelemhez való joga is sérült. [Sison-ügy (T-

110/03)]
104

 

 

Végül az uniós intézmények már kifejezetten meg is követelnek bizonyos adatvédelmi 

előírásokat, így példának kedvéért az adatokhoz való hozzáférés elvét, a tájékoztatáshoz való 

jogot [45/2001/EK rendelet], az adatkezelésről szóló információadás jogot [OMPI-ügy 

(T-284/08)], a pontosság és az adatok naprakészségének követelményét [Osman-ügy 

(C-229/05)], a felelősség elvét [45/2001/EK rendelet 32. cikk] és a jogorvoslathoz való jogot.
 
 

[45/2001/EK rendelet 32. cikk]
105

  

Továbbra sem létezik azonban átfogó szabályozás a közös kül- és biztonságpolitikára, 

amely az alapjogi beavatkozásra tekintettel indokolt lenne. 
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3.3.5. Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata 

3.3.5.1. Az „alapjogi bíráskodás” kialakulása 

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata során mindvégig a közösségi jog és a 

nemzeti jog értelmezését tartotta feladatának. Azonban az alapjogi védelem tekintetében a 

közösségi jog hiányosságokat mutat, amellyel szembesülnie kellett az Európai Bíróságnak is, 

hiszen a tagállamokban léteznek olyan közös értékek, alapelvek, amelyek a közösségi 

aktusokban nem nyertek kifejezést.  

Felismerve ezt a helyzetet 1969-től kezdődően megfogalmazta az EU Bírósága a jog 

általános elveinek fogalmát, amelynek a tartalma a tagállamok nemzeti jogán alapul. Ezzel 

függ össze az is, hogy sok esetben az EU Bírósága az EJEB ítélkezési gyakorlatát veszi alapul 

alapjogi kérdések megítélése tekintetében. 

Az Európai Bíróság kezdetben elzárkózott az elől, hogy tagállami alapjogvédelmi 

klauzulákra alapítsa ítéletét. [Freidrich Stork-ügy (Case 1-58)] Kifejezetten ki is mondta a 

Bíróság, hogy nemzeti jogban rögzített alapjog nem ronthatja le a közösségi jog szabályát. 

[Marcello Sgarlata-ügy (Case 40-64)] A Costa v. ENEL-ügyben merült fel különösen annak 

veszélye, hogy ha az Európai Bíróság nem védi meg az uniós polgárok jogait, csak a 

közösségi szerződésben meghatározott kötelezettségeket. A nemzeti bíróságokat viszont köti 

az Európai Bíróság gyakorlata. Hogyan fogja akkor az Európai Közösség megvédeni 

polgárait? Az emberi jogokat felülírhatja a közösségi jog? [ENEL-ügy (Case 6-64)] 

Ezt felismerve a Stauder-ügyben a kérelmező, a német Verwaltungsgericht az előtte 

lévő ügyben a közösségi jogszabályt a közösségi jog általános elvei szempontjából kívánta 

értékelni. Tehát nem a nemzeti jogszabálynak való megfelelés vizsgálatát indítványozta a 

német közigazgatási bíróság, hanem a közösségi jog általános elveivel, mint íratlan 

jogforrással kívánta összevetni a közösségi jogszabályt, amely ebben a formában nem 

ütközött az Európai Bíróság korábbi gyakorlatába. [Stauder-ügy (Case 29-69)] 

Az Internationale Handelsgesellschaft-ügyben az Európai Bíróságnak azonban már 

azzal a kérdéssel kellett szembesülnie, hogy nemzeti alkotmányban deklarált alapelvbe ütköző 

közösségi rendelet esetében hogyan kell eljárni. Ebben az ügyben az Európai Bíróság 

kimondta, hogy egy nemzeti alkotmány nem ronthatja le a közösségi jogot, hiszen akkor a 

közösségi jog egységessége és hatékonysága sérülne, ezért a közösségi jog érvényessége csak 

közösségi jogi alapon ítélhető meg. Ekkor azonban megfogalmazásra került a közösségi jog 

általános elveinek kritériuma, mint az emberi jogokat magában foglaló közösségi jogi 

követelmény. [Internationale Handelsgesellschaft-ügy (Case 11-70)] 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



64 

 

Az Európai Bíróság a Nold-ügyben már kifejezetten kimondta, hogy merít a 

tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból, mert megengedhetetlen, hogy a tagállamok 

alkotmányaiban rögzített alkotmányos elvekkel és alapjogokkal szemben érvényesüljenek 

közösségi aktusok. Hozzátette azonban az Európai Bíróság, hogy a közösségi jogban is 

elképzelhetőek olyan közösségi érdekek, amely érdekében miatt lehet ezen elvek korlátozása, 

feltéve, hogy azok lényegi tartalmát a korlátozás nem érinti. [Nold-ügy (Case 4-73)] 

Az Európai Bíróság gyakorlata szerint az általános közösségi elvek fogalmát nemcsak 

a tagállamok alkotmányaiban rögzített elvek töltik ki tartalommal, hanem az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye is. Elsőként a Rutili-ügyben [Rutili-ügy (Case 36-75)] hivatkozott a 

Bíróság az EJEE-re, majd ezt több is követte. [Hauer-ügy (Case 44/79), National Panasonic-

ügy (Case 136/79), Hoechst- ügy (Case 46/87 R)] Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata 

szerint tehát az alapvető jogok az általános jogelvek integráns részét képezik, amelyeknek a 

tartalmát a közös európai hagyományok és a tagállamok által kidolgozott és aláírt nemzetközi 

szerződések határozzák meg. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az EJEE tartalmilag 

megegyezne a közösségi elvek tartalmával. [Silvio Berlusconi-ügy (Joined Cases C-387/02, 

C-391/02 and C-403/02)]
106

 

Az EU Bíróság a Chakroun-ügyben azonban már kifejezetten EJEE megsértésére 

hivatkozással állapította meg az alapjogsérelmet. [Chakroun-ügy (C578/08)]
107

 

 

Mint ahogy a fentiekből is kitűnik, az Európai Bíróság sem tartja korlátozhatatlannak 

az alapjogokat, azoknak a korlátozása az arányosság elvének szem előtt tartásával 

megtörténhet, és azzal, hogy a beavatkozás nem lehet ésszerűtlen, és az alapjog lényegi eleme 

nem korlátozható. [Nold-ügy (Case 4-73.), Standley-ügy (Case C-293/97)]  

Ezen kritériumok pontos meghatározása azonban kevésbé rajzolódik ki még az 

Európai Bíróság gyakorlatából, feltehetően a Lisszaboni Szerződést követő változások erre is 

hatással lesznek.
108

 

 

3.3.5.2. Az EU Bíróságának hatásköre 

A Lisszaboni Szerződés az Európai Közösség Bíróságát átnevezte, hiszen az EU 

Bíróságáról beszél, amely nemcsak egy elnevezésbeli változást jelent, hanem jelzi azt is, hogy 

az Európai Unió Bírósága a közösségi jog területén kívül is, az EU (szinte) valamennyi 
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területén rendelkezik ítélkezési és jogértelmezési hatáskörrel.
109

 Ezen módosításnak 

egyébként már az Amszterdami Szerződéssel meg kellett volna történnie, amikor a harmadik 

pillér területének bizonyos részére is kiterjedt a Bíróság ítélkezési jogosultsága. 

A Lisszaboni Szerződés azzal, hogy megszüntette a pillérrendszert, a Bíróság 

kompetenciáját is kiszélesítette, hiszen a Bíróság főszabályként az Unió valamennyi területén 

valamennyi uniós intézményre, szervre és ügynökségre nézve ítéletet hozhat, annak 

tevékenységének kontrolljaként működik. 

Ezen általános megállapítás alól a közös kül- és biztonságpolitika területén az Európai 

Unióról szóló szerződés 24. cikke kiveszi az Európai Tanács, a Tanács, az EU külügyi és 

biztonságpolitikai főbiztosságának döntéseit és az Európai Tanács és a Tanács egyéb aktusait. 

A bírósági kontroll hiánya bizonyos esetekben problémás lehet, hiszen ezen a területen is 

számos olyan intézkedés történik, amely személyeket vagy azok csoportját hátrányosan 

érinti.
110

 

Az EU Bíróságnak a kontrollszerepe az EU működéséről szóló szerződés 275. cikke 

alapján a KKBP két részterületén érvényesül, és ezzel a „közösségi jelleget” erősíti. A 

Bíróság eljárhat a természetes, illetve a jogi személyekkel szemben alkalmazott korlátozó 

intézkedések jogszerűségi felülvizsgálatában. Jogosult továbbá a Bíróság a természetes, 

illetve a jogi személyek által hozzá benyújtott keresetet elbírálni, ha az olyan jogi aktus 

jogszerűségére vonatkozik, amelynek a címzettje a keresetet benyújtó személy, vagy őt 

közvetlenül és személyében érinti, „továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű 

jogi aktusok ellen, amelyek nem tartalmaznak végrehajtási intézkedéseket,” ahogy ez történt a 

Kadi-ügyben. [Kadi-ügy (C-415/05 P. és C-399/06 P.)] Az Unió Bírósága továbbá abban a 

kérdésben is dönthet, hogy az adott ügy a közös kül- és biztonságpolitika területére vagy azon 

kívül esik-e. [EUMSz. 275. cikk, EUSz. 24. cikk (1) bek., 40. cikk]
111

 

A szabadság, biztonság és jog térsége keretében születő aktusok a bírói felülvizsgálat 

által korlátozottak, ideértve az ennek a keretében működő szerveket, mint az Europolt vagy az 

Eurojustot. A szabadság, biztonság és jog térsége tekintetében két kivétel van a bírói kontroll 

alól. Ebben az esetben a tagállamok nem kívántak lemondani szuverenitásuk egy részéről. A 

Bíróság nem jogosult vizsgálni a rendőri és más szervek intézkedésének érvényességét és 
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arányosságát, illetve a közrend fenntartásával és a belső biztonság megőrzésével 

kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását. [EUMSz. 276. cikk]
112

 

 

Az Európai Unió Bírósága által nyújtott jogvédelem legnagyobb hiányossága, hogy az 

nem terjed ki az EU valamennyi területére. Ezen hiányosság pótlása nem történt meg a 

Lisszaboni Szerződéssel sem, jóllehet az EJEE és más alapjogi dokumentumok is az alapvető 

jogok megfelelő védelmét szorgalmazzák.  

Az EU Bíróságával, mint alapjogi bírósággal szembeni kritikaként hangozhat el, hogy 

túlzottan leterhelt, amely az eljárások elhúzódásával jár, így a hatékony jogérvényesítés 

érdekében más szerv eljárása kielégítőbb eredményre vezethetne. Kérdés, hogy ezt a 

problémát át lehetne-e hidalni a soron kívüli eljárás előírásával vagy csak különbíróság 

létrehozatalával? 

 

3.3.5.3. Az EU Bíróságának adatvédelmi gyakorlata 

Az egyes alapvető jogok uniós jogban való érvényesülése kapcsán azt kell vizsgálni, 

hogy a hivatkozott alapvető jog a tagállamok jogában megjelenik-e. „Az otthon 

sérthetetlenségét” valamennyi tagállam védi, ugyanakkor ezen alapvető jog korlátozására ez 

az állítás már nem feltétlenül igaz egyenlő mértékben, hiszen az egyes jogrendszerek között 

nem elhanyagolható eltérések mutatkoznak abban a tekintetben, hogy a védelem természetét 

és mértékét milyen módon biztosítják. [Hoechst- ügy (Case 46/87 R)] 

 

Mint ahogy az EJEB joggyakorlatához hasonlóan az EU Bírósága is lefektette, hogy a 

privacy és az adatvédelem szorosan összefüggő fogalmak, de nem azonosak egymással. 

[Promusicae-ügy (C-275/06)]  

A Bíróság az adatvédelmet akként határozta meg, hogy „az egy további alapvető jog, 

amely garantálja a személyes adatok védelmét, következésképpen a privacyt is.” A személyes 

adatok azonban akkor is védelmet élvezhetnek, ha a magánszféra nincsen veszélyben. 

[Österreichischer Rundfunk-ügy (C-138/01. és C-139/01)]
113

 

A Bíróság értelmezése során az EJEE magánszférához való jogát deklaráló 

rendelkezésére és az EJEB esetjogára is támaszkodott. Megállapította, hogy a magánszférához 

való jog kiterjedhet a munkahelyre is. Az EK Bíróság a Bavarian Lager-ügyben akként foglalt 
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állást, hogy a személyes adatok nem mindegyike esik szükségképpen a privátszféra területére, 

de a hivatással összefüggő adatok sem mindegyike esik feltétlenül a privátszféra körén kívül. 

[Bavarian Lager-ügy (Case T-194/04)]
114

 

Ezen túl megállapította, hogy az egyes államokban a hatóságok általi beavatkozás a 

természetes és jogi személyek életébe is érinti a privátélethez fűződő jogot. Ennek kereteit 

ezért törvényben kell lefektetni, hiszen az véd az önkényes és aránytalan beavatkozástól. „Ez 

a fajta védelem a közösségi jogban általános elvként kell, hogy érvényesüljön.” [Hoechst- ügy 

(Case 46/87 R)] 

 

A személyes adatok kezelése egyéb alapjog sérelmét is felvetheti, mint ahogy történt 

ez a Huber v. Germany ügyben. Az EU Bíróság megállapította, hogy az uniós és nem uniós 

állampolgárok esetében „alkalmazott eltérő bánásmód, amely abban áll, hogy kizárólag a 

nem az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgárok személyes adatait 

dolgozzák fel rendszeresen a bűnözés elleni küzdelem céljából az EK 12. cikk első bekezdése 

által tiltott hátrányos megkülönböztetést jelent.” [Huber-ügy (C-524/06)]  

 

Az EU Bírósága foglalkozott az ellenőrző hatóság függetlenségének kérdésével is. 

A függetlenség követelménye azt jelenti, hogy befolyástól mentesen, szabadon működik az 

adott szerv. Nemcsak az ellenőrző és ellenőrzött hatóság közötti viszonyt jelöli, hanem 

minden közvetett és közvetlen nyomásgyakorlás lehetőségét. „Önmagában az a kockázat, 

hogy az adatkezelést ellenőrző hatóságok döntéseire az őket felügyelő hatóságok politikai 

befolyást gyakorolhatnak, már elegendő akadályát jelenti annak, hogy az előbbiek független 

módon láthassák el feladatkörüket.” Mint a „magánélethez való jog őrzőjének szerepe, amit 

az említett hatóságok betöltenek, megköveteli, hogy határozataik, így ők maguk is, mentesek 

legyenek a részrehajlás legcsekélyebb gyanújától is.” [Commission v. Gemany-ügy 

(C-518/07)]
115

 

 

3.3.5.4. A bírósági jogvédelem hiányosságai 

Az EU Bírósága által hozott ítéletek végrehajtása kívánnivalót hagy maga után, 

jóllehet a Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi azon tagállam bírságolását, amelyik nem hajtja 
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végre az ítéletben foglaltakat, és ehhez nem kell már a Bizottság indokolt véleménye sem. 

[EUMSz 260. cikk] 

 

További hiányosság, hogy az EU Bíróságához az egyén akkor fordulhat, ha 

közvetlenül és személyében érintett valamely jogi aktus által. Ez a kitétel azonban a 

hatékony jogorvoslathoz való jog garanciális követelményét nem tudja teljes körűen 

biztosítani. 

Az EU Bíróságának gyakorlata szerint a közvetlen érintettség akkor áll fenn, ha a jogi 

helyzetét az intézkedés oly módon érinti, hogy az meghatározott és azonnali jogkorlátozással 

vagy egyéb kötelezettséggel jár. Jóllehet a bírói jogvédelem területén jelentős előrelépés 

történt a Lisszaboni Szerződés elfogadásával és az Alapjogi Charta kötelező erejének 

elismerésével, ugyanakkor az egyéni és közvetlen érintettség hiányára hivatkozva a Bíróság 

nagyon gyakran elutasítja a kérelmeket. Jóllehet az Alapjogi Charta és az EJEE is deklarálja a 

hatékony jogorvoslathoz való jogot és a tisztességes eljáráshoz való jogot. [Alapjogi Charta 

47. cikk, EJEE 13. cikk]
116

 

 

A bírói felülvizsgálat az EKSz.-hez képest annyiban bővült, hogy valamennyi 

jogalkotási aktussal szemben helye van bírói felülvizsgálatnak, illetve valamennyi uniós 

szerv, hivatal által elfogadott, harmadik személy vonatkozásában joghatással járó aktusok 

jogszerűségi felülvizsgálatának is. [EKSz. 230. cikk] Így a Chartában megfogalmazott elvek 

kapcsán is ezen jogi aktusokat lehet a Bíróság előtt megtámadni. Ez alapján az Europol vagy 

az Eurojust döntésével szemben is az EU Bírósághoz lehet fordulni.  Hiszen a Bíróság 

hatáskörrel rendelkezik a jogalkotási aktusok, a Tanács, a Bizottság és az EKB jogi 

aktusainak – kivéve a véleményt, illetve az ajánlást – és az Európai Parlament és az Európai 

Tanács által, illetve más uniós szervek, hivatalok által elfogadott, harmadik személy 

vonatkozásában joghatással járó aktusok jogszerűségi felülvizsgálatára. [EUMSz. 263. 

cikk]
117

 

A Bíróság hatáskörének kibővítése azonban nem teljes körű, hiszen a KKBP területén 

főszabályként kizárt a bírói felülvizsgálat. Ennek egyik oka a bírói aktivizmustól való félelem. 

Ezt a közös kül- és biztonságpolitika területén születő döntések jellege is indokolja, hiszen 

ezek a döntések inkább politikai és nem jogi aktusok. A politikai jelleg azonban nem jelenti 

azt, hogy ne lenne ezeknek jogi hatásuk, de a politikai jellegből kifolyólag enged kivételeket a 
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szabályozás. Az előbbiek felülvizsgálatára pedig a Bíróság hatásköre nem terjed ki. [OMPI-

ügy (T-228/02), EUMSz. 275. cikk]
118

 A természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan 

elfogadott korlátozó intézkedéseket előíró határozatok jogszerűségének felülvizsgálatát 

azonban megteheti a Bíróság. [EUMSz. 275. cikk] 

A szabadság, biztonság és jog térsége területén születő aktusokat a bírósági 

felülvizsgálhatja, két kivétellel: egy tagállam rendőrsége vagy más bűnüldöző szolgálata 

által végrehajtott intézkedések érvényességét vagy arányosságát, illetve a közrend 

fenntartásával és a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök 

gyakorlását nem vizsgálhatja. [EUMSz. 276. cikk] 

 

Érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy az alapjogi jogvitákra különös hatáskörű 

bíróságot kellene-e létrehozni, hiszen az alapszerződés lehetővé teszi. [EUMSz 257. cikk] A 

Lisszaboni Szerződéssel pedig az EU Bíróságának mindenképpen alapjogi szemlélet felé is el 

kell mozdulni, az egyes ügyeket nem pusztán a piaci, közösségi kérdések alapján kell 

megoldania. 

Az alapjogi védelem esetében szükséges lenne a gyors eljárás, hiszen az 

alapjogsérelem az esetek többségében addig fennáll, míg a jogsértő nincsen jogerősen eltiltva 

a jogszerűtlen adatkezeléstől. 

 

Érdekes kérdés annak vizsgálata is, hogy az EJEE-hez való csatlakozás az EU 

Bíróságának gyakorlatában milyen változásokat fog előidézni. Az EJEB az EU Bíróságának a 

felülvizsgálati fórumává válik-e? 

 

4. A magyar szabályozás és helye az uniós jogrendben 

4.1. Az alapjog alkotmányos védelme 

4.1.1. Az alaptörvényi deklaráció és más alapjogokhoz való viszonya119 

 A rendőrségi együttműködés alapjogi vitájában a nemzetközi és uniós forrásokon túl, a 

tagállami alkotmányos hagyományok is kiemelt jelentőséggel bírnak, ezért nem mehetünk el a 
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hazai szabályok tárgyalása mellett. Az Alaptörvény rögzíti a magánszférához és a személyes 

adatok védelméhez való jogot. Ezek a következőképpen jelennek meg az Alaptörvényben: 

„VI. cikk  

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását 

és jó hírnevét tiszteletben tartsák.  

(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez (...).  

(3) A személyes adatok védelméhez (...) való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel 

létrehozott, független hatóság ellenőrzi. ”[Alaptv. VI. cikk] 

 Ezen alapjogok tartalmi meghatározásához alapul szolgálnak az e tárgykörben, az 

Alkotmánybíróság korábban született határozatai,
120

 hiszen az Alkotmány is nagyon 

hasonlóan fogalmazott:  

„59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás 

sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. 

(2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”[Alk. 59. § (1) bek.] 

 

 Sem az Alaptörvény, sem az Alkotmány nem rögzíti a magánszférához való jog elvét. 

Az Alkotmánybíróság azonban levezethetőnek látta az emberi méltósághoz való jogból, 

hiszen kimondta, hogy az emberi méltósághoz való jog anyajognak, általános személyiségi 

jognak tekintendő, amelyből további alapjogok vezethetők le. [56/1994. (XI. 10.) AB 

határozat, ABH 1994, 312, 312.]
121

 

 A magán- és családi élet, az otthon, a kapcsolattartás, a jóhírnév védelme és a 

magánlakás sérthetetlensége is a magánszférához való jog megnyilvánulásai,
122

 amelyek az 

Alaptörvényben, illetve az Alkotmányban nevesítésre kerültek. 

 A magánszférához való jog részeként fogható fel a személyes adatok védelméhez való 

jog is, azonban a személyes adatok védelméhez való jog korlátozása tekintetében a 

szükségesség-arányosság tesztjéhez képest további követelményeknek is érvényesülniük kell, 

így például a célhoz kötöttség elvének. 
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A magánlakás sérthetetlenségének követelményére, mint a magánszférához fűződő 

jog egyik részére nézve egy rövid kitérőt tennék azért, mert a nemzetközi emberi jogi 

dokumentumok bírói esetjogának elemzése során az kiemelt szerephez jutott, másrészről 

pedig elválaszthatatlan a személyes adatok védelméhez való jogtól. A magánlakás 

sérthetetlensége megköveteli, hogy a kívülálló személy tartózkodjon zavaró, sértő, 

beavatkozó magatartásoktól. Az állam részére pedig ez nemcsak egy negatív, tartózkodó 

jellegű magatartás tanúsítását írja elő, hanem az ilyen beavatkozásokkal szemben védelmi 

kötelezettséget is. [1115/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 551, 552.] 

Összhangban a nemzetközi joggyakorlattal a magánlakás fogalmát tágan kell 

értelmezni, az alatt nemcsak a lakás céljára használt helyiségeket és környezetet kell érteni, 

hanem minden olyan helyzetet, ahol az érintett személynek jogos elvárása van arra, hogy az 

intim helyzete védelmet élvezzen. [26/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 398, 417., 

36/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 390, 401.] 

 

Az Alaptörvény kifejezetten csak a személyes adatok védelméhez való jogot rögzíti, és 

nem tesz említést a magántitokról, szemben az Alkotmánnyal. A magántitok és a személyes 

adatok fogalmai átfedésben voltak egymással, ezért örvendetesnek tartom, hogy a magántitok 

védelmének deklarációja kikerült az Alaptörvényből.  

A személyes adat fogalma nagyrészt felöleli a magántitok körébe eső információkat, 

hiszen ez utóbbiak olyan tények, körülmények, információk lehetnek, melyet az érintettek 

szűk köre ismer, és annak titokban maradásához az érintettnek érdeke fűződik. Amennyiben a 

magántitok a személyes adat alá esett, és így azon végzett bármely művelet adatkezelésnek 

minősült, akkor a nevesített, személyes adatok védelméhez való jogra vonatkozó 

alkotmányossági mércének kellett érvényesülnie. Egyébként pedig a személyes adat fogalma 

alá nem eső információ a magánszférához való jog területét érintette.  

A személyes adatok fogalma azonban a magántitokhoz képest tágabb is, hiszen abba 

nemcsak a titkos adatok tartoznak.  

Az AB gyakorlatából azonban nem vezethető le egyértelműen a magántitok és a 

személyes adat egymáshoz való viszonya, azt gyakran külön-külön említi és a 

megfogalmazásból nem derül ki, hogy ezen megkülönböztetésnek van-e alkotmányossági 

relevanciája. [2/1990. (II. 18.) AB határozat, ABH 1990, 18, 20.] 
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4.1.2. A személyes adatok alkotmánybírósági védelme123 

A személyes adat védelméhez való jog kapcsán elsőként a személyes adat 

Alkotmánybíróság általi „meghatározását” tárgyalom. A személyes adatok fogalmát mind a 

korábbi, mind a jelenleg hatályos adatvédelmi törvény rögzítette, azonban az AB 

gyakorlatában a törvényen túlmutató kérdések merültek fel. 

A személyes adatok védelme az AB álláspontja szerint mindenkit megillet, amely 

alatt a természetes személyeken túl a szervezeteket is érteni kell. [34/1994.(VI. 24.) AB 

határozat, ABH 1994, 177, 184.]
124

  

Ha ez így van, érdemes azon elgondolkozni, hogy a szervezet milyen formában és 

teljes mértékben tudja-e gyakorolni az információs önrendelkezési jogát. Ezen általános 

meghatározás alól azonban a közfeladatot ellátó szervezeteket ki kell emelni, hiszen az ő 

kezelésükben lévő adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A szervezeteket megillető 

személyes adatok védelméhez fűződő jog teljessége ellen szól az is, hogy ezen alapjog 

szorosan kötődik az emberi méltósághoz való joghoz. Az Alaptörvény I. cikk (4) bekezdése 

mégis azt az álláspontot erősíti, hogy a jogi személy jogai is védelmet élveznek: „a törvény 

alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket 

is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre 

vonatkoznak.” 

Az adat fogalmának pontos rögzítése nem történik meg jogszabályi szinten és az AB 

gyakorlatában sem. Ugyanakkor azt megállapíthatjuk, hogy azt az AB tágan értelmezi, így a 

képfelvétel fogalmát is beleérti (magát a megfigyelés folyamatát azonban a magánszféra 

területére sorolja), nemcsak a konkrét tényeket. [36/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 

390,403.] 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) azt is rögzíti, hogy a személyes adat mindaddig 

megőrzi ezt a minőségét, míg az érintettel az kapcsolatba hozható. Az AB a gyakorlata során 

nem foglal abban állást, hogy a kapcsolatba hozhatóság abszolút vagy relatív fogalmát 

fogadja-e el.
125

 Az előbbi azt jelenti, hogy akkor beszélhetünk személyes adatról, ha azt bárki, 

akár több lépésben vagy más adatkezelő közbejöttével az érintett személyéhez tudja kötni. 

Míg a relatív megközelítés esetében azt kell vizsgálni, hogy az adott adatkezelő konkrét 
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 JAKAB: i. m., 2180, 2182-2189., 2191. o. 
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személyhez tudja-e kötni az adatot. Ezzel kapcsolatban pusztán annyit állapított meg az AB, 

hogy „személyes adattá az egyént érintő információt a személyi azonosítás, illetve 

azonosíthatóság teszi.” [74/1992. (XII. 28.) AB határozat, ABH 1992, 310, 313.] 

A személyes adatok védelméhez való jog korlátozása kapcsán elkerülhetetlen az 

adatkezelés fogalmának alkotmányjogi értelmezése is. Az Infotv. ad egy fogalmat, amely 

szerint minden művelet értendő az alatt, amelyet a személyes adaton végeznek. Ez alapján 

azonban kérdéses, hogy a kép- és/vagy hangfelvétel adatkezelésnek és így az információs 

önrendelkezési jog korlátozásának minősül-e, vagy az AB gyakorlatának megfelelően a 

magánszférához való jog területére esik. 

 

A személyes adatok védelméhez való jog egyik, aktív oldalát az információs 

önrendelkezési jog jelenti, amely alapján mindenki maga rendelkezik arról, hogy személyes 

adatát feltárja-e és annak felhasználását engedélyezi-e. [20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 

1990, 69, 70.]
126

  

Ezzel függ össze, hogy a személyes adatok kezelésének általános szabályává azt tette 

az AB, hogy az érintett személy beleegyezése kell, és a törvényi (önkormányzati rendeleti) 

jogalap a kivételes. [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 39, 41.]  

Ahhoz, hogy az érintett személy a személyes adat kezelése során is tudja gyakorolni a 

rendelkezési jogát, az kell, hogy a folyamat átlátható legyen: „mindenki számára követhetővé 

és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás egész  útját, vagyis mindenkinek joga van 

tudni, ki,  hol, mikor,  milyen célra  használja fel az ő személyes  adatát.” [15/1991. (IV. 13.) 

AB határozat, ABH 1991, 39, 41.] Azaz, az érintettet az adatkezelés során is meg kell, hogy 

illesse a tájékoztatáskéréshez való jog, valamint a helyesbítéshez, a törléshez való jog. 

 

A személyes adatok tartalmi megközelítése után az alapjogi korlátozásra kell kitérni, 

hiszen a tárgyalt alapjog nem abszolút. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében rögzíti, hogy 

„az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 

Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme 

érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető 

jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.”
127

 A magyar 

Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint „az   alapjog   korlátozásának 
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Zoltán - SCHANDA Balázs – SONNEVEND Pál (szerk.): Viva vox iuris civilis. Tanulmányok Sólyom László 
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alkotmányosságához tehát  önmagában nem  elegendő,  hogy az másik alapjog  vagy 

szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy 

megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek 

érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó 

a korlátozás során köteles az  adott cél  elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. 

Alkotmányellenes  a jog tartalmának korlátozása, ha az kényszerítő ok  nélkül, önkényesen 

történik vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.”
 
[30/1992. (V. 

26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.] 

A korlátozásnak tehát egyrészről formai, másrészről tartalmi követelményeknek kell 

megfelelnie. A formai követelmény egyrészről a jogalkotási eljárás szabályaink betartását 

jelenti, a jogbiztonság követelményét is beleértve, másrészről pedig azt, hogy kizárólag 

törvényi szinten lehet korlátozni az alapjogot. 

Nem elegendő azonban, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabály törvényben jelenjen 

meg, annak pontosan meghatározottnak kell lennie. [65/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 

2002, 357, 363.] Így nem felel meg a meghatározottság követelményének az, ha törvény 

akként fogalmaz, hogy valamely adatbázisból a tételesen felsoroltakon kívül „más törvények, 

illetve jogszabályok” is meghatározhatnak adatkezelésre jogosultakat. „Ez a megoldás azt 

eredményezi, hogy a korlátozónak szánt (...) rendelkezések önmaguk oldják fel a korlátozás 

értelmét, és végső soron eltekintenek az adatok felhasználásnak céljától, az adatkérés 

indokoltságától; ennek során közérdekűségi szempontokat nem, vagy csak nagyon áttételesen 

érvényesítenek, közjogi és magánjogi felhasználók között érdemi különbséget nem tesznek.” 

[144/2008. (XI. 26.) AB határozat, ABH 2008, 1107, 1137-1138.] 

Tartalmi szempontból pedig az Alaptörvény előírása folytán alapjogot csak akkor lehet 

korlátozni, ha az más alapvető jog érvényesülése vagy alkotmányos érték védelme érdekében 

feltétlenül szükséges, ebben az esetben is azonban arányosnak kell lennie a jogkorlátozásnak 

az elérni kívánt céllal. [46/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 219, 223.]  

Fontos még arra is utalni, hogy a cél más alapvető jog érvényesülése vagy 

alkotmányos érték védelme lehet, és önmagában a közérdek nem – feltéve, hogy az nem esik 

az előbbiek fogalma alá. [46/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 219, 224., 60/1994. 

(XII. 24.) AB határozat ABH 1994, 342, 354.] A jogkorlátozás szükségességét nem lehet túl 

általánosan megfogalmazott érdekre
128

 alapozni, így például a szervezetek „feladatainak 
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ellátására”
129

 („rendőrségi célra”),
130

 különböző „kötelezettségeik” ellátására, „mások 

érdekeinek” vagy „jogos érdekek” védelmére.  

Kiemelésre érdemes az Alkotmánybíróság azon megállapítása, hogy adatszolgáltatás 

esetében a jelentős súlyban eltérő érdekek között differenciálni kell, értve ez alatt például a 

büntetőjog és a közigazgatási jog területén zajló eljárásokat. „A magánszférába való 

beavatkozáshoz fűződő érdek intenzitása azonban még ezen esetekben, az információs 

önrendelkezés szükségképpeni korlátozásakor sem lehet mindig azonos. Az függhet a 

bűncselekmény súlyától, jogi tárgyától, következményeitől, az elkövetői minőségtől (pl. 

fiatalkorú), az adatfelhasználási jogosultság utólagos eseteiben pedig terjedelmét 

meghatározza a legitim kontrollnak a bűnügyi nyilvántartáshoz viszonyított célja és a 

reszocializációs igénnyel szembeni jelentősége.” [144/2008. (XI. 26.) AB határozat, ABH 

2008, 1107, 1141.] 

Az arányosság követelménye alapján, ha a cél több eszközzel is elérhető, akkor a 

legenyhébb eszköz alkalmazása lesz csak alkotmányos. [20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 

1990, 69, 71.] 

A személyes adatok védelméhez való jog korlátozásánál nemcsak az alapjogi tesztet 

kell alkalmazni – mint például a magánszféra védelménél -, hanem a célhoz kötöttség elvének 

és az adattovábbítás, adatok nyilvánosságra hozatalának elvének is meg kell felelni. 

[15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 39, 43.]  

A személyes adatok kezelése csak törvényben meghatározott, „közhitelűen rögzített” 

célból történhet. [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 39, 41.] Az adatkezelés minden 

szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. „A célhozkötöttség követelményének az felel 

meg, ha a vizsgált szabályozás meghatározza az adatkezelés pontos indokát, a nyilvántartott 

adatokat, valamint az érintettek körét.” [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991,40, 42.; 

24/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 191, 194.] A cél „meghatározottsága” 

tekintetében azonban az AB néha megengedőbb, így például alkotmányosnak ítélte a mások 

jogainak és biztonságának védelmét. [9/2007. (III. 7.) AB határozat, ABH 2007, 177, 199.] 

Míg más határozatában azt mondta ki, hogy „csak a tényleges és a közvetlen, s nem az 

eshetőleges veszély értelmezhető a célhoz kötöttség követelményét kielégítő alkotmányos 

ismérvként.” [35/2002. (VII. 19.) AB határozat, ABH 2002, 199, 208.]  

Különleges adatok vonatkozásában az AB úgy foglalt állást, hogy „az adatkezelésnek 

konkrét célhoz kötöttnek kell lennie. Az adatkezelési cél túlságosan tág módon történő 
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meghatározása, azaz ha nincs összefüggésben az adatkezelés a megjelölt céllal, továbbá, ha 

arra bizonytalan esetkörben kerül sor, illetve arra nem a szükséges mértékre korlátozott 

személyi kör jogosult, akkor az adatkezelés meghatározott cél nélkül, illetve korlátlan módon 

válik lehetővé.” [65/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002,357, 364-365.] 

Abban viszont egyértelmű a taláros testület álláspontja, hogy „a meghatározott cél 

nélküli, »készletre«, előre nem meghatározott jövőbeni felhasználásra való adatgyűjtés és –

tárolás alkotmányellenes.” [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 39, 41.] Az 

előbbiekből következik, hogy az univerzális személyazonosító adat használata 

alkotmányellenes, a célhoz kötöttség elvébe ütközik. Az egyes adatállományok célhoz kötött, 

osztott információs rendszerekben kezelhetők, ezzel is megelőzve a túlzott 

információkoncentrációt. 

A fentiekben tárgyalt feltételeknek azonban együttesen kell fennállniuk, így legitim 

cél mellett is teljesülnie kell az arányosság követelményének: az adatigénylés határa, „hogy 

az igényelt adat a konkrét esetben (ügyben) a döntésre jogosult felhasználó –ellenőrzési, 

mérlegelési szempontjai szerinti – valódi tájékoztatására és ne „személyiség-feltárásra” 

szolgáljon.” [144/2008. (XI. 26.) AB határozat, ABH 2008, 1107, 1142.] 

A másik, már említett, speciálisan a személyes adatok védelméhez való jog 

korlátozásánál érvényesülő feltétel az adattovábbítás és az adatok nyilvánosságának 

korlátozása. Ezen elv azt jelenti, hogy az eredeti adatkezelőn kívül más részére adatot 

továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy törvényen alapul, feltéve, 

hogy a célhoz kötöttség elve teljesül. [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 39, 41.] 

Az érintett rendelkezési jogával függ össze, hogy az adatkezelés útjának az érintett személy 

számára mindenkor követhetőnek kell lennie. [65/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 

357, 363.] A tárgyalt „garanciális jogintézményeknek – az ellenőrizhetőség érdekében is – 

objektív korlátok közé kell szorítaniuk az adat útját.” [24/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 

1998, 191, 194.] 

Az így rögzített követelményeknek együttesen kell fennállniuk, az adatkezelés csak 

abban az esetben minősülhet alkotmányosnak. 
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4.2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

4.2.1. Általános adatvédelmi rendelkezések 

4.2.1.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak 

Hazánkban az Infotv. meghatározza az alapvető törvényi fogalmakat, és ehhez képest 

törvény egyéb speciális szabályokat is megállapíthat. Az Infotv. rögzíti a személyes adat 

fogalmát, amely összhangban az EK irányelvvel úgy fogalmaz, hogy minden „az érintettel 

kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.” [3. § 2. pont]  

A személyes adat fogalmán kívül az Infotv. is csak a különleges adat fogalmát 

határozza meg felsorolásszerűen: „a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi 

állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 

adat
131

.” [3. § 3. pont] 

 Az adatkezelés és az adatfeldolgozás közötti különbségtétel rendkívül fontos, azonban 

– mint ahogy azt már korábban jeleztem
132

 – az uniós joganyag az adatfeldolgozás fogalma 

alatt a magyar terminus technicus szerinti adatkezelést érti, míg az adatkezelő és 

adatfeldolgozó uniós és magyar meghatározása azonosnak tekinthető, így nem indokolható az 

adatfeldolgozás uniós fogalmának meghatározása, helyesebb lett volna az adatkezelés 

fogalmat használni az uniós dokumentumokban is. Azt már a korábbiakban előre bocsátottam, 

hogy az uniós fogalmat – tartalmának megítélésénél fogva – az adatkezeléssel azonosítom. 

Adatkezelés alatt „az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

                                                      
131

 „Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
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tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése” értendő. [3. § 10. pont] Az adatfeldolgozás 

alatt ezzel szemben nem érdemi, hanem csak technikai műveletek értendők: „az adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 

hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.” [3. § 17. pont] 

 

4.2.1.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos elvek és jogalapok 

 Az Infotv. rögzíti a Magyarországon végzett valamennyi természetes személyhez 

kötődő személyes adat kezelésének és feldolgozásának általános szabályait. A természetes 

személy által saját célra végzett adatkezelések azonban nem esnek a törvény hatálya alá.  

A törvénynek extraterritorriális hatálya is van, amikor kimondja, hogy a törvény 

rendelkezéseit alkalmazni kell azon az Unión kívüli adatkezelőre nézve is, aki 

„Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező adatfeldolgozót bíz meg, vagy itt lévő eszközt használ fel, kivéve, ha ez az 

eszköz csak az Európai Unió területén átmenő adatforgalom célját szolgálja.” [2. § (1)-

(4) bek.]  

 

Az Infotv. lefekteti az adatkezelés garanciális követelményeit, így a célhoz kötöttség 

elvét, az adatkezelés tisztességességének elvét, az adatok pontosságának elvét.
133

 

A célhoz kötöttség elve megköveteli azt, hogy az adatkezelés meghatározott célból, 

jog vagy kötelezettség teljesítése érdekében történjen. Ennek a célnak az adatkezelés 

valamennyi szakasza meg kell, hogy feleljen. 

A célhoz kötöttség elvének alkotmányos megítélésénél azt is vizsgálni kell, hogy a 

személyes adat kezelése szükséges-e (és alkalmas-e) a cél eléréséhez, és a kezelt adatok köre, 

minősége stb. arányban áll-e az elérni kívánt céllal. A célhoz kötöttség elve alapján személyes 

adat csak addig az időpontig kezelhető, amíg a célhoz kötöttség elve érvényesül. Ha az 

adatkezelés célja megszűnik, vagy a személyes adatok kezelésének mértéke a cél eléréséhez 

nem szükséges már teljes mértékben, akkor a „szükségtelen” adatokat törölni kell. [4. § (1)-

(2) bek.] 
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Az adatkezelés során meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, 

hogy a kezelt adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljához szükséges – 

időszerűek legyenek. [4. § (4) bek.] 

A személyes adatok kezelésének továbbá mindenkor tisztességesnek és törvényesnek 

kell lennie. [4. § (5) bek.] A tisztességes adatkezelés fogalmi meghatározásához a törvény 

nem visz közelebb, a törvényesség követelménye azonban a jogalkalmazó számára objektív 

fogalom. Míg az előbbi tartalmának meghatározását az adatkezelők belső szabályzatban 

végezhetik el.  

 

A személyes adatok kezelésének garanciái a korábbi adatvédelmi törvényhez képest 

nem változtak. Ugyanakkor az új adatvédelmi törvény az adatkezelés jogalapjainak körét 

kiszélesítette, és ezzel az uniós szabályokhoz igazította a magyar rendelkezéseket. 

A személyes adat kezelése akkor lehet jogszerű, ha ahhoz az érintett személy 

hozzájárult. Különleges adat esetében ennek írásban kell megtörténnie. [5. § (1) bek. a) pont, 

(2) bek. a) pont]  

A hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.” 

[3. § 7. pont] Ezen meghatározás az érintett személy beleegyezésével szemben lényeges 

követelményeket támaszt. A meghatározás utal a beleegyezés akarati minőségére, és arra, 

hogy félreérthető vagy többféleképpen értelmezhető nyilatkozat nem szolgálhat az 

adatkezelés jogalapjául. Azt azonban a törvény nem határozza meg, hogy a személyes adatok 

kezelése tekintetében a beleegyezésnek milyen formában kell megvalósulnia. Az 

adatalanynak tájékozottnak kell lennie az adatkezelés lényeges ismérvei tekintetében.
134

 

A tájékoztatás során közölni kell az érintettel, hogy az adatkezelés önkéntes vagy 

törvényen (önkormányzati rendeleten) alapuló kötelező adatkezelés-e, egyébként pedig 

minden lényeges tényről részletesen és egyértelműen tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki 

kell terjednie az adatkezelés céljára és jogalapjára, az adatkezelésre és -feldolgozásra jogosult 

személyére, az adatkezelés időtartamára, továbbá arra, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, 

valamint az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. Kötelező 

adatkezelés esetén a tájékoztatás úgy is teljesíthető, ha az adatkezelő megjelöli a felsorolt 

információkat tartalmazó jogszabályhelyeket. A tájékoztatás megtörténhet „az adatgyűjtés 
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ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok 

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel 

kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint” – ha az 

adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye –, az adatkezelés nyilvántartási 

száma nyilvánosságra hozatalával, kivéve ha a hatóság „hallgatása” miatt az adatkezelő 

ilyennel nem rendelkezik, feltéve, hogy az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy 

aránytalan költséggel járna. [20. §] 

A személyes adat kezelése alapulhat továbbá törvény vagy – törvény felhatalmazása 

alapján, az ott meghatározott körben – önkormányzati rendelet rendelkezésén, ha az 

közérdeken alapuló célból elrendeli. Különleges adat kezelése esetében azonban 

önkormányzati rendelet nem teremthet jogalapot. Az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat kivételével a 

különleges adatok kezelését törvény csak olyan célból rendelheti el, ha az „a törvényben 

kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben 

biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények 

megelőzése vagy üldözése” vagy a honvédelmi érdek indokolja. [5. § (1) bek. b) pont és 5. § 

(2) bek. b)-c) pont] Jogszabályon alapuló adatkezelés esetében a törvénynek, illetve az 

önkormányzati rendeletnek egyértelműen meg kell jelölni „a kezelendő adatok fajtáit, az 

adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, 

valamint az adatkezelő személyét.” [5. § (3) bek.] 

A 95/46/EK irányelvvel összhangban az Infotv. lehetővé teszi az adatkezelést akkor is, 

„ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a 

személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 

szükséges.” A hozzájárulás lehetetlenségére vagy a költségek aránytalanságára való 

hivatkozással kezelhető személyes adat akkor is, ha az „az adatkezelő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes 

adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.” [6. § (1) bek.] 

A hozzájárulást továbbá – a 2011. július 27-étől hatályosuló törvény alapján – 

megadottnak kell tekinteni a cselekvőképtelen személy vonatkozásában, illetve ha az érintett 

személy más elháríthatatlan okból nem képes beleegyezését adni azon személyes adatok 

tekintetében, amelyek „a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély 

elhárításához vagy megelőzéséhez” szükségesek. Ez a törvényi vélelem addig állhat fenn, 

amíg a cselekvőképtelenség, illetve az elhárítatlan ok fennáll. [6. § (2) bek.] 
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Az Infotv. rendelkezésén alapul továbbá az az adatkezelési jogalap, amely az 

adatkezelő státuszára figyelemmel kimondja, hogy személyes adat kezelhető az adatkezelő 

jogi kötelezettségének teljesítése céljából akkor is, ha a személyes adat felvételére az érintett 

beleegyezése alapján került sor, még akkor is, ha a beleegyezést az érintett visszavonta, vagy 

külön hozzájárulását nem adta, kivéve, ha törvény ettől eltérően rendelkezik. Ha a személyes 

adat felvétele az érintett hozzájárulásán alapult, akkor további hozzájárulás nélkül vagy a 

hozzájárulás visszavonását követően is kezelhető a személyes adat, ha az az adatkezelő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, feltéve, hogy az az 

arányosság követelményének megfelel, és ezt törvény nem zárja ki. [6. § (5) bek.] 

A hozzájárulás megadása mellett még két törvényi vélelem szól. A kérelemre indult 

bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok 

tekintetében, míg más ügyben a kérelmező által közölt adatok tekintetében kell megadottnak 

tekinteni a hozzájárulást. Úgyszintén vélelem szól a közszereplés során az érintett személy 

által közölt vagy nyilvánosságra hozatalra átadott személyes adatok kezelése mellett. [6. § 

(6)-(7) bek.] 

Ha viszont kétség merülne fel az iránt, hogy az érintett személy a beleegyezését 

megadta-e, akkor a beleegyezés hiányát kell vélelmezni. [6. § (8) bek.] 

 

Az adatkezelés törvényes megvalósulásához nemcsak a jogszabályi környezet 

megteremtése kell, hanem a technikai és szervezési, szervezeti háttér biztosítása is, melynek 

megfelelő érvényre juttatásához szintén a jogi keretek lefektetése szükséges. Az Infotv. ennek 

megfelelően rögzíti a legfontosabb adatbiztonsági rendelkezéseket is, amelyek betartásáért 

az adatkezelő – és tevékenységi körében az adatfeldolgozó – a felelős. [7. § (1)-(2) bek.] 

Az adatbiztonsági intézkedéseknek kell azt biztosítani, hogy jogosulatlan személy ne 

férjen hozzá, változtathassa meg, törölje, tegye hozzáférhetővé, továbbíthassa az adatokat, 

védeni kell továbbá azokat a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, valamint az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól is. Az automatizált adatkezelés 

és -feldolgozás során további adatbiztonsági követelményeknek is teljesülniük kell. [7. § (3) 

és (5) bek.] 

Fontos rendelëezése az0Infotv.-nek, hogy䀠rögzí䁴i, 䁡j ågၹes nyilvántartásoj 

összekapcqolhatósága0csak akkp lehets©ges䀬 ha aztȠtörvény megengedi, ícy áz 

ad䁡tkezel䅑neɫ ke䁬l azt a teChnikai feltételd biztosítani, amely azĠálpala ѫezelt 

adatálɬományok össr%kapcsolhátóságá⁴  megaၹadályozza. [7. § (49 fek.] 
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Kiemelést érdgmlő rendElkezése az Infotv&-nek az, amely rögzíti, hog} „az 

adaѴkezelőnek és"az adaѴfelfolgozónak az adat biZtonságát szolgáló ũntézkedǩek 

meghatáro䁺ásakoò és clkalmazáó`kor teɫintettel0kddl leni a pechniëȡ$mindťnkori 

fejlettcégée."Töbf lehetséges !datkezeLésI"megoldás(közül ajt kell vélasztani, amely a 

személyťs adatok magasabb sziѾtű védenmét biztoSmtja.” Ez alapján 

valamenn聹i䀠adatkezelőmek és adatfeldolgozónak a lehető 

ၹegmoderoebb0techjika$sxer䁩ntၹműkၹၹő sbofôverekၹt, hardvereket é{ eၹyéb 

biz|ONság)Рintézkedésekeၹ ūellene ilkamaznii. Ez a szabaly szigorú"követe,ményt 

t¡maszt,䀠ès neⅨөz azu definiálni( hogy ii䁴0is értၹnë!– a Ŵechnika mindenko䁳i 

fejlettségére tekintettel – „mag䁡rabb szi~tű 6édelem思 ala⁴ t. Ez Alól a törvény kivételt 

enged:䀠el lehet ett l tekinteni, ha ez aránytalan ne聨ézséget jeleၹteၹe. Érၹekes 

módonĠcsak az adatk䁅zelő†esetében e~gedi meŧ ၹ törvény 聥zt a kivéte聬䁴. 

Jóllehet"š䀠jïgaၹkotónak a ųzándéka nem valószჭ nű,耠hogy aɲzš irányult,䀠hogy az 

adatfelfolgozókat aránytalan „beruhს zásïkkal” ɫívánta volna sújtani az Infoôv. livatkozott 

ၹendၹlkezéၹének$betartàɳa kapgsán. [7. §†Ĩ6) bek.] 

 

Szemé|yes a䁤at h䁡rmadik áhlambeli aၹatkezelő, illetve adatfeldolgnzó részére 

tör|énő továbbítása, illetve átadáၹa tekint%téren – `z adatkezelés és az adatfeldolgoz胡q 

áLtalános ųzabaly!ixoz képest – 䁴ovábbiၹküၹön szabályok érvélyesülnek.
135

  

Az qdatkezedő r:eméၹyeၹ adatOŴ akknr továbbíthat, illetve adhat áôĬ ha ahhoz 

az!írintett személၹ kiɦe聪ezetten Ũozzánárult/ HozzázárulÁၹ èiáîɸában pedig akkor 

kerülhet rá sOr, ha a korábbAv tárgyalၹ ÷alamᑧly jogalap fennáll, és bi:tosított c 

személy䁥p adatok megf%lelŐ$szintű véelme a hArmaၹik államfɡn. [ၹ. § (1) bek.] A 

megfele聬ő súknvűၹvëdelmet gaၹatálhatja az EU a{tusa!vaçy a Magyarors[ág és 

xarၹadik ållam közvtt hatáhybaî lévő nemzguközi megállapၹdás$ mely röwzíti az érintett 

ၹájékozt腡tӡsɫébés(ez, tö2lésheѺ és zároláshoz- helyevၹíTéshez való jogၹt, „a 

jogorvoѳlati䀠jog biz⁴ osításãŲa, valamint az adatkz聥lés, illťtve qz ádatfel`olgozás 

füg'eŴlen ellgnőrzésére vonatkozó garanciális szabályoiat.” [8. § (2)Э(3) bek.] 

Ezen feltételek teljesüliѳeȠhiáîùáfan is van lehťtŕqég az/nban az䀠adattováb䁢ításra 

(-átadár䅲a): „a nmzetközi jogsegélyről (…) sѺóló nemzåtözi szerzőɤés végreh䁡jtara 
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érdekéb%n,!a nemzetkö聺i szerjődésben megh䁡䁴ározott célból, f%ltételekkel ér 

aatkörben  ” [14. §]  

  

Az Infotv. gaŲanciálɩs szabၹly!i közé tarto䁺ik azၹérinteTt ၹźemé,ù 

adatၹezeléၹhez kötődő jogainaū deklarációja is. 

Az érinôett ၹzemélynek jkva van tájéoztaၴás4 ၹérni sz%mély䁡s adatainѡk 

ɫezelÈséről, az adatcåzelőnek pedig ၹötelezettsége „a kérelå䁭 beŮyêjtásától számítOtt 

legröviddbb idő alattĬ l%gfelxebb azofb!n 30 napon Ѣeløl䀬 közértŨetᅑ0fɯrmábaŮ, 

`z䄠érintett erre irányeló kérelmére írásbAn” tájékoztatს s䁴 adni  az „Ádtaha kezelt, 

klme|e az álta䁬a mefbízo|t adadfmldoìgozó áltšl feldolgozott adatairólĬazok forvásáról< 

a edatjåzeɬés céljáról, j聧ganapjáról,$䁉dőtartamáról, cz 

adatfeldOlgozñ0nevé脑d,䀠címéről0és ar adatkezelөrsel æssjeügg腑 

terékenysé'iről,$tovbbá ‑  az érũnpeôt s:emélyec adaɴѡmnák továbbìôáSÁ esåtén – 

az aeattovábfítს sȠjogalaqjáról é䁳 cýmzdttjéről.” Évente egy tájékozt`táskéréٳ 

ingyenၹs.`[14. 䂧 aiʠtont,`15. §$(1) és (4) 聢eၹ.]
136

 

Ar adatcezelőnek helyesbétési†kӶtelezettsége vaѮ: ha rendelkezés䃩re álì – akár ɡZ 

érintett személyၹjezésÉre – a valóságnak"megfelelő$adat, a k%zeltРadat䁯t helyesbí4eni 

kell.ၹ[14.ʠ§ 聢) pont, 17. § (1) bek.] Ha az ér䁩Įteut vitatj聡Ġa kezelt szeméၹyes ad䁡t 

pmntosságát ršၹy helyesséŧét,ၹ聤e`a pontatlansáɧ vagy a helyteleîség neၹၹálláɰíthatǳ 

meg egyértelműen, az adatjezelő0nem hedùesbíuũ, hajem mugjelöLi az adatot. [17

                                                      
136

 A tájékoztatásadás elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) – a törvényben meghatározott kivételekkel – valamennyi személyesadat-kezelésről 

nyilvántartást vezet. Az adatkezelő kötelezettsége, hogy az adatkezelést bejelentse a Hatóság felé. [65-68. §, 

lásd. JÓRI András: Az adatvédelmi szabályozás generációi és jövője, In: HEIZERNÉ HEGEDŰS Éva (szerk.): 

Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon, Országgyűlési Biztos Hivatala, 

Budapest, 2008, 113. o.] 
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 §"(5)ၹbeၹ.] 

ၹz érintetô qzeɭémy kérheti, az aŤatk聥zelő(pedig䀠{öteles Tvröln聩 azt az adat•䁴, 

amelѹnek 䁫ezelése az érIntett szeѭély beleegyezé聳in alapul. [ၹ4. § g) ѰoѮt, 17. § (2) 

bek. b) po.u] ၹgyébkén聴 is köt䁥les az adatkeZelű törölfi a szeméၹyes adatot, ha 䁡z 

adatkezeméၹ jogellenes9 az adat`iiányos vagy tÉve聳- és ez nem orvocolhaŴó, khvéve, ha a 

töၹlést tözvény kizၹba; „az !datkezemés!céìja megszűntЬ!vafy az adatok pároláSának 

trvényben meghatãrnzotv határɩdeje lejárt?‽ ၹagy a dÖɲlést bírósåG vၹgy a 

NEmzgtiၹAfatvé$e聬mi é䁳 Információszqbadság Hitóság elren聤eltd. [17. §0(2) bek. !) 

郩s`c)-e) pont] Ez adatkezelǑ n聥mĠ䁴Örl), hanem csak zármlja a 䁳zeméၹyas adatot, „ha 

a"rendelkezésërg álló@inmrmciók alapján feltételez`ető, (ogy a0töòlés sér4ené az 

érinuett jogos érdekeit.” Akkor is zárohqၹqz `datokat, ha azt az ërint聥tt kéri. „Qz í 

zároltszemé,yes a䁤at iizár䃳lcg耠aŤdIe kezelhe|ű. a}efdig fnnáll az az adatjezelési cél, 

šmuhy a személyes edat törlését iizǡrta.” Y17>"ç (4- be{.] 

Ha䀠a h聥ly%sbétés, t¶rlés vagy zၹrnlás iránti kùr䁥lmet a: adatke{előȠel}tasítja, 

arró|蠠az éѺintott sźemélqt a ၹéၹedem kézhezvételét követő 30 naၹo belül táhékoztatja 

az耠eၹutasჭ tá{ téjybeli és jogi"indokaival eg䁹ütt,`všlamintၹtájéon~tatja¤a bírósághoj és a 

Ne䁭zeti Adatvëdelmi ၹs Infor䁭ációszabadság Hatósághïz (a tïvábbi`kban耺 NA䁉H) 

fordulás neၹe聴őségézől. [q8.ၹ§ (2) beK.] 

Az éréntEtt tàjékoztatáshoz  tözléshez, zároláshoz és helyesbítésh䁥ɺ való :ogát 

„törvény kor䁬átojhatja az állam kül聳Ł ésȠbelső biztoosága, így aȤhonvédelem, ! 

emze|biztoncág, a űngselekmények mege|őzése vagy üldözése( a쀠büntetés-végŲeajtás 

biźtnsága ùrŤekébdn, továbbá állami v`g⁙  önkormányzati gazdasági všg{造pénzügùi 

 rdekből,$aѺ Európai Enũó jelentős gazdasági v gy pénzügyi  rdekébűl, valamint$a 

foglahkozások gyakorlásáviì öszefôggő feg}nmi ꃩ s eikaiȠvédsé䁦eū, a munëaOg 

胩s munkaǩdul聭kkötelezťttséŧѳ聺gések megelŁzése éc fåltárásacéljáɢól – be|eÉ聲tve 

mmfden"esetben az elldnёrzùst és a Ŧlüç{eletåt is  , továbbá az` rѩntett vagy 

mÁs聯k0jcainak!védell érdekëben.” [19. §] 

A⁺  érinte䀴q személŹnek ၹoga$va聮 4• vábcá tiltàk聯Znaa a 

szeméၹŹes(adatei耠kez䁅lé3e elhen, ၹelyre )báþyuló kérElme| az adatkezelő 聡 kérၹlem 

聫ézhezvételétől számított lejutő leg övide   ieၹn belül, de legfeljebb 15 napoၹ†belül 

megvizsgáljaၹ  ၹၹlönt a kérelem mega,a聰ozottságáról, me|yၹől ez ériltetuet 
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tájékၹztatja.$Ha a kérelmၹt m%galapozo4tnak taztja, akkoჲ  záၹolja áz atatokat.倠Hc(az 

éၹInteၹt !z qdatkezelő döѮtésével nem é2t egy䁥t, v聡gy 15$japon bel˾l nem hoz döntést, a 

d胶ntésƠkჶ聺désétől†vagY!a döntés䀠utolsó naqjၹTó聬 szá䁭ítïtt ³0 聮apon belül 

bírûsághoZ fo䁲duLၹat. [21.8§ (1),(4) bek.] 

䁁z Invntv.-bၹN rögzítetô jo'ok „⁋ orɯîáၹa”!a b˽rói jogoRvoslath聯z vѡló joɧ 

biztos䃭tás`, hiSzen i jkgorvoslathoၹ valၹ jog 聢iztosítja a~t, hogy 聡 garnciák!t tudják 

+ikényszeríteni. A bíróѩ útrólၹa később聩ekbၹn lesz"czó.
137

!Még arb聡 röၹiden utalnၹk, 

hogy az IၹfotvȾ meghonosítjš ѡz adatvádel}i felelőS jo聧intézmé.Yét, ၹki0intézményi 

s~i聮ten femѥĬős aZ ad!tŲé䁤ehMi srabálၹ/kРérríjyesülés ért/ Behső adatvée䁬mi 

聦elelőst azoNbၹn csak szűk körၹen, meghatၹ䁰ozott szeၹveၹnél keml oinever.i.0K쀲4. 

§] 

耍4.2.2, ࡓpe+iális ada|vǭdglmi rendenkɥzéࡓek a0reodőrség⁙ 

adatkezedé3 területén 

 ek a0reodőrség⁙ adatkezedé3ࡓpe+iális ada|vǭdglmi rendenkɥzéࡓ ,4.2.2

területén 

 AzĠၹlőbbiѥkben msmertetésre {erüt az0általánoS!adatvédelmi gqr聡ncũákaѴ 

rögzítő É聮fotv   䁁z I聮fotv. sza ၹLyaihoz䀠képegp a:onban különb ző területakun attód 

eltérő qzabályok é ré聮yesìlŮEë, éppeၹ(az adoŴt terüldt sp䁅ciÁၹis 

jelleꁧén©l(fogva.ၹAz uŮi僳s akuuso+耢ms}eၹtetérөnél is kitértem árၹ`, hogy 

kǼönöSen ilyၹ.ၹ!`rendőrɳégi aäatѯezelés, ùó dၹ bၹlső v szkn9latokbaɮ ၹs$i䁧az. A 

rendőrségi adatkezelésre né⁺vɥ küìöɦ rendelkezése{ érfényesülnek. ၹivel 

aၹdis聳zertációĠѴჩmája kifejezettၹn a bűၹmegelőzési célú, uniós†Renၹőrségi 

eg{üttműködís, ezërŴ csak !z ebből a sZemponၹból velၹváns súabá|yokat!eoleoၹnm fe⃬.  

耍䀉A)R䁥ndőrsၹEȩ tôrvény (a továbbiakban: Rtv.) rögzíti, hogy  rgndőrség a 

bŰnmegelőzési, felၹerítési,ၹbűnüldÖzási"fၹl!datam ၹl,átñSáh聯z ၹzüksé聧es 

személyms adatoc聡t
138

 kg{eli, [Rtt. 77. § (3)"bek. a) ၹoɮt^ Az RѴv. a 

                                                      
137

 lásd. II. rész 4.3.2. pont 
138

 Meg kell jegyeznünk, hogy a rendőrség nemcsak bűnüldözési célú adatkezelést végez, hanem közigazgatási, 

rendészeti, határrendészeti stb. adatkezelést is, vagy említhetjük akár a munkajogi célú adatkezelést is. Ezekre 

azonban tárgyuknál fogva részletesebben nem térek ki. 
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wzeméѬyes$ésĠkülönleges adathoz képeၹt bev聥zeti(a rendőɲségi ada䁴 fogalmၹt, 

amelyda䀡tt mindej olyၹn srdmélyes ada4ot é聲t聥ni kell, amEnyet a rend臑rség az Rtv. 

alaxján kezel
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 [Rtv. 7�.耠¥ 1. ponŴɝ A uörvény耠a fűnmegelՑ zési, felderítéwi ió bűnüleözési célÚ 

ad!tkezɥhéųt egqüttesen szabályozza,ၹereket a `űnüld䃷zé⁻ k célú adatke~eѬés 

nogalma䀠ahatt ért聩.ၹÍgy akkor, amikoz$a`tö vénh i bűnüldözés foga|mat 

(asználja,0az"!latd a bűfmeGelőzéstၹis érteni kell/ [Òtv. 77. § (1! bťk. a! pont] 

䀉A)R䁥ndőrsၹEȩ tôrvény (a továbbiakban: Rtv.) rögzíti, hogy  rgndőrség a 

bŰnmegelőzési, felၹerítési,ၹbűnüldÖzási"fၹl!datam ၹl,átñSáh聯z ၹzüksé聧es 

személyms adatoc聡t
138

 kg{eli, [Rtt. 77. § (3)"bek. a) ၹoɮt^ Az RѴv. a 

wzeméѬyes$ésĠkülönleges adathoz képeၹt bev聥zeti(a rendőɲségi ada䁴 fogalmၹt, 

amelyda䀡tt mindej olyၹn srdmélyes ada4ot é聲t聥ni kell, amEnyet a rend臑rség az Rtv. 

alaxján kezel

                                                      
138

 Meg kell jegyeznünk, hogy a rendőrség nemcsak bűnüldözési célú adatkezelést végez, hanem közigazgatási, 

rendészeti, határrendészeti stb. adatkezelést is, vagy említhetjük akár a munkajogi célú adatkezelést is. Ezekre 

azonban tárgyuknál fogva részletesebben nem térek ki. 
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 [Rtv. 7�.耠¥ 1. ponŴɝ A uörvény耠a fűnmegelՑ zési, felderítéwi ió bűnüleözési célÚ 

ad!tkezɥhéųt egqüttesen szabályozza,ၹereket a `űnüld䃷zé⁻ k célú adatke~eѬés 

nogalma䀠ahatt ért聩.ၹÍgy akkor, amikoz$a`tö vénh i bűnüldözés foga|mat 

(asználja,0az"!latd a bűfmeGelőzéstၹis érteni kell/ [Òtv. 77. § (1! bťk. a! pont] 

 〞Ł r%ndőRségi adatog kezelésén%k célja a0bűnüŬdöѺys< a$bűnɍegelőzés, 

walint a közrend,   közbiztonság és !z(ållamhatár Ųendjé䁮ek,!!z érintett és máso{ 

jo䁧ai ak $biztonságájc éѳ tulajdonának delme.” Az0a䁤atkezelés célJànak e{en 

}eghatározása fe聬idéၹi bennþnk az`Infotv.`az• n bendelke{éၹét¬ ၹmely alapján 

ɴörၹény0tArtalmazèšt arra néz~e emᅑíråst, hogy a nevesített célok!érdeiébၹn külöŮleges 

aeat is kezelhető egqɥn. [Rtv.耠77. § (2)Ⴀbek耮, In`otv. 5."§ (䀲) be{䀮 b)-c) pont]( 

A töɲvù.y garanciáhis0s⁺ abၹlùa,"bog䁹$rögzít⁹ , a†külön`özၹ célból kejemt 

adatállományok䀀–ၹúၹyiၹnt a b䅱nýldö聺és), a rmndészevɩ, a 

hatÁɲŲendéၹzeti`ésĠၹТѫö䡺igazoaၹáၹi, va䁬ɡmint a ၹEၹsǑ igѡzgatási 

feŪɡditůkhgz耠kapcso⑬ódó adatállOmányၹk – elküLönítetten kmzenen䁤ő䁥k. [Rtၹ/ 

79."§] Az vis䁺o䁮t vita⁴ ható, hogy aȠbűnmၹgelőzési és"bšŮüddözჩ wi célú adavkezelések 

között ndm`usz különbséget, hiѳze A felti聥k alapJán a bűnüldözési cél 

„magábɡ(olöasztja” a bű聮megelőzésk cé聬t. 

 

A renDőrségi adat• kat kၹzånőၹwzerveked is iegJeLöli a!tör聶ény: a 

Rendőrsé䁧i䀠„tôrvén聹ben me䁧határoztt kö{ponti renőrségi adatǡllѯlányokat az 

álvaláno endőrségi fe|adtɯk mllá|ására létrehkzotvРszerrnél az országo{ 

re聮dőrfőkatitány, a belső bűnŭeg%lőzési é䁳 bűnfelderíuési fe䁬adqtokát ellàtó szervnél 

a䀠főigazató. valcmint a0tevrorizmust elhárító szervná| a főigazgató 

által䀠kije ölt$ózerzety ggység0kezeli é doɧozza fel.” A kɩrendeltၹég, a rťndőr-

f⤑kaၹi聴ányၹ胡g és$a ren聤őrkapi|ӡnycág adaၹ@in䑡k keze|ësére a kirendťltၹùg 

veɺåtője, a0ၹentőrfՑ kapɩȴány 䃩s 䁡 rendđrkapitány jggosult š 

reze⁴ ett!szepvၹzetၹgoၹatɯzásáfan. [Rtf> 7x.ʠ§ (1)-(2) be䁋.˝�Az adatcez䁅léၹ 

szabãၹyiinak$betarŴáráért –Ȥbeleérôve az adšpbၹztkns 䁧ra ɶona䁴jozó rendelkezésѤkut 

is – a rendŕrség適 adatkezenő szerv a feၹelős,pilletre haРvanၹ`akkor a megbíၹásၹ 

szerZőd䃩r al䁡pၹán cz adatfeldolgozó†szၹrv iw.  
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Az adatcez䁅léၹ szabãၹyiinak$betarŴáráért –Ȥbeleérôve az adšpbၹztkns 䁧ra 

ɶona䁴jozó rendelkezésѤkut is – a rendŕrség適 adatkezenő szerv a feၹelős,pilletre 

haРvanၹ`akkor a megbíၹásၹ szerZőd䃩r al䁡pၹán cz adatfeldolgozó†szၹrv iw.  

ၹjne+ rögzítëse†azést is0fonɵၹs, hogYၹcz érintet⁴  a joɧait megfeìelő mód• n 

gyakၹ 聯lhassa> Ha az érinၹett személy tájékoztatáskéréssel borѤul a 

2endőrwၹg䁩†adatkezeѬőhöz (adatfeldolgoz䃓hoz), akkor a téjékoztatást +izárólag 

ír胡sbqn taѧathavŪa eg a megk䁥reset4 szerv. A megtaeadásŴ indokmlnm kellၹ 

m%Nyet0töၹvé⡮y rၹgzít. I聬yen lehet, ha a聺 ërijtett joganak`ko látozása bűnüldözéqI 

célból elengedhetetlen,造továbbá ha aၹ!胩rintett vagy mások怠jogainak ዶ édelme ezt 

indoၹolja. Az i聮dokoláॳ耠šsak 聴örၹényben me'latს r• zott eѳetekben!mellőzhető, így 

akKkr, ha az䀠aၹrendőrsëg bűnüѬၹözésiၹfeɤadѡtánaj ellátáráѴ akatályoၹná, rѥgy 

másnၹ jooait sértené. ၹRtvn 80. § (2) és (4) bek.,Р91/B. §] 

A rendőrség聩 adatkezel䅑fec czonbšn az éra~deTt jelzése níljül is kötၹlezetts©ge, 

hogy éveîɴa feၹülvizsၹálha-Ƞhogy a tàrolt idetok Kdősၹgrűeo-e, fennáll-e }ჩ g a 

tӡrѯlӡshoz sz¼kséoes ţél tၹgy aln䁡k eɳetleges e胳dosításárQ nincჳ en-e szþkség耮 A tӹvew 

䁡Ѥatၹëat a run`őɲၹég ja7ítja, Aၹoo adၹtnkat pudig,†amၹɬxek tárolása vagy kezelၹsu 

jogelLe~ds ၹpildáulၹmert c 䁴ázolasi határilő`meɪávt),†törmI, iၹletve`akkor(is`ígၹ jár el$ 

ha ɥZɴȢၹ bӭrósáç vagy 聡 ၹAIH elven䁤eli. A törlésĠéၹ a javítás esedébEn is a:onbcၹ az 

az• k MegŕrzùséŲe i䁲ány#ló időpၹn|ke`a javítotu vagy t˶ɲö|t edatot is 

ၹ蠥ၹiqmerh%t腑ként jell t¡roni, k)véve,"ၹa törvéy ettőŬ ၹmtirőeî07endenkeziၹ/ ɛŒtv. 

<0. § (2) rၹk耮Ƞb)-b)†pOٮv, 9q/I. § (1i%Ш3)ၹbek.]  

A0䁒e聮dŔpségm t˶rvéၹy aj á,talános *ocorvorlati aljӡrӡѳok䁨oz iépest 

izၹa䁤`tkezeɬés 䁴ekintetében .䁥M határoz meg speciális†gìjárást.䀍Érda聫gs kérdésȮ 

hogy a Rendőrséၹi!törvény azon rendelūerise –†miszeri ⃮ t ꀞ a szeөlyes adatok 

körére`a"jogosulatlqn hozz䃡vérésЬ adat4≯vábríѴás, nyilwánossáwra hoz taⅬ, 

meg聾áᡴ oztaѴa(v`çy vörlés igee耬őzist, 䁩lletőlEwĠmega䁫adályozását∕ személyi 

és!technikai(védelEm útjáၹ bၹztosípani ke%l – neo szűkìti-e ѣz"iofၹtv. 

reNၹalkejését.†[Rtv. 80. § (1耩 bek.] AZ Iffotv. azt mondѪa, hocy „az䀠ɩfatokat mggveLelő 

indézkedésk+ed védeni kell különösun a jogosuatlan䀠hozɺ䃡férés, megváltoztatás, 

t/vábɢítás, nyilvˡnos聳ágra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
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megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.” [Infotv. 7. § (3) bek.] Az Rtv., mint speciális jogszabály 

kevesebb olyan magatartást határoz meg, amellyel szemben az adatokat védeni kellene, 

jóllehet a rendőrségi adatkezelésnél – véleményem szerint – még szigorúbb adatbiztonsági 

intézkedésnek kellene érvényesülni, mint más adatkezelésnél. 

Érda聫gs kérdésȮ hogy a Rendőrséၹi!törvény azon rendelūerise –†miszeri ⃮ t ꀞ a 

szeөlyes adatok körére`a"jogosulatlqn hozz䃡vérésЬ adat4≯vábríѴás, nyilwánossáwra 

hoz taⅬ, meg聾áᡴ oztaѴa(v`çy vörlés igee耬őzist, 䁩lletőlEwĠmega䁫adályozását∕ 

személyi és!technikai(védelEm útjáၹ bၹztosípani ke%l – neo szűkìti-e ѣz"iofၹtv. 

reNၹalkejését.†[Rtv. 80. § (1耩 bek.] AZ Iffotv. azt mondѪa, hocy „az䀠ɩfatokat mggveLelő 

indézkedésk+ed védeni kell különösun a jogosuatlan䀠hozɺ䃡férés, megváltoztatás, 

t/vábɢítás, nyilvˡnos聳ágra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.” [Infotv. 7. § (3) bek.] Az Rtv., mint speciális jogszabály 

kevesebb olyan magatartást határoz meg, amellyel szemben az adatokat védeni kellene, 

jóllehet a rendőrségi adatkezelésnél – véleményem szerint – még szigorúbb adatbiztonsági 

intézkedésnek kellene érvényesülni, mint más adatkezelésnél. 

 

A Rendőrségi törvény a célhoz kötöttség elvével összhangban rögzíti, hogy a 

bűnüldözési célból gyűjtött vagy tárolt személyes adat a bűnüldözéstől eltérő, más célra nem 

használható fel. Az adatkezelés fogalmára tekintettel azonban a felhasználás fogalmába 

például az adattovábbítás nem értendő bele. Ennek lehetőségét a törvény nem zárja ki? Az 

eredeti céltól eltérő adattovábbítás lehetősége csak a más szervtől vagy személytől átvett 

személyes adatok vonatkozásában kizárt. [Rtv. 90. § (1)-(2) bek.]  

A rendőrség a törvényi rendelkezés alapján jogosult arra, hogy bűnüldözési célból 

adatállományait összekapcsolja, amelyet az eljárás befejezése után meg kell szüntetni. A 

jogszabályszöveg érdekes módon még csak azt sem mondja, hogy ez iránt haladéktalanul 

intézkedjen.  Haladéktalan törlésről csak azon, az összekapcsolás útján keletkezett adatok 

tekintetében rendelkezik, amelyek a büntetőeljárás során nem kerülnek felhasználásra. [Rtv. 

91/H. §] 

A különleges adatok közül a Rendőrségi törvény kiemeli a faji eredetre, vallási 

meggyőződésre, szexuális magatartásra és politikai véleményre utaló adatot, amelyeket csak 

akkor kezelhet, „ha az bűnüldözési tevékenység során felmerülő bűncselekmény tényállási 
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eleméhez tartozik,” vagy az Infotv. előírásával összhangban ahhoz az érintett írásban 

hozzájárult. [Rtv. 90. § (3) bek.] 

 

Fontos arra utalni, hogy „a tényeken alapuló adatokat meg kell különböztetni a 

következtetésen, véleményen, elemzésen vagy becslésen alapuló adatoktól.” Az ilyen adatokat 

arra utaló jelzésekkel kell ellátni, hogy azok mennyire tekinthetők helyesnek és mennyiben 

származnak megbízható forrásból. [Rtv. 91. §] Erre vonatkozó uniós előírást nem találunk, 

jóllehet ezen rendelkezés nemcsak adatvédelmi szempontból fontos, hanem a bűnmegelőzés 

tekintetében sem irreleváns az adat megbízhatósága. 

 

Uniós és harmadik államok felé történő, bűnüldözési, bűnmegelőzési és büntetés-

végrehajtási célú adattovábbítást lehetővé teszi a törvény, azzal, hogy ez az EU-s tagállamnak 

továbbfelhasználási célból is megtörténhet. [Rtv. 91/F. §]  

A harmadik állam felé történő továbbításhoz szükséges, hogy az meghatározott cél 

érdekében és az Infotv. garanciális szabályainak fennállása esetén történhet meg. Az 

eredetileg Magyarországról származó adat – amely nemzetközi szervezetnek, uniós szervnek, 

uniós tagállamnak vagy harmadik államnak lett továbbítva –, csak akkor továbbítható 

harmadik félnek, ha az eredet ország ahhoz hozzájárult, amellett, hogy az imént felsorolt cél 

elérése érdekében történik, és az Infotv. rendelkezései érvényesülnek. [Rtv. 87. § (1)-(2) bek.]  

Az Uniós szerv felé történő adattovábbítás viszont úgy történik, mintha egy belföldi 

közigazgatási szerv felé valósulna meg: az igényelt adat kezelésére az igénylő bűnüldözéssel, 

bűnmegelőzéssel vagy büntetés-végrehajtással közvetlenül összefüggő célból jogosult. 

Bűnüldözési adat továbbítása uniós állam esetében azonban nemcsak bűnüldözési célból 

lehetséges, hanem akkor is, ha arra közbiztonságot súlyosan vagy közvetlenül fenyegető 

veszély elhárítása érdekben szüksége van, vagy egyébként minden kétséget kizáróan 

megállapítható az, hogy az adattovábbítás az érintett személy érdeke, és ahhoz ő hozzájárult. 

[Rtv. 91/E. § (4) bek.] 

 

4.3. Jogorvoslati utak hazánkban 

4.3.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

4.3.1.1. A NAIH és elnökének jogállása 
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Hazánkban a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 

az érintett személy több jogorvoslati fórum közül választhat. 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az Infotv. hozta létre, és 

ezzel az adatvédelmi biztos jogintézményét megszüntette. Az adatvédelmi biztos mindig 

speciális helyzetet élvezett a többi biztoshoz képest, mert ő hatósági eszközökkel is 

rendelkezett a sérelmes helyzet orvoslására.
139

 Ez volt tulajdonképpen az indoka a biztos 

hatósággá történő „átformálásának.” 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a közigazgatási 

szervezetrendszerbe tagozódik, de autonóm államigazgatási szervnek tekintendő. A NAIH 

független, csak törvénynek van alárendelve, így nem utasítható, „a feladatát más szervektől 

elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.” Ezzel függ össze a törvénynek az a 

megállapítása, hogy a NAIH számára feladatot csak törvény állapíthat meg. [Infotv. 38. § (1) 

és (5) bek.] 

A Hatóság élén az elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök 

nevez ki 9 évre. Elnök az az országgyűlési képviselők választásán választható, magyar 

állampolgár lehet, aki jogász végzettségű, és az adatvédelmet vagy az információszabadságot 

érintő eljárások ellenőrzésében legalább tíz év szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy e 

területek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, kivéve, ha a törvényben megállapított 

kizáró ok
140

 áll fenn vele szemben. [Infotv. 40. § (1)-(3) bek.]  

A Hatóság elnökének függetlenségét garantálják az összeférhetetlenségi szabályok is. 

A politikai összeférhetetlenség alapján „a Hatóság elnöke nem lehet tagja pártnak, nem 

folytathat politikai tevékenységet, megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami vagy 

önkormányzati tisztséggel és megbízatással.” Gazdasági szempontból is biztosítja a törvény 

az elnök függetlenségét: nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottságának tagja és személyes közreműködésre kötelezett tagja. Az elnök továbbá 

egyéb kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységért díjazást sem fogadhat el. 

Ide nem kell érteni a tudományos, az oktatói, a művészeti és a szerzői jogi védelem alá eső 

tevékenységet, a lektori és a szerkesztői munkát. [Infotv. 41. §] Ha az összeférhetetlenséget az 

elnök a kinevezésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, vagy ha az 

                                                      
139

 lásd. SÓLYOM László: Az ombudsman „alapjog-értelmezése” és „normakontrollja”, In: Az odaátra nyíló 

ajtó, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2001,77-96. o. 
140

 „A Hatóság elnökének nem nevezhető ki az, aki a kinevezésre irányuló javaslat megtételének időpontját 

megelőző négy évben országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, köztársasági elnök, a Kormány 

tagja, államtitkár, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, 

főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi önkormányzat tagja, illetve párt 

tisztségviselője vagy alkalmazottja volt.” [Infotv. 40. § (2) bek.] 
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összeférhetetlenség a jogviszonya alatt merül fel, akkor a köztársasági elnök – a 

miniszterelnök indítványára – dönt az összeférhetetlenség kérdésében. A miniszterelnök 

indítványával szemben azonban az elnök az indítványról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. [Infotv. 45. § (3) és (6b) bek.] A 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírása az elnök megvesztegethetetlen voltát és annak 

ellenőrzését hivatott biztosítani. A vagyonnyilatkozat egy másolati példányát a NAIH 

honlapján nyilvánosságra kell hozni. [Infotv. 42. §] 

 Az elnök munkáját elnökhelyettes segíti, akinek ugyanolyan feltételekkel kell 

rendelkeznie a kinevezéséhez, mint az elnöknek, azzal a különbséggel, hogy elegendő az 5 

éves szakmai tapasztalat az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások 

ellenőrzése területén. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok is alkalmazandók az 

elnökhelyettes vonatkozásában is. [Infotv. 46. § (1)-(3) bek.] 

 

4.3.1.2. A NAIH által lefolytatott eljárások 

4.3.1.2.1. A bejelentésre indult eljárás 

 Az adatkezelésre vonatkozó szabályok érvényesülésének garanciája, hogy a 

Hatóságnál nemcsak az érintett személy, hanem bárki tehet bejelentést arra hivatkozással, 

hogy jogsérelem következhetett be, vagy annak bekövetkezésének közvetlen veszélye áll 

fenn. Fontos, hogy a bejelentésre induló eljárás ingyenes, és a bejelentő személyét a Hatóság 

nem fedi fel, kivéve, ha egyébként a vizsgálat nem lenne lefolytatható. A bejelentő azonban 

kérheti, hogy ebben az esetben se fedje fel a kilétét a Hatóság. A bejelentésre induló eljárás 

nem minősül közigazgatási eljárásnak. [Infotv. 52. §] 

 A Hatóság a bejelentéssel köteles érdemben foglalkozni, ha nem állnak fenn az érdemi 

vizsgálat elutasításának esetei.
141 

                                                      
141

 „53. § (2) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha 

a) a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy 

b) a bejelentés névtelen. 

(3) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 

a) az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat 

született, 

b) az 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ellenére a bejelentő továbbra is kéri, hogy a kilétét ne fedjék 

fel, 

c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, 

d) az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz. 

(4) Ha a bejelentést az alapvető jogok biztosa tette, a Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül csak abban 

az esetben utasíthatja el, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős 

bírósági határozat született.” [Infotv. 53. § (2)-(4) bek.] 
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A vizsgálati eljárás alatt a NAIH-ot a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a vizsgált 

üggyel összefüggésbe hozható összes irat vonatkozásában iratbetekintési és másolatkészítési 

jog illeti meg, a vizsgált adatkezelőtől, annak bármely alkalmazottjától vagy az üggyel 

egyébként összefüggésbe hozható más személytől vagy szervezettől felvilágosítást kérhet,
142

 

az adatkezelést és annak folyamatát megismerheti, a helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet 

stb. [Infotv. 54. § (1) bek. a)-d) pont] 

Ha a Hatóság érdemben foglalkozik a bejelentésben foglaltakkal, akkor az eljárást 

megszüntetheti, a vizsgálatot lezárja vagy megteszi a szükséges eljárási lépéseket. Az eljárást 

akkor szünteti meg, ha a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani, de 

valamely indok fennállását csak a vizsgálat megindítását követően észleli, vagy ha a 

bejelentés alapjául és az eljárás lefolytatásául szolgáló körülmény már nem áll fenn. [Infotv. 

53. § (5) bek.] 

A Hatóság a bejelentésben foglaltakat két hónapon belül megvizsgálja, és arról döntést 

hoz. Ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a bejelentést elutasítja, a 

vizsgálatot lezárja. Ha a bejelentésben foglaltakkal egyetért, és a bejelentést megalapozottnak 

tartja 

a) a jogsérelem orvoslására, illetve a jogellenes adatkezelés megszüntetésére hívja fel az 

adatkezelőt, 

b) ajánlást tehet jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására, vagy 

c) a vizsgálatát lezárja, és adatvédelmi hatósági eljárást indít. [Infotv. 55. § (1) bek. 

a) pont aa)-ab) alpont és b) pont] 

 

Ha az adatkezelő a Hatóság felhívásában foglaltakkal egyetért, haladéktalanul 

megteszi a szükséges intézkedéseket, és ezekről 30 napon belül értesíti a NAIH-ot. Akkor is 

értesítést küld a NAIH-nak, ha a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet. Ha a felhívás nem 

vezetett eredményre, és az adatkezelő rendelkezik felügyeleti szervvel, akkor ajánlásával 

hozzá fordul a NAIH. A NAIH egyébként is fordulhat közvetlenül a felügyeleti szervhez, ha 

úgy véli, hogy a jogszerű helyzet így hatékonyabban állítható helyre. A felügyeleti szervnek 

is 30 napja van, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, és arról a NAIH-ot értesítse, vagy 

egyébként az ajánlásban foglaltakkal kapcsolatban egyet nem értését fejezze ki. [Infotv. 56. § 

(2)-(4) bek.] 

                                                      
142

 A felvilágosítás-adás csak a törvényben meghatározott esetekben tagadható meg. A felhívott személy 

megtagadhatja a felvilágosítás-adást, ha a vizsgálat által érintett személy a Ket. szerinti hozzátartozója vagy volt 

házastársa. Úgyszintén megtagadhatja a felvilágosítás adást abban a részben, amellyel magát, Ket. szerinti 

hozzátartozóját vagy volt házastársát bűncselekmény elkövetésével vádolná. [Infotv. 54. § (3) bek.] 
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Jogszabály kiadására vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz elfogadására 

vonatkozó ajánlással akkor élhet a jogszabályalkotásra vagy előkészítésére, illetve közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szerv vagy személy
143

 felé, ha azt észleli, hogy 

a sérelmes vagy az azzal közvetlenül fenyegető helyzet azért áll fenn, mert a hivatkozott jogi 

aktus fölösleges, nem egyértelmű vagy azt egyébként nem megfelelő rendelkezése okozza, 

vagy az adatkezeléssel összefüggő kérdések jogi szabályozása hiányos vagy a meglévő 

szabályok hiányosságban szenvednek. Az így megkeresett szerv köteles 60 napon belül 

intézkedni, és erről a NAIH-ot tájékoztatni, egyet nem értése esetén pedig a szerv 

álláspontjáról tájékoztatni. [Infotv. 57. §] 

 

Ha a felhívásban, illetve az ajánlásban foglaltaknak a jogosultak és egyben 

kötelezettek nem tesznek eleget a meghatározott határidőn belül, vagy a határidőt 

elmulasztják, a NAIH további intézkedéseket tesz: adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy 

jelentést készít. [Infotv. 58. § (1)-(2) bek.] 

 

4.3.1.2.2. Az adatvédelmi hatósági eljárás 

Adatvédelmi hatósági eljárás a személyes adatok érvényre juttatása érdekében 

indítható. Ez az eljárás – mint ahogy a nevében is benne van – hatósági eljárás, és 

vonatkoznak rá a Ket. előírásai az Infotv.-ben rögzített eltérésekkel. Ez az eljárás csak 

hivatalból indítható. Akkor is hivatalból indult eljárásról beszélünk, ha azt megelőzte 

bejelentés alapján a vizsgálati eljárás. A hatósági eljárás azonban akkor is lefolytatható, ha 

vizsgálati eljárás lefolytatására nem került sor. Ez a hatóság döntésétől függ. A NAIH köteles 

megindítani az eljárást, és azt a 40 napos ügyintézési határidőn belül befejezni, „ha a 

bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy egyébként valószínűsíthető a személyes adatok 

jogellenes kezelése, és a jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, különleges 

adatokat érint, vagy nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.” [Infotv. 60. §] 

A NAIH az eljárást kikényszeríthető, hatósági határozattal zárja le: 

a) „elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, 

                                                      
143

 A törvény kizárólag szerv felé teszi lehetővé a NAIH ezen jelzési kötelezettségét, jóllehet közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kiadására nemcsak szerv, hanem személy is jogosult. [2010. évi CXXX. tv. 23. § 

(5) bek.] Érdekes kérdés továbbá, hogy a közjogi szervezetszabályozó eszköznek nem minősülő belső jogi 

aktusok vagy azok hiánya által okozott sérelmes helyzetre miért nem terjed ki a Hatóságnak ez a jogköre. 
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b) elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy 

megsemmisítését,
144

 

c) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását, 

d) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását, 

e) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen 

tagadta meg, valamint” 

f) az eset összes körülményeinek figyelembevételével 100 ezertől 10 millió Ft-ig 

terjedő bírságot szabhat ki. 

A hatósági határozatban így megállapított jogkövetkezményeken túl szankciós 

jelleggel elrendelheti a határozat nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő 

azonosítható maradjon, feltéve, hogy az adatvédelmi érdek vagy az érintettek nagyobb száma 

ezt indokolja. [Infotv. 61. § (4) bek.] 

 

4.3.1.2.3. A NAIH jelentése 

Jelentést akkor készít a Hatóság, ha hatósági eljárás megindítására nem kerül sor. A 

jelentésben a NAIH leírja a vizsgálat során feltárt tényeket, a megállapításokat és az ebből 

levont következtetéseket. A jelentés ereje csak a nyilvánosságban van. [Infotv. 59. § (1)-(3) 

bek.] 

 

4.3.2. A bírósági út  

 Az érintett személy jogainak megsértése esetén, valamint abban az esetben, ha a 

tiltakozása alapján az adatkezelő által hozott döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő a 

törvényes határidőt elmulasztja, bírósághoz fordulhat. [Infotv. 21. § (4) bek., 22. § (1) bek.] 

Az érintett választása szerint a lakó- vagy a tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék jár el az ügyben, soron kívül. 

Az eljárás során az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy jogszerűen járt el, azaz a 

bizonyítási teher megfordul.  

„Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az 

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére (…) kötelezi.” A bíróság 

továbbá „elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - 

                                                      
144

 A törlés és a megsemmisítés azonban a bírói felülvizsgálatra nyitva álló határidő lejártáig, felülvizsgálat 
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nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e 

törvényben védett jogai megkövetelik.” [Infotv. 22. § (1)-(3), (5) és (6) bek.]  

 

Az érintett személy továbbá kártérítésre is jogosult: „Az adatkezelő az érintett 

adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével (...) 

okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó 

által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az 

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt 

annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott.” [Infotv. 23. §]
145

 

 

5. Részösszegzés 

5.1. Adatvédelmi garanciákkal kapcsolatos megállapítások 

Vitathatatlan, hogy az alapjogok érvényesülésének kiemelt szerepe van az európai 

(regionális) és a nemzetközi kapcsolatokban is. Az alapjogok biztosítása a demokratikus 

működés előfeltétele. Ugyanakkor az is tendencia, hogy a kivívott alapvető jogok számos 

oldalról veszélybe kerülnek. Az egyénről beszerezhető információ mennyisége és minősége a 

technika fejlődésével növekszik, amely azonban a hatékonyabb bűnmegelőzést és bűnüldözést 

szolgálja, nemcsak országos, hanem regionális és nemzetközi szinten is. Az Unió, az uniós 

államok és harmadik államok között megvalósuló együttműködés egyre szélesebb kereteket 

ölt. A bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatékonyságának növelése, a biztonság garantálása 

további jogkorlátozásokat tenne szükségessé, ugyanakkor nem lehet eltekinteni a kivívott, 

univerzális demokratikus jogállami alapértékektől, amelyeket a mindenkori jogalkotónak 

tiszteletben kell tartania. A biztonság előmozdítása érdekében tett intézkedések elsősorban és 

közvetlenül a személyes adatok védelméhez való jogot (magánélethez fűződő jogot) érintik, 

áttételesen pedig az emberi méltósághoz való jogot.
146
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 Az AB egy határozatában megállapította azonban, hogy „az Alkotmány egészéből”, sem pedig az Alkotmány 

57. § (2) bekezdésében biztosított ártatlanság vélelméből nem vezethető le az állam kártalanítási, azaz objektív 

alapú kötelezettsége „a bűnösség megállapítása nélkül lezáruló büntetőeljárással okozott valamennyi 

alapjogsérelemért (becsület, jóhírnév csorbulása, személyes adatok törvényes ok nélküli rögzítése, magánlakás 

sérthetetlenségének, az ország elhagyásának, foglalkozás, hivatás, vállalkozási tevékenység folytatásának 

korlátozása),” feltéve, hogy ezen alapjogok korlátozására a törvényben meghatározott szabályok szerint került 

sor. [104/2009. (X. 30.) AB határozat, ABH 2009, 894, 921.] 
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Az uniós és nemzetközi dokumentumokban a fogalmi meghatározás nem minden 

vonatkozásban kielégítő. Sok esetben azonban a fogalmi alapvetés nemcsak nemzetközi 

szinten differenciálatlan, hanem a belső jogban sincsenek meg a jogszabályi meghatározások 

és alapvető követelmények. Így példának kedvéért a tárgyalt joganyagok a személyes és 

különleges adatok megkülönböztetést ismeri, de nem foglalkozik külön a biometrikus 

adatokkal.
147

 Jóllehet a biometrikus adatoknak egyre nagyobb jelentősége van, és az 

adatkezelések egyre nagyobb száma terjed ki rá (pl. Prümi Szerződés, SIS II). Ezzel pedig a 

felhasználással felmerülő kockázatok lehetősége is nő.  

Az egyes biometrikus adatok rögzítése, ellenőrzése terén szükséges lenne jogszabályi 

szinten a garanciák lefektetése. Már csak azért is, mert a biometrikus adatok rögzítése eltérő 

technikák alapján történhet, amelyek alapjogi megítélése viszont nem azonos.
148

 

Adatvédelmi szempontból fontos abban a tekintetben is differenciálni, hogy az adatok 

tárolása milyen formában történik meg. Három kategóriába sorolhatjuk a tárolási 

módszereket: központi adatbázis, azonosítást végző eszközön vagy adathordozón (pl. 

mágnescsíkos vagy mikrochipes kártyán). Ezek a tárolási megoldások is eltérő mértékben 

érintik a személyiségi jogot.
149

 

Az adatvédelem vonatkozásában a személyes adatok, különösen a szenzitív vagy 

biometrikus adatok kezelése felvetheti az emberi méltósághoz való jog sérelmét, hiszen az 

annak a veszélyével jár, hogy az ember az adatkezeléssel elérni kívánt célnak csak eszköze 

lesz, instrumentalizálódik. 

                                                      
147

 A biometrikus adat olyan adat, amely az emberek mérhető testi adatait képezik le. A felhasználási terület 

kiszélesedik, hiszen az ujjlenyomat eddig lényegében csak a büntetőeljárásban volt ismert, de egyre több 

területen lesz felhasználható, napjainkban például már ellenőrzési, bizonyítási, igazolási, azonosítási célul is 

szolgál. Fennáll annak a veszélye, hogy teljesen mindennapivá válik. [SZABÓ Máté Dániel: Biometrikus 

azonosítás és adatvédelem, In: Acta Humana XV. évfolyam 2004/1. szám, 82-83. o.] 

Biometrikus azonosításra leggyakrabban a kéz (tenyér- és ujjlenyomat, kézgeometria), a szem (retina, írisz), az 

arc (pl. arc-thermogram), az aláírás, a hang vizsgálata és a DNS-azonosítás szolgál. A biometrikus technikák, 

azonosító rendszerek egy része tehát a személy magatartását elemzik (például az aláírásmintát vizsgálják, a járást 

elemzik, a test illatát vagy a hangot felismerik), míg más részük a fiziológiai jellemzőket elemzi (például 

ujjlenyomat igazolása, retinaelemzés, hangfelismerés, DNS minták elemzése esetén). [WP 80]
 

148
 Tipikusan a biometrikus adatok rögzítése során a nyers adatokat tartalmazó mintából valamilyen algoritmus 

segítségével kiemelnek bizonyos számú jellemzőt, így jön létre a biometrikus sablon. A biometrikus rendszerek 

többnyire csak ezt a sablont tárolják – és nem magát a képet, hangmintát stb. – valamilyen digitalizált formában, 

bár vannak olyan rendszerek is, amelyek ezeket a nyers adatokat tárolják sablon képzése nélkül. Így általában a 

biometrikus adatokból csak egy vektortérkép marad (pl. az ujjlenyomat meghatározó pontjai). Ezt a 

számítógépek számára értelmezhető számsorokká, algoritmusokká alakítják át, és a chipen rögzítik. Ennek a 

megoldásnak az előnye, hogy ez a minta nem alakítható vissza az eredeti formájába, és előnye, hogy nem 

tartalmaz további információt az érintett személyről. Viszont a világon nem létezik egy egységes eljárás, amely 

alapján a mintákat előállítják, így ezeknek a mintáknak a beazonosítása technikai akadályokba ütközhet. 

[SZABÓ: i. m., 84-89. o.] 
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 lásd. bővebben NAGY Klára: A biometrikus azonosítás új iránya, In: Jog – Állam – Politika, 2010/1. szám, 

73-94. o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



99 

 

 A biometrikus adatok azért is igényelnének szigorúbb szabályozást, mert az nem 

változtatható meg, így ha illetéktelen személy biometrikus adathoz hozzáfér, szinte lehetetlen 

a helyzetet orvosolni.
150

 

  

Megállapítható, hogy a két adatvédelmi szabályozás (az irányelv és a kerethatározat) 

lényeges elemeiben különbözik egymástól, ugyanakkor ezen inkonzisztenciák nem kerülnek 

megfelelő alátámasztásra, azokat az adatkezelések eltérő területe nem támasztja alá. 

Ennélfogva egyik jogforrás sem tud általános érvénnyel érvényesülni.
151

 

 A rendőrségi együttműködés területén mindenképpen hiányzik az átfogó védelem 

biztosítása. Egységes szabályozás esetében az együttműködés hatékonysága is növekedne. Az 

EP az EU és a harmadik államok adatvédelmi rendelkezéseinek közelítését is célul tűzte ki.
152

 

 Azon az állásponton vagyok, hogy nem lenne megfelelő, ha a 95/46/EK irányelv 

hatálya valamennyi uniós adatkezelésre nézve kiterjedne, hiszen a bűnügyi és rendőrségi 

együttműködés területe speciális szabályokat igényel. Viszont az adatkezeléseket tartalmuk, 

az adatkezelés célja, a felhasználó kör alapján kellene megítélni. 

 

 Fontos az arányosság elvét abból a szempontból kiemelni, hogy vannak olyan 

személyes adatok, amelyek további személyes adatokra engednek következtetni, ilyen például 

egy fénykép, amelyből a faji hovatartozásról is nyerhetünk információt. Ezeknek a 

differenciált módon történő kezelése lehet indokolt.
153

 

Az irányelv és a kerethatározat is rögzíti ugyan a célhoz kötöttség elvét, ugyanakkor a 

kerethatározat a célhoz kötöttség elvét le is rontja akkor, amikor kimondja, hogy az 

adatkezelés eredeti céljától eltérő egyéb célra is lehet kezelni a személyes adatot, azaz ha egy 

tagállam meghatározott célból továbbított személyes adatot, vagy az érintett személy 

hozzájárulásán alapul az adattovábbítás, az eredetileg meghatározott célhoz képest eltérő célra 

is felhasználhatja a címzett állam az adatot. Nemcsak, hogy a végső cél eltér ebben az esetben 

az eredeti adatkezelési céltól, de az érintett személy önrendelkezési jogát is felülírhatja egy 

állam. A célhoz kötöttség elvével a kerethatározat ezen rendelkezése nincsen összhangban, 

amelyet az 1981-es adatvédelmi egyezmény is rögzít.  
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A kerethatározatban rendezni kellene továbbá azt, hogy a harmadik állam 

meghatározott hatóság részére továbbított adatot ki és milyen feltételekkel használhatja fel. 

Enélkül a célhoz kötöttség elve és a korlátozott felhasználás elve nem tud érvényesülni. És ha 

az EU-USA vagy az Europol-USA megállapodás fog példaként szolgálni a szerződő 

államoknak, akkor az 1981-es egyezmény garanciái kiüresednek. 

Ezzel szoros összefüggésben van az adatkezelés időtartama egzakt meghatározásának 

hiánya. A 2008/977/IB kerethatározat nem határoz meg pontos határidőket, hanem azt 

mondja, hogy mindaddig lehet kezelni a személyes adatokat, míg az szükséges. 

Adattovábbítás esetén annak megtörténte alkalmával jelezheti az adatkezelés tartamát, amely 

határidő elteltével a címzett fél köteles az adatkezelést felülvizsgálni abban a tekintetben, 

hogy a személyes adatok kezelése szükséges-e még, és a személyes adatokat törölni, illetve 

zárolni nem kell-e. [9. cikk (1) bek.] Ez a kitétel nem fogalmaz meg további kötelezést ahhoz 

képest. Hiányzik belőle a rendszeres felülvizsgálatra vonatkozó előírás is. 

A megfelelőségi kritériumot szintén mindkét tárgyalt uniós dokumentum rögzíti. Az 

irányelv meghatározott körben enged ez alól kivételt, a kerethatározat azonban széles 

lehetőséget ad a derogációra. A harmadik állam irányába történő továbbításhoz három feltételt 

kell megvizsgálni: egyrészt a megfelelő védelem teljesülését, másrészt az adattovábbítás 

szükségességét, harmadrészt pedig az adattovábbító állam hozzájárulását. Ezen 

feltételrendszer teljesülése hiányában is továbbítható azonban a személyes adat, ha az érintett 

személy érdeke vagy közérdek indokolja, illetve akkor is, ha harmadik állam vagy fél 

biztosítékot nyújt.
154

 

 

Az Unió harmadik országokkal való viszonyában – amellett, hogy hozzájárul a 

békéhez és biztonsághoz – nemcsak az emberi jogok megsértésétől tartózkodik, hanem a 

jogok érvényre juttatásához szükséges pozitív lépések megtételére is kötelezettséget vállalt. 

[EUSz. 3. cikk (5) bek.] 

Az adatkezelések tekintetében külön intézkedést igényelnek a harmadik államok felé 

irányuló adattovábbítások. Ez már csak azért is lényeges, mert a világban eltérő 

megoldások léteznek az adatvédelem biztosítására.  

Európa vonatkozásában az Egyesült Államok a legnagyobb adatátvevő. A 

kontinentális és az amerikai adatvédelmi hagyományok azonban alapjaiban térnek el. 
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Európában a privacy kifejezés jogszabályi szinten nem jellemző,
155

 és az adatvédelem 

intézményes jellegűnek tekintendő, amely azt jelenti, hogy nemzeti szinten létezik egy olyan 

szerv, amely a megállapított adatvédelmi garanciák és szabályok betartását ellenőrzi mind a 

magán-, mind a közszektorban, az ellenőrzés eredményétől függően pedig szankció 

kiszabására jogosult. Ebben az adatvédelmi rendszerben kiemelt jelentősége van az egyéni 

jogoknak.
156

 

Az USA-ban
157

 azonban az adatvédelem eltérő alapokon érvényesül. Az amerikai 

alkotmányvédelemről annyit kell megállapítani, hogy az nagyon szűk és speciális védelmet 

biztosít csak a privátszféra vonatkozásában, annak átfogó védelme nem fejlődött ki az 

alkotmányértelmezés során. Az adatvédelem és különösen az információs önrendelkezési jog 

biztosításának átfogó keretei hiányoznak a Supreme Court gyakorlatából. 

A magánélethez való jog kapcsán további hiányosság, hogy a beavatkozással 

szembeni védelem az érintett állampolgárt kizárólag az állammal szemben illeti meg, 

egyébként más adatkezelővel szembeni védelem nem vezethető le az Alkotmányból. 

Hátrány továbbá, hogy az USA-ban biztosított személyes adatok védelméhez való jog 

szabályai rendkívül széttagoltak, specifikus adatkezelési célok által „szétszabdalt.” 

Amerikában horizontális és vertikális értelemben is számos jogi aktus határozza meg az 

adatvédelmi szabályokat.
158

 A horizontális szabályozás tekintetében a szövetségi 
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 Az USA Alkotmánya nem tartalmazott kifejezett rendelkezést a privacy-re, illetve így az adatvédelemre sem, 

csak a 4. alkotmánymódosítás vezette be a magánszféra közvetlen védelmét. Ez kimondta a személyek, lakások, 

dokumentumok és a tulajdon védelmét az indokolatlan kutakodással és lefoglalással szemben.  
Az 1928. évi Omstead v. USA-ügyben a Supreme Court ítéletét már a 4. alkotmánymódosításra alapozta. Ebben 

az ítéletében a Bíróság két elemét emelte ki ezen alapjognak: a személyes adatok nyilvánosságra hozatala 

elkerülésének fontossága, illetve a függetlenség és az önrendelkezés követelményét személyes ügyekben. A 

Supreme Court lefektette, hogy az állami beavatkozással szemben az alkotmányos előírás ott véd, ahol egy 

embernek megalapozott várakozása lehet a privátéletre. Ennek megfelelően sérti az állami beavatkozás a 

privacy-t, ha az alapos ok nélkül avatkozik be az emberek magánéletébe. [GENZ: i. m., 44-45. o.] Az Amerikai 

Legfelsőbb Bíróság értelmezése szerint a kormányzat akkor sérti meg az Alkotmány rendelkezését, ha az egyén 

„privacyra irányuló, ésszerű várakozását” megsérti. [Katz v. United States 389 U. S. 347, 361 (1967)] A 

Supreme Court az esetjoga keretében kialakította a privacy speciális területeinek is a védelmét. 

Az érintett személynek azonban a várakozása mindig szubjektív, így az „ésszerű várakozás”-nak a 

társadalomban elfogadott objektív kategóriának kell lennie, így pénzügyi információnak bank felé történő 

továbbítása nem sérti az Alkotmány 4. módosítását. [United States v. Miller 425 U. S. 435 (1976)] 
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 Az Alkotmányon túl, amely az amerikai föderáció valamennyi államára kötelező szabályokat tartalmaz, az 

egyes államok önálló jogalkotói hatáskörrel is rendelkeznek. A tagállamoknak – hasonlóan a szövetségi 

államhoz – számos, a privacy területére eső szabályuk van, ugyanakkor azok jellemzője is az, hogy csak egyes 

speciális területeket fednek le. 
Az amerikai jog vizsgálata esetén nem mehetünk el a bírói esetjog elemzése mellett, hiszen az amerikai 

jogrendszer common law típusú, azaz a bíróságok is jogalkotó szervek, a megalkotott törvények értelmezésének 

folyamatos alakítói. Ebből következik, hogy nemcsak, hogy a jogszabályok eltérőek az egyes tagállamokban, 

hanem azokat – például a szövetségi törvényeket – eltérően is értelmezik a bíróságok. 
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jogforrásokat, míg a vertikális szabályozáson az egyes tagállami szabályokat értem. A 

tendencia pedig azt mutatja, hogy az adatvédelmi kérdéskörbe további szektorális területek 

kerülnek, és a törekvés nem az alapvető, általános szabályok rögzítésére irányul. Sőt, a 

jogpolitikai irányvonal mind szélesebb körben kívánja a személyes adatokat és így a 

magánszférát a „fennhatósága” alá vonni. Ez különösen felerősödött a 2001. évi terrortámadás 

után.
159

  Ekkor fogadták el a Patriot Act-et.
160

   

Ezért is lenne lényeges a harmadik államok felé történő adattovábbítás standardjait 

kialakítani. 

  

 Más vonatkozásban viszont véleményem szerint a rendőrségi együttműködés esetén 

a személyes adatok feletti túlzott atyáskodás nem reális elvárás. Például az a követelmény, 

hogy nyílt forrású adatok nem használhatók fel más célra, mint amilyen célra azok 

nyilvánosság elé kerültek, a közösségi hálók idejében nem reális. Ez a követelmény 

érvényesülhet, ha gazdasági célra kívánja valaki az adatokat felhasználni (pl. 

ügyfélkörbővítés), de a bűnmegelőzés területén – amikor a valóságban az eljáró szervek 

ténylegesen használják ezeket a forrásokat – nem elfogadható ezen adatok alkalmazásának 

tilalma.  

 Ezekben az esetekben a megelőző jellegű előírások helyett inkább a jogorvoslatra 

kellene helyezni a hangsúlyt. 

 

5.2. A bírósági és hatósági jogvédelem 

Az adatvédelmi garanciák kapcsán külön kiemelést érdemel az adatkezelések 

független felügyelete, mely a jogszerűséget és a jogvédelmet végső soron garantálja. 

 A jogvédelem területén az egyik legnagyobb hiányosság, hogy az érintett személy az 

adatkezelés természeténél fogva nem szerez tudomást személyes adatainak kezeléséről, így a 

jogorvoslati jogával is korlátozottan élhet. Mivel bűnmegelőzési célú adatkezelés történik, 

nem is elvárható, hogy olyan előírást követeljünk meg minden esetben, hogy az adatkezelést 

                                                                                                                                                                      
Az érem másik oldala azonban az, hogy a bíróságok a jogfejlesztő értelmezésekkel a hiányzó joganyagot 

„pótolhatják” is, így elviekben elképzelhető, hogy olyan területen nyújtanak jogvédelmet, ahol jogszabály nem 

biztosít ilyet. [GENZ: i. m., S. 76., 84-85.] 
159

 GENZ: i. m., S. 48-49., 56. 

v. ö. HAILBRONNER – PAPAKONSTANTIONOU – KAU: i. m., p. 194. 
160
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(pl. adattovábbítást) megelőzően az érintettet tájékoztatni kell, azért, hogy el tudja dönteni, a 

beleegyezését adja-e adatainak kezeléséhez.  

 Ezért fontosabb szerephez jutnak a független kontrollszervek, amelyek az érintett 

jelzése nélkül, tipikusan hivatalból folytatnak le vizsgálatot. 

 Ezen a területen megfontolandó lehet, hogy a rendőrségi együttműködésből 

származó adatokat és azok kezelését, amelyek saját állampolgárra vonatkoznak, a tagállami 

hatóságoknak be kellene jelenteni a tagállami adatvédelmi hatósághoz, így azok is 

ellenőrzéseket folytathatnának az uniós adatkezelés vonatkozásában. Természetesen ehhez 

megfelelő eszközöket kell számára biztosítani (pl. iratbetekintés stb.). A nem uniós polgárok 

esetében pedig az ellenőrzés uniós szinten maradhatna.
161

 

 A tagállami ellenőrző hatóságoknak és a tagállami bíróságoknak is nagyon fontos 

szerepe van a jogvédelem területén, hiszen az uniós szervek az állampolgárok számára túl 

távol vannak.  

 

 Fontos lenne, ha uniós szinten lenne olyan szerv, amelyik alapjog megsértése esetén 

teljes döntési jogosultsággal rendelkezik. Hiszen ez biztosítani tudná az egységes 

jogértelmezést és a hatékony jogorvoslatot is. 

Erősödött az EU Bíróságának szerepe az alapjogi megítélés tekintetében, ideértve 

különösen a szabadság, a biztonság és a jog térségét is. Annak tényleges megvalósulásáról 

tapasztalattal még nem rendelkezünk. Az EU Bírósága azonban a jövőben számíthat arra, 

hogy a tagállamok hatóságai előzetes döntéshozatali kérdéssel fordulnak hozzá alapjogi 

problémák vonatkozásában. Ezek az ügyek pedig sokkal hangsúlyosabbak lehetnek mind a 

gazdaságiak.
162

 

Számos lépés történt az integráció felé a bírósági jogvédelem terén, azonban ez még 

korántsem teljes, a kormányközi jellegen túl szupranacionális jegyeket is mutat.
163

  

A bírói jogvédelem alá esnek a szabadság, a biztonság és a jog térsége területén 

elfogadott rendelkezések, illetve az ezen a területen működő szervezetek (Europol, Eurojust) 

tevékenysége. Ez alól két kivétel van. Nem terjed ki a bírósági felülvizsgálat a tagállami 

rendőri (más bűnüldöző szervei) által végrehajtott intézkedések érvényességére és 

arányosságára. A másik kivételt pedig a belső biztonság és a közrend fenntartásával 

kapcsolatos tagállami hatáskörök képezik. [EUMSz. 276. cikk] 

                                                      
161

 COMANS: i. m., S. 185., 187. 
162

 BARENTS: i. m., p. 136. 
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 VAN ELSUWEGE: i. m., p. 99. 
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Az alapjogvédelem területén az EJEB is fontos szerephez jut. Az EJEB jogosult az 

egyezmény betartásának teljes kontrollálására, így alapjogi szempontból az EU Bíróság 

döntésének felülvizsgálatára is. A Bíróság felett tehát kvázi fellebbviteli bíróságként fog 

funkcionálni az EJEB, amelyhez csak akkor lehet fordulni, ha a hazai és az uniós jogorvoslati 

fórumokat kimerítette az érintett személy.  

Az EJEB azonban hatáskörét nem lépheti túl: kizárólag az EJEE értelmezésére 

jogosult. Az EJEB ezen tevékenysége hozzájárul a koherens alapjogvédelemhez.  

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy az EU-s jogforrások az EJEE-hez képest 

speciálisak, így az Egyezményben deklarált szabályokat részletezik, kiegészítik, vagy épp 

eltérnek tőle.
164

  

 

5.3. A Lisszaboni Szerződés által előidézett változások – a jogfejlesztés 

lehetséges irányai165 

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével jó néhány előremutató lépés történt az 

uniós alapjogvédelemben, amely az Európai Unió számos területére kihat, így a 

bűnmegelőzés terén megvalósuló együttműködésre is. Jóllehet az EUSz. és az EUMSz. sok 

esetben csak deklaratív megállapításokat, célkitűzéseket tartalmaz, de ezek a normák 

egyértelműen kijelölik az uniós jogalkotás kereteit és a jövőbeli változások irányvonalát. 

 Vitathatatlan annak jelentősége, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével az 

EUSz. az Unió létrehozatalának megállapítását követően a 2. cikkében rögzíti, hogy „az Unió 

az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 

jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait 

– tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban.” [EUSz. 

2. cikk] 2009. december 1-jét megelőzően az Unió alapvető értékeinek deklarálására csak a 

6. cikkben került sor.  

Ezen cikkben meghatározott értékek egyértelmű veszélyeztetése, illetve megsértése 

esetén a Tanács ajánlást fogalmazhat meg, illetve a tagállam egyes jogainak gyakorlását 

                                                      
164

 CONNY, Rijken: Re-balancing security and justice: protection of fundamental rights in police and judicial 

cooperation in criminal matters, In: Common Market Law Review Vol. 47., No. 5., 2010, pp. 1488-1489., 1491. 

DOUGLAS-SCOTT: i. m., p. 241. 
165

 lásd. bővebben NAGY Klára: Adatvédelem a rendőrségi és bűnügyi együttműködés során a Lisszaboni 

Szerződés után, In: GAÁL Gyula – HAUTZINGER Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 

XI., Pécs, Magyar Hadtudományi Társaság, 2010,  81-88. o. 
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felfüggesztheti. [EUSz. 7. cikk (1)-(3) bek.]
166

 Az alapjogi deklarációk vonatkozásában fontos 

arra utalni, hogy annak ellenére, hogy az EU Bíróság lett az „alapjogok őre”, a tagállami 

jogsértés ezen sepciális eljárás keretében maradt.
167

 

Lényeges lépés továbbá, hogy amellett, hogy az Unió kötelező jogi erővel ruházza fel 

az Alapjogi Chartát, csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 

szóló európai egyezményhez is.  [EUSz. 6. cikk (1)-(2) bek., 8. jegyzőkönyv] A Lisszaboni 

Szerződés hatályba lépését megelőzően „csak” tiszteletben tartotta az EU az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben foglalt alapelveket – anélkül, hogy 

csatlakozott volna hozzá. Az egyezmény mellett az EU általános elveit a közösségi jogból, 

illetve a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból vezette le. [EUSz. 6. cikk (2) bek.]  

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével az EU-nak is lett egy alapjogi katalógusa. 

A Charta rendelkezései az EJEE deklarációihoz képest szélesebb körű katalógusát adják az 

alapvető jogoknak. 

Szükséges azonban az Alapjogi Charta és az EJEE egymáshoz való viszonyának 

tisztázása, amelyet az értelmezési szabály rögzít is. Eszerint az Alapjogi Charta nem 

biztosíthat alacsonyabb védelmet az Egyezményben meghatározottnál. Természetesen ide kell 

azt is érteni, hogy az EU Bíróságának is legalább akkora védelmet kell biztosítani, mint az 

EJEB-nek.
168

 

A Chartában deklarált jogoknak, elveknek azonban szükséges lenne a kibontása. A 

deklarált jogok és szabadságok természetesen nem korlátozhatatlanok, de csak törvénnyel és 

lényeges tartalmuknak tiszteletben tartásával, a szükségesség és arányosság elvére tekintettel 

történhet. „Korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az 

                                                      
166

 EUSz. „7. cikk  

 (1) A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott 

javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését 

követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. 

cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és 

ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki. A Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy azok az okok, 

amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e.  

(2) A tagállamok egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament 

egyetértésének elnyerését követően, az Európai Tanács, miután a kérdéses tagállamot felkérte észrevételei 

benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2 cikkben említett 

értékeket.  

(3) A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, 

hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e 

tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács 

figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő 

lehetséges következményeit.” 
167

 RAULUS: i. m., p. 217. 
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 Magyarázatok az Alapjogi Chartához 52. cikk 
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elengedhetetlen és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy 

mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja.” [Alapjogi Charta 52. cikk (1) bek.] 

 

Az egyensúly a számos pozitív lépés ellenére még mindig a biztonság felé hajlik a 

jogok rovására. Ahhoz, hogy az egyensúly helyre álljon mindenképpen szükséges lenne 

eljárási jogok katalógusának megszövegezése és a betartás kikényszerítése.  Erre már 

kifejezett utalást találunk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. [EUMSz. 

82. cikk (2) bek. b)-d) pont]  

A kölcsönös elismerés elvének mind szélesebb körű alkalmazása nem elegendő, mert a 

tagállamok között a kölcsönös bizalom még mindig nem maradéktalan. A bizalom azonban 

növekedne, ha uniós szinten lefektetnék a minimális eljárási garanciákat.
169

 Az államok 

közötti bizalom erősödéséhez vezetne, ha a jogalkotás folyamatába az illetékes nemzeti 

szervek is be lennének vonva, és így már az aktus elfogadása előtt megteremtődne az a 

konszenzus, amely a közösségi jogi jogforrás érvényesüléséhez elengedhetetlen.
170

 

 

Kérdésként merül fel azonban, hogy a pillérrendszer eltűnésével a már elfogadott és 

érvényesülő irányelvek, kerethatározatok értelmezése tekintetében „rugalmasabb” 

jogértelmezés lehetséges lesz-e. Azaz a Bíróság a jövőben mennyire fogja figyelembe venni 

azt, hogy az egyes aktusok melyik pillér keretében születtek? 

Lehetséges-e, hogy az irányelv módosításával a másik két – korábbi – pillérre is 

kiterjessze az Unió annak hatályát?  

 

Véleményem szerint az adatvédelem elégséges szintű biztosításához is a pillérrendszer 

megszüntetése megfelelő kiindulópont lehet, hiszen amint fent láthattuk az alapvető 

hiányosságok és félreértések a hármas pillér meghatározásából származtathatók.  

 

Csak az Európai Unió működéséről szóló szerződés új, 16. cikke mondja ki, hogy 

mindenkinek joga van a személyes adatainak védelméhez. Az adatvédelmi deklaráció a 

szerződés második címében, az általánosan alkalmazandó rendelkezések között kapott helyet, 

                                                      
169

 CONNY: i. m., pp. 1487-1489., 1491. 

DOUGLAS-SCOTT: i. m., p. 241. 

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

végrehajtására irányuló stratégiáról 
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DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



107 

 

amely jelzi annak jelentőségét. A személyes adatokhoz fűződő jogot minden eljárásban szem 

előtt kell tartani, és annak érvényesülését a lehető legszélesebb körben biztosítani kell.  

Vitatott azonban, hogy az adatvédelemi deklaráció közvetlen hatállyal bír-e. Ennek 

megítéléséhez több körülmény mérlegelése szükséges. A közvetlen hatályú érvényesülés 

melletti érv, hogy ezen alapjog kifejezése hasonlóan történt más, közvetlen hatállyal bíró 

joghoz (pl. a szabad mozgás és tartózkodás jogához). Ezt a megállapítást erősíti az is, hogy a 

Lisszaboni Szerződés az Európai Unió Alapjogi Chartáját jogilag kötelező szövegnek ismeri 

el, jóllehet az nem lett a szerződés része. A Charta ugyanolyan kötőerővel bír, mint a 

szerződések. Az Unió elismeri és biztosítja az abban foglalt jogokat, szabadságokat és 

elveket. Harmadrészt pedig a deklaráció elhelyezése is jelzi, hogy az Unió kiemelt szerepet 

szán ennek az alapjognak. Jóllehet vitatható, hogy ezen alapjogot kibontó szabály hiányában 

is – mint ahogy erre a szerződés előírása folytán sor kellene, hogy kerüljön – a Bíróság 

megállapítja-e majd a jogsértést. Az azonban bizonyos, hogy az uniós jogalkotó jövőbeli 

mozgásterét behatárolja ez a deklaráció.
171

  

A Chartában foglalt elvek kötik az Unió intézményein, szervein és hivatalain kívül a 

tagállamokat is, amennyiben uniós jogot hajtanak végre.
172

 [Alapjogi Charta 51. cikk (1) bek.] 

Ezt erősíti a bírósági gyakorlat is. [Wachauf-ügy (Case 5/88), Annibaldi-ügy (C-309/96)] A 

tagállamoknak minden szervét köti, ha uniós jogot alkalmaz.
173

 Az Európai Unióról szóló 

szerződés minden tagállamra kötelezően előírja, hogy „az alapvető jogok, ahogyan azokat az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, 

továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, az 

uniós jogrend részét képezik, mint annak általános elvei.” [EUSz. 6. cikk (3) bek.] Így az 

adatkezelés során is kötelesek a törvényesség követelményét betartani.
174

  

  

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével felmerülő felülvizsgálat azt is biztosítja, 

hogy a szétaprózott szabályrendszer helyett egy egységes és hatékonyabb joganyagot 

fogadjanak el. Kérdés, hogy a Tanácsra és az Európai Parlamentre milyen jogalkotási 

kötelezettség hárul, hiszen a szerződés előírja, hogy a személyes adatok védelméhez való 

joggal kapcsolatban fektesse le a szükséges szabályokat. A Lisszaboni Szerződés újítása, 

hogy az EUMSz. rögzíti, hogy a személyes adatoknak az uniós intézmények, szervek és 
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 HIELKE – ALFONSO: i. m., pp. 1514-1515., 1517-1518., 1520. 
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hivatalok által, valamint – az uniós jog alkalmazási körébe tartozó feladataik ellátása 

során – a tagállamok által végzett feldolgozása tekintetében az EP és a Tanács rendes 

jogalkotási eljárásban szabályokat alkosson azok védelmére, valamint azok szabad 

áramlására.  [EUMSz. 16. cikk]  

Kell-e a 95/46/EK irányelv helyett másik szabályt alkotniuk? Hiszen ez az irányelv a 

két uniós szerv együttdöntésével született, ugyanakkor a szerződés kötelezése időben jóval 

későbbi, mint az irányelv elfogadása.  

Más a helyzet a rendőrségi és bűnügyi együttműködés esetében. Hiszen az itt meglévő 

2008/977/IB kerethatározat nem a jelenleg előírt eljárásnak megfelelően született, mert abban 

a Parlament nem vett részt. Tehát ez a kerethatározat az előírt kritériumoknak nem felel meg. 

A korábbi második pillérben pedig nincs is az adatvédelemre vonatkozó szabály, így 

ez a kötelezettség mindenképpen fennáll a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozóan. Ez 

esetben azonban az EP nem rendelkezik együttdöntési jogosultsággal. Probléma azonban, 

hogy nincs meghatározva az időpont, amíg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak eleget 

kellene tennie a jogalkotási kötelezettségnek, és úgyszintén nincsen „szankció” a 

kötelezettség elmulasztása esetére.
 

A jelenleg hatályosuló valamennyi adatvédelmi 

rendelkezés felülvizsgálatát igényli-e ez az előírás? 

Az új jogalapra tekintettel – álláspontom szerint – új, átfogó adatvédelmi szabályok 

kialakítása szükséges.
175

 

Az egységes jogalkotási eljárás annak is megágyaz, hogy a közösségi jog keretei közé 

tartozó menekültpolitika, vízumpolitika, vám- és határellenőrzési rendszer a rendőrségi és 

bűnügyi együttműködés rendszeréhez közeledjen.
176

 

 

Kérdés maradt azonban, hogy a közösségi jog a Lisszaboni Szerződés után élvez-e 

még elsőbbséget a rendőrségi együttműködés területén elfogadott joganyaggal szemben. Az 

egységes és önálló jogrend-felfogásból, a joganyag ellentmondás-mentességének 

követelményéből és a kifejezett kizáró szabály hiánya miatt viszont arra lehet következtetni, 

hogy az elsőbbség a pillérek között már nem érvényesül. Ennek gyakorlati megvalósulása 

azonban a nemzeti bíróságokra marad, amelyek viszont ebben a kérdésben maguk kell, hogy 
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 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.) F. pont 
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 HIELKE – ALFONSO: i. m., p. 1509.  
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döntsenek, hiszen előzetes döntéshozatali eljárás keretében sincsen hatásköre az EU 

Bíróságának e kérdésben dönteni. Így az egységes jogértelmezés veszélybe kerülhet. 
177
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 VAN ELSUWEGE: i. m., p. 991. 
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III. RÉSZ 

Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban – adatvédelmi 

szempontú elemzés 

 

 

1. A bűnmegelőzési célú rendőrségi adatkezelésről általában 

1.1. Rendőrségi együttműködés az Alapszerződésekben 

A rendőrségi együttműködés területén a közös szabályok kialakításával szemben még 

mindig komoly akadály, hogy a tagállamok nem akarnak engedni a szuverenitásukból, hanem 

a bűnmegelőzést elsősorban belügynek tekintik. Ez oldódni látszik a Lisszaboni Szerződéssel, 

mert a korábbi harmadik pillér közösségiesedik, és már főszabályként nem lesz szükség az 

államok kormányközi megállapodására a rendőrségi és bűnügyi együttműködésre vonatkozó 

szabályok elfogadásához.
178

 

A rendőrségi együttműködés alapvető szabályait az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés fekteti le. Az uniós rendőrségi együttműködésben valamennyi tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatósága – így különösen a rendőrség, a vámhatóság vagy más bűnüldöző, 

bűnmegelőző szerv – részt vesz.  

Ennek keretében információk cseréje, tárolása, rendszerezése, feldolgozása és 

elemzése, másrészről elméleti és gyakorlati tapasztalatcserére kerül sor képzések, kutatások 

keretében. Erre nézve rendes jogalkotási eljárásban születhet jogalkotási aktus. [EUMSz. 

87. cikk (2) bek.] 

Operatív együttműködés tekintetében megmaradt a különleges jogalkotási eljárás: a 

Tanács egyhangúlag dönt az EP-vel folytatott konzultációt követően. Ha hiányzik a döntéshez 

az egyhangúság, akkor – a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat 

kivételével – legalább kilenc tagállam kérheti az intézkedések tervezetének Európai Tanács 

elé terjesztését. Ennek a joghatása, hogy a Tanácsban folytatott eljárást fel kell függeszteni, és 

a felfüggesztéstől számított 4 hónapon belül a kérdés megvitatása után a konszenzus elérése 
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esetén az Európai Tanács a tervezetet visszautalja elfogadásra a Tanács elé. Ha nincsen 

konszenzus, akkor – a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat 

kivételével – legalább 9 tagállam kezdeményezheti megerősített együttműködés
179

 

létrehozatalát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felé tett bejelentéssel. 

[87. cikk] 

 

A rendőrségi együttműködésben az Europol központi szerepet tölt be. Az Europol 

létrehozatalának a célja, hogy „támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és 

egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös 

együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, 

valamint az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési 

formák megelőzése és üldözése terén.” [EUMSz. 88. cikk (1) bek.] 

Az EUMSz. azt írja elő, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal felépítésére, működésére 

és feladatára, illetékességi területére nézve az EP és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 

keretében rendeletet alkot. Az Europol legfőbb feladatait azonban meghatározza. Ez 

egyrészről az információcsere,- gyűjtés, -elemzés, másrészről pedig nyomozási és operatív 

tevékenységek koordinálása, szükség esetén az Eurojusttal kapcsolatot tartva. Ezen 

rendeletnek kell meghatároznia azokat az eljárásokat, amelyek szerint az EP – a nemzeti 

parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét. Operatív területen 

kényszerítő cselekményt foganatosítani továbbra is csak a tagállamok hatóságai tudnak. 

[88. cikk (2)-(3) bek.] 

 

Az államok közötti együttműködés túllép a közvetett, illetve a közvetlen 

információcserén, és az „államok feletti”, azaz uniós szervek létrehozatalával, illetve 

jogharmonizációval, esetleg jogegységesítéssel könnyíti meg az együttműködést. Mindezek 

vonatkozásában kiemelnék néhány példát a Lisszaboni Szerződés által előidézett 

változásokból. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a büntető anyagi jogok közelítését is 

célozza azzal, hogy előírja, „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 

                                                      
179

 A megerősített együttműködés biztosítása a rendőrségi és a bűnügyi együttműködés területén még 

hatékonyabb fellépést biztosít. A megerősített együttműködésben uniós tagállamok lehetnek részesek az uniós 

célkitűzések és az integráció előmozdításának figyelembevételével az EU nem kizárólagos hatáskörébe tartozó 

területein. Ennek keretében az EU intézményeit is igénybe vehetik az államok. Ezen együttműködés keretében 

születő jogi aktusok csak az abban résztvevő tagállamokra állapíthatnak meg kötelező előírásokat. [EUSz. 

20. cikk (1) és (4) bek., EUMSz. 329. cikk (1) és (2) bek.]  
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keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg a 

bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan az olyan 

különösen súlyos bűncselekmények esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva a 

több államra kiterjedő vonatkozásúak, illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az 

ellenük folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék. Ezek a bűncselekményi területek a 

következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és gyermekek szexuális 

kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkereskedelem, pénzmosás, 

korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, számítógépes bűnözés és szervezett 

bűnözés.” Ez a bűncselekményi kör kiterjeszthető a bűnözés alakulásának függvényében. Ezt 

a Tanács teheti meg – az EP egyetértését követően – egyhangúan elfogadott határozatban, ha 

azok egyébként megfelelnek az imént említett kritériumoknak. [EUMSz. 83. cikk (1) bek.] A 

büntető anyagi jogok közelítésének azért van jelentősége a bűnmegelőzési adatkezelés 

kapcsán, mert gyakran az együttműködésre vonatkozó szabályok bűncselekmények 

megnevezésével vagy erre vonatkozó kategóriákkal jelölik meg azt az adatkört, amivel 

összefüggésben személyes adat kezelhető. Ez a fajta megjelölés azonban – az egységes és 

harmonizált büntető anyagi jog hiányára tekintettel – a jogalkalmazás során 

jogbizonytalanságot okozhat, hiszen az egyes államok területén eltérő törvényi tényállások 

léteznek. 

Ezen kívül „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 

intézkedéseket állapíthat meg a bűnmegelőzés terén a tagállami intézkedések előmozdítására 

és támogatására, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 

rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.” [EUMSz. 84. cikk] A Lisszaboni Szerződés 

külön nevesíti a terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek megelőzése tárgyában 

születő jogalkotási aktusokat. [EUMSz. 75. cikk] 

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Lisszaboni Szerződés olyan jogi környezetet teremtett, 

amelyben a hatékonyabb és az alapjogi követelményeknek megfelelő rendőrségi 

együttműködés meg tud valósulni. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



113 

 

1.2. Akciótervek és megvalósulásuk180 

 A rendőrségi együttműködés kapcsán előzetesen le kell fektetni azokat az 

célkitűzéseket, amelyeket uniós szinten megfogalmaztak, hiszen ez mutatja a rendőrségi 

együttműködés továbbfejlesztésének irányát. A legutóbbi uniós akciótervek (mint a Hágai
181

 

és a Stockholmi Program) tükrözik azt a jogpolitikai szándékot, amely az uniós jogalkotókat 

vezérlik. Az akciótervek célkitűzéseinek megvalósulása és annak hiánya mind következtetni 

enged arra, hogy a jövőben milyen lehetőségeket kell még kiaknázni vagy továbbfejleszteni. 

A 2004 novemberében elfogadott Hágai Program fontos lépésnek tekintendő a 

rendőrségi adatcsere vonatkozásában, mert ez a dokumentum fektette le a hozzáférhetőség 

elvét: az Unión keresztül minden eljárni jogosult hatóság tisztségviselője megszerezhet olyan 

információt, amely kötelezettsége teljesítéséhez szükséges úgy, hogy meghatározott célra az 

adatkezelő hozzáférhetővé teszi számára. [III. 2.1. title]
182

 A Hágai Program legfőbb újítása a 

rendőrségi együttműködés területén, hogy a tagállamok számára biztosítani kívánja a másik 

uniós állam által kezelt adatállományhoz való közvetlen hozzáférést. Ennek az indoka, hogy a 

központi szerven keresztüli, centralizált modell nem minden esetben tudja a hatékonyságot 

megfelelő módon szolgálni. Mindezt úgy teszi, hogy kiemelt helyen szerepelnek benne az 

alapvető jogok védelmére vonatkozó rendelkezések is, így rögzítette az EJEE-hez való 

csatlakozás fontosságát. [I. 2. title] 

 

 A Hágai Program célkitűzéseit szem előtt tartva született a 2006/960/IB 

kerethatározat (ún. svéd kerethatározat)
183

 a korábbi harmadik pillér keretében, melynek 

célja a tagállami bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés egyszerűsítése és gyorsítása 

volt. A kerethatározat lex generalisnak tekintendő a rendőrségi együttműködés területén. A 

kerethatározat ennek megfelelően nem hoz létre új adatbázist, csak a meglévő adatbázisok és 

adatállományok tekintetében határoz meg háttérszabályokat.  

Így azzal, hogy meghatározza, standardizálja a megkeresések formáját, gyorsítja az 

eljárás menetét, mely a rendőrségi együttműködések kapcsán kulcsfontosságú tényező. 

[5. cikk]  

                                                      
180

 v. ö. JÁNOSI Andrea: A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös 

tekintettel a bizonyítás kérdésére (PhD értekezés), Miskolc, 2012, 48-63. o. 
181

 The Hague Programme: strengthening freedom, security and justice in the European Union (2005/C 53/01) 

(HL C 53, 2005. 03. 03., 1-14. o.) 
182

 BELLANOVA: i. m., p. 211. 
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 Az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai 

közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló 2006/960/IB tanácsi kerethatározat (HL L 386., 2006. 12. 29., 89. o.) 
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Ezt szolgálja az is, hogy ugyanolyan feltételekkel biztosítja a külföldi hatóság számára 

az információkhoz való hozzáférést, mint a belföldi számára (egyenlő hozzáférés elve). 

Előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák, „hogy az információ és bűnüldözési operatív 

információ más tagállam illetékes bűnüldöző hatósága rendelkezésére bocsátásának feltételei 

nem szigorúbbak az információ és bűnüldözési operatív információ
184

 nemzeti szinten történő 

kérelmezésére és rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeknél.” [3. cikk (3) bek.]  

A kerethatározat alapján az adattovábbítás keretében megkapott információ 

ugyanolyan „elbánásban” részesül, mint a belföldi adat. [8. cikk (2) bek.] Azaz a hatóság a 

„külföldi” adatot ugyanolyan feltételekkel tárolhatja, törölheti, továbbíthatja stb., mint azt a 

„saját” adataival teheti. 

A kerethatározat másik jelentősége az elintézési határidő lerövidítése, és egyértelművé 

tétele. Ez általában 14 napot, de sürgős esetben nyolc órát is jelent. [4. cikk (2) bek.] 

 

A 2005. május 27-i Prümi Szerződés
185

 – melyet Németország, Franciaország, 

Ausztria, Spanyolország és a Benelux-államok kötött, de ahhoz bármely EU állam 

csatlakozhatott – ehhez képest lex specialisnak tekintendő, mert újfajta adatkezelési esetet 

szabályoz. A DNS-, az ujjnyom- és a járműnyilvántartások létrehozását irányozza elő, és 

annak szabályait fekteti le, azaz a benne rögzített adatvédelmi rendelkezések kizárólag a 

szerződésben rögzített eljárásokhoz kötődnek, és nem általános jelleggel íródtak.
186

 

Ennélfogva a Prümi Szerződésnek is a kerethatározat a háttérjogszabálya. A két jogi aktus 

között nem lehet ellentmondás, mert a Prümi Szerződésnek az Unió jogával összhangban kell 

állnia. [2008/615/IB határozat 47. cikk]
187

  

                                                      
184

 A bűnüldözési operatív információ („intelligence”) olyan adat, amelyet más adatokból elemzés útján nyer a 

szervezet. A megnevezés megkülönböztetése azért lényeges, mert ez tájékozott döntéshozatal alapjául szolgál a 

bűnüldözés területén. [O’NEILL: i. m., p. 229.; SALGÓ László: Az Europol a szervezett bűnözés és a 

terrorizmus ellen, In: Rendészeti Szemle 2007/4. szám, 7. o.; v. ö. MILKE: i. m., S. 52.] A kerethatározat 

egyébként az információ és bűnüldözési operatív információ kifejezést úgy definiálja, hogy „bármilyen típusú, a 

bűnüldöző hatóságoknál meglévő információ vagy adat és bármilyen típusú, a közigazgatási vagy 

magánszerveknél meglévő információ vagy adat, amely a bűnüldöző hatóságok számára kényszerítő intézkedések 

megtétele nélkül hozzáférhető (…).” [2. cikk d) pont] Ez jelenthet akár adatbázishoz való közvetlen hozzáférést 

is. 
185

 A Prümi Szerződést Schengen III Egyezményként is szokták emlegetni. [lásd. BALZACQ, Thierry – BIGO, 

Didier – CARRERA, Sergio – GUILD, Elspeth: Security and the Two-Level Game: The Treaty of Prüm, the EU 

and the Management of Threats. Centre for European Policy Studies. No. 234, January 2006, p. 15.] Az Unió 

joganyagává 2008-ban vált. [A Tanács 2008/615/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló 

bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008. 08. 

06., 1-11. o.) (kihirdette: 2007. évi CXII. tv.)] 
186

 PAPAKONSTANTINOU, Vagelis – DE HERT, Paul: The PNR Agreement and Transatlantic anti-terrorism 

cooperation: no firm human rights framework on either side of the Atlantic, In: Common Market Law Review, 

Vol. 46., No. 3, 2009, pp. 890-891. 
187

 LEYRER, Richárd: A nemzetközi rendőri együttműködés aktuális kérdései, In: Jogelméleti Szemle 

2009/4. szám 
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A Prümi Szerződés célja, hogy bizonyos személyeket egyértelműen azonosítson és a 

rá vonatkozó információt az eljáró hatóság megszerezze, ideértve az érzékeny adatokat is. A 

Prümi Szerződés adatvédelmi rendelkezései azonban megfelelőnek mondható. Meghatározza 

az adatkezelés célját. A DNS-nyilvántartás esetében a bűnüldözést, az ujjnyom- és gépjármű-

nyilvántartás esetében a bűnüldözést és a bűnmegelőzést is nevesíti, mint adatkezelési cél. 

[2008/615/IB határozat 2. cikk (1) bek., 8. cikk, 12. cikk (1) bek.] Ez mindenképpen 

kiemelést érdemel, hiszen a célok tekintetében ezt az egy nemzetközi szinten született 

dokumentumot találtam, amelyben bizonyos adatok tekintetében különbséget tesz a céltól 

függően. 

Jó példa arra is, hogy a rendőrségi együttműködés erősítése és az adatvédelmi 

szabályok érvényre juttatása megfér egymás mellett. Speciális adatvédelmi rendszer alapján 

két lépésben lehet a személyes adatokhoz hozzáférni. Első lépésként a hit/no hit rendszer 

alapján először arról kap az adatkezelő információt, hogy van-e találat vagy nincs találat az 

adott személyre nézve. Ha van, utána lehet a személyes adataihoz hozzáférni úgy, hogy a 

hatóság a központi szerven keresztül megkeresi a másikállam hatóságát, amely rendelkezik a 

szükséges személyes adattal. [2008/615/IB határozat 3. cikk, 9. cikk] Ebben az esetben tehát a 

hatóságok az első lépcsőben pusztán arra nézve kapnak információt, hogy valamely tagállam 

rendelkezik-e az általa keresett adattal. Személyes adathoz azonban csak megkeresés útján jut. 

A gépjármű adatokhoz viszont teljes hozzáférést kapnak online úton a hatóságok, 

megreformálva az eddig együttműködési formákat. Ezzel a Hágai Programban megjelölt 

célkitűzés, a hozzáférhetőség elve teljes körűen megvalósulni látszik. 

A Prümi Szerződés előirányozza a tagállamok számára, hogy valamennyi uniós 

tagállamnak DNS-adatbázist is kell létesíteni, ennek a jogi alapjait azonban nem fekteti le.
188

 

Az említett adatokon kívül is minden egyéb személyes adatot át kell adni a 

hatóságoknak, ha az bűnmegelőzési érdek vagy közrend, közbiztonság biztosítása, valamint 

határon átnyúló, jelentős rendezvényen fenyegető veszély elhárítása céljából szükséges. Az 

így átadott adatot csak ilyen célra lehet felhasználni, és ha az okafogyottá vált (célt elérték, 

vagy annak elérésére már nincs mód), akkor törölni kell. [2008/615/IB határozat 14. cikk] 

A Prümi Szerződés speciális rendelkezéseket tartalmaz terrorcselekmény 

megelőzésére nézve is, de a személyes adatok átadása ebben az esetben is korlátozott: a névre, 

a születési helyre és időre, valamint a bűncselekmény elkövetésére okot adó körülmény 

leírására terjedhet ki az átadott információ. [2008/615/IB határozat 16. cikk (1) bek.] 
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A Szerződés egyébként részletes rendelkezéseket tartalmaz a célhoz kötöttség elvére, 

az adatok nyomon követhetőségére nézve, valamint az érintett személy jogaira. [2008/615/IB 

határozat 34-40. cikk] Így méltán állítható példának a rendőrségi együttműködés területén az 

adatvédelmi elvek érvényesülése vonatkozásában. A Prümi Szerződés azonban nemcsak 

adatvédelmi szempontból példaértékű, hanem a rendőrségi együttműködés szempontjából is, 

hiszen a hozzáférhetőség elve egyelőre ebben teljesedik ki, ami nyilvánvalóan a jövőre nézve 

az együttműködés útja. 

Az adatbázishoz való közvetlen hozzáférés elve (és gyakorlata) felveti az egyes 

tagállami adatállományok harmonizálásának gondolatát a technikai-infrastrukturális háttér 

fejlesztésével. Hiszen mindennek a feltétele, hogy olyan egységes informatikai csatornák 

létezzenek, amelyek biztosítják a másik tagállam állományához való hozzáférést.
189

 

Kérdésként merül fel, hogy ez a gondolkodásmód elvezet-e az európai szintű adatbázisok 

létrehozatalához. 

 

A Hágai Program célkitűzéseit a Stockholmi Program
190

 követte a 2009-2014 közötti 

időszakra. Ez a Program a „Jogok Európájának” megvalósítását és a „Védelmet Nyújtó 

Európa” elképzelést tűzte ki célul.  

A „Jogok Európája” keretében megvalósult az az elképzelés, hogy az EU is az EJEE 

részese legyen, és az Alapjogi Charta kötelező jogi erővel történő felruházása is teljesedésbe 

ment. [2.1. pont]  

Külön foglalkozik a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való joggal, 

amely vonatkozásában kiemeli, hogy az érintett személy szabadságának kell elsősorban 

érvényesülnie.  

Az adatvédelem tekintetében külön utal a független nemzeti hatóságok általi 

ellenőrzés és a hatékony bírói jogorvoslat szükségességére. 

Rögzíti, hogy az Unió területén és harmadik államokkal fennálló viszonyokban átfogó 

stratégia lenne szükséges az adatvédelmi szabályok tekintetében. Kiemelt területként kezeli az 

akcióterv a harmadik államokkal, különösen az Amerikai Egyesült Államokkal fennálló 

viszonyt. Fontos az is, hogy a magánszféra szereplőivel megvalósuló viszonyban új 

technológiák bevezetésével javítsák az adatvédelmi rendelkezések érvényesülését. [2.5. pont] 
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 v. ö. III. rész 4.5.3.5. fejezet 
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 A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa (HL C 115, 2010. 05. 

04., 1-38. o.) 
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Lényeges, hogy a technikai fejlődés nemcsak a személyes adatok védelme és a 

magánszféra vonatkozásában ad kihívásokat, hanem egyúttal lehetőséget is teremt, amelynek 

megfelelő kihasználása alapja lehet egy rendőrségi együttműködésnek.  

A közös képzések útján kialakított és továbbfejleszteni kívánt bűnmegelőzési és 

bűnüldözési kultúrára építve – a közös alapjogi hagyományok szem előtt tartásával – az 

információáramlás hatékonyabbá válásán kell munkálkodni. Az Európa Tanács is felismeri 

azt a korlátot, hogy az egységesség és a koherencia hiánya az, ami gátat vet a fejlődésnek. Az 

együttműködés alapját a „szilárd adatvédelmi rendszer” képezi. Fontos lenne az informatikai 

rendszerek közötti átjárhatóság biztosítsa és az eszközök, mechanizmusok ésszerűsítése, 

természetesen az adatvédelmi elvek szem előtt tartásával és egy uniós szintű szerv műszaki és 

igazgatási felügyelete mellett. A célzott adatgyűjtés elvét is hangsúlyozni kell. [4.2.1.-4.2.2. 

pont] 

A bűnmegelőzés területén a Stockholmi Program előirányozta a bűnmegelőzési 

megfigyelő központ létrehozatalát, melyre vonatkozó javaslatot 2013-ig kellett volna a 

Bizottságnak a Tanács felé benyújtania. [4.3.2. pont] 

A Stockholmi Program 2012-re irányozta elő az Európai Rendőrségi Nyilvántartási 

Indexrendszer (EPRIS) felállításáról szóló bizottsági közlemény elkészítését.
191

 Ez az 

indexrendszer tartalmazná azon adatállományok listáját, amelyeket a tagállamok bűnüldöző és 

bűnmegelőző hatóságai kezelnek. Az együttműködés esetében problémaként jelentkezik, 

hogy a tagállamoknak nincsen arról tudomásuk, hogy a másik tagállamokban milyen adatokat 

kezelnek, így a meglévő adatállományok „kihasználatlanok” az együttműködés során.  

 

1.3. A rendőrségi együttműködés keretében megvalósuló, bűnmegelőzési 

célú adatkezelések csoportosítása 

 A dolgozat következő részeiben az EU keretében megvalósuló, bűnmegelőzési célú 

adatkezeléseket tárgyalom. Ezen adatkezeléseket három csoportba osztottam az alapján, hogy 

az adatkezelésben milyen alanyok vesznek részt, 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. A 
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 COM(2010) 171 végleges - A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A szabadság, a biztonság és a jog 

érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában. A stockholmi program végrehajtásáról 

szóló cselekvési terv melléklete 
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rendőrségi együttműködés körében az Europol kizárólag az a szerv, amely szupranacionális 

szervként végez bűnmegelőzési célból adatkezelést. 

A második csoportban az EU vagy annak szerve és harmadik állam viszonyában 

megvalósuló információcseréket tárgyalom. A 2001. szeptember 11-i események kiemelt 

jelentőséggel bírnak a rendőrségi és bűnügyi együttműködés továbbfejlesztésében. Az 

együttműködés az európai kereteket szétfeszíti, és egyre szélesebb kört ölel fel nemzetközi 

viszonylatban, különösen az Egyesült Államok tekintetében. Így külön említést érdemel a 

harmadik országokkal való együttműködés, amely egyrészt megvalósulhat uniós tagállam és 

harmadik állam, uniós szerv és harmadik állam között, illetve az Európai Unió és harmadik 

állam viszonyában. Így akár ugyanazon tárgyban is születhet eltérő szerződő felek között 

megállapodás. Az utas-nyilvántartási adatok továbbításáról szóló (PNR) egyezmény elsőként 

az EU és az Amerikai Egyesült Államok között született, de a későbbiekben Csehország is 

kötött e tárgykörben az USA-val nemzetközi megállapodást. Uniós szerv által harmadik 

állammal kötött megállapodás egyik első példájaként az Europol és az USA közötti 2002. évi 

megállapodás említhető.  

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

tagállamok keretében valósulnak meg, akár valamilyen szerv közbejöttével, akár közvetlenül. 
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2. Az uniós szervek adatkezelése – az Europol192 

2.1. Az Europol jogállásának változása 

Az Európai Unió Tanácsa 2006 decemberében akként döntött, hogy a korábbi 

Europol-egyezményt
193

 felváltja egy tanácsi határozattal. Az Európai Rendőrségi Hivatal 

(Europol) létrehozásáról szóló 2009/371/IB határozat elfogadásának célja az volt, hogy 

rugalmasabb jogi kereteket biztosítson az Europol keretében megvalósuló együttműködés 

hatékonyabbá válása érdekében. Az egyezmény keretében az államok együttműködése nem 

volt megfelelő keretek között szabályozva, mert valamennyi tagállam ratifikálására
194

 volt 

szükség nemcsak az egyezmény, hanem a jegyzőkönyvek (2000, 2002, 2003) hatályba 

lépéséhez is, amely el is odázta a változó körülményekhez való alkalmazkodást, hiszen 

valamennyi jegyzőkönyv csak 2007-ben lépett hatályba.  

Ezzel a határozattal az Europol az uniós szervekkel és ügynökségekkel azonos rangra 

emelkedett, hiszen az Europol-egyezmény valamennyi uniós tagállam megállapodásán 

alapult, így nemzetközi (kormányközi) szervezetnek volt tekinthető. 2010. január 1-jétől 

azonban az Europol az EU ügynöksége lett az Eurojust és az Európai Rendőrakadémia 

(CEPOL) mellett. Ez azt is jelenti, hogy az Europolt az Európai Unió a költségvetéséből 

finanszírozza, és a személyzete az Unió személyzetével esik egy tekintet alá, az immunitás 

tekintetében is.
195

 

 

Az Europol-határozat 61. cikke akként rendelkezik, hogy a tagállamok kötelesek a 

belső jog és az Europol-határozat összhangját biztosítani. Ennek végső határideje 2010. január 

1-je volt. 
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 lásd. NAGY Klára: Az Europol bűnügyi adatkezelése, In: Jog – Állam – Politika, 2012/4. szám, 23-53. o. 

lásd. NAGY Klára: Az Europol adatkezelői tevékenysége feletti kontroll, In: Jog – Állam – Politika, 

2013/1. szám, 89-109. o. 
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 Az egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi Hivatal 

létrehozásáról (Europol-egyezmény) az Europol-határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
194

 A ratifikáció a parlament jóváhagyása útján történhetett meg, vagy eredményes népszavazással emelhették be 

a belső jogba. 
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 2007/C 255/02 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a Council Decision 

establishing the Euopean Police Office (Europol) 2-3. pont 

 v. ö. DE MOOR, Alexandra – VERMUELEN, Gert: The Europol Council Decision: Transforming Europol into 

an agency of the European Union, In: Common Market Law Review Vol. 47., No. 4. 2010, pp. 1089., 1092-

1093. 

LEYRER: i. m. 

NAGY Judit: Az Europol és az Eurojust szerepe a közös nyomozó csoportok tevékenységében, In: Belügyi 

Szemle 2010/9. szám, 92. o. 
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A Lisszaboni Szerződés azonban – az Europol-határozat elfogadását követően, de 

hatályba lépését megelőzően – 2009. december 1-jén hatályba lépett, mely felveti kérdésként 

az Europol-határozat jogi sorsát, hiszen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. 

cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét 

és feladatait rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai 

Parlament és a Tanács határozza meg.” A határozatban viszont a Parlament ezzel a 

jogalkotási hatalmával nem élhetett, a Lisszaboni Szerződés előírása folytán viszont erre 

jogosult lett.  

Sőt, a határozat kijelentő módbeli megfogalmazás jogalkotási kötelezettséget (és nem 

pusztán jogosultságot) jelez, így várhatóan az Europol jogállásának újbóli tisztázása a 

közeljövőben napirendre kerül.
196

 Az Europol jogállásának és adatkezelésének elemzése tehát 

aktuális téma. 

 

Dolgozatomban célom annak vizsgálata, hogy a határozat mennyiben biztosítja a 

személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését, arra is tekintettel, hogy az adatkezelés 

szabályainak meghatározása rugalmasabbá vált.
197

 

 

2.2. Az Europol hatásköre és működése 

 Az Europol feladata a tagállamok bűnmegelőzésének, illetve bűnüldözésének a 

támogatása olyan bűncselekmények
198

 vonatkozásában, amelyek több államot érintenek, és 

amelyek az Europol hatáskörébe tartoznak. Az Europol hatáskörébe a szervezett bűnözés, a 

terrorizmus és az Europol-határozat mellékletében taxatíve felsorolt egyéb súlyos 

bűncselekmények
199

 tartoznak, amelyek kiterjedésüknél, jelentőségüknél és 
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 lásd. III. rész 2.8.4. 
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 2007/C 255/02 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a Council Decision 

establishing the European Police Office (Europol) 10. pont 

v. ö. DE MOOR – VERMUELEN: i.m., pp. 1095-1096. 
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 Azzal, hogy az Europol-határozat a korábbi harmadik pillér keretében született és a bűncselekmény fogalmat 

használja, kizárja azon jogsértő magatartásokat az együttműködés köréből, amelyek szabálysértésnek vagy egyéb 

közigazgatási jogsértésnek minősülnek. A szabálysértések tekintetében is helye lehet együttműködésnek, ez 

azonban nem a bűnügyi együttműködés keretében történik. Így hazánkban a NEBEK az ilyen megkeresést 

hatáskör hiányában nem tudja teljesíteni, azt az arra illetékes szervnek átteszi. 
199

  „Az egyéb súlyos bűncselekmények felsorolása, amelyekre vonatkozóan az Europol – a 4. cikk (1) 

bekezdésével összhangban – hatáskörrel rendelkezik:  

— tiltott kábítószer-kereskedelem,  

— pénzmosási tevékenységek,  

— nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények,  

— embercsempészet,  

— emberkereskedelem,  
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következményeiknél fogva több tagállamot érintenek. Továbbá az ezekhez kapcsolódó 

bűncselekmények esetében is eljárhat az Europol. Ide kell érteni a felsorolt bűncselekmények 

elkövetéséhez szükséges eszközök megszerzése érdekében elkövetett jogellenes 

cselekményeket, az elkövetés vagy annak megkönnyítése érdekében megvalósított 

bűncselekményeket és a büntetőjogi felelősség alóli mentesülés érdekében elkövetett 

                                                                                                                                                                      
— gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények,  

— szándékos emberölés, súlyos testi sértés,  

— emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,  

— emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,  

— rasszizmus és idegengyűlölet,  

— szervezett rablás,  

— kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat is – tiltott kereskedelme,  

— csalással kapcsolatos bűncselekmények,  

— zsarolás és védelmi pénz szedése,  

— iparjogvédelmi jog megsértése és termékhamisítás,  

— hivatalos okmányok hamisítása és hamisított okirattal való kereskedelem,  

— pénz és más fizetőeszközök hamisítása,  

— számítógépes bűnözés,  

— korrupció,  

— fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,  

— veszélyeztetett állatfajok tiltott kereskedelme,  

— veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelme,  

— környezettel kapcsolatos bűncselekmények,  

— hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme. 

A 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekményformák tekintetében ezen határozat alkalmazásában:  

a) „nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények”: a nukleáris anyagok fizikai védelméről 

szóló, 1980. március 3-án, Bécsben és New Yorkban aláírt egyezmény 7. cikkének (1) bekezdése szerinti 

bűncselekmények, amelyek az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 197. cikkében és a 

munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét 

szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi 

irányelvben ( 1 ) meghatározott nukleáris és/vagy radioaktív anyagokkal kapcsolatosak;  

b) „embercsempészet”: olyan szándékos és vagyoni haszonszerzés céljával végzett tevékenység, amelynek célja, 

hogy a tagállamokban alkalmazandó szabályok és feltételek megszegésével megkönnyítse a beutazást, 

tartózkodást vagy munkavállalást a tagállamok területén;  

c) „emberkereskedelem”: emberek toborzása, szállítása, elhurcolása, rejtegetése vagy átvétele fenyegetéssel, 

erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, vagy elrablással, csalással, félrevezetéssel, hatalommal vagy 

kiszolgáltatott helyzettel való visszaéléssel, fizetség vagy juttatás nyújtásával vagy elfogadásával más személy 

feletti felügyeletet gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében, kizsákmányolás céljából. A 

kizsákmányolás körébe legalább az alábbiak tartoznak: mások prostitúciós kizsákmányolása vagy a szexuális 

kizsákmányolás egyéb formái, a gyermekpornográfiai anyagok előállítása, értékesítése és terjesztése, a 

kényszermunka vagy kényszerszolgáltatás, rabszolgaság vagy ahhoz hasonló gyakorlat, a szolgaság vagy a 

szervek kivétele;  

d) „gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények”: gépjárművek, tehergépkocsik vagy nyergesvontatók, illetve 

tehergépkocsik vagy nyergesvontatók rakományának, autóbuszok, motorkerékpárok, lakókocsik, mezőgazdasági 

gépjárművek, munkagépek, valamint ezek alkatrészeinek ellopása vagy jogosulatlan eltulajdonítása, birtoklása és 

rejtegetése;  

e) „pénzmosási tevékenységek”: az Európa Tanácsnak a pénzmosásról, a bűncselekményekből származó 

jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 1990. november 8-án Strasbourgban aláírt 

egyezménye 6. cikkének (1)–(3) bekezdésében felsorolt bűncselekmények;  

f) „tiltott kábítószer-kereskedelem”: a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme ellen az 

Egyesült Nemzetek 1988. december 20-án elfogadott egyezménye 3. cikkének (1) bekezdésében, valamint az 

ezen egyezményt módosító vagy annak helyébe lépő rendelkezésekben felsorolt bűncselekmények. A 4. cikkben 

és az e mellékletben említett bűncselekményformákat a tagállamok illetékes hatóságai a saját államuk 

jogszabályai szerint ítélik meg.” [Europol-határozat melléklete] 
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bűncselekményeket. [Europol-határozat 2. cikk (1)-(2) bek., 3. cikk, 4. cikk (1) bek. és 

(3) bek.]  

 Megállapíthatjuk, hogy az Europol hatásköre az egyezményhez képest lényegesen 

kiszélesedett: a „szervezett bűnözéstől” a „súlyos bűncselekmények” irányába,
200

 azaz a 

határon átnyúló bűncselekményektől a „hazai” bűncselekmények felé történt elmozdulás. Az 

Europol-egyezmény 2. cikk (1) bekezdése szerint az Europol hatásköre az egyezményben 

meghatározott, súlyos nemzetközi bűncselekményekre terjedt ki, amelyet szervezett bűnözés 

keretében követtek el, feltéve, hogy a bűncselekmény kiterjedésénél, súlyánál és 

következményeinél fogva kettő vagy több államot érintett. 

A határozat ehhez képest – mint fentebb láttuk – jóval szélesebb kört határoz meg: 

egyrészt a bűncselekmények köre is bővült, másrészt nem követeli meg a szervezett bűnözés 

kritériumát sem. Ellentmondást okoz viszont az, hogy az egyezmény, illetve a határozat 

mellékletében meghatározott bűncselekmények köre változatlan maradt, jóllehet a 

kritériumok megváltoztak. 

A határozat mellékletében meghatározott bűncselekmények esetében külön problémát 

jelent azok értelmezése. A tagállami hatóságnak kell megítélni, hogy egy adott cselekmény az 

Europol hatáskörébe tartozik-e vagy sem, hiszen nincsen egységes jogértelmezés a 

határozatban foglaltakra nézve, és nincsen egységes, az egyes tényállásokra vonatkozó előírás 

sem. Az eltérő tagállami jogértelmezési gyakorlat viszont sok ellentmondást hordoz 

magában.
201

 Az AB is kifejtette egy határozatában, hogy „a büntetőjogi legalitás alkotmányos 

kritériumai alapján nem engedhető meg, hogy ez olyan elkövetői magatartásokra mutasson, 

amelyek különbözőképpen  értelmezhetők és  a  Btk. fogalmi rendszeréhez bizonytalanul 

illeszkednek.” [32/2008. (III. 12.) AB határozat, ABH 2008, 325, 340.]  

A jogértelmezést nem könnyítik meg a fordításbeli eltérések sem, így példának 

kedvéért a „swindling and fraud” kifejezés csalással kapcsolatos bűncselekményekre történő 

fordítása.  

További nehézséget okoz a szabályoknak a belső jogba való beemelése, hiszen a 

megfogalmazások nehezen illeszkednek a büntetőtörvénykönyv fogalomrendszerébe, így 

például az Europol-határozatban meghatározott súlyos testi sértés megfogalmazás 

                                                      
200

 v. ö. COM(2006) 817 final - Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a 

Council Decision establishing the European Police Office (Europol) 15-16. point 
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 DE MOOR – VERMUELEN: i. m., pp. 1097-1098.  

v. ö. WOLTER, Jürgen – SCHENKE, Wolf-Rüdiger – HILGER, Hans – RUTHIG, Joseph – ZÖLLER, Mark A.: 
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valószínűsíthető, hogy az ennél súlyosabb testi sértésekre is kiterjed.
202

 Nem világos, hogy a 

határozatban meghatározott bűncselekmények gondatlan alakzatára is kiterjed-e az Europol 

hatásköre, illetve úgyszintén kérdéses, hogy az előkészületi alakzatokra vagy a sui generis 

előkészületi jellegű cselekményekre és elkövetőire stb. nézve lehet-e adatot kezelni. Az is 

érdekes felismerés, hogy a „súlyos bűncselekmények” között nem feltétlenül a hazai jog 

szerint „súlyosnak” tekinthető cselekményeket sorolja fel a határozat. 

A jogbizonytalanság kiküszöbölése érdekében feltétlenül szükség lenne ezek 

meghatározására. 

Felmerül azonban a kérdés, hogy eljárhat-e az Europol, ha nem tagállamokat érintően, 

hanem uniós érdeket sértve valósul meg a cselekmény? Ezen eshetőség átgondolásra ad 

alapot.   

 

Az Europol eredetileg információk rendszerezése, értékelése és továbbítása 

céljából született az EU harmadik pillére keretében az 1995. július 26-án Europol-egyezmény 

által,
203

 ezzel növelve a tagállamokban a nemzeti kereteket túllépő bűnmegelőzés és 

bűnüldözés hatékonyságát. 

Ez a technikai jellegű tevékenység aztán kiegészült nyomozási jogkörrel, hiszen ma 

már az Europol közös nyomozócsoportokban vehet részt. Az információgyűjtés, 

-rendszerezés, -elemzés és a közös nyomozási munkában való részvétel mellett egy harmadik 

fontos tevékenységi köre az Europolnak, hogy az a szakismeretek gyűjtőhelye. 

[Europol-határozat 5-6. cikk] 

Az Európai Rendőrségi Hivatal feladata – ahogy a fentiek is mutatják – rendkívül 

összetett, ezek közül dolgozatomban kizárólag az Europol bűnmegelőzési célú, személyes 

adatok kezelésével érintett tevékenységét közelítem meg adatvédelmi szempontból. 

 

Az Europol a bűnügyi együttműködés során főként a közvetett együttműködés 

formáját valósítja meg, hiszen a tagállamok között az Europol hatáskörébe tartozó feladatok 

tekintetében nincsen közvetlen adatcsere, hanem az az Europol intézményén, különösen az 

összekötő tisztviselőkön keresztül történik meg. Ez a fajta együttműködés egyre inkább 

háttérbe szorul más jogintézményekhez képest. Hazánkban az ORFK szervezetén belül a 

NEBEK a központi szerv, amely végzi a megkeresések továbbítását.  

                                                      
202

 HOLÉ (2008): i. m., 96. o. 
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Az Europol keretében is találhatunk azonban már közvetlen információcserét 

támogató jogintézményeket. Az Europol Információs Rendszerhez a későbbiekben 

részletezett, erre feljogosított személyek férhetnek hozzá, de az egyes államok maradnak az 

adatok „gazdái”, azaz ők jogosultak és kötelesek adatokat módosítani, törölni stb. 

[Europol-határozat 13. cikk (2) bek.] Az elemzési munkafájlok tekintetében viszont az 

államok egy csoportja férhet az adatokhoz: azok, akiknek valamilyen különleges érdeke 

fűződik hozzá. [Europol-határozat 14. cikk (2) bek.] Ebben az esetben az adatok már 

kikerülnek az ország rendelkezési joga alól.
204

 

 

Az Európai Rendőrségi Hivatalnak nemzeti szinten vannak létrehozott vagy kijelölt 

nemzeti egységei. A nemzeti egységet rendszerint a rendőrségi szervezeti struktúrába vagy a 

minisztériumokba integrálják.
205

 A nemzeti egység tulajdonképpen egy kapocs az Europol és 

a hatáskörrel rendelkező szerv között. 

A nemzeti egység felel azért, hogy 

a) az Europol külön jelzése nélkül, feladatainak ellátásához továbbítson adatot az 

Europol számára, ideértve az általa vezetett adatbázisokból továbbítandó adatokat 

is, 

b) az Europol megkereséseire adatot továbbítson, 

c) az adatokat, ideértve a bűnüldözési operatív információkat is, naprakészen tartsa, 

d) az adattovábbítás a nemzeti hatóságok felé is megtörténjen, 

e) felvilágosítást, információt vagy elemző munkát kérjen az Europoltól, és 

f) az adatcsere jogszerű legyen. 

A nemzeti egységet nem terheli adattovábbítási kötelezettség, ha az a 

nemzetbiztonságot sértené, a nyomozás sikerét vagy személyek biztonságát veszélyeztetné, 

illetve ha az állambiztonsági szolgálatokra, azok hírszerző tevékenységére vonatkozik az adat. 

[Europol-határozat 8. cikk (1)-(2) bek., (4)-(5) bek.]
206

  

A nemzeti egységekre nézve egyéb rendelkezést az Europol-határozat nem tartalmaz, 

jóllehet a legfontosabb munkafolyamatok és eljárási szabályok rögzítése mindenképpen a 
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hatékonyságot szolgálná.
207

 Hiszen ez így tagállami hatáskör maradt, ami 28 különböző 

szabályozást jelent. 

Minden tagállam részéről egy fő, delegált összekötő tisztviselő továbbítja az Europol 

részéről, illetve részére érkező információkat, [Europol-határozat 9. cikk (1) bek.] amelyeket a 

nemzeti egységnek vagy attól szolgáltat.
208

 Az összekötő tisztviselők nem csak az uniós jogot 

kell, hogy ismerjék, hiszen mindenfajta tekintetben ők az összekötő kapocs az Europol és a 

tagállam között, így a küldő államok jogával, különösen az adatvédelmi követelményekkel s, 

tisztában kell lenniük. Annál is inkább, mert az összekötő tisztviselőre a küldő állam joga az 

irányadó, jóllehet a tevékenységét az Europol keretében fejti ki.
209

 

 

2.3. Adatvédelmi követelmények 

2.3.1. Az adatkezelésre vonatkozó jogforrások és fogalmi alapvetés 

Mint ahogy a korábbiakban lefektettem,
210

 a harmadik pillér keretében elfogadott 

2008/977/IB kerethatározat nem alkalmazható az Europol keretében zajló adatkezelésekre, 

mert az egyértelműen kizárja annak alkalmazhatóságát. Az indok – amely megegyezik az 

Eurojust keretében megvalósuló adatkezelésekével – az, hogy nemcsak uniós államokkal, 

hanem harmadik államokkal és nemzetközi szervezetekkel is együttműködnek ezek a 

szervezetek.  

Az Európai Rendőrségi Hivatal adatkezelése szempontjából az Europol-határozat 

megkerülhetetlen dokumentum, az rögzíti az adatvédelmi elveket. 

 Az Europol-határozat utal az Európa Tanácsnak az egyének védelméről a személyes 

adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményére és 

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a személyes adatok rendőri ágazatban való 

felhasználását szabályozó, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. ajánlására. Az Europol az 

adatkezelése során – eltérő rendelkezés hiányában – köteles ezek előírásait betartani. 

[Europol-határozat 27. cikk]  
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 Az Europol vonatkozásában személyes adatnak „egy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyre vonatkozó bármely információ” minősül. Azonosítható a személy 

akkor, ha „közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen egy azonosító számra, vagy 

egy vagy több olyan tényezőre való hivatkozással, amelyek jellemzőek az illető személy fizikai, 

pszichológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására.” [2009/936/IB 

határozat 1. cikk a) pont] 

Adatfeldolgozás alatt pedig bármely személyes adaton végzett műveletet vagy 

műveletek sorozatát kell érteni. Magyarázatképpen az „úgymint” kötőszó után a gyűjtés, a 

felvétel, a rendszerezés, a tárolás, az átalakítás, a módosítás, a visszakeresés, az egyeztetés, a 

hasznosítás, a továbbítás általi közlés, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé 

tétel, a csoportosítás, az összekapcsolás, a zárolás, a törlés, a megsemmisítés fordulatokat 

sorolja fel. [2009/936/IB határozat 1. cikk e) pont] Ezen pont értelmezése kapcsán 

problémaként vetődik fel, hogy az úgymint kötőszó nyelvtani értelmezés alapján az „azaz” 

kötőszóval rokonítható. Ebben az esetben a fogalom általános meghatározása felesleges, 

hiszen taxatív felsorolás határozza meg az adatfeldolgozás fogalmát, és ha így van, akkor 

jogosan merül fel az olvasóban, hogy teljesnek tekinthető-e ez a felsorolás?
211

 

Az Europol adatkezelése kapcsán fontos a használt fogalmak tisztázása, mert azok 

jelentéstartalma a magyar fogalmaktól részben eltér. Az Europol-határozat az adatfeldolgozás 

kifejezést használja, amely eltér az Infotv.-ben használt fogalomtól.
212

 Az adatfeldolgozás 

fogalma a hazai szóhasználatban az adatkezelésnek feleltethető meg. Mint ahogy a 

korábbiakban már említettem a hatályos magyar jogban az adatfeldolgozás nem érdemi 

műveletet jelent, hanem „az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.” 

[Infotv. 3. § 17. pont] Az egységes szóhasználat érdekében a hazai fogalmakkal élek továbbra 

is. 

 

2.3.2. Az Europol-határozat adatvédelmi rendelkezései 

2.3.2.1. Az állam rendelkezési jogának érvényesülése 
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Az adatok – akár közvetlenül a tagállamtól származnak, akár közvetve a tagállamtól, 

de közvetlenül az Europol egy adatfájljából – csak az érintett állam hatóságának vagy 

harmadik szervnek a beleegyezésével továbbíthatók, vagy használhatók fel az Europol 

hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, üldözése érdekében. Főszabályként tehát a 

tagállam rendelkezési joga érvényesül. Az Europol-határozat ezen kívül egyéb súlyos 

bűncselekményformákra is kiterjeszti ezt a lehetőséget, ennek fogalmi kereteit azonban nem 

határozza meg. A fogalomhasználat pedig megtévesztő, mert összekeverhető az egyéb súlyos 

bűncselekmény határozatban rögzített kategóriájával. 

A rendelkezési jognak megfelelően a továbbító állam vagy szerv korlátozást is állíthat 

az adatok felhasználása, továbbítása tekintetében, amelyet minden felhasználónak be kell 

tartania. Nem kell betartania az igazságügyi hatóságoknak, a jogalkotási szerveknek és 

jogszabály által létrehozott olyan független szerveknek, amelyek az illetékes hatóság 

felügyelő szervei, ha a nemzeti jog kifejezetten így rendelkezik. Ezt a – főszabály szerint – 

tiltó szabályt a határozat következő mondatával még inkább lerontja, amikor akként fogalmaz, 

hogy „ilyen esetekben az adatok csak az azokat továbbító tagállammal folytatott konzultációt 

követően használhatók fel, és a tagállam érdekeit és véleményét, amennyire csak lehetséges, 

figyelembe kell venni.” 

 

A célhoz kötöttség elvét explicite nem rögzíti a határozat, sőt kifejezetten lehetővé 

teszi, hogy az illetékes tagállami hatóság beleegyezésével – nemzeti jogszabályok keretei 

között – más célra vagy más hatóság által kezeljék a továbbított adatot. [Europol-határozat 

19. cikk]  

Az adatkezelés megkezdésére, illetve annak folytatására akkor kerülhet sor, ha az 

Europol feladatainak ellátásához az szükséges. Ennek megfelelően az Europolhoz továbbított 

adatok tekintetében az Europol keretében erre feljogosított személyek megvizsgálják, hogy a 

továbbított adatok az Europol feladatai szempontjából jelentőséggel bírnak-e. Ezt követően 

jogosult a tagállam a továbbított adatot feltölteni. Érdekes módon a határozat csak a tagállam 

feljogosításáról szól, arról, hogy a többi továbbító szerv (pl. uniós szerv, nemzetközi 

szervezet, harmadik felek) által küldött adatot ki fogja rögzíteni, nem tesz említést a határozat. 

A személyzetnek a lehető leghamarabb kell ezt a kérdést megvizsgálni, de végső határidőként 

a határozat az Europol általi kézhezvételtől számított 6 hónapot határozza meg. Ezen határidő 

elmulasztása esetében az adatokat törölni kell, illetve meg kell semmisíteni, és erről az 

Europolnak értesítenie kell a küldő tagállamot, és itt nem feledkezik meg a jogalkotó az uniós 
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szervekről és a harmadik felekről sem, de a felsorolásból kimaradtak a nemzetközi 

szervezetek. [2009/1010/IB kerethatározat 2-3. cikk, 5. cikk] 

Néhány állam azonban az automatizált adatfeltöltés lehetőségével él, amely esetében 

viszont éppen az emberi tényező van kiiktatva. Hogyan történik ebben az esetben a célhoz 

kötöttség elvének és a szükségesség követelményének vizsgálata?
213

 

 

2.3.2.2. Az adatkezelés időtartama 

Az adattárolás maximális időtartama nincsen meghatározva. Hároméves 

felülvizsgálatot ír elő a határozat, amely a személyes adatok kezelésének jogszerűségi 

vizsgálata tekintetében véleményem szerint indokolatlanul hosszú.  

Az Europol Információs Rendszer esetében a felülvizsgálatot ugyanaz az egység 

végzi, amely a bevitelt és a törlést. Más adatállomány esetében az Europol a kötelezett. 

Ugyanők jogosultak az adatkezelés meghosszabbításáról dönteni, amelynek tartama három év 

lehet. Ha elmulasztják a döntést, akkor az adatokat az Europol-határozat rendelkezésénél 

fogva törölni kell. 

A hároméves intervallum letelte előtt három hónappal az Europol értesíti erről a 

tényről a tagállamokat. 

Előfordulhat, hogy a tagállam a hazai adatállományából törli az Europol által is kezelt 

adatot, ekkor az Europol is törölni köteles az érintett adatot. A határozat kivételt enged az 

általános tilalom alól. Nem kell abban az esetben törölni az adatot, ha további érdeke fűződik 

az adatkezeléshez. Ennek az indoknak szélesebb operatív bűnüldözési információn kell 

alapulnia, mint amivel egyébként a tagállam rendelkezik. Erről a tényről értesíteni kell a 

tagállamot. 

 

Az adatalany érdekei védelmében a határozat azt tartalmazza, hogy az adat nem 

törölhető, ha az az adatalany érdekeit sértené, de ebben az esetben a felhasználás csak az 

adatalany egyetértésével történhet. 

 

2.3.2.3. Az érintett személy jogai 
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 BIEGAJ, Agnieszka (szerk.): Europol Szemle. Általános jelentés az Europol tevékenységéről, Európai 

Rendőrségi Hivatal, 2011, 12. o.  
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Az adatalany védelme érdekében az Európai Rendőrségi Hivatalról szóló határozat 

rögzíti az egyén hozzáférési jogát, az adatalany adathelyesbítési és adattörlési jogát, valamint 

a jogorvoslathoz való jogát. Ezen jogok biztosítása az információs önrendelkezési jog 

érvényesülésének garanciái. 

 

Minden személynek joga van ahhoz, hogy ésszerű időközönként információt kérjen 

arra vonatkozóan az Europoltól, hogy kezelnek-e róla személyes adatot, illetve melyek a 

kezelt adatok.  

A kérelmező a kérelmet bármely tagállamban, az erre kijelölt tagállami hatóságnál 

előterjesztheti. A hatóság a kérelem előterjesztésekor nem terhelheti „túlzott költségekkel” a 

kérelmezőt. A költségek megfizetése esetén azonban a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 

a kézhezvételtől számított 1 hónapon belül megküldi az Europolnak.  

Az Europol a kérelmet már nem haladéktalanul, hanem „alaptalan késedelem nélkül” 

megvizsgálja. Ez a kitétel az Europol válaszára nézve nem sürgető, hiszen ha van elegendő 

munkája, akkor nem alaptalan a késedelme. A válaszadásra megállapított végső határidő a 

kézhezvételtől számított három hónap. Ezen idő alatt az Europol konzultáció végett megkeresi 

az érintett tagállam hatóságát. Nincsen azonban lefektetve az, hogy mi annak a 

jogkövetkezménye, ha a tagállam megfelelő határidőn belül nem szolgáltat adatot. A válasz 

tekintetében a tagállami hatóság kifogással élhet. 

A kérelmet el kell utasítani – figyelembe véve a kérelmező érdekeit is –, ha a teljesülés 

a) az Europolt feladatának megfelelő teljesítésében akadályozná, 

b) azt tagállamok biztonsága, közrendje indokolja, 

c) bűncselekmények megelőzés érdekében szükséges,  

d) tagállami nyomozás sikerességét veszélybe sodorná, vagy 

e) harmadik felek jogai vagy szabadságai ezt indokolják.  

Az Europol-határozat angol nyelvű és magyar nyelvű változatában is gyakran 

alkalmazzák a többes számot, jóllehet a jogalkotónak nem vagyok biztos abban, hogy az lett 

volna a célja, hogy legalább két tagállam biztonsága, közrendje vagy legalább két harmadik 

fél joga, szabadsága esetén lehessen csak a kérelmet elutasítani. Márpedig ez a 

megfogalmazás csak így értelmezhető, az Europol jogértelmezését azonban nem ismerjük. 

Elutasítás esetén az Europol tudatja a kérelmezővel, hogy lefolytatta a kívánt 

ellenőrzést, anélkül, hogy információt szolgáltatna arról, hogy közöl-e a kérelmezőről adatot. 
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A hozzáférési jogosultság azt is magában foglalja, hogy a kérelmező ésszerű 

időközönként a közös ellenőrző szervhez forduljon jogszerűségi ellenőrzés lefolytatása 

iránt. A közös ellenőrző szerv nem fedhet fel azonban arról információt, hogy az Europol 

kezel-e róla adatot, csak annyit, hogy az ellenőrzést lefolytatta. [Europol-határozat 30. cikk] 

 

Az adatalanynak joga van továbbá ahhoz is, hogy téves adatának törlését vagy 

helyesbítését kérje.  

Az adat törléséről, illetve helyesbítéséről az a tagállam dönt – az Europollal 

együttműködve –, amely érintett az adatkezelésben. Kivételt képez ez alól, ha az adat téves 

volta a továbbítás helytelenségéből, jogszerűtlenségéből adódik, vagy ha az Europol tévesen 

vagy jogszerűtlenül veszi át, rögzíti, tárolja. Ekkor az Europol köteles a téves adatot törölni 

vagy helyesbíteni.
214

 Ha harmadik fél által továbbított adatról, vagy az Europol elemző 

tevékenysége folytán született adatról van szó, akkor az Europol jogosult eljárni a javítás 

tekintetében akár kérelem nélkül is.  

A törlés, illetve a helyesbítés tényéről és a helyes adatokról az adatokat átvevő 

tagállamokat, harmadik feleket értesíteni kell azzal, hogy ők is töröljék a téves adatot, ha ez 

nem lehetséges, a jövőbeli feldolgozás megakadályozása végett zárolni kell ezeket az 

adatokat.  

A kérelmezőt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb három hónapon belül 

értesíteni kell a helyesbítés, illetve a törlés megtörténtéről. [Europol-határozat 31. cikk] 

 

2.3.2.4. Adatbiztonsági rendelkezések 

Az adatvédelem érvényesüléséhez nemcsak a megfelelő jogi garanciák lefektetése 

szükségesek, hanem az informatikai háttér biztosítása is. Az adatbiztonság területén az 

Europol feladata, hogy biztosítsa azokat a technikai és szervezési kereteket, amelyek az 

adatfeldolgozó berendezések, adathordozók és adatok szükséges védelmét biztosítják.  

 

Az adatbiztonsági követelmények minél szélesebb körű teljesülése érdekében az 

Europol szerzi be még a tagállami hatóságok hardver és szoftver eszközeit is, tartja azokat 

karban, fejleszti, állítja be a hozzáférési jogosultságokat.  

                                                      
214

 Ha az Europolban merül fel kétség, hogy a részére továbbított adat pontatlan vagy nem naprakész, 

tájékoztatást kér az érintett uniós szervtől vagy harmadik féltől. [2009/934/IB határozat 20. cikk (3) bek.] Arról 

azonban nincsen szó, hogy a tagállamok tekintetében is alkalmazható-e ez az előírás. 
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Számítógépes program kizárólag az Europol jóváhagyásával telepíthető. A telepített 

eszközök jelenleg az Információs Rendszerhez, az elemzési munkafájlokhoz való 

hozzáféréshez, valamint az Europol szakértőkkel és összekötő tisztviselőkkel való hálózaton 

belüli kapcsolattartáshoz szükséges alkalmazást biztosítják, internetes elérhetőségre nincsen 

lehetőség.  

Ha valamilyen adatbázist kívánnak elérni, azt csak külön számítógépen tehetik meg.
215

 

A számítástechnikai rendszer esetében a rendszer azonnali helyreállíthatóságának, 

megbízhatóságának és sértetlenségének követelménye elsődleges szempont. A védelem 

szükségessége azonban csak addig áll fenn, amíg annak költségei arányban állnak az így 

elérni kívánt céllal. 

 

Az Europolnak komoly erőfeszítéseket kell tennie annak érdekben, hogy az adatokat 

tároló berendezéseket megvédje az illetéktelen hozzáféréstől (berendezéshez való hozzáférés 

ellenőrzés). Az adathordozók esetében a határozat a jogosulatlan olvasás, másolás, 

megváltoztatás és törlés (megsemmisítés) elleni védelmet említi (adathordozók ellenőrzése). 

Nem gondolnám azonban, hogy ne vonatkozna például a jogosulatlan továbbításra vagy 

nyilvánosságra hozatalra. 

Személyes adatokat adatfeldolgozó rendszerbe csak az erre jogosult személyek 

vihetnek be, használhatják azokat (felhasználók ellenőrzés), és csak meghatározott körben 

rögzített adatokhoz férhetnek hozzá (adathozzáférési jogosultság ellenőrzése), ebből 

kifolyólag szükséges annak rögzítése, hogy valamely adatot ki és mikor rögzített a 

rendszerben (adatbevitel ellenőrzése). 

 A személyes adatok tárolása során is különösen fontos a védelem, így az adat 

törlésétől (megsemmisítésétől), megváltoztatásától vagy jogosulatlan vizsgálatától (tárolás 

ellenőrzése).  

A személyes adatok kezelése kapcsán az adattovábbítás bármely módja esetén fontos 

követelmény, hogy megállapítható legyen mely szervekhez továbbítottak személyes adatot, 

illetve hogy hova lehet továbbítani (adattovábbítás ellenőrzése). Továbbítás esetén, ideértve 

az adathordozók szállítását is, biztosítani kell, hogy az adathoz olvasás, másolás, 

megváltoztatás, törlés (megsemmisítés) végett senki ne férhessen hozzá. [Europol-határozat 

35. cikk] 
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 Beszámoló az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenyégéről, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2011, 

247-248. o. 
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Az adatvédelmi biztos 2010-ben mind a NEBEK-nél, mind a Magyar Összekötő 

Irodánál adatvédelmi ellenőrzést tartott, amely során megállapította, hogy az adminisztráció 

hiányosságai miatt bizonyos adatvédelmi követelmények nem teljesültek. Nem volt 

ellenőrizhető egyes esetekben a személyes adat útja: így az, hogy mikor és kinek a részére 

továbbították az adatot. Szintén nem volt megállapítható az adatkezelés jogszerűsége egy-egy 

művelet tekintetében, mert intézkedés (például törlés) szükségességének feljegyzése ellenére 

nem rendelkeztek az intézkedés megtörténtéről.
216

 

 

Az Europol-információk titoktartási szabályzata meghatározza azokat a minimális 

biztonsági intézkedéseket, amelyeket „az Europol által vagy az Europolon keresztül 

feldolgozott valamennyi információra” alkalmazni kell, ideértve azt is, hogy ezeket a 

rendelkezéseket a harmadik felekkel kötött és kötendő megállapodások tekintetében is 

érvényesíteni kell. A biztonsági intézkedések ezen határozatnak megfelelő, a területükön való 

betartásáért a tagállamok viselik a felelősséget. [2009/968/IB határozat 2. cikk (1) bek., 

3. cikk (1) bek.] 

Az adatokat különböző védelmi szintekbe kell besorolni. Vannak a nyilvános 

információként vagy ilyenként azonosítható információk. Az ezen információ közé nem 

sorolható adatok a védelmi alapszint kategóriájába tartoznak, amelyekre vonatkozó biztonsági 

intézkedéseket az egyes tagállamok belső szabályai határozzák meg, mint például a személyes 

adatok védelmére, a titoktartásra vonatkozó szabályok stb.  

 A további biztonsági intézkedést igénylő adatok az Europol minősítési szintje hatálya 

alá tartoznak. Ez a minősítés csak akkor lehetséges, ha az feltétlenül szükséges, és csak a 

szükséges időtartamig. Négy minősítési szint van: „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!” 

és Korlátozott terjesztésű!”.
217

 Az adat attól függően sorolható ezen kategóriákba, hogy annak 

engedély nélküli hozzáférhetővé tétele rendkívül súlyosan sértheti, súlyosan sértheti, sértheti 

vagy hátrányosan érintheti az Europol, az EU vagy egy vagy több tagállam érdekeit. A fenti 

kategóriákon túl további figyelmeztető jelölés alkalmazható, amelynek célja, hogy az adott 

adat kezelésének, továbbításának stb. további feltételeit határozza meg. [2009/968/IB 

határozat 10. cikk (1)-(5) bek., melléklet] 

A tagállam részéről érkező információ minősítési szintbe való sorolása a küldő 

tagállam feladata, amelyet az Europol a tagállammal egyetértésben módosíthat. A tagállam 
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viszont bármikor jelezheti a minősítési szint módosítására irányuló igényét, és annak az 

Europol köteles eleget tenni. Ha a minősítési szint leszállításának vagy megszüntetésének 

feltételei fennállnak, és azt a körülmények engedik, a tagállam köteles annak megfelelően 

kérelemmel fordulni az Europolhoz. Ha az adat az Europoltól származik, akkor maga 

határozza meg a védelmi szintet. Ebben az esetben a minősítést bármikor módosíthatja, illetve 

meg is szüntetheti. Ha viszont az adat tagállamtól származik, vagy ilyen adatot is tartalmaz, 

akkor az Europol a tagállammal egyetértésben határozza meg az alkalmazandó védelmi 

szintet, ideértve azt is, ha utóbb annak módosítása történik. [2009/968/IB határozat 11. cikk 

(1) és (3)-(5) bek., 12. cikk (1)-(2) és (4)-(5) bek.] 

Az egyes információkhoz való hozzáférés jogosultjainak meghatározása az Europol 

rendelkezésein és előírásain alapul. [2009/968/IB határozat 13-14. cikk] 

 

Az adatbiztonság megvalósulását az Europol Biztonsági Bizottság ellenőrzi, azaz 

nem egy, az Europolon kívüli, független szerv teszi ezt, hiszen az az Europol és a tagállamok 

képviselőiből áll.
218

 

 

2.3.2.5. Az adatkezeléssel kapcsolatos felelősség 

Az Europol-határozat szól a felelősségi kérdésekről is. Az Europolnál kezelt adatok 

vonatkozásában a felelősség a tagállam és az Europol között oszlik meg.  

A tagállam felel az általa továbbított és/vagy rögzített adatok jogszerűtlen kezeléséért. 

Az Europolt terheli a felelősség az általa végzett elemzések eredményéért, az általa 

feldolgozott valamennyi adatért, valamint harmadik felek (ideértve a magánfeleket is) által 

továbbított adatok kezelésért, kivéve, ha azokat még nem rögzítették az Europol valamely 

adatállományában.  

Az adatbiztonsági kérdések tekintetében is az Europolt terheli a felelősség: az ő 

feladata az, hogy biztosítsa, hogy a harmadik felek által továbbított adatokhoz csak az erre 

feljogosított személyek férhessenek hozzá.
 
[Europol-határozat 29. cikk (1)-(4) bek.] 

A felelősség megosztásának az a hátránya, hogy ha nem állapítható meg, hogy melyik 

szerv hibázott, akkor az érintett személy nem nyer jogorvoslatot. Míg ha egyetemleges 

felelősségük lenne, és egymás között kellene „elszámolniuk”, akkor a jogaiban sértett 

személynek nem kellene azt bizonyítani, hogy mely adatkezelő járt el jogszerűtlenül, pusztán 

elegendő lenne a jogszerűtlenség tényét. Erre az esetre az egyetemleges felelősség biztosítása 
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a sérelmet szenvedett félnek mindenképpen fontos lenne, hiszen ennek hiányában nem 

nyerhet a jogsérelem orvoslást. Ez a helyzet különösen akként fordulhat elő, hogy az 

adatkezelés kapcsán nem kap minden információt, így nem tudja a felelősség szempontjából 

releváns körülményeket megítélni.
219

 

 

Az Európai Rendőrségi Hivatalt kizárólag értesítési kötelezettség terheli, ha azt 

észleli, hogy harmadik fél vagy tagállam részvételével helytelen adat került bevitelre az 

Europol valamely rendszerébe, illetve valamely adatot helytelenül tároltak. Egyébként az ezt 

rögzítő fél a felelős. 

A felelősség megállapítása végett az adatok tárolása esetében mindig rögzíteni kell, 

hogy mely tagállam vagy harmadik fél továbbította azt, illetve, hogy az az Europol 

elemzésének az eredménye-e. [Europol-határozat 29. cikk (5) bek.] Ezen meghatározásból 

kimaradtak az uniós szervezetektől származó adatokra vonatkozó előírások, és így a 

felelősség telepítése is. 

 

A felelősségi kérdések tisztázásánál azt kell leszögezni, hogy általában a jogalkotó 

hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy milyen felelősségi alakzatot ír elő egyes 

jogsértések esetében, azaz választhat a büntetőjogi, a polgári jogi és egyéb felelősségi 

alakzatok közül. [X and Y v. the Netherlands (Application no. 8978/80)] Az EJEB – orvosi 

adatok továbbítása vonatkozásában – azonban azt mondta ki, hogy a magánélethez való jogot, 

mint „polgári jogot” kell értékelni. [M. S. v. Sweden (Application no. 74/1996/693/885)] 
220

 

Az Europol-határozat kimondja, hogy a tagállamot a belső joga szerint terheli 

kártérítési kötelezettség az általa okozott károkért. A határozat csak a magánszemélyeknek 

okozott károkról szól, az Alaptörvény szerint viszont jogi személyt is megillet a személyes 

adatok védelméhez való jog. Így kérdésként merül fel, hogy a belső jogban szabályozott 

általános kártérítésre való jogosultság kiterjeszthető-e valamennyi jogalanyra jogsértő 

adatkezelés esetén.  

A károkozás fakadhat jogi vagy ténybeli hibából is.  

A kártérítés iránti keresetet azon tagállami bíróságnál kell benyújtani, ahol a károkozó 

magatartás történt. A tagállam nem hivatkozhat arra, hogy az Europol vagy másik tagállam 

téves adatokat közöl. Az ily módon kártérítési felelősséggel tartozó állam legfeljebb kérheti a 

kártérítés megfizetése után az Europoltól, illetve a másik tagállamtól a megfizetett összeg 
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megtérítését, ha a kárt téves adattovábbítás, tagállami kötelezettség elmulasztása vagy az 

Europolnál történt jogosulatlan vagy téves adattárolás vagy adatfeldolgozás okozta. Mentesül 

a visszatérítési kötelezettség alól a tagállam, illetve az Europol, ha bizonyítja, hogy a kárért 

felelős tagállam használta fel jogszerűtlenül az adatot. Ha a kár viselése tekintetében vita 

merül fel, akkor az igazgatótanács kétharmados többséggel dönti el az ügyet. 

Az Europol által, szerződésszegés folytán okozott kárért való felelősségének 

szabályait a szerződés, illetve a szerződésre alkalmazandó jog rögzíti.
 
 

A szerződésen kívüli károkozás esetében az Europol felel a szervei, illetve 

személyzete által a tevékenysége során okozott károkért. A károsult nemcsak kártérítést 

követelhet, hanem kérheti, hogy az Europol hagyjon fel a jogsértő tevékenységgel, vagy vonja 

vissza a jogsértő intézkedést. [Europol-határozat 52. cikk, 53. cikk (1)-(3) bek.] 

 

2.4. Információ-feldolgozó rendszerek 

2.4.1. Az információ-feldolgozó rendszerekről általában 

Az Európai Rendőrségi Hivatal céljának elérése érdekében adatokat dolgoz fel. Az 

Europol keretén belül az adatkezelés a nap 24 órájában készenlétben áll, amely nyilvánvalóan 

a bűnmegelőzés és bűnüldözés hatékonyságát segíti.
221

  

Az Europol működteti az Europol Információs Rendszert és az elemzési 

munkafájlokat. Az elemzési munkafájlok az Europol-határozatban jelentek meg, mint újfajta 

adatkezelési mód. Ezzel megnövekedett a személyes adatok kezelésének mennyisége is. 

Ezeken kívül egyéb adatfeldolgozó rendszert is létre lehet hozni. Ezt az igazgató 

javasolhatja, de az igazgatótanács fogja – a közös ellenőrző szervvel folytatott konzultációt 

követően – a végleges döntést meghozni, amelyet jóváhagyás végett a Tanács elé kell 

terjeszteni. Az új adatfeldolgozó rendszer létrehozásánál mérlegelni kell, hogy a meglévő 

rendszer(ek) keretei között nincs-e lehetőség az adatfeldolgozásra. Az igazgatótanács feladata, 

hogy az adatfeldolgozást kellő mértékben alátámassza, azaz az adatfeldolgozás feltételeit, 

illetve annak korlátait előírja.  

Az adatfeldolgozás adatvédelmi követelményeit az Europol-határozat tartalmazza, 

ennek megfelelően kell az adatfeldolgozás célját, idejét, az adatokhoz való hozzáférést, a 

kontrollmechanizmusokat stb. meghatározni. [Europol-határozat 10. cikk (1)-(3) bek.] Több 

alkalommal felmerült például, hogy a terrorizmus, valamint a gyermekpornográfia 
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tekintetében indokolt lehet egy külön adatbázis létrehozása. Az adatbázisok létrehozatalánál 

és az Europol egyéb tevékenysége esetében is fontos azonban szem előtt tartani, hogy az 

adatkezelés célja a bűnmegelőzés és bűnüldözés lehet, és nem a rendfenntartás vagy valamely 

állam biztonságának védelme.
222

  

Az Europol által fenntartott információs rendszer nemcsak az általa kezelt 

adatbázisokból, hanem a nemzeti összekötő szervek által kezelt adatbázisokból is áll. Az 

Europol nyilvántartásai a nemzeti egységek nyilvántartásaival összekapcsolhatók, egyéb 

adatbázissal nem.
223

 

 

2.4.2. Az Europol Információs Rendszer 

2.4.2.1. Az Europol Információs Rendszerben tárolt személyes adatok köre 

Az Europol Információs Rendszerben tárolt adatok kizárólag az Europol feladatainak 

teljesítése céljából kezelhetők. A tárolt adatok bűnüldözési és bűnmegelőzési célt szolgálnak. 

Ennek megfelelően olyan személyekre nézve lehet adatot felvinni, akivel szemben – akár 

tettesként, akár részesként – olyan bűncselekmény miatt indult, vagy zárult le büntetőeljárás 

bűnösséget megállapító ítélettel, amely az Europol hatáskörébe tartozik. Ezek a tények az 

érintett tagállam joga szerint nyernek értékelést. Problémásabb azon adatok kezelése, 

amelyeket olyan „tényszerű jelek vagy megalapozott indokok” alapján kezel az Europol, 

amelyek az Európai Rendőrségi Hivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények feltételezhető 

elkövetőire vonatkoznak. [Europol-határozat 12. cikk (1) bek.] Az Europol-határozatban 

használt „tényszerű jelek vagy megalapozott indokok” kifejezés nincsen összhangban az 

egyébként az európai büntetőeljárási jogban elterjedt alapos vagy megalapozott gyanú 

fogalmával. Az eltérő fogalomhasználat arra enged következtetni, hogy a megalapozott 

gyanúnál tágabb fogalmi kört kívánt a jogalkotó az Europol hatáskörébe vonni. Ez a fajta 

fogalomhasználat azonban a tagállamok eltérő értelmezése folytán nemcsak a jogbiztonság 

problémáját veti fel, hanem adatvédelmi kérdéseket is feszeget.
224

  

Az Europol-határozat meghatározza a tárolt adatok körét, de nem differenciál annak 

tekintetében, hogy az adatokat bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból kezeli-e. Egyáltalán 
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mit jelent a bűnmegelőzés: elég egy bűncselekmény elkövetésének absztrakt veszélye vagy 

már valakinek a jogos érdeke vagy joga konkrét veszélybe is kell, hogy kerüljön?
225

  

A következő adatokat kezeli a Rendszer:  

a) „vezetéknév, leánykori név, utónevek és bármilyen álnév vagy felvett név;  

b) születés helye és ideje;  

c) állampolgárság;  

d) nem;  

e) az érintett személy lakóhelye, foglalkozása és tartózkodási helye;  

f) társadalombiztosítási számok, járművezetői engedélyek, személyazonossági 

okmányok és útlevél adatai; és  

g) szükség esetén más, a személyazonosítást valószínűleg elősegítő ismertetőjel, 

ideértve bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjelet is, mint 

például a daktiloszkópiai adatokat és a (DNS nem kódoló szakaszai alapján 

létrehozott) DNS-profilokat.” [Europol-határozat 12. cikk (2) bek.] 

Ez utóbbi meghatározásba sok fajta adat belefér, így különösen a faji hovatartozásra, 

vallási nézetre vagy politikai véleményre vonatkozó adat is, amely adatvédelmi szempontból 

problémát vethet fel.
226

 

Maga a határozat ad lehetőséget arra, hogy ezeken az adatokon kívül más adatokat is 

feldolgozzon a Rendszer, így tárolható 

a) „a bűncselekmények, feltételezett bűncselekmények és ezek (feltételezett) 

elkövetésének ideje, helye és módja;  

b) a bűncselekmény elkövetésére használt vagy használható eszközök, a jogi 

személyekre vonatkozó információkat is beleértve;  

c) az üggyel foglalkozó hatóságok és ügyiratszámuk;  

d) a bűnszervezethez tartozás gyanúja;  

e) olyan bűncselekményekre vonatkozó ítéletek, amelyek az Europol hatáskörébe 

tartoznak;  

f) az adatokat bevivő fél.” [Europol-határozat 12. cikk (3) bek.] 
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Lényeges kiemelni, hogy a személyekre és a cselekményekre vonatkozó adatokat ily 

módon megkülönbözteti a határozat. Az is fontos lenne azonban, hogy a véleményen és 

tényeken alapuló adatokat is eltérő módon kezelje a rendszer („soft data” és „hard data”).
227

 

Ezek az adatok akkor is rögzíthetők és tárolhatók, ha konkrét személyhez nem 

köthetők. Egyéb, kiegészítő információ, amely az Europol vagy valamely nemzeti egység 

birtokában van, csak az Europol, illetve a nemzeti egység kérelmére továbbítható a másik 

félnek. Az adatokat törölni kell a Rendszerből, ha a büntetőeljárást megszüntették, vagy ha az 

érintett személyt jogerősen felmentették. [Europol-határozat 12. cikk (4)-(5) bek.] A 

büntetőeljárás megszüntetésére számos okból kerülhet sor, amely tagállamonként eltérő lehet. 

Az Europol Információs Rendszerben rögzített adatok körét az összekötő tisztviselők 

más, tagállami adatbázisokhoz való hozzáférési jogosultságuk útján „kiegészíthetik.”
228

 Azaz 

az Europol-határozat nem tesz különbséget abban a tekintetben, hogy az adat milyen úton 

jutott el a hozzáférésre jogosulthoz, így más adatbázisokból nyert adatok könnyen az Europol 

Információs Rendszer részévé is válhatnak.  

Ez felveti az adatbázisok összekapcsolhatóságának problémáját. Az adatok körének 

meghatározása kapcsán egyébként is fontos lenne az arányosság követelményét jobban 

érvényre juttatni. 

 

2.4.2.2. Az adatbevitelre és -hozzáférésre jogosultak köre 

 Az Europol Információs Rendszerbe adatot bevinni az Europol részéről az 

igazgató, az igazgatóhelyettesek és az Europol erre feljogosított alkalmazottja jogosult, a 

tagállamok részéről pedig a nemzeti egységek és az összekötő tisztviselők jogosultak. 

Ugyanők jogosultak hozzáférni az adatokhoz.  

Kérdésként merül fel, hogy az így megszerzett információkkal az összekötő 

tisztviselő, illetve a nemzeti egység mit tehet. Ennek szabályait már a belső jog határozza 

meg, ugyanakkor ennek különös jelentősége lehet például a nyomozási hatáskör 

megosztásánál, hiszen nem vagy nem feltétlenül az a szerv nyomozhat az így megszerzett 

információ birtokában, amelyik azt az Europol útján megszerezte.  

Az Európai Rendőrségi Hivatal részéről adatlekérdezésre akkor kerülhet sor, ha egy 

konkrét ügyben a feladata ellátásához szükséges. Az államok részéről történő lekérdezés 
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esetén viszont a belső jog (törvény és rendelet), illetve közigazgatási rendelkezések és eljárás 

határozza meg a lekérdezés kereteit, figyelemmel az Europol-határozatra is. A megjelölt 

személyeken és szervezeteken kívül a tagállamok által e célból kijelölt hatósága is jogosult 

lekérdezni az Europol Információs Rendszerből, azzal, hogy részére kizárólag az adatok 

rendelkezésre állásáról szolgáltatható információ. [Europol-határozat 13. cikk (1), (4), 

(6) bek.] 

Az Europol-egyezményben a tagállamok hozzáférési joga korlátozott volt: a 

bűnmegelőzési célból tárolt személyek személyazonosító adataihoz férhettek csak hozzá. 

Valamennyi adathoz csak akkor jutottak hozzá, ha azt egy nyomozás lefolytatásához kérték, 

és akkor is csak az összekötő tisztviselőkön keresztül. [Europol-egyezmény 7. cikk (1) bek.] 

Ez a kitétel a határozattal megszűnt, jóllehet az a célhoz kötöttség elvét szolgálta.
229

 

Az adatok módosítására, helyesbítésére, illetve törlésére kizárólag az adat 

bevitelére jogosult személynek van joga. Ha a másik fél azt feltételezi, hogy az adat 

módosítására, helyesbítésére, kiegészítésére, törlésére van szükség, akkor erről a másik felet 

értesíti, a jogosult fél pedig haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha többen 

vittek fel adatot a Rendszerbe, és valamely fél az általa bevitt valamennyi adatot törölni 

akarja, akkor az adatvédelmi felelősség átszállása végett ezen szándékáról értesíteni kell azt a 

személyt, aki – őt követőként – elsőként vitt be adatot. [Europol-határozat 13. cikk (2) bek.] 

 

2.4.3. Az elemzési munkafájlok 

2.4.3.1. Az elemzési munkafájlok szerepe 

Az Europol Információs Rendszeren kívül az elemzési munkafájlok fontos eszközei az 

Európai Rendőrségi Hivatalnak. A munkafájlok elemzéssel segítik a nyomozást, hiszen 

adatokat gyűjtenek és rendszereznek. Az elemzés három lépésből áll. Az első fázis keretében 

az EU bűnügyi helyzetének általános elemzése történik meg. A második lépésben már 

speciális, különösen veszélyes bűnöző szervezetek azonosítására kerül sor munkamódszereik 

felderítésével együtt. Az utolsó lépésben pedig a központi „figurákat” és feladataikat, a 

szervezetben betöltött szerepüket derítik fel.
230

 

 

2.4.3.2. Az elemzési munkafájlokban kezelt személyes adatok 
                                                      
229

 DE MOOR – VERMUELEN: i. m., p. 1101. 
230

 STORBECK: i.m., 12. o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



140 

 

A munkafájlok már tágabb személyi kört érintenek az Europol Információs 

Rendszerhez képest, mert az ott meghatározott személyeken kívül azon személy adatai is 

feldolgozhatók, aki  

a) tanúként beidézhető a büntetőeljárásban, 

b) valamely vizsgált bűncselekménynek az áldozata, vagy azzá válhat, 

c) az elkövetővel kapcsolatban állt, áll, a bűntársa,231
  vagy 

d) más módon a vizsgált bűncselekménnyel kapcsolatban információval szolgálhat. 

Az adatkezeléssel érintett személyek köre gyakorlatilag korlátlan.  

A kezelt adatok köre sincsen a munkafájlok esetében pontosan meghatározva azon túl, 

hogy annak kapcsolódnia kell az Europol hatáskörébe tartozó valamely bűncselekményhez. A 

határozat csupán annyi megszorítást tartalmaz, hogy „a faji vagy etnikai hovatartozásra, a 

politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra 

utaló személyes” adatokra, valamint „az egészségi állapotra vagy a szexuális életre 

vonatkozó” adatokra nem terjedhet ki az adatkezelés. Kivételt képez azonban ez alól, ha a 

felsorolt valamely szenzitív adat a munkafájl célját szolgálja, feltéve, hogy az kiegészíti a 

munkafájlba már bevitt adatot. Az Europol-határozat előírása folytán azonban tiltott kizárólag 

a felsorolt szenzitív adatok alapján keresni, ha az az adatkezelés célját nem szolgálja. 

[Europol-határozat 14. cikk (1) bek.]
232

  

 

Az egyes személyi körök tekintetében azonban eltér a kezelhető személyes adatok 

köre.
233

 Ha utóbb egyértelművé válik, hogy az érintett személy helytelen személyi 

kategóriában szerepel, akkor a másik kategóriába való áthelyezésnél csak azok az adatai 

vehetők fel, amiket a határozat megenged, egyébként a többi adata törlendő. Ha viszont több 
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kategóriába is besorolható az érintett személy, akkor valamennyi kategóriához köthető adata 

tárolható. [2009/936/IB határozat 6. cikk (7) bek.] 

 

2.4.3.3. A nemzeti egységek feladata 

A munkafájlba adatokat a nemzeti adatvédelmi követelményeknek megfelelően a 

nemzeti egységek szolgáltatnak hivatalból vagy az Europol kérelmére. Sürgősség esetén a 

kijelölt tagállami hatóságok közvetlenül is továbbíthatnak adatot az Europol felé. [Europol-

határozat 14. cikk (3) bek.] 

A tagállamnak értesítési kötelezettsége van – amely utóbb is megtörténhet – az 

adatkezelés célja, a felhasználásra, a törlésre vagy a megsemmisítésre vonatkozó korlátozások 

tekintetében, ideértve a hozzáférés általános és egyedi feltételeinek meghatározását is. A 

harmadik állam tájékoztatási kötelezettsége csak a cél és a felhasználási korlátozások 

meghatározása tekintetében áll fenn.  

Az adatok megérkezését követően haladéktalanul intézkedni kell a felől, hogy az 

adatok milyen mértékben kerüljenek be az adott elemzési munkafájlba. Az így továbbított 

adatokért a küldő állam felel, illetve az elemzési munkafájlban történő rögzítéséig a küldő 

állam joga az irányadó.  

Igaz ez akkor is, ha az adatot nem vették fel a munkafájlba, vagy ha felvett adatot 

tartalmazó iratról vagy dokumentumról van szó. Az imént említett adatok, iratok, 

dokumentumok megsemmisítésére vagy törlésére azonban nem kerül sor, hanem az Europol a 

munkafájloktól elkülönítve tárolja. Ezekhez az adatközlő tagállam (a harmadik államról nem 

tesz említést a határozat), az Europol igazgatója által kijelölt elemzők és más Europol-

személyzet férhet hozzá a határozatban megjelölt célból. A határozat egyik célként egy 

elemzési munkafájlban történő, későbbi lehetséges felvételt jelöl meg. Véleményem szerint ez 

a kitétel nem felel meg a hazai adatvédelmi követelményeknek, mert „az egyszer még jó lehet 

valamire” típusú adattárolás sérti a célhoz kötöttség elvét. Az információk tárolása továbbá 

történhet abból a célból, hogy a munkafájlba felvett adatok pontosak, relevánsak-e, valamint 

hogy az Europol-határozatban, illetve az érintett határozatban foglalt adatvédelmi 

követelmények teljesültek-e. 

 

Az Europol elemzési munkafájljaira vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról 

szóló határozat rögzíti a célhoz kötöttség elvét, eszerint elemzési célból személyes adat csak 

akkor kezelhető, ha 
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a) az megfelel az Europol-határozatban megjelölt célkitűzésnek, 

b) az adatok pontosak, relevánsak, 

c) az elemzési munkafájl céljához szükségesek, és 

d) a tárolásuk időtartama a szükséges időtartamot nem haladja meg. 

A határozat adatvédelmi szabályainak megítélése azonban, mint fentebb is láthattuk, a 

részletekben rejlik, így például abban, hogy az Europol mit tart a szükséges időnek. 

Ha fentebb meghatározott célok nem állnak fenn, akkor az érintett dokumentumot 

törölni kell, vagy meg kell semmisíteni. Akkor is így kell eljárni, ha az elemzési munkafájl 

lezárásra kerül. [2009/936/IB határozat 3. cikk (1)-(3) bek., 4. cikk (1) bek.] 

 

2.4.3.4. Az elemzési projekt 

Az elemzési projektet egy elemző csoport hajtja végre. Az elemző csoportot az 

Europol által kijelölt elemzők, valamint más Europol-alkalmazottak, az információt nyújtó 

vagy egyébként érintett államok összekötő tisztviselői és/vagy szakértői alkotják.  

Az elemző csoportban résztvevő elemzők jogállása eltér a többiekétől, mert kizárólag 

ők jogosultak adatfelvitelre és adatmódosításra. Valamennyi résztvevő jogosult azonban a 

munkafájlból adatot lekérdezni.
 
[Europol-határozat 14. cikk (2) bek.] 

 

Az elemzés lehet általános stratégiai jelentőségű vagy konkrét ügyben operatív céllal 

rendelkező. Előbbi esetben az elemzés eredményét minden tagállamnak megküldik, hiszen a 

cél a bűnmegelőzés, illetve a bűnüldözés területén való hosszú távú tervezéshez való 

segítségnyújtás. Ha viszont egyedi ügyben folyt elemzés, akkor csak az információt 

szolgáltató államnak és az elemzéssel érintett tagállamnak – ideértve azt az államot is, amely 

az elemző csoport felkérése folytán később válik csak érintetté – küldik meg. Megkapják 

továbbá azok az államok, akik a tárgymutató funkció alapján jelzik igényüket a tájékoztatásra. 

[2009/936/IB határozat 11. cikk, Europol-határozat 14. cikk (4) bek.]
234

  

A tárgymutató funkció a felhasználó személy számára információt szolgáltat arról, 

hogy az elemzési munkafájl feladatának ellátásához tartalmazhat-e releváns információt. Ezt a 

tájékoztatás iránti igényt írásban indokolással, az összekötő tisztviselő felettes hatóságának 

jóváhagyásával együtt kell előterjeszteni, és megküldeni az elemzés minden résztvevőjének. 

Ezzel ex lege az összekötő tisztviselő az elemző csoport teljes jogú résztvevőjévé válik. 
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A teljes jogú résztvevői minőséggel szemben az elemző csoportban résztvevők 

kifogást emelhetnek. A teljes jogúsággal együtt járó jogokat a résztvevő mindaddig nem 

gyakorolhatja, míg a kifogást el nem intézik. Ha nyolc napon belül a résztvevőknek, nem 

sikerül megállapodni, akkor az Europol igazgatója és a vitában érintett nemzeti egységek 

vezetői három napon belül megtárgyalják az ügyet. Ha a tárgyalás során nem születik közös 

álláspont, akkor a vitában érintett felek igazgatótanácsi képviselői elé kerül 8 napon belül az 

ügy. Ezen a szinten a vita mindenképpen lezárul: az érintett állam vagy lemond a teljes jogú 

részvételről vagy megegyezés születik. [Europol-határozat 14. cikk (5) bek., 15. cikk (3) bek.] 

 

Az Europol számára adatot továbbító állam jogosult főszabályként az általa 

továbbított adat kezelési feltételeit meghatározni, továbbításáról és operatív célú 

felhasználásról dönteni, továbbá ő minősíti az adatot, és változtathatja meg az adat 

minősítését is.
235

 Ha nem állapítható meg az adattovábbító állam, akkor felhasználásáról és a 

továbbításról az Europollal együtt az elemzésben résztvevők döntenek.  Ezen szabályok 

megtartása mellett lehet csak a nemzeti egységeket, kérésükre az összekötő tisztviselőket, a 

tagállamot érintő és az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmény között felfedezett 

összefüggésről értesíteni. 

Ha az Europolnak továbbított adatok bekerülnek valamely elemzési munkafájlba, és 

ennek során a Hivatal észleli, hogy a bevitt adatok olyan személyre vagy tárgyra vonatkoznak, 

amelyre nézve tagállam vagy harmadik fél küldött már adatot, erről a tényről a tagállamot 

vagy a harmadik felet haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

Az elemzési munkafájlokból valamennyi résztvevő jogosult adatot lekérdezni. Az 

ellenőrzési mechanizmusokról a tagállamokkal együttműködésben az igazgatótanács dönt a 

közös ellenőrző szervvel történt konzultációt követően. Erre vonatkozóan az Europol-

határozat csak annyit tartalmaz, hogy a lekérdezések jogszerűségének ellenőrzésére 

alkalmasnak kell lennie. 

 

Az elemzési munkafájlok elkészítésében az Europol uniós (közösségi) 

intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, valamint harmadik államokkal 

és szervezetekkel együttműködést alakíthat ki, és annak keretében szakértőket vehet igénybe, 

feltéve, hogy a megállapodás megfelelő rendelkezéseket tartalmaz az információcserére 
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vonatkozóan és az így kicserélt adatok titkosságára. További feltétel, hogy a szakértő 

igénybevétele a tagállamok érdekében áll, és ezt a részvételhez való hozzájárulással 

valamennyi tagállam kifejezi. Így például az OLAF szakértői működnek közre az Európai 

Közösség pénzügyi érdekeit sértő cselekményekkel, illetve a csalással összefüggésben.
236

 

Az együttműködési megállapodásokban kell rögzíteni az együttműködés részletes 

szabályait, amelyet felülvizsgálat céljából meg kell küldeni a közös ellenőrző szervnek, amely 

a megállapodás módosítását igénylő észrevételeit megküldi az igazgatótanácsnak. [Europol-

határozat 14. cikk (6)-(8) bek.] 

 

2.4.3.5. Új elemzési munkafájlok létrehozása 

Az igazgató kizárólagosan dönt – az Europol, illetve egy adatot szolgáltató tagállam 

kezdeményezésére [2009/936/IB határozat 13. cikk (1) bek.] – egy elemzési munkafájl 

létrehozásáról, illetve annak tartalmáról. Az igazgató nemcsak a munkafájl nevét határozza 

meg, hanem az adatkezelés alapjául szolgáló körülményeket, célját, terjedelmét (a személyi 

kört és a kezelt adatokat, különös tekintettel a faji és etnikai hovatartozásra, a politikai 

véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, valamint az 

egészségi állapotra és a szexuális életre). [Europol-határozat 16. cikk (1) bek.] 

Az igazgató az utasításában meghatározza, hogy az Europol elemzési munkafájljaira 

vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló határozatban megjelölt adatkategóriák 

közül melyekre terjedhet ki az adatgyűjtés. Külön ki kell térnie arra, hogy a faji vagy etnikai 

hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a 

szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok 

felvehetők-e az elemzési munkafájlba, és ha igen, azt milyen okból tartja szükségesnek. Olyan 

személyről, aki kapcsolatban állt az elkövetővel vagy bűntársak voltak, a vizsgált 

bűncselekmény áldozata volt vagy az lehet, illetve tanúként beidézhető, személyes adat – az 

igazgató utasítása szerint létrehozott – elemzési munkafájlban csak akkor kezelhető, ha az 

igazgató megjelölte az adatkezelés szükségességét alátámasztó indokokat, és az adatkezelést 

az elemzési projektben résztvevő legalább két tagállam kifejezetten kérte. [2009/936/IB 

határozat 5. cikk (1)-(2) bek.]  

Az igazgató dönt az adatkezelés időtartamáról, amely azonban nem lehet 3 évnél 

hosszabb, kivéve, ha az adatkezelés céljára tekintettel az igazgató feltétlenül szükségesnek 

ítéli a további tárolást, akkor további 3 éves időszakra meghosszabbíthatja annak tartamát.  
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Az igazgató határozza meg az adatkezelés jogszerűsége feletti ellenőrzés gyakoriságát 

és annak naplózásának módját. Az igazgató jogosult továbbá az elemző csoportban 

résztvevőket megnevezni, valamint a munkafájlban szereplő adatok továbbításának feltételeit, 

a címzetti kört és az eljárás módját meghatározni. 

Az igazgató ezen utasítási joga felett az igazgatótanács és a közös ellenőrző szerv 

gyakorol kontrollt. A közös ellenőrző szervnek csak észrevételezési joga van, amelyet 

megküldhet az igazgatótanácsnak, amely azonban teljes utasítási joggal rendelkezik, amely a 

munkafájl módosítására és lezárására is irányulhat. [Europol-határozat 16. cikk] 

 

2.5. Együttműködés állammal, más szervezettel és természetes személlyel 

2.5.1. Az együttműködés közös szabályai 

Az Europol nem egy önmagában működő szervezet, hanem államokkal, 

szervezetekkel és magánszereplőkkel is együttműködik. Állammal vagy szervezettel való 

együttműködésre az Europol-határozat speciális szabályokat tartalmaz. Ennek közös 

szabályait tárgyalja a jelen fejezet. 

 

Az adattovábbítás minden esetben célhoz kötött: a továbbított adatot a címzett csak 

arra a célra használhatja fel, amilyen célból részére az Europol továbbította.  

 

Ha az együttműködés keretében tagállam adatot továbbít az Europol felé, akkor 

főszabályként a küldő államot illeti meg a rendelkezés joga az adatok felett. Csak akkor 

továbbíthatja az Europol a részére megküldött adatot, ha ahhoz a tagállam hozzájárult. A 

tagállam előzetes hozzájárulását is adhatja az adattovábbításokhoz, amely lehet általános 

hozzájárulás vagy feltételekhez kötött. Az előzetes hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 

[Europol-határozat 24. cikk (1) bek.] A közvetlen és a feltétel nélküli közvetett 

információcsere esetén különösen fontos, hogy a küldő állam kontrollja fennmaradjon az 

adatok felett. Azaz fontos, hogy a továbbított adatok kezelése során feltételeket tudjon szabni 

a küldő állam.
237

 

Ha nem tagállam továbbítja az adatot az Europol számára, akkor az adat 

továbbküldése esetén az Europolnak meg kell győződnie arról, hogy annak továbbítása nem 
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veszélyezteti-e valamely tagállam feladatának megfelelő teljesítését vagy biztonságát és 

közrendjét, és nem okozhat-e neki egyéb módon hátrányt. [2009/934/IB határozat 9. cikk 

3. pont]
238

 

Az Europolnak a hozzá érkező információ vagy információforrás megbízhatóságát 

értékelni kell. A küldő uniós szerv, illetve harmadik fél jogi előírás folytán is kell, hogy 

értékelje azokat, ezzel segítve az Europol munkáját. [2009/934/IB határozat 19. cikk (1)-

(2) bek.]
239

 

Az adattovábbítás jogszerűsége biztosításáért az Europol viseli a felelősséget. A 

jogszerűség ellenőrizhetősége érdekében az Europol nyilvántartást vezet minden a 

tagállamtól érkező adattovábbításra, illetve az Europol által így megszerzett adat uniós vagy 

harmadik állam vagy szervezet részére történt továbbításáról és a továbbítás indokairól. 

[Europol-határozat 24. cikk, 2009/934/IB határozat 10. cikk] 

 

Az együttműködések másik oldalát az adatok továbbítása iránti megkeresések adják, 

melyeknek tartalmazniuk kell az adatkezelés célját, egyébként az nem teljesíthető. 

Főszabályként „a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes adatok, valamint a 

személy egészségi állapotára vagy a szexuális életére vonatkozó adatok nem továbbíthatók, 

kivéve, ha azok továbbítása feltétlenül szükséges.”  

Az Europol személyes adatokat csak azzal a feltétellel továbbíthat uniós szervnek 

vagy harmadik félnek, ha az „kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat helyesbíti 

vagy törli akkor, ha tévesnek, pontatlannak, már nem naprakésznek bizonyulnak, (…) azokat 

nem kellett volna továbbítani,” vagy ha azok már nem szükségesek a továbbítás okaként 

megjelölt célokra. [2009/934/IB határozata 15. cikk, 16. cikk (1) bek. 1. mondat, (3) bek.] 
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Az Europol államokkal és szervezetekkel való együttműködése során az adatvédelmi 

kérdésekben való bizonytalanságot stratégiai-technikai megállapodásokkal hidalta és 

hidalja át, amely lényegében egy formális együttműködést jelent.  

Az operatív jellegű megállapodásokban azonban az emberi jogok és különösen az 

adatvédelem kérdésköre nem megkerülhető, hiszen személyes adatok továbbítására 

szerződnek a felek. Ebben a tekintetben a stratégiai megállapodás az operatív jellegű adatok 

cseréjére vonatkozó megállapodás előszobájának is tekinthető. [2009/934/IB határozat 1. cikk 

g)-i) pont]
240

 

 

2.5.2. Uniós (közösségi) intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és 

ügynökségekkel való együttműködés 

2.5.2.1. Az együttműködésről általában 

Az Europol együttműködést alakíthat ki feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 

az Európai Unió (Közösség) által létrehozott intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és 

ügynökségekkel. Ezt a fajta együttműködést a Stockholmi Program fogalmazta meg 

követelményként.
241

 Az Europol-határozat nevesíti az Eurojustot, az Európai Csalás Elleni 

Hivatalt (OLAF), az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget (Frontex), az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL), 

az Európai Központi Bankot, valamint a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontját (EMCDDA). 

Az együttműködés kereteit az egyes megállapodások rendezik. Az együttműködés 

lehet operatív célú, stratégiai vagy műszaki jelentőségű. Csak a személyes adatok 

továbbítására irányuló szerződéskötés esetében kell – a közös ellenőrző szervvel történt 

konzultációt követően – az igazgatótanács előzetes jóváhagyása, a minősített adatok esetében 

nem. 

Az ilyen megállapodások hatályba lépését megelőzően is történhet adattovábbítás az 

érintett szervek között. A hatálybalépést megelőző időintervallum behatárolására nem ad 

magyarázatot az Europol-határozat. Így kérdésként merül fel, hogy a megállapodás 

megkötésére irányuló egyeztetés szakasza esetében adott-e kizárólag ez a lehetőség, vagy már 

ezt megelőzően is. Véleményem szerint a helyes értelmezés az lenne, ha a szerződés aláírása 
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és hatálybalépése közötti időszakra vonatkozna. [Europol-határozat 22. cikk (1)-(3) bek.] Ezt 

az álláspontot erősíti az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek között a 

személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok 

elfogadásáról szóló határozat is. 

Személyes adat egyébként az Europol részéről uniós szervnek akkor továbbítható, ha 

az operatív vagy együttműködési megállapodást már megkötötték, és az adott adat a szerv 

jogszerű feladatainak ellátásához szükséges. 

Minősített adat tekintetében a határozat nem jelöl meg célt, csak azt határozza meg 

feltételként, hogy legyen egy már megkötött (de nem feltétlenül hatályba lépett) titokvédelmi 

megállapodás. [2009/934/IB határozat 11. cikk] 

 

2.5.2.2. Néhány megállapodásról 

A következőkben néhány megállapodást nevesítek az előbbi megállapítások 

illusztrálására. Az Europol és az Eurojust között az együttműködési megállapodás
242

 2004. 

június 9-én született. Az Europol az együttműködés keretében az adatok és információk 

gyűjtését, rendszerezését és egyéb kezelését végzi, míg az igazságügyi együttműködés 

területén eljáró Eurojust az érintett nyomozó hatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti 

koordinációt jelenti a több tagállamot érintő bűncselekmény miatti felelősség megalapozása 

végett, így különösen a nyomozások, vádemelések összehangolása, segítése és a 

megkeresések teljesítésének támogatása a feladata.
 

Az Eurojust ezen cselekményeit az 

Europol adatbázisaira támaszkodva végzi. Ha az Eurojust tagja útján jár el, jogosult tagállami 

szervnél nyomozás megindítását vagy vádemelést indítványozni, közös nyomozócsoport 

felállítását kérni, illetve feladatának ellátása céljából információhoz való hozzáférésre.
243

 

Az Europol és az Eurojust együttműködése szinte magától értetődő, hiszen mindkét 

szervnek a célja, a bűnüldözés részben ugyanaz, de eszközeik eltérőek, egymást kiegészítőek. 

Az Europol adatgyűjtő és -elemző tevékenysége során birtokába jutott információkkal konkrét 

eljárásban segíteni tudja az operatív munka koordinálását és a jogsegély teljesítését. Az 

Eurojust az Europol által kezelt adatokhoz nem férhet hozzá, csak akkor, ha az konkrét 

ügyben folytatott büntetőeljárásban válik szükségessé.
244

 

A megállapodás külön kiemeli annak fontosságát, hogy az Europol, illetve az Eurojust 

a közös nyomozócsoport felállításának előkészítő időszakában is segítséget nyújt a tagállami 
                                                      
242

 Agreement between Eurojust and Europol (2004) 
243

 HOLÉ (2008): i. m., 181. o. 
244

 KONDOROSI – LIGETI: i. m., 307-308. o. 
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hatóságoknak, és nemcsak a már létrehozott közös nyomozócsoport munkájában működik 

közre.
245

  

Egyébként a megállapodás stratégiai-technikai jellegű, azaz személyes adatok 

átadására nem kerül sor, sokkal inkább elemzések eredményeit továbbítják a szerződő felek. 

Mindkét szervezet – a nemzeti egységeken keresztül – kapcsolatban áll a tagállami 

hatóságokkal, amely útján egymást kölcsönösen támogatva kötelesek eljárni. [Art. 4. 1.]  

A megállapodás biztosítja az Eurojust számára, hogy az általa igényelt adat 

vonatkozásában hozzáférhet az elemzési fájlok adataihoz. [Art. 7. 3.] Az adathozzáférés az 

Europol irányába is hasonló módon történik: ha az Eurojust adatállományában létezik a kért 

információ, akkor ahhoz hozzáférést kap az Europol. [Art. 8. 2.] Az Eurojust azt is kérheti az 

Europoltól, hogy hozzon létre munkafájlt egy adott ügycsoportra nézve. [Art. 9. 2.]  

Egyébként az adattovábbítás megkeresés nélkül is megtörténhet, ha úgy gondolja az 

egyik fél, hogy a másik fél feladatának ellátásához valamely adat szükséges lehet. [Art. 14. 2.]  

A megállapodás az adatvédelmi elvek közül a célhoz kötöttség elvét rögzíti, továbbá 

azt, hogy az adattovábbítást dokumentálni kell. [Art. 13. 1., 4.] Ehhez kötődik, hogy az 

érintett személynek joga van tájékoztatást kérni. [Art. 15.] 

 

Az Europol együttműködik az Európai Igazságügyi Hálózattal is,
246

 amely az EU 

tagállamai közötti, kijelölt igazságügyi kapcsolattartók közötti viszonyrendszert jelenti. Az 

Európai Igazságügyi Hálózat a nemzetközi együttműködésben szerepet betöltő központi 

szerveket, valamint egyéb, általános és súlyos bűncselekmények ellen fellépő igazságügyi és 

egyéb hatáskörrel rendelkező szerveket foglalja magában. Ennek megfelelően egy tagállam 

legalább egy kapcsolattartót nevez ki. Az Igazságügyi Hálózat feladata is koordinatív-

támogató jellegű. Elősegíti a kapcsolattartók között a kapcsolat felvételét az igazságügyi 

együttműködés területén és folyamatos információs háttérül szolgál, melynek keretében az 

Europollal szorosan együttműködik. [2008/976/IB határozat 1. cikk, 2. cikk (1) bek., 3. cikk 

a) és c) pont] 

 

Az Europol az OLAF-fal
247

 is együttműködéses kapcsolatot alakított ki. Nemcsak az 

OLAF tájékoztatja a tagállamokat a felderített információkról, hanem a tagállami hatóságok 
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 NAGY Judit: i. m., 100. o. 
246

 Az Európai Igazságügyi Hálózatot a 98/428/IB együttes fellépés hozta létre, amelyet a Tanács 2008/976/IB 

határozata hatályon kívül helyezett, de megváltozott jogi környezetben továbbra is működik a Hálózat. 
247

 A Csalás Elleni Hivatal feladata a csalás, a korrupció, valamint a Közösség pénzügyi érdekeit sértő 

bűncselekmények felderítése. Az OLAF jár el továbbá minden olyan ügyben, ahol az uniós tisztségviselő olyan 
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és a közösségi intézmények is kötelesek jelezni, ha az OLAF feladatkörébe tartozó jogsértő 

cselekményt észlelnek.
248

  

Meg kell jegyezni, hogy az uniós szervek közül nemcsak az OLAF feladatkörébe 

tartozik a csalással szembeni fellépés, hanem az Europol hatáskörébe is. A két szerv közötti 

feladatmegosztás azonban még további tisztázást igényelne. Ez a jövőbeni együttműködés 

szempontjából is fontos lehet. 

Jelenleg az Europol és az OLAF közötti adatcsere sem vonatkozik személyes adatokra, 

csak stratégiai és technikai információra, jóllehet a Bizottság javasolta az együttműködés 

szorosabbá tételét.
249

 

 

A Frontexszel
250

 történő együttműködés abban különbözik az Eurojusttal vagy az 

Európai Igazságügyi Hálózattal folytatott együttműködéstől, hogy a Frontex a korábbi első 

pillér keretébe tartozik. Ezért is érdemel az kiemelést, hogy az adatkezeléseket tartalmuk 

szempontjából kellene megítélni, és nem az adott intézmény pillérrendszerbeli 

elhelyezkedéséből kiindulva, hiszen a bűnmegelőzési célú adattovábbítások a korábbi első és 

harmadik pillér keretében is előfordulnak, szorosan összefonódnak.
251

 

 

Az Europol az Európai Központi Bankkal 2002-ben kötött megállapodást
252

 az euró 

hamisításokkal szembeni hatékony fellépés érdekében. Az együttműködési megállapodásnak 

azért is van jelentősége, mert két szerződő félen keresztül más nemzetközi vagy nemzeti 

szervezettel fennálló kapcsolatokat is becsatornáznak, így az EKB részéről a nemzeti 

bankokkal, nemzeti bankjegy- és érmeszakértői központokkal, az Europol részéről a nemzeti 

egységeivel, valamint más nemzeti, európai (pl. Európai Bizottsággal) vagy nemzetközi 

szervezetekkel fennálló kapcsolatokat. Így a két szervezet „tudásanyaga” lényegesen kibővül. 

A felek között született megállapodás szerint az adatcsere vagy adattovábbítás 

személyes adatokra azonban nem terjedhet ki. [Bevezető rész, 1. cikk, 3. cikk (1) bek.] 

                                                                                                                                                                      
hivatali, szakmai kötelezettségét szegte meg, amely miatt fegyelmi vagy büntetőeljárásnak lehet helye. Mindezt 

közigazgatási típusú eljárásban teszi, és jelzésének megfelelően indulhat meg a büntetőeljárás vagy a fegyelmi 

eljárás. 
248

 HOLÉ (2008): i. m., 179-180. o. 
249

 DE MOOR – VERMUELEN: i. m., p. 1111. 
250

 A Frontexet a 2007/2004/EK rendelet hozta létre. Az ügynökség a határigazgatás keretében a tagállami 

operatív feladatok összehangolását látja el, ellátja a tagállamokat technikai és operatív információkkal, a 

határőrképzésben és kockázatelemzésben segíti őket, a határellenőrzéssel és -őrizettel összefüggő kutatási 

eredményeket figyelemmel kíséri. [2007/2004/EK rendelet 2. cikk (1) bek. a)-e) pont] 
251

 WOLTER– SCHENKE – HILGER – RUTHIG – ZÖLLER: i. m., S. 147. 
252

 Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Európai Központi Bank (EKB) között (2002) 
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A megállapodás azon túl, hogy közvetlen információtovábbítás alapjául szolgál, 

lehetővé teszi az Europol számára, hogy a hamispénz-figyelő rendszerhez (CMS adatbázis)
253

 

közvetlenül – kizárólag olvasási jogosultsággal – hozzáférjen. Ennek pontos kereteit az EKB 

elnöke és az Europol igazgatója levélváltás útján határozza meg. [4. cikk (1) bek.] 

A megállapodás alapján a Központi Bank tájékoztatja az Európai Rendőrségi Hivatalt, 

ha jelentős mennyiségű hamisítást fedez fel, illetve az új hamisítási osztályról is. Ez utóbbi 

esetben rendelkezésre bocsátja a hamisított euró egy mintapéldányát is. [4. cikk (3)-(4) bek.,] 

A megállapodás tárgyát képezik még bizonyos megkeresések teljesítése, így az 

Europol technikai elemzést küldhet a Központi Banknak a bankjegyhamisításokkal 

összefüggésben, továbbá a büntetőeljárásban előterjesztett technikai szakvéleményre, illetve 

bizonyítékok rendelkezésre bocsátására irányuló kérelmek teljesítése tárgyában 

együttműködnek, és vállalják, hogy válaszaikat összehangolják. [5. cikk] 

A szerződő felek között kijelölt kapcsolattartók működnek, valamint a másik szervhez 

összekötő tisztviselőket delegálhatnak. [7. cikk] 

A megállapodás ugyan kizárja a személyes adat továbbítását, de az együttműködés 

során számos bizalmas információ cserél gazdát. Erre tekintettel az adatvédelem és 

adatbiztonság különös jelentőséggel bír. A felek abban állapodtak meg, hogy a továbbított 

adatok tekintetében a címzett fél legalább olyan védelmet biztosít, mint az érintett adat 

vonatkozásában a küldő fél, ami együtt jár azzal, hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályaikat közelítik egymáshoz. Azaz az együttműködés tárgyát képező adat bizalmi 

szintjét az azt kezelő (küldő) szerv határozza meg, és kérheti a megfelelő védelem szintjének 

biztosítását. Az adatot szolgáltató fél a későbbiekben is rendelkezhet az adat bizalmi szintje 

felől: a bizalmi szintet csökkentheti, de azt meg is emelheti, illetve korlátozásokat is írhat elő, 

amit a másik fél köteles betartani. [8. cikk] 

 

2.5.3. A harmadik államokkal és szervezetekkel való együttműködés 

2.5.3.1. Az együttműködésről általában 

Az Europol jogi személy lévén harmadik államokkal és harmadik szervezetekkel a 

feladatainak ellátásához szükséges mértékben együttműködést alakíthat ki, és tarthat fenn. Az 

együttműködés jogi kereteit a szerződő felek megállapodás keretében rögzítik. 
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 A CMS adatbázis a tagállamokból (1338/2001/EK tanácsi rendelet) és más államokból (1339/2001/EK 

tanácsi rendelet) származó hamis euró bankjegyekre és érmékre vonatkozó technikai és statisztikai adatokat 

tartalmaz. 
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[Europol-határozat 2. cikk (1) bek., 23. cikk (1) bek.] Ennek előnye, hogy olyan államok is 

részt vehetnek az együttműködésben, amelyek nem uniós államok, de esetleg a jövőben azok 

lehetnek. Az Europol együttműködő tagjaként pedig kötelesek annak iránymutatásait 

betartani, így az uniós csatlakozás alkalmával már kevesebb probléma merülhet fel.
254

 

Az Europol-határozat 26. cikk (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Tanács 

határozatában az Európai Parlamenttel folyatott konzultációt követően elfogadta azt a 

határozatot, amely meghatározza azoknak az országoknak
255

 és szervezeteknek a jegyzékét, 

amelyekkel az Europolnak együttműködési megállapodást kell kötnie. [Europol-határozat 

26. cikk (1) bek.] Az idézett határozatban fellelhető lista utóbb az igazgatótanács bármely 

tagjának javaslatára módosítható. A javaslatot támogató igazgatótanácsi javaslatról a Tanács 

határozatban dönt. [2009/935/IB határozat 2. cikk] A megállapodás irányulhat operatív, 

stratégiai vagy technikai információk cseréjére. Az adatcsere kijelölt és azonosítható 

kapcsolattartón keresztül történhet. 

 

Az Europol-határozat akként rendelkezik, hogy a megállapodás hatályba lépését 

megelőzően az Europol bármilyen adatot, így személyes és minősített adatot is kaphat, és 

feladatainak ellátásához szükséges mértékben kezelhet is. A megállapodás hatályba lépését 

                                                      
254

 HEGYALJAI Mátyás: Europol – Irány Kelet-Európa, In: Belügyi Szemle 2004/5. szám, 64. o. 
255

 „Azon harmadik államok (…) jegyzéke, amelyekkel az Europol megállapodást köt: 

(…) 

— Albánia 

— Amerikai Egyesült Államok 

— Ausztrália 

— Bolívia 

— Bosznia-Hercegovina 

— Horvátország 

— India 

— Izland 

— Izrael 

— Kanada 

— Kína 

— Kolumbia 

— Liechtenstein 

— Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

— Marokkó 

— Moldova 

— Monaco 

— Montenegró 

— Norvégia 

— Oroszország 

— Peru 

— Svájc 

— Szerbia 

— Törökország 

— Ukrajna.” [2009/935/IB határozat melléklet] 
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megelőzően maga is továbbíthat adatot – személyes adat és minősített adat kivételével – az 

ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC), az Interpol és a Vámigazgatások 

Világszervezete számára. [Europol-határozat 23. cikk (2)-(4) bek.] Ezek a szervezetek a 

Tanács által elfogadott 2009/935/IB határozatban nevesítve szerepelnek. [2009/935/IB 

határozat melléklet 2. pont] A cél itt is a feladat jogszerű ellátása.  

Az Europol a megállapodás hatályba lépését megelőzően is ugyanolyan feltételekkel 

továbbíthat nemzetközi szervezetnek, illetve alárendelt szervének, egyéb bi- vagy 

multilaterális nemzetközi egyezménnyel létrehozott vagy ilyenen alapuló közjogi 

szervezetnek  adatot, ide nem értve a személyes adatot és a minősített adatot, ha az a címzett 

feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges. A felsorolt szervezeteken kívüli 

szervezetnek akkor továbbíthat az Europol – a személyes adat és minősített adat kivételével –

adatot, ha az Europol hatáskörébe tartozó deliktumok megelőzése vagy üldözése céljából 

elengedhetetlenül szükséges. A mérlegelés mindig egyedi esetekben történik. 

 

Személyes adatot és minősített adatot csak a megállapodás hatálybalépését követően 

továbbíthat az Europol. A megállapodás rögzíti a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

védelmi szabályokat, illetve minősített adat esetében a titokvédelmi szabályokat.  

A felsorolt harmadik szervezeteknek
256

 személyes adat és minősített adat akkor 

továbbítható, ha az Europol határozatban meghatározott cél elérése (az Europol hatáskörébe 

tartozó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése) érdekében az szükséges. 

 

Az Europol igazgatója a megállapodásban rögzítettektől eltérően is elrendelheti a 

szerződött államok vagy szervezetek részére személyes adat, illetve minősített adat 

továbbítását, feltéve, hogy azt a tagállamok alapvető érdekeinek védelme indokolja, vagy 

bűncselekmények, terrorcselekmények közvetlen veszélye esetén annak megelőzése 

érdekében szükségesnek ítéli. (A többes számok használata ebben az eseten is 

jogbizonytalanságot okoz.)  

Az adatvédelem megfelelő szintjét ebben az esetben az igazgató értékeli. Az igazgató 

minden lényeges körülményt köteles figyelembe venni, így különösen az adatok jellege 

határozza meg az adatvédelem biztosításának általános és különös szabályait, amellyel 

kapcsolatban ki kell kérni a címzett szerv véleményét. Az adattovábbításnak meghatározott 

célból kell történnie, és nevesíteni kell a tervezett adatkezelés tartamát. Az igazgató erről a 

                                                      
256

 A harmadik állam részére történő adattovábbítás a nemzeti kapcsolattartó pontként kijelölt illetékes hatóság 

részére történhet. [2009/934/IB határozat 17. cikk (2) bek.] 
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döntéséről és a figyelembe vett körülményekről a lehető leghamarabb értesíti a közös 

ellenőrző szervet és az igazgatótanácsot. [Europol-határozat 23. cikk (1) bek. b) pont, (4)-

(9) bek.] 

 

2.5.3.2. Néhány megállapodásról 

A fenti megállapításokra tekintettel néhány harmadik állammal és szervezettel kötött 

megállapodás lényegét ismertetem. Az Amerikai Egyesült Államokkal számos 

megállapodás született. Így példának kedvéért a 2001. évi megállapodás
257

 nem személyes 

adatok továbbítására irányult, hanem a bűnözési trendek, elemzések, valamint a szakmai 

ismeretek megosztására. A megállapodás lehetővé teszi azt is, hogy amerikai tisztviselőt 

küldjenek az Europolhoz, és fordítva. [6-8. cikk] Két összekötő tisztviselő van az Europol 

részéről Washingtonban már 2002 augusztusától, és számos összekötő tisztviselő Amerika 

részéről az Europolnál: a titkosszolgálattól (2006), az FBI-tól (2006) és a Postai Ellenőrző 

Szolgálattól (2007).
258

 

Az Europolon belül működik továbbá egy terrorizmusellenes csoport, amelynek a 

munkája az Europol tevékenységéhez képest nem tűnik forradalminak, de az jelentős, hogy az 

amerikai terrorizmusellenes szervvel együttműködik.
259

  

 

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a 2010/412/EU határozat
260

 

alapján született a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program (TFTP).
261

 Ez a 

megállapodás
262

 azonban nem az Europol, hanem az EU és az USA között köttetett, de 

ténylegesen ezzel az Europol kulcsszereplővé lépett elő az USA felé történő adattovábbítás 

tekintetében.
263
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258
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Az Europol feladata, hogy az USA részéről érkező megkereséseket ellenőrizze, és 

továbbítsa a pénzügyi üzenetek birtokában lévő szolgáltatóknak, illetve fogadja és továbbítsa 

a tagállami hatóságoktól érkező, a „terrorizmusnak vagy a terrorizmus finanszírozásának 

megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, illetve büntetőeljárás alá vonása” érdekében 

szolgáltatott adatokat. Ezen kívül az USA eseti adatszolgáltatással segíti az Europolt a 

hatáskörébe tartozó bűncselekmények vonatkozásában. [1. cikk (1) bek. b) pont, 4. cikk (4) 

bek., 9. cikk (1) bek.] 

A megállapodás alapján továbbá az Europol összekötő tisztviselőt is kinevezhet az 

USA pénzügyminisztériumához. [9. cikk (2) bek.] 

 

Az Europol (illetve jogelődje az EDU) és az Interpol közötti együttműködés 1994 óta 

áll fenn.
264

 Az Europol és az Interpol együttműködése azért szükséges, hogy a bűnmegelőzés 

és bűnüldözés területén a párhuzamosságot kiiktassa,
265

 hiszen a két szervezet feladatai 

eredendően ugyanazok, így az információgyűjtés, -továbbítás, nyomozás. Az egyes feladatok 

nem választhatók élesen szét, vannak olyan hatáskörök, amelyek inkább az egyik szervet 

jellemzik: az Europol inkább operatív információk összegyűjtésével és elemzésével 

foglalkozik, míg az Interpol a jogsegélyeljárásokban játszik fontos szerepet, de ez a 

különbségtétel a büntetőjogban nem elegendő.
266

 

 

2.5.4. Magánfelek és magánszemélyek267 által továbbított adatok 

 Magánféltől származó információ továbbítása – hasonlóan a korábbi együttműködési 

formákra – akkor lehetséges, ha az Europol feladatainak ellátásához szükséges. A privátszféra 

szereplőitől származó információk tekintetében az adatvédelmi rendelkezések betartására és 

betartatására különösen nagy szükség van, hiszen a magánfelek és -személyek tipikusan 

kereskedelmi célból gyűjtenek személyes adatokat, amelyek az eredeti céltól eltérően akár 

bűnüldözés vagy bűnmegelőzés céljára is felhasználhatók. Ha a tendenciát figyeljük, azt 

állapíthatjuk meg, hogy a magánszféra szereplőitől származó információknak egyre nagyobb 
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jelentőségük lesz, ezért azok tekintetében további garanciák szükségeltetnek. Előbbiek közül 

is kiemelendők a magánnyomozást végző szervezetek.
268

 

 

Ha a magánfél személyes adatot továbbít az Europol részére, azt az adatot az Europol 

csak akkor kezelheti, ha azt a tagállam nemzeti egységén keresztül – és nem közvetlenül – a 

nemzeti szabályoknak megfelelően továbbították. Azaz a nemzeti egység feladata az adatok 

jogszabályoknak megfelelő összegyűjtése, rendszerezése és továbbítása. [Europol-határozat 

25. cikk (3) bek. a) pont] 

Ha harmadik állam jogi személye részéről érkezik információ, akkor a harmadik 

állammal kötött együttműködési megállapodást kell irányadónak tekinteni erre az 

adattovábbításra is. Ebben az esetben is van egy kapcsolattartó, rajta keresztül történhet az 

információátadás. [Europol-határozat 25. cikk (3) bek. b) pont] 

Ha a harmadik állammal nincsen ilyen együttműködési megállapodás, akkor is csak 

olyan magánfél által fogadható el információ, amely szerepel az igazgatótanács által 

elkészített listán, feltéve, hogy az Europol és a magánfél szándéknyilatkozatot fogadott el. Ez 

igazolja a magánfél által kezelt adatok tárolásának jogszerűségét, és azt, hogy 

adattovábbításra csak az Europol jogszerű feladatainak ellátása érdekében kerülhet sor. Ilyen 

szándéknyilatkozat azt követően születhet, hogy a közös ellenőrző szerv véleményének 

beszerzését követően az igazgatótanács azt jóváhagyta. Harmadik állam magánfele részéről 

érkező adat esetében az Europol tájékoztatja azon tagállam nemzeti egységét, amely állam 

érdekeit az adat érinti. [Europol-határozat 25. cikk (3) bek. c) pont] 

Az olyan harmadik állam joga szerint létrehozott magánfél által továbbított adatok, 

amellyel az Europolnak nincsen együttműködési megállapodása, csak az Europol Információs 

Rendszerben, elemzési munkafájlban, illetve egyéb adatfeldolgozó rendszerben rögzíthetők, a 

rögzítés céljából kezelhetők, feltéve, hogy kapcsolódik egy már rögzített adathoz vagy egy 

nemzeti egység általi korábbi lekérdezéshez. [Europol-határozat 25. cikk (6) bek.] Ezen 

megfogalmazásból az következik, hogy ezek az adatok csak tárolhatók (rögzíthetők), és az 

adatkezelés egyéb formái nem érvényesülhetnek (pl. adattovábbítás).  

Ebben a körben arra is utalni kell, hogy bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból csak a 

felsorolt adatfeldolgozási rendszerekben kezelhető adat, így indokolatlan azok külön 

felsorolása. 
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Az Europol a magánfeleken túl a privátszféra további szereplőitől is szerezhet be 

adatot. Magánszemélytől szintén csak közvetett módon – vagy a nemzeti egységen keresztül 

vagy kapcsolattartón keresztül – kaphat információt. [Europol-határozat 25. cikk (5) bek.] 

Ha olyan harmadik államban tartózkodó magánszemélytől kap információt, amellyel 

nincsen együttműködési megállapodás, akkor az így továbbított adatot az Europol csak az 

érintett államnak vagy olyan harmadik államnak továbbíthatja, amellyel együttműködési 

megállapodást kötött.  A jogalkotó ebben az esetben elfeledkezett rendelkezni a 

tagállamokról. Az uniós államok így nem kaphatnak ilyen adatot, amit viszont harmadik 

államok tekintetében megenged. 

 

Az Europol a magánfeleken és magánszemélyeken túl közvetlenül is szerezhet 

információkat nyilvánosan elérhető forrásokból, így különösen a médiából, kereskedelmi 

adatszolgáltatótól, nyilvános adatszolgáltatótól. Az ily módon szerzett információkat is 

továbbítania kell a nemzeti egységeknek. [Europol-határozat 25. cikk (4) bek.] 

 

2.6. Közvetlen hozzáférés adatbázisokhoz 

Az Europol számára újabb információforrás, hogy a tagállami belső jog, uniós 

jogforrás vagy nemzetközi megállapodás alapján adatbázisból közvetlenül adatot kérdezhet le. 

Az adatbázishoz való hozzáférés általános és különös szabályait az egyes nemzeti, regionális 

vagy nemzetközi aktusok határozzák meg. Háttérjogforrásként az Europol-határozat 

rendelkezései alkalmazandók, ha attól eltérő, szigorúbb szabály nem létezik az adott 

adatkezelésre. [Europol-határozat 21. cikk, 25. cikk (1)-(6) bek. 1. mondat] 

 

Az Europolnak a VIS adatbázishoz közvetlen hozzáférése van, amely talán a 

legnagyobb határokon átnyúló adatbázis. Így ennek vonatkozásában különösen tekintettel kell 

lenni a hozzáférés feltételeire. Olyan mértékben férhet hozzá az Europol az adatokhoz, 

amilyen mértékben az szükséges a feladatainak ellátásához.
269

 [2008/633/IB határozat 7. cikk 

(1) bek. a) pont] A hozzáférés csak akkor történhet meg, ha jelentősen hozzájárul egy konkrét 

ügy eredményességéhez. A hozzáférést csak a legszükségesebb adatokhoz kellene biztosítani, 

így lehetőleg az utazás céljához vagy fényképhez nem, de ezt mindig esetről esetre kell 
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eldönteni a meghatározott szempontok figyelembevételével. Ezen adatkezelés felett szigorú 

felügyeletnek kellene megvalósulni, és saját ellenőrzési mechanizmusokat, elveket kellene 

lefektetni, de az Europol-egyezményben meghatározott kontrollmechanizmusokra történik 

csak utalás, amely jelenleg már nem is hatályosul. [8. cikk (2) bek.]
270

 

Problémásnak tartom, hogy a lekérdezés célja és lekérdezett adatok felhasználásának 

célja eltér egymástól. Az lenne indokolt, hogy csak abból a célból lehessen lekérdezni az 

adatokat, amire a későbbiekben fel is lehet használni: „kizárólag terrorcselekmények és egyéb 

súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása, valamint a büntetőeljárás 

céljából.” [8. § (3) bek.] 

Az így lekért adatok kivételesen sürgős esetben „terrorcselekmények, valamint egyéb 

súlyos bűncselekmények megelőzése és felderítése céljából harmadik ország vagy nemzetközi 

szervezet számára az adatokat a VIS-be bevivő tagállam hozzájárulásának feltételével, 

valamint az adatokat átadó vagy hozzáférhetővé tevő tagállam nemzeti jogával összhangban 

továbbíthatók, illetve hozzáférhetővé tehetők.” Ebben az esetben a határozat nem ír elő 

nyilvántartási kötelezettséget az adatot továbbító Europolnak, csak ha azt tagállam továbbítja. 

[8. § (3) bek.] 

Az önellenőrzés, a szankciók és a felelősség tekintetében is csak a lekérdező 

tagállamok számára határoz meg szabályokat, az Europol számára nem. [10-12. cikk] 

 

2.7. Az Europol adatkezelői tevékenysége feletti kontroll 

2.7.1. A kontrollról általában 

Lisken és Mokros egy tanulmányában az Europolt egyenesen „elszabadult” 

rendőrhatalomként aposztrofálta.
271

  Ezen állítás valóságtartalmának a vizsgálata történik meg 

ebben a fejezetben.   

Kérdés azonban, hogy a hatékony ellenőrzési rendszer közösségi szinten és/vagy 

nemzeti szinten kell, hogy megvalósuljon. Az adatvédelmi szabályok meghatározására és így 
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azok ellenőrzésére is két területen kerül sor: egyrészt tagállami szinten, másrészt az Europol 

szervezetén belül vagy egyébként uniós szinten.
 272

  Ezen a megkülönböztetésen túl egyéb 

csoportosítás is elképzelhető, és annak sokrétű és sok szintű jellegét az alábbi táblázat is 

jelzi:
273

  

 

Ellenőrzés 

szintje/Ellenőr-

zés szervei 

Általános 

kontroll 

Politikai 

kontroll 

Pénzügyi 

kontroll 

Adatvédel-

mi kontroll 

Bírói 

kontroll 

Nem független igazgató, 

igazgatótanács 

nemzeti 

egységek  

igazgatótanács igazgató, 

igazgatóta-

nács 

 

Független 

(annak 

deklarált) 

Tanács Európai 

Parlament, 

tagállami 

parlament 

Európai 

Parlament, 

Tanács, EU 

Számvevőszék 

közös 

ellenőrző 

szerv, 

nemzeti 

ellenőrző 

szerv, 

adatvédelmi 

tisztviselő 

EJEB, 

EU 

Bírósága, 

nemzeti 

bíróságok 

 

 Álláspontom szerint helyes, hogy számos kontrollszerv gyakorol felügyeletet az 

Europol tevékenysége, annak ellenére, hogy a hatékony jogorvoslathoz elegendő lenne egy 

jogorvoslati eljárás biztosítása. Mégis azt mondhatjuk, hogy a felsorolt szervek közül kevés 

rendelkezik valódi jogosítványokkal, ezért a felügyelet továbbra is hiányos az Europol felett. 

Ennek részletesebb kifejtésére a következő fejezetekben térek ki. 

 

2.7.2. Adatvédelmi kontroll 

2.7.2.1. Az adatvédelmi tisztviselő 

Az Europol-határozat megteremti az adatvédelmi tisztviselő működésének alapjait. Az 

adatvédelmi tisztviselő az Europol-személyzet független tagja. Fontos lenne azonban ennek 
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jogi kereteit megteremteni, hogy az adatvédelmi garancia megfelelően érvényesülhessen. Így 

rögzíteni kellene a kinevezés, a felmentés szabályait és a kinevezés hosszát, valamint a 

felelősségének alapját. Az Europol-határozat úgy rendelkezik, hogy függetlenségének 

garanciáit az igazgatótanács határozza meg. [Europol-határozat 28. cikk (1), (5) bek.] 

 

Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó szabályok túl általánosak. Feladatainak 

meghatározása sem egyértelmű: nem taxatív és nem elég konkrét ahhoz, hogy az adatvédelmi 

tisztviselő feladatai és eszközei megfelelő módon körvonalazódjanak. 

Az adatvédelmi tisztviselő biztosítja az adatvédelmi előírások betartását a személyes 

adatok vonatkozásában, továbbá azt, hogy a személyes adatok továbbításáról és beérkezéséről 

nyilvántartást vezessenek. Az adatvédelmi tisztviselő felelős azért, hogy az adatalanyok 

kérelme esetén tájékoztassák őket jogaikról. Az, hogy ezen feladatainak milyen módon tesz 

eleget, már nem képezi tárgyát az Europol-határozatnak. Együttműködik további Europol 

szervekkel: a közös ellenőrző szervvel, az adatfeldolgozási eljárásokért, képzésért és 

tanácsadásért felelős személyzettel. 

Az adatvédelmi tisztviselő évente jelentést készít, amelyet az igazgatótanács és a 

közös ellenőrző szerv elé terjeszt.  

A tisztviselő eljárása során minden adathoz hozzáférhet, és bármely Europol-

helyiségbe beléphet. Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátása végett az Europol 

kezelésében levő valamennyi adatot megismerheti. [Europol-határozat 28. cikk (2)-(3) bek.] 

Ez azt is jelenti, hogy az Europol szigorúan titkos minősítésű adataihoz is hozzáférhet. A 

minősített információk tekintetében az EU egésze tekintetében irányadó szabályokat 

alkalmazza. [Europol-határozat 46. cikk] 

Ha az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok jogszerűtlen kezelését észleli, akkor 

erről értesíti az igazgatót, és felhívja arra, hogy meghatározott határidőn belül szüntesse meg a 

szabálytalanságot. Ha ennek az igazgató nem tesz eleget, a tisztviselő az igazgatótanácsot 

értesíti, amely a közösen „kialkudozott” határidőn belül válaszadásra köteles. Ha az 

igazgatótanács sem szünteti meg a szabálytalanságot, a tisztviselő a közös ellenőrző szervhez 

fordulhat. [Europol-határozat 28. cikk (4) bek.]
274

 

A feladatai és jogosítványai alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az adatvédelmi 

tisztviselő egy véleményező, javaslattevő és nem döntést hozó szerv, azaz maga nem tudja a 

jogszerű állapotot helyreállítani. 
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2.7.2.2. A nemzeti ellenőrző szerv 

Tagállami szinten az Europol határozat alapján nemzeti ellenőrző szervet kell 

kijelölni, amely ellenőrzi és biztosítja, hogy az Europol adatbázisaiban az adatok rögzítése, az 

abból való lekérdezés, illetve az adatok továbbítása jogszerű legyen, ne sértse a személyes 

adatok védelméhez való jogot. 

 A nemzeti ellenőrző szerv adatvédelmi szempontból ellenőrzi a nemzeti egység és az 

összekötő tisztviselő munkáját is.   

Az ellenőrzés teljesítéséhez az Europol a következő eszközöket adja a nemzeti 

ellenőrző szervnek:  

a) saját összekötő tisztviselők hivatali helyiségeibe való belépés joga, 

b) irataikhoz való hozzáférés joga és 

c) a belső jog alapján vagy a nemzeti egységen keresztül vagy a saját összekötő 

tisztviselőn keresztül hozzáférhet a tagállam által, az Europol Információs 

Rendszerben rögzített adatokhoz, illetve az Europol által rögzített azon adatokhoz, 

amelyet egyéb rendszerben rögzítettek.  

A nemzeti ellenőrző szerv az Europolnál folytatott ellenőrzésről és az általa megtett 

lépésről értesíti a közös ellenőrző szervet. [Europol-határozat 33. cikk] A nemzeti ellenőrző 

szervek uniós szabály alapján jogosultak eljárni.
275

 

 

2.7.2.3. A közös ellenőrző szerv 

A közös ellenőrző szerv a kontrollmechanizmusok kiemelt szereplője, amelynek 

szabályai tekintetében az Egyezményhez képest lényeges változás nem történt.
276

 A közös 

ellenőrző szerv egy független ellenőrző szerv: ellenőrzi, hogy az Europolnál lévő adatok 

tárolása, feldolgozása, felhasználása, továbbítása jogszerűen történik-e. A közös ellenőrző 

szerv a nemzeti ellenőrző szerv 5 évre kinevezett legfeljebb két tagjából áll, akik 

tagállamonként együttesen egy szavazati joggal rendelkeznek. [Europol-határozat 34. cikk (1) 

bek.]  
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A fellebbezés elbírálására a közös ellenőrző szerv fellebbviteli bizottságot hoz létre, 

mely a közös ellenőrző szerv küldöttségének egy-egy tagjából áll, és minden tag mellé 

helyettes tagot kell kijelölni. [Eljárási szabályzat
277

 13. cikk (1) bek.] 

 

A közös ellenőrző szerv végleges és kötelező döntést hozhat. Fontos lenne, hogy a 

„senki nem lehet saját ügyének bírája” elv maradéktalanul teljesüljön a kontrolleljárások 

során.
278

 A közös ellenőrző szerv rögzíti ugyan a függetlenség elvét, és azt, hogy a tagok 

kizárólag jogszabályoknak vannak alárendelve, és nem utasíthatók, de ennek intézményi 

garanciáit is meg kellene teremteni. 

A közös ellenőrző szerv eljárási szabályzata tartalmaz ugyan az összeférhetetlenségre 

szabályokat, azonban az számos kérdést vet fel. Az összeférhetetlenséget az érintett tagnak 

kell bejelentenie, egyébként nem kerülhet sor a kizárására. Ha bejelenti „érdekeltségét”, akkor 

tartózkodnia kell a határozathozatalban való részvételtől. Nem egyértelmű a szabályzat 

megfogalmazása, miszerint „szükség esetén”
 
a szavazatok többségével kizárhatják az ülésen 

résztvevők
279

 „ezt a személyt”. Ebből a megfogalmazásból az következik, hogy nem minden 

esetben szavaznak a tagok a kizárásról, de hogy mely esetekben szükséges a szavazás, az nem 

derül ki. Úgyszintén nem világos, hogy a jogalkotónak az volt-e a szándéka, hogy az „ezt a 

személyt” kifejezés használatával a kizárásról való döntés csak az érdekeltségét bejelentő 

személyre vonatkozhat-e. Így kérdezem: hivatalból nem dönthet az ülés? A kizárt vagy 

visszalépett tag helyébe a póttag lép. Annak szabályai ugyanakkor nincsenek lefektetve, hogy 

mi történik, ha a póttag is összeférhetetlen.  

A fellebbviteli bizottságban való részvételre és az összeférhetetlenségre speciális 

szabályok vonatkoznak. A tag nem vehet részt a döntéshozatalban, ha bejelenti 

összeférhetetlenségét vagy kizárják. A tag köteles bejelentést tenni, ha „súlyos kétely merül 

fel a pártatlanságával kapcsolatban, vagy olyan egyéb körülmények merülnek fel, amelyek 

károsan befolyásolhatják egy fellebbezés megfelelő elbírálását.” További jóváhagyás nem 

kell ahhoz, hogy a döntéshozatalban ne vegyen részt. A bizottság akkor dönthet a kizárásról, 

ha a fellebbezéssel érintett valamely fél az imént meghatározott indokkal vagy a függetlenség 

hiányára hivatkozással kifogásolja a tagot vagy póttagot. [Eljárási szabályzat 4. cikk (2) bek., 

14. cikk (1)-(3) bek.] 

 

                                                      
277
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Az Europol köteles minden segítséget megadni a közös ellenőrző szerv munkájának 

ellátásához, így felvilágosítást adni, iratokba, fájlokba való betekintést biztosítani, minden 

hivatali helyiségbe belépést engedélyezni. Újdonság annak előírása, hogy a közös ellenőrző 

szerv együttműködik más ellenőrző hatóságokkal. És mint ahogy fentebb már említettem 

együttműködik az adatvédelmi tisztviselővel is. 

 

Ha a közös ellenőrző szerv jogsértést észlel, akkor észrevételeivel az igazgatóhoz 

fordul, aki erre vonatkozóan megküldi a válaszát. Ha a választ a közös ellenőrző szerv nem 

találja megfelelőnek, akkor az igazgatótanács elé kerül az ügy. 

A közös ellenőrző szerv – az adatvédelmi tisztviselővel szemben – érdemi döntést 

hozhat. A közös ellenőrző szervhez fordulhat a kérelmező, ha a hozzáférésre, ellenőriztetésre, 

helyesbítésre vagy törlésre irányuló kérelmére adott válasszal szemben fellebbez. A 

fellebbezésnek az sem akadálya, ha az eljárni jogosult és egyben kötelezett szerv határidőn 

belül nem hoz döntést.  Erről az Europol a válaszában tájékoztatja is a kérelmezőt. 

[Europol-határozat 32. cikk (1)-(2) bek., 34. cikk (2) bek. a)-b) pont, (4)-(5) bek.] A közös 

ellenőrző szerv által elfogadott eljárási szabályzat szerint a fellebbezést a válasz kézhez 

vételétől számított három hónapon belül írásban, panasz formájában nyújthatja be az érintett 

személy a közös ellenőrző szervnél. Ha a határozatot nem kézbesítik, akkor a kézbesítésre 

előírt határidő leteltétől kell a három hónapos határidőt számítani. [Eljárási szabályzat 18. 

cikk (1) bek.] Ebben az esetben az érintett személy anélkül élhet fellebbezési jogával, hogy 

tudna arról, hogy mi történt a kérelmével. A fellebbezést a közös ellenőrző szerv fellebbviteli 

bizottsága bírálja el. [Europol-határozat 34. cikk (8) bek.]  

A felek kérelmére őket az eljárás során meg lehet hallgatni. Az eljárás tehát nem 

kontradiktórius, és alapvetően az írásbeliségen alapul. A közös ellenőrző szerv eljárási 

szabályzata akként rendelkezik, hogy a fellebbezés elbírálása során az eljárást a kérelmező 

által megjelölt, az Unió valamelyik hivatalos nyelvén folytatják le. A szabályzat megjelöli, 

hogy ezt a nyelvet a felek nyilatkozattétele során, írásos dokumentumában, a bizottság 

jegyzőkönyvében és határozatában használják. A kérelmező a panaszt azonban más nyelven is 

benyújthatja, ha egyik uniós nyelv sem elérhető számára. Szükség esetén a tolmácsolás, 

illetve a fordítás térítésmentesen biztosított. [Eljárási szabályzat 17. cikk (1) és (3)-(4) bek., 

22. cikk (1) bek.] 

Az eljárás jogerős határozattal zárul. A közös ellenőrző szerv a határozatának 

meghozatala előtt egyeztet azzal a nemzeti ellenőrző szervvel vagy azzal a hatáskörrel 

rendelkező igazságügyi szervvel, ahonnan az információ származik vagy azzal, amelyik 
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közvetlenül érintett. A közös ellenőrző szerv a döntésében mindenfajta információközlést 

elutasíthat. A közös ellenőrző szerv határozatának végrehajtásáról az Europol gondoskodik. 

[Europol-határozat 32. cikk (3) bek., 34. cikk (2) bek. c) pont] 

A közös ellenőrző szerv csak kétharmados többséggel hozhatja meg határozatát az 

Europol kifogásával ellentétesen, ha a fellebbezés az Europol által az Európai Információs 

Rendszerbe bevitt adatokkal függ össze vagy elemzési munkafájlokban vagy egyéb Europol-

adatrendszerben rögzített adatokhoz való hozzáféréshez kapcsolódik, feltéve, hogy az Europol 

kifogását továbbra is fenntartja. A kétharmados szavazati többséget igénylő határozat 

meghozatala előtt a közös ellenőrző szerv az érintett tagállammal konzultál. Ha a kétharmados 

többség hiányzik a határozat elfogadásához, akkor értesíti a kérelmezőt a fellebbezése 

elutasításáról, anélkül, hogy a kérelmező adatára vonatkozó bármilyen információt, beleértve 

annak kezelésének tényét is, kiadna. A kétharmados döntési többség nem kell ahhoz, ha a 

kérelem ugyanezen adatok ellenőriztetésére irányul. Ebben az esetben a közös ellenőrző szerv 

gondoskodik arról, hogy az Europol elvégezze a szükséges ellenőrzést. Ennek megtörténtéről 

a kérelmezőt a közös ellenőrző szerv értesíti, de arra vonatkozó információt, hogy az adatait a 

szerv ténylegesen kezeli-e, nem adhat ki. [Europol-határozat 32. cikk (5)-(6) bek.] 

 

A közös ellenőrző szervnek javaslattevő szerepe is van, azaz valamely adatvédelmi 

probléma felmerülése esetén javaslatokat dolgoz ki az Europol számára. Tevékenységéről 

évente jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, de a jelentés 

nyilvánosságáról és a nyilvánosságra hozatal módjáról maga a közös ellenőrző szerv dönt. 

[Europol-határozat 34. cikk (6) bek.] Jóllehet szükséges lenne a nyilvánosság biztosítása 

ahhoz, hogy az Europolt ne „elszabadult rendőrhatalomlént”
280

  aposztrofálják. Természetesen 

mindezt azzal, hogy a nem közérdekű adatok ne kerüljenek a nyilvánosság elé.
281

 

 

2.7.3. Parlamenti kontroll 

A parlamenti kontrollról is meg kell emlékeznünk. Az Europol-határozat hatályba 

lépésével az Europol kormányközi szervből ügynökséggé lépett elő, amely együtt jár azzal is, 

hogy 2010. január 1-jétől nem a tagállamok hozzájárulásából gazdálkodik, hanem az EU 

                                                      
280

 v. ö. LISKEN – MOKROS: i. m., 200-205. o.  
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Biztos Irodája, Budapest, 2011, 251. o.] 
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költségvetési juttatásából. Ez azt is jelenti, hogy költségvetési szempontból az Europol feletti 

kontroll lényegesen megváltozott. 

Az EP általános ellenőrzési jogköre azonban számottevően nem változott.
282

 Az 

Europol-határozat csak annyit ír elő, hogy a Tanács elnöksége, az igazgatótanács elnöke, 

valamint az igazgató az Európai Parlament kérelmére köteles megjelenni az EP előtt 

kérdések megválaszolása végett, megteremtve ezzel a közvetlen információcsere lehetőségét. 

A válaszadás során azonban figyelemmel kell lenni a diszkréciós és titoktartási 

kötelezettségükre. [Europol-határozat 48. cikk] Az EP előtti beszámolási kötelezettség folytán 

az Europol tehát inkább a nemzeti kormányokhoz kötődik, mint a nemzeti parlamentekhez. A 

parlamenti kontroll biztosítása azért játszik kiemelt szerepet, mert az a demokratikus részvétel 

és ellenőrzés kulcsszereplője. Ez azért is jelentős, mert európai színtéren nincsen olyan szerv 

(pl. európai ügyészég), amely a törvényességi ellenőrzés tekintetében eljárhatna.
283

 

Az Europol munkaprogramját és az általános jelentést, valamint a költségvetés 

tervezetét és a költségvetést is tájékoztatás céljából megkapja. A közös ellenőrző szerv a 

tevékenységéről készült jelentést nemcsak a Tanácsnak, hanem az EP-nek is eljuttatja. 

[Europol-határozat 34. cikk (6) bek.] 

Mindemellett utalnom kell a Lisszaboni Szerződés által előidézett lényeges változásra: 

az Európai Parlament jogalkotóvá lépett elő. Az Europol-határozat azonban pusztán az EP 

véleményének kikérésével került elfogadásra. A Lisszaboni Szerződés az EP-re és a Tanácsra 

nézve jogalkotói kötelezettséget irányoz elő: a 88. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „az 

Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási eljárás 

keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg.” Így 

érdekes kérdés az, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével az Europol-határozatot 

felül kell-e vizsgálni. 

 

A tagállami parlamentek viszont még a csekély szerepüket is elveszítették a 

határozat hatálybalépésével, merthogy az Egyezménnyel szemben [34. cikk (3) bek.] még 

csak utalást sem tartalmaz a határozat a tagállami parlamenti jogokra. Ennek magyarázata az 

lehet, hogy az eredeti elképzelés szerint a Lisszaboni Szerződés korábban hatályba lépett 
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volna, mint az Europol-határozat, amelynek tekintetében a tagállami parlamentekkel az EP 

együtt dolgozott volna.
284

  

A tagállami parlamenteknek abban van szerepe, hogy az Europol felé történő 

adattovábbítás nemzeti szabályait hogyan határozzák meg, gondolva itt az adatok 

továbbítására és a szabályok alkotmányosságára. Kiemelést érdemel továbbá, hogy a 

parlamentek megkapják a jogalkotási aktusok tervezetét, amellyel kapcsolatban kifejthetik 

álláspontjukat.
285

 

A parlamentek a nemzeti kormányokon keresztül gyakorolnak még befolyást az 

Europol működésére. 

Az Europol feletti irányítási jogokat gyakorló igazgatótanács – melynek tagjai a 

tagállamok képviselői – a Tanács felé tartoznak jelentéstételi kötelezettséggel, amelyben a 

bel- és igazságügyi miniszterek – a nemzeti parlamentek ellenőrzése mellett – végzik 

tevékenységüket. Az igazgatótanácsba delegált taggal is lehetséges a közvetlen 

kapcsolattartás. 

Egyebekben pedig a nemzeti parlamentek általi ellenőrzés eltérő, azokat a belső jog 

határozza meg. Egyes parlamentek az Europolt érintő jogi aktusokat megtárgyalják, vagy 

tájékoztatás iránt fordulnak az Europolhoz.
286

 

 

2.7.4. Bírói kontroll287 

Bírósági fórum biztosításának alapjogi területen különös jelentősége van, mely 

megvalósulhat tagállami és államok feletti szinten. 

A nemzeti bíróságok előtti jogérvényesítés számos kérdést vet fel. Nincsen 

meghatározva pontosan, hogy milyen igénnyel lehet az Europol tevékenysége kapcsán a 

tagállami bíróságok előtt fellépni. Ez jelentheti-e azt, hogy bármely az Europol 

adatkezelésével összefüggő jogsértés miatt nemzeti bírósághoz lehet fordulni? Ez a fajta 

kiindulópont a jogorvoslathoz való jog nemzeti szinten való teljességét biztosíthatná, azonban 

számos nehézséggel találkozunk. 
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Érdekes kérdés lehet annak vizsgálata is, hogy a közösségi ellenőrző szerv döntése 

köti-e az eljáró bíróságot, hiszen a közösségi szerv döntése az érintettekre nézve jogi 

kötőerővel bír.
288

  

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a nemzeti bíróság teljes felülvizsgálati joggal 

rendelkezik-e.
289

 

Álláspontom szerint – mivel ezekre uniós dokumentum nem ad választ – a belső jog 

határozza meg. 

 

A jogorvoslati jog érvényesítésének egyik előfeltétele, hogy az érintett fél 

tájékoztatást kaphasson arról, hogy róla adatokat tárolnak. Ennek hiányában a jogorvoslati jog 

kiüresedik.
290

 Nemcsak az eljárás megindításához szükséges információk beszerzése nehéz,
291

 

hanem az eljárás aktáihoz való hozzáférés is megtagadható, ha azt „az Europol feladatainak 

megfelelő teljesítése, a tagállamok biztonságának és közrendjének védelme, illetve 

bűncselekmények megelőzése, a nemzeti nyomozás zavartalan folytatásának biztosítása, 

harmadik felek jogainak és szabadságainak védelme indokolja.” [Eljárási szabályzat 21. cikk 

(1) bek.] 

A nemzeti bíróságok előtt biztosított jogorvoslat tekintetében azonban azt 

mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ezen bírósági eljárás szabályozása a tagállamok 

kizárólagos jogalkotási hatáskörébe esik, így az eljárásrendje és megvalósulása tekintetében – 

az alapjogi követelményeken túl – semmi fajta előírás nem létezik. 

 

Az Europol-határozat hatályba lépéséig az egyezménynek talán a legtöbbet támadott 

rendelkezése (jegyzőkönyve) az Europol-alkalmazottak immunitása volt. Az Europolnak, 

szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről 

szóló jegyzőkönyv helyébe lépett az Europol-határozat. [Europol-határozat 62. cikk] Az 

Europol-határozat hatályba lépésével az EK kiváltságairól és mentességeiről szóló 

jegyzőkönyvet kell alkalmazni az Europolra is. [Europol-határozat 51. cikk (2) bek.]  

                                                      
288

 MILKE: i. m., S. 163-164. 
289

 KRÖGER, Nicoletta: Europol. Europäisches Polizeiamt und Individualrechtsschutz. Vereinbarkeit mit 

Grundgesetz und Europäischer Menschenrechtskonvention, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, 

Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004, S. 175. 
290

 BEAUCAMP: i. m., p. 805. 

MILKE: i. m., S. 166. 

KRETSCHMER: i. m., S. 172. 
291

 v. ö. III. fejezet 2.7.2.3. fejezet 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



168 

 

A jogorvoslati jog kérdéskörében rendkívül fontos annak kiemelése, hogy az 

immunitás megteremtése megakadályozhatja az egyéni jogok érvényre juttatását. Jóllehet az 

immunitás szükséges ahhoz, hogy a szervezet a feladatát el tudja látni, azaz van egy igazolt 

cél, amely érdekében a jogkorlátozás megtörténik. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy 

van-e az érintett személynek más lehetősége jogai védelme érdekében. [Waite and Kennedy v. 

Germany (Application No. 26083/94) Para. 63.]
292

 A tagállami képviselők, ezek tanácsadói, 

szakértői „feladataik ellátása, valamint az ülések helyszínére történő utazás és az onnan 

történő visszatérés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik.” 

Az Unió tisztségviselői, alkalmazottai „hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik 

tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a 

bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket.” 

Ennek megfelelően az összekötő tisztviselők a hivatali idejük alatt elkövetett jogsértésért nem 

vonhatók felelősségre. 

Az immunitás mellett fontos arra is utalni, hogy a személyi és szervezeti felelősség 

megállapítását megnehezíti, hogy az EU helyiségei, épületei, irattárai sérthetetlenek, így 

mentesek a házkutatás, az elkobzás és a kisajátítás alól. [7. jegyzőkönyv 1. cikk 1. mondat, 2. 

cikk, 10. cikk 1. mondat, 11. cikk a) pont] 

 

A nemzeti bíróságok előtti eljárás mellett feltétlenül utalni kell arra, hogy az EU 

Bíróságához és az EJEB-hez is lehet jogvédelemért fordulni. Ezen eljárások azonban nem 

specifikusak az Europol vonatkozásában, így azokra részleteiben más fejezetben térek ki.
293

  

Utalnék csupán arra, hogy azzal, hogy az EU csatlakozott az EJEE, az aktusai 

megtámadhatóvá váltak az EJEB előtt. Igaz-e ez viszont az Europolra, mint az Unió egy 

szervére? Az EJEB egy korábbi döntésében kimondta, hogy uniós aktust akkor vizsgálhat, ha 

az az EJEE valamely rendelkezését sérti. [Bosphorus-ügy (Application no. 45036/98.) Para. 

165.]
294

 Nemzetközi szervezetek (mint aminek korábban az Europol is tekinthető volt) 

vonatkozásában viszont azt állapította meg, hogy intézkedéseit nem tudja az EJEE alapján 

felülbírálni. [Michael Matthews- ügy (Application no. 40302/98) Para. 15.]
295
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2.7.5. A nyilvánosság kontrollja 

2.7.5.1. Az Europol-dokumentumok nyilvánossága 

Még a nyilvánosság ereje mutatkozhatna meg, mint az Európai Rendőrségi Hivatal 

feletti kontroll egyik eszköze. Az Europol-határozat biztosítja az Europol dokumentumaihoz 

való hozzáférést. [45. cikk] Minden uniós polgár, illetve olyan természetes és jogi személy, 

akinek a lakóhelye, illetve székhelye valamely tagállamban van, jogosult az Europol 

dokumentumaihoz hozzáférni. Az Europol azonban más személynek is biztosíthat hozzáférést 

a dokumentumokhoz.  Ez alatt minden olyan dokumentum értendő, amely az Europolnál 

készült, oda érkezett vagy egyébként a birtokában van.  

Az Europol-határozat által biztosított nyilvánosság azonban nem teljes körű. A 

dokumentumhoz való hozzáférés megtagadható, ha azt közérdek, mint például a 

közbiztonság, az Europol feladatainak megfelelő teljesítése vagy a magánszféra, egyéni 

integritás azt indokolja. A dokumentumokhoz való hozzáférést akkor is megtagadhatja az 

Europol, ha azt kereskedelmi érdek, bírósági vagy más vitarendezési eljárás, bűnmegelőzési, 

bűnüldözési, ellenőrzési érdek indokolja, hacsak nem a nyilvánossághoz fűződő érdek 

erősebb. 

Ha részben vagy egészben tagállamtól, harmadik féltől, uniós szervtől, 

magánszemélytől vagy magánféltől származik a dokumentum, akkor az érintett féllel 

konzultálnia kell az Europolnak, hogy fennáll-e valamelyik kizáró ok. Ha viszont 

együttműködési megállapodás áll fenn az érintett fél és az Europol között, akkor csak írásos 

beleegyezéssel hozhatja nyilvánosságra a dokumentumot. 

Ha a dokumentumnak csak egy részét érinti a kizáró ok, akkor a többi részét 

nyilvánosságra kell hozni.  

A felsorolt kizáró okok csak a dokumentum tartalmának megfelelő minősítés 

határidejéig, de legfeljebb 30 évig vizsgálandók. A maximális időtartam alól szükség esetén 

kivételt enged a szabályzat: ha azt az egyéni integritás, a magánszféra vagy kereskedelmi 

érdek indokolja, vagy minősített adatot tartalmazó dokumentumról van szó.
296

 

 

Ha az Europollal együttműködési megállapodást kötött tagállamot, harmadik felet 

vagy uniós szervet keresnek meg olyan dokumentum miatt, amely a birtokukban van, és az 

Europoltól származik, az Europollal konzultálni kell afelől, hogy a dokumentumhoz való 
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hozzáférés biztosítása nem sértené-e az Europol határozatokhoz való hozzáférésről szóló 

igazgatótanácsi döntés célját. Harmadik fél, illetve uniós szerv esetén írásos beleegyezés kell. 

 

A kérelmező kérelmét 30 munkanapon belül kell teljesíteni, vagy a részbeni vagy a 

teljes elutasítást írásban indoklással együtt közölni kell, és tájékoztatni a kérelmezőt arról, 

hogy joga van megerősítés iránt kérelmet benyújtani. Ezt a kérelmet azonban szintén az 

Europol bírálja. Kivételes esetben 30 munkanappal meg lehet hosszabbítani a teljesítés 

határidejét, de ebben az esetben a kérelmezőt előre értesíteni kell a meghosszabbítás 

indokának megjelölésével együtt. 

A dokumentumhoz való elektronikus hozzáférés, illetve 20 oldalig az A4 oldalas 

másolat is ingyenes. Egyébként a másolatkészítésnek és küldésnek csak a tényleges költségei 

számolhatók fel. A kérelmet a lehetséges verziók közül a kérelmező által megjelölt nyelven 

kell teljesíteni. A kérelmet az Europol úgyis teljesítheti, ha megjelöli azt a tagállamot, 

harmadik államot vagy uniós szervet, amelynek a dokumentumhoz van hozzáférése és az a 

kérelmező számára egyszerűen hozzáférhető.
297

 

 

2.7.5.2. A közös ellenőrző szerv működésének nyilvánossága 

A közös ellenőrző szerv eljárási szabályzata külön rendelkezéseket tartalmaz üléseinek 

nyilvánosságára és a dokumentumokhoz való hozzáférésre nézve. A közös ellenőrző szerv 

ülései nem nyilvánosak, de a dokumentumokhoz főszabályként biztosított a hozzáférés.  

A közös ellenőrző szerv dokumentumaihoz való hozzáférés általános szabálya alól 

számos kivételt határoz meg, amelyek értelmezése tág teret nyit a dokumentumok 

hozzáférésének megtagadásához. Ilyen okok „a tagállamok biztonságának és a közrendjének 

védelme, illetve bűncselekmények megelőzése, harmadik felek jogainak és szabadságainak 

védelme, az Europol feladatainak megfelelő teljesülése, a közös ellenőrző hatóság 

feladatainak megfelelő teljesülése és olyan megfontolások, amelyeknek a fontosságát a 

kérelmező érdekei nem múlhatják felül.” [Eljárási szabályzat 6. cikk (4) bek., 7. cikk (4) bek.] 

 A közös ellenőrző szerv jelentéstételi kötelezettségéről a korábbiakban már esett szó, 

ezért itt arra csak utalnék.
298
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2.7.5.3. Az Europol működésének nyilvánosságára vonatkozó egyéb szabályok 

A szabályozás helyességére való törekvést szolgálja az Europol-határozat azon 

előírása, mely szerint „az igazgatótanács e határozat alkalmazásának időpontjától számított 

négy éven belül, majd ezt követően négyévente megbízást ad e határozat végrehajtásának, 

valamint az Europol által elvégzett tevékenységeknek a független külső értékelésére.” 

[Europol-határozat 37. cikk (11) bek.] Valamennyi ügynökség esetében létezik ez a fajta 

értékelés, jóllehet az időtartam minden más esetben rövidebb. 

 

Ezek mellett pedig jelentősége van az Europol által kibocsátott éves jelentéseknek és 

sajtóközleményeknek, amelyekből a nyilvánosság tájékozódni tud az Europol 

tevékenységéről. Ennél fontosabb hozadéka azonban álláspontom szerint a társadalmi 

legitimáció megszerzése.
299

 A negyedik hatalmi ágként emlegetett média szintén kevésbé 

jelentős.  

 

2.7.6. Speciális kontrolleljárások 

Külön megállapodások az egyébként érvényesülő adatvédelmi 

kontrollmechanizmusok mellé egyéb eljárások lehetőségét is megteremtik a megállapodásban 

rögzítettek megszegéséért való felelősség megállapítására. 

Az Europol és az EKB között született megállapodás
300

 előírásainak megszegése 

esetén a sérelmet szenvedett szerv vagy személy elsődlegesen békés úton rendezi az őt ért 

kárt. Ha ez nem vezet eredményre, akkor egy vagy több választottbíró elé utalják az ügyet. Ha 

a vitában álló felek nem tudnak megállapodni, akkor egy választottbírót az Europol, a másikat 

az EKB, a harmadikat pedig – eltérő megállapodás hiányában – az EU Bíróságának elnöke 

jelöl ki. A bírák a szavazatok többségével határoznak. [9-10. cikk] 

 

Az Európai Csalás Elleni Hivatalra – feladatkörénél fogva is – speciális szabályok 

vonatkoznak. Az OLAF a hatáskörébe tartozó cselekmények gyanúja esetén nyomozást 

folytathat az Europolnál, ennek során az Europolnál tárolt adatokhoz hozzáférhet. 

[1073/1999/EK rendelet 4. cikk (1) bek.]  
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Az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján azonban a határozat hatályba lépésétől 

számított hat hónapon belül elfogadhatja a végrehajtási intézkedéseket, amelyben kizárhatja a 

hozzáférést a műveleti adatok vonatkozásában. [Europol-határozat 49. cikk]
301

 

 

2.8. Részösszegzés az Europol tevékenysége vonatkozásában 

2.8.1. A jogállamiság elve 

A jogállamiság alapelve szerint valamely alapjog akkor korlátozható, ha egy másik 

alapvető jog vagy szabadság érvényesülése ezt indokolja. A korlátozás azonban ebben az 

esetben sem lehet aránytalan. Az Europol működése a személyes adatok védelméhez való 

jogot, azon belül is külön kiemelve az információs önrendelkezési jogot érinti.
302

 A személyes 

adatok védelméhez való jog esetében a szükségesség és arányosság követelményén kívül 

további elveknek is érvényesülniük kell.
303

 

 

A jogállamiság alapelve kapcsán külön kiemelném a jogbiztonság követelményét. A 

jogalkalmazó és a jogkövető állampolgár az EU-tól kiszámítható, világos, egyértelmű és 

előrelátható szabályokat követel. A jogbiztonság követelménye elengedhetetlen az államok 

közötti kapcsolatokban is. Elvárható és szükséges tényező, hogy bizonyos jogkérdések 

tekintetében az uniós jog egyértelmű eligazítást adjon.  

A magyar Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a „nemzetközi 

bűnüldözés”, a „szervezett elkövetés” fogalmának meghatározása nem egyértelmű, annak 

meghatározása a törvényhozás feladata lenne. A különböző „jogfogalmakhoz és tág 

értelemben vett bűncselekmény típusokhoz” kapcsolódó „kapcsolatos”, „kapcsolatba 

hozható”, „jellegű” kifejezések nem tesznek eleget az egyértelmű jogfogalmak 

követelményének. Az Alkotmánybíróság szerint „a ’nemzetközi bűnüldözés’, ’gyermekkorú 

ellen irányul’, a ’szervezett elkövetéssel’, a ’terrorjellegű’, a minősülő anyaggal 

kapcsolatos”, a ’közbiztonságot súlyosan megzavarja’, a ’fegyveres elkövetéssel valósul meg’ 

kifejezések jelentős részének tartalma nehezen tisztázható, vagy bizonytalan, némelyek 

meghatározása pedig éppen törvényhozási viták tárgya lehet.” [47/2003. (X. 27.) AB 

határozat, ABH 2003, 525, 536.] 
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A jövőben arra kellene törekedni, hogy a jogbizonytalanságot okozó 

megfogalmazásokat, fogalmakat kerülni kellene, és az adatkezeléssel érintett kört, az 

adatkezelés célját és feltételeit az uniós aktus megfelelő módon jelölje ki.
304

 

A jogbizonytalanságot nemcsak a megfogalmazások és fordítások pontatlanságai 

okozzák, hanem az is, hogy az Európai Unió nem egy egységes térség, így például a 

Schengeni térség nem azonosítható az EU-val. Úgyszintén az EU-n kívül létezik az Európa 

Tanács, amelynek más államok a résztvevői, mint az EU-nak. Úgyszintén az alkalmazandó 

jog vonatkozásában problémákat okoz, hogy az EU, annak szervei, egy vagy több tagállama 

nemzetközi szerződéseket köthetnek egymással, illetve harmadik féllel.
305

 Nemzetközi 

színtéren nehézséget okoz az is, hogy a megállapodásban részes államok eltérő jogi 

hagyományokkal, jogi szabályozással rendelkeznek. Így kompromisszumot nemcsak a 

biztonság és az emberi jogok között kell teremteni, hanem az egyes tagállami érdekek, 

szabályok között is. 

 

2.8.2. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése 

A bűnözés elleni küzdelemben az egyes államoknak széles mérlegelési lehetőségük 

van abban a tekintetben, hogy a bűnmegelőzésnek milyen módját választják. Erre tekintettel a 

kiválasztott módszer megítélése csupán attól függhet, hogy nincsen-e olyan érték, amelynek 

figyelembevétele nem megfelelően történt. Valamely intézkedést az eltérő érdekek és 

alapvető jogok komplex rendszerében kell megítélni.
306

 

Az Europol általi adatkezelések esetében az adatvédelmi garanciáknak azért is van 

különös jelentősége, mert az Europol törekvése nyilvánvalóan az, hogy meglévő hatásköreit 

megerősítése, amely együtt kell, hogy járjon az adatvédelmi aspektus tisztázásával. A 

Lisszaboni Szerződés hatályba lépése erre kiváló alkalmat biztosít, hiszen az Europolra 

vonatkozó szabályokat is rendeletben kell megállapítani. Ez jelenti egyrészről a rendőrségi 

együttműködés, másrészről az adatvédelmi kérdések átgondolását és szabályozását. Az 

adatvédelem megfelelő szintje akkor tud érvényesülni, ha egy koherens szabályrendszer 

születik.
307
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Az adatkezelési szabályok megalkotásánál elsősorban arra kell tekintettel lenni, hogy 

nagyszámú ártatlan ember személyes és különleges adatainak kezelésére kerül sor, arányaiban 

kevés számú bűnelkövető cselekményének felderítése, illetve a bűnmegelőzés érdekében.
308

 

 

Az Europol-határozat adatvédelmi szempontból azért problémás, mert kevés 

követelményt rögzít és nincsen olyan háttérszabály, amely kifejezetten az adatkezelés ezen 

típusára tartalmazna alapvető szabályokat. Jóllehet az Europol-határozat utal az Európa 

Tanácsnak az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 

Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményére és az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának a személyes adatok rendőri ágazatban való felhasználását szabályozó, 1987. 

szeptember 17-i R (87) 15. ajánlására, de az Europol működése tekintetében nem érvényesül a 

harmadik pillér keretében elfogadott kerethatározat. A hivatkozott dokumentumok pedig túl 

általánosak ahhoz, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak az adatalanyok számára. Így 

szükséges lenne a 2008/977/IB kerethatározat vagy a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, 

valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet hatályának 

kiterjesztése, vagy új általános szabály megalkotása.
309

 

Jóllehet a nemzeti jogot az Europol bizonyos adatkezelések tekintetében irányadónak 

tekinti, de ez szintén nem a jogbiztonságot (a kiszámíthatóságot, az előreláthatóságot) 

szolgálja. Ez a hazai vonatkozásban megnyugtató lehet, de nem valamennyi európai, illetve 

harmadik ország vonatkozásában.
310

 Helyesebb lenne, ha a harmonizáció alapjául szolgáló 

uniós jogforrásokra történne utalás. 

 

A célhoz kötöttség elvét rögzíteni kellene a határozatban. Ezen elvből kifolyólag 

szükségesnek tartanám a bűnmegelőzési és bűnüldözési célból történő adatkezelést 

megkülönböztetni.  

A célhoz kötöttség elvéből következik az, hogy meghatározott céltól eltérő célra nem 

lehet az adatot felhasználni. Ennek megfelelően szigorúbb és gyakoribb felülvizsgálatnak 

kellene megtörténnie, javasolt lenne erre éves gyakorisággal sort keríteni. 

A célhoz kötöttség elvéhez tartozik az is, hogy az egyes adatokat lehetőleg ne egy 

adatbázisban differenciálatlan hozzáférési jogokkal rögzítse és használja fel az Európai 
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Rendőrségi Hivatal, hanem mindig a szükségesség és arányosság követelményeit tartsa szem 

előtt, hiszen főként ártatlan személyek adatait rögzíti rendszereiben, amely felvetheti a cél 

nélküli adatkezelés és a profilkészítés lehetőségének problémáját. 

Szükséges lenne továbbá az adatbázisok összekapcsolhatóságával szemben 

garanciákat felállítani. Annál is inkább, mert a közös ellenőrző hatóság az eddigi rendszere-

alapú adatkezelés helyett a jövőben egy tevékenység-alapú adatkezelést képzel el. A jelenlegi 

adatkezelés az Europol Információs Rendszer és az elemzési munkafájlok keretében zajlik. 

Bizonyos esetekben viszont a bűnüldözés (bűnmegelőzés) hatékonyságát szolgálná, ha ezek a 

rendszerek átjárhatók lennének. A tevékenység-alapú rendszer ezt a célt szolgálja.
311

 

 

Elengedhetetlen a kezelt adatok körének pontos meghatározása is: mely 

bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében, illetve mely bűncselekmény alapos 

gyanúja esetén lehet személyes adatokat kezelni, és azt milyen körben. Hiszen ehhez 

fűződnek az egyéb hátrányos jogkövetkezmények, mint például a beutazási tilalom.
312

 

A kezelt adatok vonatkozásában kritikaként fogalmaznám meg, hogy nem mindegyik 

tényeken alapul, hanem a szubjektivitásnak teret engedő „gyanún.”
313

 Ezek differenciált 

kezelése indokolt lenne. 

Fontos lenne továbbá az Europol adatkezelésében a személyre és a cselekményre 

vonatkozó adatok erősebb megkülönböztetése, így azokra vonatkozóan eltérő szabályok 

megalkotására.
314

  

Úgyszintén a szenzitív adatok kezelésére vonatkozóan nem találunk szigorúbb 

garanciákat.
315

 

A magánszemélyektől és magánfelektől származó információk esetében is meg 

kellene állapítani azokat a speciális előírásokat, amelyek abból a jellegéből fakadnak, hogy 

eredetileg kereskedelmi céllal kezelték ezeket az információkat. Így a továbbítás speciális 

feltételeit és korlátait szigorúan rögzíteni kellene.
316
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Az adatbázisokhoz való, harmadik államok és szervezetek részéről történő 

hozzáférést mindig esetenként kell mérlegelni, és nem lehet egy általános felhatalmazást adni, 

melynek kapcsán az általános szempontokat kellene meghatározni, amelyet a harmadik 

államoknak és szervezeteknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy valamely adatbázishoz 

hozzáférjenek. Ezen túl pedig a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásának 

feltételeit esetenként kell vizsgálni. 

Az Europol-határozatban egyedül nevesített Europol Információs Rendszeren kívül 

sok más adatbázis működik, amely az Europol operatív tevékenységét támogatja. A Modus 

Operandi Nyilvántartás a terrorizmus elkövetésének sajátos módjait rögzíti és elemzi. Most 

van továbbá előkészületben egy Terrorizmus-adatbázis, amely nemcsak közös 

fogalomhasználat alapjait törekszik megalapozni, hanem a természettudomány eredményeire, 

így a DNS vagy ujjlenyomat elemzésére még inkább támaszkodik.
317

 Ezekről az 

adatbázisokról az Europol-határozat még csak érintőlegesen sem szól, az alapvető szabályokat 

sem rögzíti. 

Az Europol más adatbázisokhoz való közvetlen hozzáférése esetében is szigorú 

szabályoknak kell érvényesülniük. A hozzáférés köre, mértéke, időtartama és feltételei, 

valamint az érintett személy jogorvoslati jogának gyakorlása feltétlen rögzítést igényelnek. 

Az Europol működése kapcsán talán mégis a legnagyobb probléma a tagállamok 

között és az Unió felé fennálló bizalom hiánya. Ebből kifolyólag az Europol erős 

jogosítványokkal nem rendelkezik, és lehetőség szerint az államok az adatcserét nem az 

Europolon keresztül bonyolítják. Az Europol Információs Rendszeren és az elemzési 

munkafájlokon kívül cserél gazdát az adatok négyötöd része. Az összekötő tisztviselők 

egymás között anélkül cserélhetnek adatot, hogy az Europol rendszerében azt rögzítenék, így 

ezen adatokhoz más állam vagy az Europol nem fér hozzá, és az adatok útja sem követhető.
318

 

Az adatok Europolhoz történő továbbítása is tulajdonképpen az államok önkéntes 

teljesítésén alapul, ezért az adatok sokszor hiányosak, korlátozottak. 

Így jogosan fogalmazódik meg bennem a kérdés: államok közötti kapcsolatokban 

milyen szerepet tölt be az Europol? A tagállamok, illetve harmadik államok az Europolt a 

biztonság területén megkerülhetetlen, fontos vagy megkerülhető partnerként kezelik?
319

 Nem 

lenne-e hatékonyabb, ha az államok önállóan szerződnének az Unió által előírt garanciális 

követelmények betartása mellett? Annál is inkább, hogy az államok közötti együttműködés 
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keretében különösen fontos szerepe van az önkéntes teljesítésnek és a kölcsönös 

bizalomnak.
320

 

 

2.8.3. A jogorvoslathoz való jog jelentősége az adatkezelés során 

Az adatvédelem végső garanciája a jogorvoslat és felülvizsgálat megfelelő biztosítása. 

Ahhoz, hogy az adatalany jogorvoslati jogával élhessen, tudnia kell arról, hogy kezelik-e 

személyes adatát, melyik állam továbbította az adatot, mely rendszerben, milyen adatát, 

milyen célból, milyen hosszú ideig stb. tárolják. Természetesen információt kell, hogy kapjon 

arról, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogorvoslati joga van és mi az 

eljárás menete.  

A dokumentumokhoz való hozzáférésre és a tájékoztatásra vonatkozó szabályok nem 

biztosítják megfelelően a fegyverek egyenlőségének elvét, az érintett személy számára túlzott 

korlátozásokat tartalmaz.
321

 

A jogorvoslati jog gyakorlásának komoly akadályát képezheti az, ha nem a jogaiban 

sértett személy állampolgársága/lakóhelye szerinti államban nyújthatja be a kérelmét. Ebből 

kifolyólag az a megoldás támogatandó, amikor elsőfokon nemzeti szinten kérheti jogainak 

védelmét és a jogsérelem orvoslását. A jogorvoslati jog megfelelő biztosítását szolgálja, ha 

valamennyi állam hatósága vagy bírósága előtt élhet ezzel a jogával – saját belátása szerint.   

Úgyszintén ki is üresítheti a jogorvoslathoz való jogot, ha annak költségei olyan 

mértékűek, amely akadályát képezheti a jogorvoslati eljárás megindításának, és ha 

rászorultság alapján nincsen lehetőség a költségek megelőlegezésére.
322

 

 

Véleményem szerint az Europol tevékenysége feletti kontroll hiányos. A rendőrségi 

együttműködés területén az elmúlt időszakban jelentős előrelépések történtek a bűnüldözés és 

bűnmegelőzés hatékonysága érdekében, de ezzel együtt az igazságügyi együttműködés nem 

fejlődött olyan dinamikusan, ami együtt jár azzal, hogy a meglévő struktúra 

kontrollmechanizmusa hiányosságokat mutat, így különösen azért, mert nem lehet olyan 

szervezeteket (pl. európai ügyészség) bevonni, amely egyfajta szűrő szerepet tölthetnének be 

az eljárás során.
323
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 Az Europol-határozatban rögzítettek nem nyújtanak elegendő garanciát a jogorvoslati 

jog tekintetében, nem felel meg a határozat maradéktalanul az EJEE-ben foglalt 

követelményeknek.
324

 A közös ellenőrző szerv tekintetében a szabályok nem garantálják a 

szerv függetlenségét és pártatlanságát.
325

 

Az EJEE 13. cikkében rögzített hatékony jogorvoslathoz való jog nem mondja ki azt, 

hogy nemzeti vagy nemzetközi szinten kell a jogorvoslati jogot biztosítani, csak azt, hogy 

legalább egy fokon kell a jogvédelmet biztosítani. Így akár nemzeti szerv, akár nemzetközi 

szerv előtt biztosítható a hatékony jogorvoslat.  

Nemzeti bíróság előtti jogorvoslat esetében véleményem szerint inkább biztosítható a 

függetlenség és pártatlanság elve, mint valamely Europol-szerv előtt. Jóllehet az EJEB-hez 

jogsérelem esetén a természetes személy, személyek csoportja vagy nem kormányzati szerv 

fordulhat, ha valamely szerződő fél (sic!) az EJEE-ben foglalt jogot megsértette [EJEE 34. 

cikk], feltéve, hogy a belső jogorvoslati jogát az érintett személy már kimerítette, és a döntés 

jogerőre emelkedésétől számított 60 nap még nem telt el. Az Europol, illetve annak szerve 

nem szerződő fél az EJEE tekintetében. Kérdésként merül fel, hogy akkor a közös ellenőrző 

szerv döntésével szemben helye lehet-e úgy jogorvoslatnak az Emberi Jogok Európai 

Bíróságához, hogy döntésben résztvevő valamennyi képviselő által képviselt állammal vagy 

az EU-val szemben indítja-e meg az érintett az eljárást.
326

 

 

Az Europol-határozat az adatvédelmi tisztviselő jogintézményének megteremtésével 

egy belső, előzetes „szűrőt” biztosít, ugyanakkor a részletes adatvédelmi szabályokkal és 

garanciákkal e tekintetben adós maradt. 

 

A megfelelő garanciális szabályok lefektetésének azért is lenne jelentősége, mert a 

jogellenesen beszerzett bizonyítékok a büntetőeljárásban nem használhatók fel, különösen a 

proaktív nyomozás során beszerzett információk tekintetében merül fel ez a kérdés, de amint 

láttuk a jogszabályi bizonytalanságok és kontrollmechanizmusok hiányosságai miatt az ex 

post nyomozás során beszerzett bizonyítékok tekintetében felmerülhet ilyen probléma, ami 

akár a büntetőjogi felelősség megalapozását veszélyeztetheti.
327
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2.8.4. Az Europol szabályozásának iránya: egyezmény, határozat, rendelet? 

 A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése folytán az EUMSz. 88. cikke előírja, hogy az 

Europol szervezetére, tevékenységére és működésére nézve rendeletet kell elfogadni. Erre 

tekintettel megfogalmazta a Bizottság rendeletjavaslatát.
328

  

 

1. A javaslat az Europol jogállásával kapcsolatban lényeges változást irányoz elő, 

mely összhangban van a Stockholmi Program azon előírásaival, amely a tagállami hatóságok 

közötti együttműködés „csomópontjává” kívánja tenni az Europolt. [COM/2013/0173 final - 

2013/0091 (COD) Indokolás 3. pont] 

A javaslat a CEPOL, mint önálló szerv megszüntetése mellett teszi le a voksot, és az 

Europolba történő integrálásával javasolja a jövőben feladatit ellátni. Az Europol elnevezése 

így Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségre változna. [COM/2013/0173 

final - 2013/0091 (COD) 1. cikk] Ennek az indoka, hogy „az Europol és a CEPOL egyetlen, 

az Europol jelenlegi hágai központjában elhelyezkedő ügynökségbe való egyesítése jelentős 

szinergiákat és hatékonysági megtakarításokat eredményezne. Az Europol operatív 

rendőrségi együttműködésre vonatkozó ismereteinek a CEPOL képzési és oktatási 

szakértelmével való összekapcsolása megerősítené a két terület közötti kapcsolatokat és 

szinergiákat teremtene. Az egyetlen ügynökségen belül tevékenykedő operatív és képzési 

személyzet közötti kapcsolatok elősegítenék a képzési igények azonosítását, így relevánsabbá 

és hangsúlyosabbá tennék az uniós képzést, ami általánosságban hasznos lenne az uniós 

rendőrségi együttműködés számára. El lehetne kerülni a két ügynökség támogatási 

feladatköreinek felesleges megduplázódását, és az így keletkező megtakarításokat alapvető 

operatív és képzési feladatkörökhöz lehetne átcsoportosítani és befektetni.” [COM/2013/0173 

final - 2013/0091 (COD) Indokolás 1. pont] 

 

2. A javaslat kiemelt figyelmet szentel annak, hogy az Europol keretében megvalósuló 

együttműködés legnagyobb hiányossága az, hogy az Europol a tagállamok önkéntes 

teljesítése alapján jutnak adathoz. Így viszont a meglévő adatállományok hiányosak is, amely 

az együttműködés hatékonyságát csökkenti. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 

Indokolás 2. pont]  
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A javaslat ennélfogva a tagállamok számára kötelező adatszolgáltatást ír elő. A 

nemzeti egységek feladataként írja elő, hogy az Europol rendelkezésére bocsássák a 

célkitűzései ellátásához szükséges információkat. Az Unió által prioritásnak tekintett bűnügyi 

terület vonatkozásában mindezt haladéktalanul kell tenniük. Az információszolgáltatás 

magában foglalja továbbá a más tagállammal folytatott bi- vagy multilaterális adatcseréről 

szóló tájékoztatást, ha az az Europol célkitűzései által felölelt bűncselekménnyel kapcsolatos. 

[COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 7. cikk (5) bek. (a) pont]  

A tagállami kötelezettségek teljesítésére két ösztönző tényezőt határoz meg. 

Egyrészről az EU azt pénzügyi eszközökkel támogatná, másrészről a tagállamoknak jelentést 

kellene tenniük az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítéséről. [COM/2013/0173 final - 

2013/0091 (COD) Indokolás 3. pont 2. alpont] 

 

3. A javaslat külön figyelmet fordít az adatvédelmi kérdésekre. Abból kitűnik, hogy a 

bűnügyi együttműködés átfogó újragondolására nem kerül sor, hiszen bizonyos elveket maga 

rögzít, míg háttérszabályként továbbra is a 108. számú egyezményt és – újításként – a 

kerethatározatot rendeli alkalmazandónak. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 

Indokolás 3. pont 4. alpont, VII. Fejezet] 

3.1. Az Europol-rendelet számos fogalmat rögzít, azok nagy része azonban máshol már 

definiált, ily módon azok megismétlése nem indokolt. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 

(COD) 2. cikk] Örvendetes ugyanakkor az elemzés fogalmának lefektetése. Mégis azt kell 

megállapítani, hogy annak meghatározása ellentmondást hordoz, mert az elemzés fogalmát 

tágabban határolja körbe, mint az adatkezelést, amely viszont minden műveletet (beleértve az 

elemzést is) magában foglal. Ennek ellenére az elemzés fogalmát a bűnügyi nyomozások 

elősegítése céljából megvalósuló adatgyűjtés, -kezelés vagy -felhasználás fordulatokkal 

határozza meg. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 2. cikk (b) pont] Álláspontom 

szerint az adatkezelés az elemzést, a felhasználást és a gyűjtést is magában foglalja. 

3.2. A rendelet felsorolja azon személyes adatokat, amelyek kezelésére az Europol 

jogosult. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 24. cikk (2) bek. és 2. melléklet] 

Taxatíve meghatározza azt a bűncselekményi kört, amellyel kapcsolatban adatot kezelhet. 

Koncepcionális változásra ebben a tekintetben nem kerül sor, mégis kiemelést érdemel, hogy 

a csalás egy aleseteként nevesíti az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást is, így ebben a 

tekintetben egyértelművé válik, hogy nemcsak a tagállami érdek, hanem az uniós érdek 

védelme érdekében is eljár. A jövőben kizárólag a szervezett rablásra terjed ki a hatásköre, a 

„sima” rablásra nem. További változás, hogy külön nevesíti a nők és a gyerekek szexuális 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



181 

 

zaklatását és szexuális kizsákmányolását, amely eddig az emberkereskedelem fogalma alá 

tartozott. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 1. melléklet] Hiányossága a rendeletnek, 

hogy az egyes bűncselekmény kategóriák tartalmi meghatározása „kimarad” a rendeletből, így 

bizonytalanabbá válik az eddig is számos kérdést nyitva hagyó szabályozás. 

3.3. Az Europol általi adatkezelés tekintetében azonban differenciális mutatkozik: „a 

bűncselekmény áldozatait, tanúkat vagy a bűncselekményről információval szolgálni képes 

egyéb személyeket, vagy a 18 éven aluli személyeket érintő személyes adatokat az Europol 

csak akkor dolgozhatja fel, ha az az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények 

megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges.” [COM/2013/0173 

final - 2013/0091 (COD) 36. cikk (1) bek.] Faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai 

véleményre, vallási vagy más meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint egészségi 

állapotra vagy szexuális életre vonatkozó adat is csak akkor kezelhető, ha az Europol 

célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez 

feltétlenül szükséges, feltéve, hogy más, az Europolnál kezelt adatot egészít ki. 

[COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 36. cikk (2) bek.] 

3.4. Az adatkezelés céljaként az Europol általános célkitűzéseit
329

 hívja fel, majd az egyes 

személyes adatoknál nevesíti a konkrét célokat. Az Europol ilyen célból stratégiai, tematikus 

vagy operatív elemzéseket végezhet, illetve az egyes információk közötti kapcsolat 

azonosítása céljából keresztellenőrzéseket. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 24. 

cikk (1) bek.] Az adatkezelés célját elsősorban a küldő fél határozza meg, ennek hiányában az 

Europol.  [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 25. cikk (1) bek.] 

3.5. A rendelet előírja, hogy a nemzeti egységnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a 

nemzeti bűnüldözési adatbázisokhoz. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 7. cikk 

(3) bek.] Kérdés viszont, hogy ez közvetlen hozzáférést jelent-e. A szabályozásból ez nem 

tűnik ki. A cél – valószínűsíthető – az lehet, hogy ne kelljen a nemzeti egységnek más szervet 

megkeresnie ilyen adatszolgáltatás céljából.  

                                                      
329

 3. cikk „(1) Az Europol támogatja és megerősíti a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös 
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(b) az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmények elkövetésének megkönnyítése vagy végrehajtása 

érdekében elkövetett bűncselekmények; 

(c) az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményekkel összefüggésben a büntetlenség biztosítása 

érdekében elkövetett bűncselekmények.”  [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 3. cikk (1)-(2) bek.] 
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3.6. A rendeletjavaslat a Prümi-határozatban is megjelenő „van találat/nincs találat” elvre 

alapozza a személyes adatokhoz való közvetlen hozzáférést a tagállamok közötti viszonyban. 

Erre felhatalmazást azonban csak külön nemzetközi, uniós vagy belső jogi aktus adhat. Az 

adatbázishoz tagállam, az Eurojust és az OLAF is hozzáférhet. [COM/2013/0173 final - 

2013/0091 (COD) 23. cikk (4) bek., 26. cikk (1)-(2) bek., 27. cikk] 

3.7. Ezen kívül a rendelet külön utal arra, hogy az Europol hozzáférhet és kezelheti a 

nyilvános forrásból származó adatokat. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 23. cikk 

(3) bek.] 

3.8. Az Europol-rendelet nem tesz már különbséget az Europol Információs Rendszer és az 

elemzési munkafájlok között, amelynek előnye, hogy egy adatállomány jöhet létre, hiszen 

problémaként jelentkezett, hogy jóllehet az Europol rendelkezik a szükséges információkkal, 

azok között a kapcsolatot és összefüggést nem tudja megteremteni, mert az egyes 

adatbázisokat nem kapcsolhatja össze. 

3.9. A rendelet szélesebb körben írja elő adatnapló készítését: nemcsak a hozzáférés, 

hanem személyes adatok gyűjtése, megváltoztatása, közlése, összekapcsolása és törlése 

tekintetében is készül. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 43. cikk (1) bek.] 

3.10. Az érintett személy tájékoztatáshoz való joga teljesebb körben érvényesül: ésszerű 

időközönként tájékoztatást kell kapnia arról, hogy kezel-e róla az Europol adatot, és 

amennyiben kezel, akkor arról is, hogy mi az adatkezelés célja, mely adatokat és milyen 

forrásból kezeli, mely adatkategóriák és kinek lettek azok továbbítva. [COM/2013/0173 final 

- 2013/0091 (COD) 39. cikk (1) bek.] 

3.11. A rendelet tételesen felsorolja, hogy mely adatvédelmi szabályok megszegéséért viseli 

a felelősséget az Europol és melyért a tagállam. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 

41. cikk] Ezen megoldás esetében félő, hogy bizonyos elemek kimaradnak a felsorolásból, így 

szankció nélkül maradnak. Kártérítés esetében viszont egyetemleges felelősséget alapoz meg 

a tagállam és az Europol tekintetében. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 52. cikk 

(1) bek.] 

 

4. A rendeletjavaslat az Europol tevékenysége feletti kontrollmechanizmusokat is 

felülvizsgálja. 

4.1. A rendelet célja, hogy az Europol adatvédelmi tisztségviselője függetlensége 

megfelelő módon biztosítva legyen, és kellő döntési és beavatkozási hatáskörrel rendelkezzen. 

[COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) Indokolás 3. pont]  
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4.2. Az európai adatvédelmi biztos is több ponton szerepet kap. Így, ha 5 évnél hosszabb 

ideig tárolnak olyan adatot, amely bűncselekmény áldozatához, tanúhoz, „bűncselekményről 

információval szolgálni képes egyéb személyhez” vagy 18 éven aluli személyhez kötődik, 

valamint akkor is, ha faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy más 

meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra vagy szexuális életre 

vonatkozó adatot kezel az Europol, az adatvédelmi biztost értesíteni kell. [COM/2013/0173 

final - 2013/0091 (COD) 37. cikk (3) bek.]  

Új nyilvántartó rendszer bevezetése esetén az európai adatvédelmi biztos előzetes 

ellenőrzési eljárás lefolytatására jogosult, és megfogalmazhatja véleményét. Hasonlóan a 

belső jogi megoldáshoz, az európai adatvédelmi biztos nyilvántartást vezet az ily módon 

létrehozott nyilvántartásokról. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 42. cikk] A biztos 

az adatnaplókat is ellenőrzi. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 43. cikk (2) bek.]  

Az európai adatvédelmi biztos nemcsak hivatalból, hanem az érintett személy panasza 

alapján is eljár. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 49. cikk (1) bek.] Az adatvédelmi 

tisztviselő is végső soron az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat. [COM/2013/0173 final 

- 2013/0091 (COD) 44. cikk (10) bek.]   

Az európai adatvédelmi biztos tényleges döntési jogosultságokkal rendelkezik, 

úgymint határozhat a személyes adat törléséről, megsemmisítéséről, zárolásáról, 

helyesbítéséről stb. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 46. cikk (2) bek.] A biztos 

döntésével szemben pedig az EU Bíróságához lehet fordulni. [COM/2013/0173 final - 

2013/0091 (COD) 50. cikk] 

Az európai adatvédelmi biztos felügyeleti jogkörének megerősítése megfelelhet a 

Strasbourgi és az EU Bírósága gyakorlatának. Ez azonban nem terjed ki a tagállami 

adatkezelésekre, az továbbra is a nemzeti felügyelő hatóságok hatásköre maradna. Az európai 

adatvédelmi biztos jogintézménye tehát a bűnügyi együttműködés keretében megerősítést 

nyer. A pillérrendszer eltörlése előtt csak a közösségi jog tekintetében rendelkezett 

hatáskörrel. Az európai adatvédelmi biztos hatáskörének kiterjesztése a közösségi ellenőrző 

szerv „helyébe lépne.” 

4.3. A rendeletben le kell fektetni továbbá az EP – a tagállami parlamentekkel közös – 

ellenőrzési mechanizmusának szabályait.
330

 A közös ellenőrzési mechanizmusok többek 

között magukban foglalják az ellenőrzött szerv éves jelentéstételi kötelezettségét, az éves 

                                                      
330

 Az EP „térnyerése” mellett meg kell jegyezni, hogy a Bizottság is nagyobb befolyást kíván szerezni az 

Europolban. Az igazgatótanácsban a jelenlegi egy helyett két fővel kívánja képviseltetni magát. [Europol-

határozat 37. cikk (1) bek., COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 13. cikk (1) bek.] 
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vagy azon túlnyúló munkaprogramokról, fenyegetésértékelésekről, stratégiai és 

helyzetjelentésekről szóló tájékoztatási kötelezettséget, valamint a harmadik államokkal való 

együttműködési rendelkezések és a nemzeti egységek teljesítményéről készült jelentések 

megküldését. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 53. cikk (3) bek.]  

Az EP és a tagállami parlamentek is megvitathatják az ügyvezető igazgatóval és az 

igazgatótanács elnökével az Europolt érintő kérdéseket, természetesen a diszkréciós és 

titoktartási kötelezettség figyelembevételével. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) 53. 

cikk (1) bek.] 

Az EP ezen kívül jogosult előzetesen véleményt nyilvánítani a munkaprogrammal 

összefüggésben, meghallgathatja az Europol ügyvezető igazgatójának vagy helyettesének, az 

igazgatótanács által kiválasztott jelöltjét, és az ügyvezető igazgatóhoz a munkavégzéssel 

kapcsolatban kérdést intézhet. [COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) Indokolás 3. pont 

1. alpont] 

Egyebekben azonban az EP ellenőrzési hatásköre nem szélesedne, így nem 

intézményesíti a közös vagy parlamentközi állandó fórumot, amely a nemzeti parlamentek 

képviselőiből álló, az EP által felállított bizottság lehetne. Ezen fórum keretében létrejöhetne 

az eszmecsere az illetékes parlamenti bizottságok és az EP illetékes bizottsága között. Ezen 

fórumon az igazgatótanács elnöke is részt vehetne. Egyes altémákra albizottság lenne 

létrehozható. Ebben az esetben formalizált keretek között kerülhetne sor a parlamenti 

ellenőrzésre.
331

 

 

A rendelet hiányossága, hogy nem tesz meg minden szükséges átmeneti intézkedést. 

Így nem kapunk választ arra, hogy mi lesz a jogi sorsa a meglévő Információs Rendszerben 

tárolt adatoknak és elemzési munkafájloknak. Igaz, minden tekintetben jogutód lesz az „új” 

Europol, de mi lesz a jogi alapja ezen adatállományok további kezelésének? Lehet ezeket az 

újonnan felálló rendszerbe integrálni? Ha igen, milyen módon? 

Nyilvánvaló, hogy mindezen elképzelés csak „vitaindító” jellegű, annak pontos 

tartalmát az EP és a Tanács fogja elfogadni. Mindenesetre az megállapítható, hogy a 

Lisszaboni Szerződéssel előírt – az Europol tevékenységére, szervezetére és működésére 

vonatkozó – felülvizsgálatnak az EU a közeljövőben eleget kíván tenni. 
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3. Harmadik féllel megvalósuló uniós együttműködés - harmadik 

féllel kötött megállapodások 

3.1. A harmadik féllel kötött megállapodásokról általában, különös 

tekintettel az USA-ra 

A 2008/977/IB  kerethatározat hatályát harmadik államokkal való együttműködésre 

nem kell alkalmazni, hanem az adatvédelmi kérdéseket a szerződő államok a két- vagy 

többoldalú megállapodásokban szabályozzák, azaz nem létezik átfogó szabály a harmadik 

felek viszonyában. A kerethatározat csak annyit rögzíti, hogy a harmadik ország köteles 

biztosítani az adatok megfelelő védelmét, de nem írja elő még minimális garanciákkal sem, 

hogy mit jelent ez a védelem. Azzal, hogy az EU kinyilvánítja, hogy valamely harmadik 

ország megfelelő védelmet biztosít, a harmadik államok két csoportját alakítja ki: vannak a 

„jogállamok”, amelyekkel lehet együttműködési megállapodást kötni, és a nem „jogállami” 

keretek között működő államok, amelyekkel – a megfelelő védelem hiánya miatt – erre 

nincsen lehetőség. 

 

A harmadik országgal történő információcsere adatvédelmi szabályozása azért is 

kiemelt jelentőségű, mert ha a harmadik országokkal való kapcsolat során a magánszféra 

védelme nem, vagy kevésbé lenne biztosított az uniós tagállamok közötti információcseréhez 

képest, akkor a tagállamok harmadik állam közbeiktatásával garanciális feltételek teljesülése 

hiányában is hozzájuthatnának a kívánt adatokhoz. 

A harmadik országokkal való együttműködésre jellemző, hogy akár annak ellenére is, 

hogy azonos értékeket tartanak fontosnak, bizonyos alapvető kérdésekben eltérhet az államok 

nézete, hiszen különböző alapjogi hagyományokkal is rendelkeznek.
332

  

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban is érték a személyes adatok 

védelme, de ez eltérően biztosított. Az USA-ban kevesebb intézményi garancia létezik, és 

inkább az egyéni jelzésnek és jogorvoslásnak jut szerep, azaz a bírósági eljárásban lehet 

jogvédelmet kapni, és nem annyira jogszabályi szinten. Ez a fajta megközelítés a nem 

amerikai állampolgárok számára azért is problémás, mert a valódi jogorvoslat az USA-ban 
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csak az amerikai állampolgárok számára biztosított.
333

 A nem amerikai állampolgárok más 

szervhez fordulhatnak jogi segítségért, így például a TRIP keretében (Traveller Redress 

Inquiry Program: Utasok Jogorvoslati Vizsgálóbizottságának Programja). Az Unióban viszont 

az intézményes védelem érvényesül.  

Jogforrástani szempontból is sajátosnak tekinthető az amerikai szabályozás, hiszen 

jóllehet szövetségi szinten is vannak átfogó adatvédelmi tárgyú törvények, ugyanakkor azok 

nem fedik le az adatvédelem teljes spektrumát, azt a legfelsőbb bírósági esetjog és a tagállami 

törvényhozás egészítik ki. Amerika inkább az egyéni szabadságot védi, míg Európa az emberi 

méltóságot. Az USA-ban „csak” privacy van, míg az EU-ban a privacy részeként és akár azon 

túlterjeszkedően
334

 létezik az adatvédelem.
335

 

Az eltérő alapállás miatt nincsen egy átfogó adatvédelmi szabály az amerikai és 

uniós kapcsolatokra sem. Az együttműködésre vonatkozó szabályok tekintetében azonban 

találunk háttéranyagot. Kiemelném az EU és az USA között 2003-ban kötött kiadatási 

egyezményt és a kölcsönös eljárási jogsegélyről szóló egyezményt, amely egyezményeket a 

2001. szeptember 11-i terrortámadás indukált.  

A kiadatási egyezmény 17. cikk (2) bekezdése tartalmaz ugyan – többek között – 

olyan kiadatási akadályt, amely szerint, ha az alkotmányos elvek a megkereső államban nem 

megfelelően biztosítottak, akkor meg lehet tagadni a kiadatást, és ha a szerződésben részes 

felek ezt a cikket eltérően értelmezik, akkor lehetőség van arra, hogy ebben a kérdésben 

egyeztessenek, de ezek a rendelkezések a bűnmegelőzési célú információcserére nem 

alkalmazhatók. 

Fontos megjegyezni, hogy ezen egyezmények nem helyettesítik, csak kiegészítik az 

USA és a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokat. 
336

 Egyebekben azonban a 

megállapodásban részes államok, illetve az EU és szervei az egyes szerződésekben 

„alkudozzák ki” a konkrét védelmi szintet.  

 

Itt utalnék ismételten arra, hogy a megállapodások nemcsak az Unió és harmadik 

ország között köttetnek, hanem az egyes európai államok is szabadon köthetnek 

megállapodásokat adattovábbítás tárgyában.  
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A PNR-megállapodás
337

 kapcsán a Cseh Köztársaság élt is ezen lehetőséggel. Ebben a 

kétoldalú megállapodásban az USA nagyobb „szabadságot” kapott a Csehországból érkező 

utasnyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében, mint az Uniótól. A csehek többek között 

vállalták, hogy a PNR-adatokon kívül utasinformációkkal látják az Egyesült Államokat. Ezen 

kívül Csehország biztosította az USA-t afelől, hogy – az Interpolon keresztül történő 

adattovábbításon túl – közvetlenül is továbbítja feléje az elveszett és ellopott útlevelek 

adatait.
338

 

Az EU részéről adott adatvédelmi „engedmények” ily módon szükségtelennek 

bizonyulnak, ha a tagállamok az így meghatározott szinttől is eltérhetnek negatív irányba. A 

PNR-megállapodások alapjogi megítélése az EU-ban sok negatív visszhangot váltott ki, de 

emellett még az uniós jog kohézióját is rombolja a tagállami gyakorlat.
339

  

 

3.2. A PNR-megállapodások adatvédelmi szempontú elemzése340 

3.2.1. A PNR-adatokról általában 

A PNR-adatok a légitársaságok helyfoglalási rendszere által tárolt, a légiutasokra 

vonatkozó adatállományt jelentik. A helyfoglalási rendszerek tartalmazzák az utasok nevét, 

állampolgárságát, a születési helyét és idejét, az útlevél számát és lejártának időpontját, a 

repülőjegy váltásának időpontját és egyéb adatait, az útvonalat és az együttutazókat is. Az 

adatállomány ezeken túl azonban tartalmazhatja a jegyárat annak fizetési módjával együtt, az 

esetleges korlátozásokat, az értesítési címet, a telefonszámot, az életkorra vonatkozó adatot – 

ha az az utazás szempontjából jelentőséggel bír –, valamint az utas ellátásra, étkezésre és 

ülőhelyre vonatkozó kéréseit. Ezek az adatok az érintett személyről sok mindent elárulnak, és 

különleges adatát is érinthetik, így például az étkezési szokásból lehet következtetni a vallásos 

meggyőződésre.
341

 

A PNR-megállapodás aláírásáig a 2004/82/EK tanácsi irányelv alapján a légi 

fuvarozók az ún. API-adatokat voltak kötelesek továbbítani az Egyesült Államok felé, 

határellenőrzési céllal és az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Ezeket az adatokat a 
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338

 Közös uniós elvek az amerikai vízumtárgyalásokra http://www.bruxinfo.hu/cikk/20080310-kozos-unios-

elvek-az-amerikai-vizumtargyalasokra.html (letöltés ideje: 2011. 06. 10.) 
339

 PAPAKONSTANTINOU – DE HERT: i. m., pp. 886., 888- 891., 901., 911-912., 917-919.  
340
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2001. évi terrortámadást megelőzően is kezelték a légifuvarozók, de szigorúan kereskedelmi 

céllal. Az API-adatokat az úti okmányból nyerik az adatkezelők, amelyet 24 óráig tárolhatnak. 

Az úti okmányban szereplő névre más adatbázisokban rákeresve azonosítani lehet, hogy az 

érintett személy bűnöző-e, különösen, hogy terrorizmus elkövetésével vádolható-e.
342

 Az 

API-adatok tehát elsősorban a személyazonosság megállapítására alkalmasak, különös 

tekintettel a határellenőrzések alkalmával. Ezen adatokat több mint 30 állam használja, és 

további 40 ország alakítja ki az API-rendszerét.
343

 

Az API-adatok azonban nem bizonyultak elégségesnek a terrorcselekmények 

megelőzése vonatkozásában.
344

 

 

A PNR-adatállomány – mint fentebb láthattuk – jóval szélesebb körben foglal 

magában személyes adatokat. Mindez lehetővé teszi az érintett személy kockázatalapú 

értékelését, amelyet az illetékes nemzeti hatóságok végeznek. Ezekből az információkból sor 

kerülhet a bűnözői és bűnözési profilokkal való összevetésre, amelyből még – hamis 

személyes adatok esetében – is kiszűrhetők a „gyanús” személyek. Az „ártatlan” utas 

személyes adatainak hosszú távú kezelése azonban aránytalan beavatkozást jelenthet a 

magánéletébe.
345

 

A PNR-adatok bűnmegelőzési célul szolgálnak, amikor bűncselekmény elkövetésének 

megakadályozása érdekében – bizonyos kockázati mutatók elemzése útján – történik meg az 

érintett személyek ellenőrzése. Ezen kívül az adatok már elkövetett bűncselekmények 

elkövetőjének kézre kerítését, tehát bűnüldözési célt is szolgálhat. Harmadrészről pedig a 

tárolt adatok elemzése útján a viselkedési és utazási szokásokra tudnak a hatóságok 

következtetéseket levonni.
346

 

Ebből kifolyólag komoly adatvédelmi aggályok merülnek fel abban a tekintetben, 

hogy a légiforgalmazók egymással korlátlanul osztják meg az adatokat. Az adatokhoz 

nemcsak a légiforgalmazók férnek hozzá, hanem a helyfoglalással foglalkozó cégek honlapján 

is – akár már egy helyfoglalási szám megadásával – bárki lekérdezheti. Az adatokat a cégek 
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az utazás megtörténte után is megőrzik, és nagyon gyakran adatbányászatra (data mining) 

használják fel.  

 

3.2.2. Az I. PNR-megállapodás (2004) 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után több ország is a hatóságok általi, a 

légiforgalmazói adatállományhoz való hozzáférésben látta a terrorizmus elleni küzdelem 

kulcsát. Az országok a területükön székhellyel rendelkező légiforgalmazók adataihoz való 

hozzáférést belső jogszabály rendelkezése útján lehetővé tették, az igény viszont nemzetközi 

tekintetben is jelentkezett.  

Az Egyesült Államok Kongresszusa 2001 novemberében arra kötelezte
347

 a területére 

érkező, a területéről induló és a területén áthaladó repülőgépjáratokat indító légitársaságokat, 

hogy vámhatóságai részére biztosítsanak hozzáférést a helyfoglalási és indulás-ellenőrzési 

rendszereikben tárolt személyes adatokhoz.
348

 A Bizottság „válaszul” tájékoztatta arról az 

Amerikai Egyesült Államokat, hogy ez a rendelkezés a számítógépes helyfoglalási rendszerek 

(CRS) ügyviteli szabályzatáról szóló 2299/89/EGK rendelettel módosított 323/1999/EK 

rendeletbe nem ütközhet, különös tekintettel a rendelet módosított 22. § (1) bekezdésére, 

miszerint „ez a rendelet nem sérti a biztonságra, a közrendre és az adatok védelmére 

vonatkozóan a 95/46/EK irányelv alkalmazásában létrehozott nemzeti jogszabályokat.” [1. 

cikk 15. pont] Az USA elhalasztotta a rendelkezés hatályba léptetését, de az eredeti 

elképzelésétől nem állt el, így attól sem, hogy a 2003. március 5-étől ezen előírásnak meg 

nem felelő légitársaságokat szankcióval sújtsa. Ennélfogva számos európai társaság engedett a 

nyomásnak. 

Erre tekintettel az Európai Bizottság tárgyalásokat kezdett az Államokkal.
349

 A 

Parlament az előterjesztett javaslat kapcsán 2004. március 31-én elfogadott 

állásfoglalásában
350

 jogi fenntartásait fogalmazta meg. Egyrészről azt állította, hogy az 
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Európai Bizottság a megfelelőségi határozat tervezetében túlterjeszkedik az irányelv 

25. cikkében meghatározott átruházott hatáskörén. Másrészről pedig az EP olyan 

megállapodás megkötését kérte a Bizottságtól, mely az alapvető jogok garanciális védelmét 

biztosítja. Állásfoglalásában fenntartotta továbbá magának az Unió Bíróságához való fordulás 

jogát. [EP v. Tanács és Bizottság (C-317/04., C/318/04.)] 

Ilyen előzmények után a Bizottság május 14-én határozatával megállapította – miután 

az USA megtette kötelezettségvállalásait –, hogy az Egyesült Államok hatósága megfelelő 

védelmi szintet biztosít a személyes adatok vonatkozásában.
351

 Ennek azért van jelentősége, 

mert a 95/46/EK irányelv értelmében harmadik országba személyes adat akkor továbbítható, 

ha megfelelő védelmi szintet biztosítja. [25. cikk (6) bek.] 

Az Európai Parlament ezt követően az EU Bírósága előtt megtámadta a Bizottság ezen 

határozatát (a továbbiakban: megfelelőségi határozat) és a Tanácsnak az USA-val kötött 

megállapodását tartalmazó 2004/496/EK határozatát is.  

A Bíróság a 2006. május 30-i ítéletében kimondta, hogy a PNR-megállapodás 

megkötéséről szóló tanácsi határozatot és a megfelelőségi bizottsági határozatot 

megsemmisíti. Indokolásában előadta, hogy a 95/46/EK „irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 

első francia bekezdése kizárja az irányelv hatálya alól a közösségi jog hatályán kívül eső, így 

különösen az Európai Unióról szóló szerződés V. és VI. címeiben megállapított 

tevékenységekkel, valamint a közbiztonsággal, a védelemmel, a nemzetbiztonsággal, továbbá 

a büntetőjog területén az állami tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozási műveleteket.” 

 A PNR-adatok továbbítása közbiztonsággal és a büntetőjog területén az állami 

tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozási műveletnek minősül. Ez annak ellenére is így van, 

hogy a PNR-adatok gyűjtése a légitársaságok által történik, amely tevékenységük során a 

95/46/EK irányelv hatálya alá tartoznak. A Bíróság ezt az álláspontját már a Lindqvist-

ügyben megalapozta: a „példálódzó jelleggel említett tevékenységek minden esetben az állam 

vagy az állami hatóságok sajátos tevékenységei, és nem tartoznak a magánszemélyek 

tevékenységei közé. Ebből azonban nem következik az, hogy a kérdéses adattovábbítás azért 

ne tartozna e rendelkezés hatálya alá, mert a PNR-adatokat gazdasági szereplők kereskedelmi 

célból gyűjtik, és harmadik államba történő továbbításukat e gazdasági szereplők szervezik 

meg.” A tevékenység megítélésénél annak közhatalmi jellege és az adatkezelés célja a döntő, 

ami jelen esetben a közbiztonság. [Lindqvist-ügy (C-101/01)]  
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A Bíróság tehát a megfelelőségi határozatot a jogbiztonság elvére és az érintettek 

védelmére tekintettel  2006.  szeptember 30-i hatállyal megsemmisítette, vagy ha ez rövidebb, 

a megállapodás megszűnéséig hatályban tartotta. [EP v. Tanács és Bizottság (C-317/04., 

C/318/04.)] 

A Bíróság ítélete következtében a Bizottság „2006. július 3-án értesítette az Amerikai 

Egyesült Államok kormányát, hogy az említett megállapodást 2006. szeptember 30-i hatállyal 

felmondja.”
352

 

 

Jóllehet a Bíróságnak ez az ítélete a jövőre nézve iránymutatásul szolgál – miszerint a 

harmadik állammal folytatott bűnmegelőzési célú együttműködési megállapodások bírói 

felülvizsgálat alá esnek –, mégis kritika érte az Unió ezen döntését: nem az alapvető jogok 

korlátozásának megfelelőségét vizsgálta, hanem hatásköri kérdésként kezelte az ügyet, így 

olyan lényeges kérdéseket, mint például az arányosság követelményének való megfelelést 

nem vizsgálta. A személyes adatok védelméhez való jog tartalmi vizsgálatára tehát nem került 

sor, de ezen ítélet folytán legalább a vita megindult e tárgykörben.
353

 Annyi azonban 

megállapítható a közösségi jog és a rendőrségi együttműködés területén megvalósuló 

adatkezelések között különbséget tenni. 

A Bíróság gyakorlata azonban nem egységes az eredeti céltól eltérő adatkezelés 

kérdésének megítélésében. Az EU Bírósága ebben a kérdésben akként foglalt állást, hogy a 

nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános 

hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről 

szóló 2006/24/EK irányelv a szolgáltató szektor tevékenységét érinti, és nem tartalmaz 

szabályt a bűnmegelőzés bűnüldözés területén eljáró hatóságok jogkövető magatartás 

kikényszerítése érdekében foganatosított tevékenységére nézve. [Ireland v. European 

Parliament and Council of the European Union (C-301/06)] Jóllehet ebben az ügyben is arról 

van szó, hogy  magánszereplők (az elektronikus kommunikációs szolgáltatók) kötelesek 

bizonyos forgalmi adatokat 6 és 24 hónap közötti időtartamig tárolni súlyos bűncselekmény 

elleni harcban való lehetséges felhasználás céljából. Ezen irányelv lerontja az elektronikus 

hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
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védelméről szóló 2002/58/EK irányelv azon előírását, amely szerint az adatokat törölni kell, 

ha azok speciális kereskedelmi célokhoz már nem szükségesek. Azaz az adatok felvételének 

eredeti céljaként meghatározott kereskedelmi érdek mellett a tárolás idejét arra tekintettel 

hosszabbítja meg az irányelv, hogy az bűnmegelőzési és bűnüldözési célt szolgálhat. 

A Bíróság úgy foglalt állást, hogy a szolgáltatók adatkezelésére mégis csak a 

közösségi jog területén hatályosuló irányelvet kell alkalmazni, és a nem a rendőrségi 

adatkezelésre vonatkozó szabályokat.  A szolgáltatók adatgyűjtése abban különbözik a 

Bíróság szerint a PNR-ügyben megvizsgált adatkezeléstől, hogy az imént említett esetben az 

adatok nem rendszeresen kerültek megküldésre a nyomozó szerveknek, hanem a szolgáltató 

birtokában maradtak mindaddig, amíg bizonyos – az irányelvben meghatározott – esetekben 

nem továbbították a hatóságok felé.  Ez az irányelv csak a magánfelekre, és nem a nyomozó 

hatóságokra nézve állapít meg kötelezettséget – érvel a Bíróság. Ebből kifolyólag erre az 

adatkezelésre a 95/46/EK irányelvet kell alkalmazni és nem a harmadik pillérben érvényesülő 

kerethatározatot, ellentétben a PNR-megállapodással.
 354

 

A fentiekre tekintettel mindenképpen megnyugtató lenne, ha a pillérrendszer 

megszüntetésére tekintettel az adatkezelések tartalmuk és céljuk alapján kerüljenek 

megítélésre.  

 

3.2.3. A II. PNR-megállapodás (2006) 

Ilyen előzmények után került sor 2006-ban újabb – ideiglenesnek is nevezett – PNR-

megállapodás megkötésére, mely a korábbihoz képest több adatvédelmi garanciát 

tartalmazott. A 29. Adatvédelmi Munkacsoport állásfoglalásaiban kifejezett aggodalmának 

megfelelően volt egy olyan időszak, 2006. október 1-jétől 2006. október 16-áig, míg nem volt 

jogalap, nemzetközi megállapodás a PNR-adatok továbbítása tekintetében. [WP 122, WP 

124].
355

  

A megállapodás célja az volt, hogy az utas-nyilvántartási adatokat az EU az USA 

Belbiztonsági Minisztériuma (rövidítve: DHS) részére továbbítsa. A PNR-megállapodás 

kizárólag egy egyoldalú adatszolgáltatásra irányul: „az Amerikai Egyesült Államokba érkező 

vagy onnan induló nemzetközi légiutas-szállító járatokat működtető légifuvarozók a 

helyfoglalási rendszerükben tárolt PNR-adatokat” a Belbiztonsági Minisztérium által előírt 

módon kezelik. Ennek módja az Európai Unió tagállamainak területén található légifuvarozók 
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adatbázisaihoz való közvetlen hozzáférés. Ez a hozzáférés csak átmeneti, mindaddig így 

teljesíti az unió a kötelezettségvállalását, míg a továbbításra egy megfelelő rendszer 

felállításra nem kerül.  

A Belbiztonsági Minisztérium Vámügyi és Határvédelmi Irodája, a Bevándorlási és 

Vámhivatala és a Miniszteri Hivatala, valamint az ezeket közvetlenül támogató egységek 

férhettek hozzá a továbbított adatokhoz, további szervezetei, mint az állampolgársági 

szolgálat, a titkosszolgálat, a közlekedésbiztonsági hivatal, a parti őrség és a 

katasztrófavédelmi ügynökség nem. Mindez a megállapodás preambulumában került 

rögzítésre, amely azonban kérdéses, hogy normatív kötőerővel bír-e, vagy annak csak 

iránymutató jellege van.  

Annál is inkább, hogy az Egyesült Államok egy levelében hivatalosan tájékoztatta 

arról az Európai Uniót, hogy a PNR-megállapodás a hírszerzés reformjáról és a terrorizmus 

megelőzéséről szóló 2004. évi törvény végrehajtására 2005. október 25-én kiadott 13388. sz. 

elnöki rendelet azon előírását korlátozza, miszerint a DHS-t és más ügynökségeket kötelez 

arra, hogy „azonnali hozzáférést biztosítsanak a terrorizmusra vonatkozó információkhoz (…) 

valamennyi egyéb, terrorizmus-ellenes feladatokat ellátó ügynökség vezetője számára.” Erre 

tekintettel a DHS „elő fogja segíteni a PNR-adatokhoz történő hozzáférést az Egyesült 

Államok azon kormányzati hatóságai számára, amelyek terrorizmusellenes feladatot látnak el, 

és amelyeknek a terrorizmus és a kapcsolódó bűncselekmények megelőzése vagy az azok 

elleni küzdelem céljából, az általuk vizsgált vagy nyomozásuk alatt álló ügyekben (beleértve a 

gyanúra okot adó fenyegetéseket, légi járatokat, egyéneket és útvonalakat) szükségük van a 

PNR-adatokra.”
356

 

 

A II. PNR-megállapodás adatvédelmi garanciákat nem fektet le. Amit rögzít, az az, 

hogy a szerződő felet úgy kell tekinteni, mint aki a megfelelő védelmi szintet biztosítja, és az 

adatkezelés „az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályaival és alkotmányos előírásaival 

összhangban” kell történnie. [(1)-(3) bek., (6) bek.] 

  

A megállapodás hatályosulása szempontjából érdekesség, hogy már hatályba lépését 

megelőzően alkalmazandó volt. A megállapodás csak a belső eljárások befejezéséről szóló, 
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 Az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának (DHS) a Tanács elnökségéhez és a 
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kölcsönös értesítést követő hónap első napjától lettek hatályosak, de már a megállapodás 

aláírásának napjától „ideiglenesen alkalmazni” kellett. 

A megállapodást bármelyik fél felmondhatta, vagy annak alkalmazását 

felfüggeszthette. A felmondás a diplomáciai úton történt értesítés közlésétől számított 30. 

napon lett volna hatályos. [(7) bek.] 

A Tanács határozata alapján a tagállamok hatóságainak is joga van az adatszolgáltatást 

felfüggeszteni akkor, ha az USA illetékes hatósága megállapítja a Belbiztonsági Minisztérium 

jogsértését, vagy ha „alaposan valószínűsíthető, hogy az alkalmazandó adatvédelmi 

előírásokat megsértették, elfogadható alapja van azon feltételezésnek, hogy a DHS nem teszi 

meg, vagy nem fogja megtenni a szükséges és időszerű lépéseket annak érdekében, hogy 

elintézze a szóban forgó ügyet, az adattovábbítás folytatása az adatalany számára súlyos 

hátrányok közvetlen kockázatával jár és az érintett tagállamok illetékes hatóságai megtették 

az ésszerű erőfeszítéseket az adott viszonyok között annak érdekében, hogy értesítsék a DHS-t 

és hogy lehetőséget nyújtsanak neki a válaszadásra.” A felfüggesztés addig tart, míg a 

biztonsági követelmények a megállapodásnak megfelelően teljesülnek, és erről a tagállam 

illetékes hatóságát a DHS értesíti.  

A Tanács is dönthet akként, hogy – ha úgy véli, hogy a megfelelő szintű védelem 

feltételei nem teljesülnek, vagy nem elég eredményesen végzik feladatukat az illetékes 

szervek – a szerződés alkalmazását felfüggeszti, vagy akár meg is szüntetheti. 

[2006/729/KKBP/IB határozata 4. cikk, 5. cikk (3) bek.] Ez a szabály a korábbi PNR-

megállapodáshoz képest egy fontos, garanciális rendelkezés. 

Ez a megállapodás egyébként határozott időre köttetett: a helyébe lépő szerződés 

időpontjáig, 2007. július 31. napjáig hatályosult. [(7) bek.] 

 

3.2.4. A III. PNR-megállapodás (2007)357 

Tekintettel arra, hogy a 2006. évi PNR-megállapodás úgy rendelkezett, hogy 

legkésőbb 2007. augusztus 1. napjától hatályát veszti, az USA és az Unió új megállapodást 

fogadott el a PNR-adatok továbbításáról. A megállapodás három részből áll: a mindkét fél 

által aláírt megállapodásból, az USA leveléből és az EU válaszleveléből. [(7) bek.] Utalást 

találunk a preambulumban az 13388. sz. elnöki rendeletre is, amelyre hivatkozással a 
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 A Tanács 2007/551/KKBP/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-
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aláírásáról (2007. évi PNR-megállapodás) (HL 2007 L 204, 2007. 08. 04., 16-25.) 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



195 

 

2006. évi megállapodás alkalmazását az Amerikai Egyesült Államok ki kívánta terjeszteni a 

személyes adatok védelméhez való jog rovására. 

A 2007. évi megállapodás tekintetében csak a 2006. évi megállapodáshoz képest, 

általam lényegesnek tartott eltéréseket emelném ki, mert – kevés kivételtől eltekintve – 

gyakorlatilag azonos tartalommal köttetett újra. 

 

A levél meghatározza a PNR-megállapodás által érintett adatok kategóriáját, amely 

azonban a jogalkalmazó számára tág teret enged: 

„1. PNR nyilvántartási helymeghatározó kód, 

2. a foglalás/jegy kiállításának időpontja, 

3. tervezett indulási időpont(ok), 

4. név (nevek), 

5. törzsutas státuszra és kedvezményekre vonatkozóan rendelkezésre álló információk 

(szabadjegyek, upgrade, azaz a kiszolgálási osztály szintjének emelése stb.), 

6. a PNR-ben szereplő egyéb nevek, ideértve az utazók számát, 

7. valamennyi rendelkezésre álló elérhetőségi információ (ideértve a kibocsátóra 

vonatkozó információt is), 

8. valamennyi rendelkezésre álló fizetési/számlázási információ (kivéve a 

hitelkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos, az utazási tranzakcióhoz nem kötődő 

tranzakciós adatokat), 

9. az utazás útvonalával kapcsolatos információk meghatározott PNR esetében, 

10. utazási iroda/utazási ügynök, 

11. code share (megosztott járattal kapcsolatos) információ, 

12. megosztott/kettős információ, 

13. az utas utazási státusa (ideértve a visszaigazolásokat és az utasfelvételi státust), 

14. a jegy kiállításával kapcsolatos információk, ideértve a repülőjegy számát, a csak 

odaútra szóló jegyeket és az automatikus árlekérdezést (ATFQ), 

15. valamennyi poggyászadat, 

16. az ülésre vonatkozó adatok, ideértve az ülésszámot, 

17. általános megjegyzések, ideértve az OSI-, SSI- és SSR-információkat, 

18. összegyűjtött APIS-információk, 

19. az 1–18. pontban felsorolt PNR-adatok módosításai.”
358

 

                                                      
358

  2007/551/KKBP/IB határozat mellékletében foglalt levél az USA-tól III. pont 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



196 

 

A III. PNR-megállapodás látszólag – a 34 kategóriáról 19-re – csökkenti a kezelhető 

adatok körét, de valójában a 19 pontban felsorolt kezelhető személyes adatok köre tágabb, 

szám szerint is több mint a korábbi megállapodások szerint.
359

 És ez a meghatározás nem is 

taxatív. 

Az általános megjegyzések körébe pedig nemcsak különleges adatok, hanem olyan 

szubjektív információk is bekerülhetnek, amelyek a bűnüldözési hatóság munkáját is 

megnehezíthetik. Annak ellenére is így van ez, hogy a megállapodás rögzíti, hogy érzékeny 

adat főszabályként nem továbbítható, kivéve, ha „az adatalany vagy mások élete veszélyben 

forog, vagy súlyos károsodás fenyegeti őket.” Az érzékeny adatok esetében írja azonban csak 

elő a hozzáférések naplózását, és ezen adatok vonatkozásában rövidebb határidőt ír elő a 

törlésre: a cél teljesítését követő 30 napon belül az adatokat törölni kell.
 360

 

 Az általános megjegyzések körébe kerülhetnek továbbá olyan adatok, amelyeket az 

utas önként és tájékozott beleegyezése alapján megad. Ekkor azonban fontos, hogy valóban 

önkéntességen alapuljon a hozzájárulás, amelyet teljes és előzetes tájékoztatás alapján ad 

meg. 

 

2. Szembetűnő különbség a 2004. évi megállapodáshoz képest azonban, hogy a 

megállapodás nem tartalmazza már azt a megszorítást, hogy a Belbiztonsági Minisztérium 

mely szervei kaphatják meg az adatot, és melyek nem. Ebből az következhet, hogy 

valamennyi szerve felé továbbítható. [2007/551/KKBP/IB határozat (1) bek.] 

Fontos azonban arra utalni, hogy az USA hatósága – szemben a 2004. évi 

megállapodással – nem közvetlenül és teljes mértékben fér hozzá az adatbázishoz (’pull’ 

módszer), hanem a megállapodással érintett adatok úgy kerülnek megküldésre (’push’ 

módszer’) számára. Jóllehet a megállapodás alapján a ’pull’ módszer is átmenetileg – 

legkésőbb 2008. január 1-jéig – érvényesülhet, ha a légifuvarozó nem tudja teljesíteni a ’push’ 

módszert. Ezt követően azonban köteles a továbbításra alkalmas rendszerre átállni, és annak 

technikai-műszaki feltételeit biztosítani. [(2) bek.] 

Az adatok továbbítására a menetrend szerinti indulás előtt 72 órával kerül sor, majd 

ezt követően a frissített, pontosított adatok kerülnek megküldésre az USA hatóságai számára. 

A Belbiztonsági Minisztérium jelzése esetén azonban az adatok továbbítása már ezt 

megelőzően is megtörténhet, feltéve, ha a járatot vagy az útvonalat konkrét veszély fenyegeti 

vagy ha egyéb okból, a megállapodás céljára tekintettel szükséges. Mérlegelési jogköre a 
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Belbiztonság Minisztériumnak azon alapul, hogy „a józan belátás és az arányosság jegyében” 

jár el.
 361

 

 

3. Rögzíti az adatok felhasználásának célját: a terrorizmus és ehhez kapcsolódó 

bűncselekmények, vagy egyéb súlyos, transznacionális jellegű bűncselekmények, beleértve a 

szervezett bűnözés megelőzése és ellenük megvalósuló küzdelem esetén, valamint ezen 

bűncselekmények miatt elrendelt letartóztatás, illetve kiadott elfogatóparancs előli szökés 

esetén. Ezen meghatározások bizonytalanságaira már csak utalnék.
362

  

Arra is fontos odafigyelni, hogy a PNR-megállapodás a terrorizmus elleni küzdelem 

jegyében született, ennek ellenére a megállapodás céljai között az egy súlyos, transznacionális 

jellegű bűncselekmények elleni küzdelem is szerepel, azaz szinte valamennyi 

büntetőeljárásban felhasználhatók az így szerzett adatok.
363

 Nem beszélve arról, hogy a 

felhasználás célját rögzíti csak a levél, de mi a helyzet a további adatkezelési műveletekkel? 

Azoknak is törvényben lefektetett célnak kell(ene) megfelelniük.  

Az Adatvédelmi Munkacsoport a 178. véleményében megjegyzi, hogy – jóllehet a 

terrorizmus és más súlyos nemzetközi bűncselekmények üldözése a személyes adatok 

korlátozása vonatkozásában legitim célnak tekinthető – a személyes adatok védelméhez való 

jog korlátozásához nemcsak a jogkorlátozás szükségessége kell, hanem az arányosság 

követelményének is teljesülnie kell. Ha az adott cél kevésbé korlátozó intézkedéssel is 

elérhető, akkor azt a megoldást kell választani. Jelen esetben pedig a bűnüldözés és 

bűnmegelőzés más módon is elérhető lenne.
364

  

A levél még az adatok „megosztásáról” beszél, amely alatt véleményem szerint a 

továbbítást kell érteni, bár az nem világos, hogy mi a fogalmi különbségtétel indoka. 

Mindenesetre a levél rögzíti, hogy az adatok megosztása szintén az egyesült államokbeli, 

bűnüldözéssel, közbiztonsággal vagy a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos 

feladatokat ellátó kormányzati hatóságok részére csak a jelzett célból történhet. Példaként 

említi a levél „az aggodalomra okot adó fenyegetéseket” is, amely kapcsán megint csak nem 

tisztázott, hogy mi annak a viszonya a közvetlen veszély fogalmával, hiszen a hazai 

büntetőjogi terminológia ilyen kifejezést nem ismer.  
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Harmadik ország kormányzati hatósága felé is „megoszthatók” az adatok, ha az USA 

felmérte, hogy milyen célra kívánja a harmadik ország az adatot felhasználni, és hogy képes-e 

az adatok védelmének biztosítására. Ez utóbbi esetben véleményem szerint a védelem 

megfelelő szintjének hangsúlyozása lenne indokolt, hiszen – kis túlzással – valamilyen 

szinten minden állam tudja a személyes adatok védelmét biztosítani. A megállapodás azt sem 

rögzíti, hogy az ily módon megszerzett adatok kizárólag az ennek folytán és a 

megállapodásban rögzített bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban használható fel, így 

azok bármely büntetőeljárásban kezelhetők. Főszabályként az adatcserére – itt már ezt a 

fogalmat használja a levél – megállapodás alapján kerülhet sor, kivéve, ha szükséghelyzet 

adódik.
 365

 

 

4. Az adatok – analitikus nyilvántartásban történő – megőrzésének határidejét a levél 7 

évben határozza meg. Ezt követően nyugvó státuszba kerül, amely esetén további 8 évig 

őrizhetők az adatok. Ezen adatokhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha egy konkrét ügyre, 

veszélyre vagy kockázatra tekintettel az indokolt.
366

 Ezzel a korábbi 3 és fél évről az 

adatkezelés ideje 15 évre nőtt.
367

 A nyugvó státusz felülírja azt az általános adatvédelmi 

szabályt, miszerint személyes adatot csak addig lehet kezelni, míg arra a cél elérésére szükség 

van, egyébként a készletre tárolás alapvető jogba ütközik. A törlésre vonatkozó eljárási 

szabályokról a felek később egyeztetnek. Ha valamely adatot egy adott ügyben vagy vizsgálat 

során felhasználtak, akkor az adatokat az ügy archiválásáig aktív állományban kell tartani. 

Ezeknek a rendelkezéseknek visszamenőleges hatálya is van: a 2004. és 2006. évi PNR-

megállapodás alapján gyűjtött adatok tekintetében is érvényesül. 

 

5. A megállapodás azt rögzíti továbbá, hogy a Belbiztonsági Minisztérium levele 

tartalmazza az adatok kezelése során érvényesülő adatvédelmi garanciákat. Az adatok 

kezelésének útjáról és annak ellenőrizhetőségéről azonban a megállapodás nem rendelkezik. 

[(3) bek.] 

Az adatalanynak biztosítja a tájékoztatáshoz való jogot. A megállapodás azonban kitér 

arra, hogy a légi forgalmazóknak nagyobb figyelmet kell fordítani az utasok tájékoztatására, 

és ennek érdekében az amerikai állam együttműködik a cégekkel. [(7) bek.] Bizonyos esetben 
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viszont megtagadhatja vagy elhalaszthatja a tájékoztatást az információszabadságról szóló 

törvény (FOIA) 5. cím 1. rész 5. fejezet II. alfejezet 552. cikk (b) bekezdése
368

 alapján.  

Rögzíti a levél, hogy ebben az esetben az érintett személy közigazgatási és bírói úton 

érvényt szerezhet jogának. A jogorvoslathoz való jog rögzítése azért is volt fontos, mert a 

FOIA és a Privacy Act a nem amerikai állampolgár számára nem biztosította ezt a jogot. A 

jogorvoslaton kívül „az Egyesült Államok joga tartalmaz közigazgatási, polgári és 

büntetőjogi végrehajtási intézkedéseket az Egyesült Államok jogszabályaiban meghatározott 

adatvédelmi szabályok megsértésének és az Egyesült Államok nyilvántartásaiban szereplő 

adatok jogosulatlan közlésének eseteire” is. 
369
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 „552. § (b) 

(1) 

(A) meghatározott feltételek szerint, végrehajtási utasítás alapján létrejött honvédelmi és külpolitikai titkok 

megtartása érdekében, 

(B) a minősített adatok a végrehajtási utasításnak megfelelően, 

(2) melyek kizárólag a belső személyzeti szabályokhoz és a hatóságok gyakorlatához kapcsolódnak. 

(3) törvény által mentesül a nyilvánosságra hozatal alól. 

(A)  

(i) ha megköveteli az ügy visszatartását a nyilvánosságtól olyan módon, hogy nem hagynak mérlegelési jogkört 

ebben a kérdésben, 

(ii) ha megállapít bizonyos kritériumokat a visszatartásra vagy  

(B) ha az elrendelése az OPEN FOIA törvény 2009-es beiktatását követően történik, kifejezetten idézi ezt a 

bekezdést. 

(4) ha üzleti titkot, kereskedelmi és pénzügyi információt tartalmaz, ami bizalmas 

(5) hatóságok közötti és hatóságokon belüli levelek és emlékeztetők, melyek nem lennének elérhetőek törvényileg 

más félnek, mint amikor egy hatóság pereskedik a hatósággal 

(6) személyes, orvosi és más hasonló információkat tartalmazó adatok esetében, melyek a személyiségi jogok 

indokolatlan megsértését eredményeznék 

(7) nyilvántartások vagy összeállított információk bűnüldözési célra, de csak akkor, ha az ilyen bűnüldözési 

nyilvántartások és információk használata esetében: 

(A) valószínűsíthető a végrehajtási eljárás megzavarása  

(B) ha a személyt megfosztaná a tisztességes tárgyaláshoz és a pártatlan elbírálásához való jogától  

(C) ha várhatóan a személyiségi jogok indokolatlan megsértéséhez vezetne 

(D) ha ésszerűen elvárható, hogy nyilvánosságra hozzák egy bizalmas forrás személyazonosságát, többek között 

az állami, a helyi, vagy külföldi szervezetet vagy hatóságot, vagy magántulajdonú intézményt, amely 

információt szolgáltat bizalmassági alapon, és, annak az iratnak vagy információnak az esetében 

melyet bűnüldöző hatóság állított össze nyomozás során, vagy egy hatóság végez törvényes 

nemzetbiztonsági operatív vizsgálatot és az információ bizalmas forrásból származik 

(E) ha nyilvánosságra hozatal feltárna technikákat és eljárásokat a rendőri nyomozásban vagy 

büntetőeljárásban, vagy pedig nyilvánosságra hozna iránymutatásokat rendőri nyomozás vagy 

büntetőeljárás során, és ha e közzététel várhatóan megkockáztatná a törvény kijátszását 

(F) ha fennáll a helyzet, hogy veszélyeztesse az egyén életét vagy testi épségét 

(8) ha tartalmaz információt vagy kapcsolódik hatóság vizsgálatához, üzemeltetéséhez, vagy állapot 

jelentésekhez melyeket a hatóság készített vagy a hatóság nevében vagy használatára szól, mely 

hatóságok felelősek a pénzügyi intézmények szabályozásáért vagy felügyeletéért 

(9) geológiai és geofizikai információkat és adatokat, beleértve a térképeket illetve a kutakat/forrásokat(?).  

Minden meghatározott részét a feljegyezésnek biztosítani kell a személy számára, aki kéri a feljegyzést, 

bizonyos részek törlése után, melyek az alfejezet alapján „felmentést” kapnak. A törölt információk 

mennyiségét és a „mentességet” ami alapján törölve lettek, fel kell tüntetni a feljegyzésen, hacsak nem 

okozna kárt, az ok feltüntetése ami alapján „mentességet” kapott. Ha ez a kár nem áll fenn, akkor a 

törlést ott kell jelölni és magyarázni, ahol a törlés megtalálható.” (A SZERZŐ FORDÍTÁSA) [Open 

FOIA Act of 2009] 
369

  2007/551/KKBP/IB határozat mellékletében foglalt levél az USA-tól V. pont 
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A megállapodás – véleményem szerint – igencsak támadható kitétele az, hogy az Unió 

adatvédelmi indokok alapján nem avatkozhat be az USA és a harmadik országok között az 

utasok adatainak cseréjére irányuló kapcsolataiba. [(3) bek.] 

Szintén érdekes megközelítés olyan szabályt rögzíteni, hogy az európai hatóságok nem 

kérhetnek szigorúbb adatvédelmi intézkedéseket az adattovábbítás során, mint a sajátjuk, és 

ez vice versa is működik. [(5) bek.] Ebben az esetben a megállapodás az adatvédelem 

szintjének „maximumát”, és nem a „minimumát” rögzíti. 

 

6. Az Amerikai Egyesült Államok részéről megfogalmazott levél rögzíti, hogy „e 

levélben ismertetett politikák egyike sem keletkeztet semmilyen jogot vagy előnyt 

magánszemélyek vagy más, magánjogi vagy közjogi jogalanyok részére, valamint nem ruház 

rájuk ilyeneket; sem pedig bármilyen jogorvoslati lehetőséget” a megállapodásban 

rögzítetteken kívül, jóllehet a levél igyekszik pótolni a megállapodásban nem rögzített 

adatvédelmi garanciákat. A levél rögzíti, hogy „minden olyan egyesült államokbeli jogszabály 

elfogadásáról értesíti az Európai Uniót, amely jelentősen befolyásolja az e levélben tett 

kijelentéseket.”
 370

 Ez azt jelenti, hogy belső jogszabályok módosíthatják a megállapodás 

tartalmát? 

A levélben az USA rögzíti azt is, hogy a megállapodás, a levél és a gyakorlat 

rendszeresen felül kell vizsgálni.
371

 

 

7. A megállapodás felfüggesztésének szabályai változatlan szabályokkal kerültek 

elfogadásra, a felmondás szabályai pedig annyiban változtak, hogy rövidebb a felmondási 

idő, ha azt valamely fél nemzetbiztonsági vagy belbiztonsági érdeke indokolja. [(5) bek.] 

A megállapodást egyébként szintén határozott időre írták alá a felek: „az aláírás 

időpontját követő hét évvel a hatályukat vesztik” ezen rendelkezések, kivéve ha a felek 

„megállapodnak annak helyettesítéséről.” [(9) bek.] Ezen szabály nem egyértelmű 

számomra. Az aláírás időpontjának megfelelő napon fogja hatályát veszteni a megállapodás 

vagy azt követő napon? És a kivétel hogyan értelmezhető: a megállapodás 

meghosszabbításaként vagy, ahogy történt a 2006. évi megállapodás esetén, új megállapodás 

elfogadásával? Én ez utóbbit értem alatta: a megállapodás helyébe egy új lép. Ebben az 

esetben viszont, a korábbi hatályát veszti. 
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3.2.5. A PNR-megállapodás utóélete az EU-ban és a tagállamokban 

Az Európai Parlament a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után, 2010. május 5-én 

elfogadott határozatában előirányozta a „második generációs” PNR-adatok tárgyában az 

USA-val, Kanadával és Ausztráliával kötendő megállapodásokról szóló tárgyalások 

megkezdését.
372

 Az Európai Bizottság ugyanezen a napon elfogadott határozatában előírta, 

hogy a magánélet-védelmi hatásvizsgálatot és az arányossági tesztet minden PNR-adat 

továbbítására vonatkozó, új uniós forrás elfogadása előtt el kell végezni.
373

 

2010 szeptemberében az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatcsomagot a 

harmadik államokkal kötendő PNR-megállapodásokra nézve, különös tekintettel arra, hogy az 

Amerikai Egyesült Államokon kívül Kanadával és Ausztráliával is tárgyalásokat folytatott az 

Európai Unió. Ennek a javaslatnak a lényege az volt, hogy harmadik államokkal szemben 

magas szintű adatvédelmi követelményeket kell támasztani.
374

 A kerethatározatra irányuló 

javaslat célja az volt, hogy az EU és a tagállamok vonatkozásában is meghatározzon olyan 

minimum szabályokat, amelyeket a szerződéskötésük során kötelesek betartani. 

A javaslat az EU-USA megállapodásban rögzített szabályokhoz hasonló 

rendelkezéseket rögzít, így például nem tesz különbséget a személyes adatok vonatkozásában 

aszerint, hogy olyan személyhez köthető-e, akivel szemben nyomozás folyik vagy sem. A 

javaslat a 2004/82/EK irányelv szabályai közül számosat átvesz.  

Az adattovábbítás decentralizált szervek feladata lenne: minden országnak meg 

kellene jelölnie azt a hatóságot, amely a PNR-adatokat kezelni jogosult. A továbbítás a ’push’ 

módszer alapján történne, kivéve, ha technikai akadályok miatt a légi fuvarozók ezt nem 

tudják teljesíteni.  

A megállapodás nem rögzíti azonban pontosan a PNR-adatok körét, azok 

meghatározása az USA-val kötött megállapodás 19 kategóriájához hasonlítható. Az 

adatkezelés időtartamaként 5 évet határoz meg, amely azonban egyszer 8 évvel 

meghosszabbítható. Ez a 13 éves időtartam a vitatott 15 éves időtartamhoz nagyon közelít. 

Az adatok harmadik állam irányába történő továbbítását sem zárja ki. Ez azzal a 

feltétellel valósulhat meg, hogy az a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

érdekében szükséges. A harmadik állam viszont további harmadik állam részére adatot csak 
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 FAHEY: i.m., p. 59. 
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 FRA Annual Report 2010 - Fundamental rights: challenges and achievements in 2010, Imprimerie Centrale, 

Luxembourg, 2011, p. 61. 
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akkor továbbíthat, ha ahhoz a tagállam hozzájárult. További feltételeket a javaslat nem 

rögzít.
375

  

A javaslat 2010 óta azonban nem került elfogadásra, jóllehet 2014-ben a III. 

PNR-megállapodás is hatályát fogja veszteni.
376

 

 

Tagállami szinten is sor került a PNR-megállapodás alkotmányossági vizsgálatára, de 

az csak fél sikernek tekinthető. 2010. március 1-jén Belgiumban egy emberi jogi szervezet, a 

Ligue des Droits de l’Homme alkotmányossági felülvizsgálatra küldte meg a 2007. évi PNR-

megállapodást kihirdető belga törvényt.
 377

 A belga Alkotmánybíróság – hasonlóan az EU 

Bíróságához – „bátortalan” döntést hozott: a kérelmet elutasította arra való hivatkozással, 

hogy a PNR-megállapodás kihirdetéséről szóló törvény uniós kötelezettség, az abban 

foglaltak teljesítése közvetlenül az EU jogából eredeztethető. Ezzel ha hallgatólagosan is, de 

kimondta, hogy az uniós megállapodások alkotmányossági szempontból nem vizsgálhatók 

felül.  

Másrészről pedig megállapította, hogy a támadott törvény már „inaktuálissá” vált, 

hiszen az Unió elfogadta a Lisszaboni Szerződés előírásainak megfelelő jogalkotási eljárás 

keretében az új PNR-megállapodást.
378

 

 

A PNR-megállapodás magyar jogba történő átültetése is megtörtént, melynek 

kapcsán az adatvédelmi biztos 1682/J/2008 állásfoglalásában kifejtette – és ezzel lényegében 

megerősítette a Munkacsoport ismertetett álláspontját
379

 – hogy „az állam csak akkor nyúlhat 

az alapvető jog korlátozásának végső eszközéhez, ha a másik jog védelme vagy érvényesülése 

semmilyen más módon nem érhető el, és a korlátozás csak olyan mértékű lehet, amennyi 

ehhez feltétlenül szükséges.” A biztos szerint a jogkorlátozás nem áll arányban az elérni 

kívánt céllal.
380

 A PNR-adatok összességéről nem bizonyosodott be, hogy azok feltétlenül 
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 NINO: i. m., pp. 82-83. 
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 lásd. III. rész 3.2.8.fejezet 
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 Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et 

le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère 
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 Belgische Verfassungsgerichtshof Urteil Nr. 42/2011 vom 24. März 2011  

A román AB azonban más ügyben a tényleges alkotmányossági vizsgálatot nem utasította el, sőt, 

alkotmányellenesnek mondta ki a vizsgált belső jogba átültetett uniós rendelkezést, míg más esetben a német 

alkotmánybíróság járt el hasonló módon. [FRA Annual Report 2010 - Fundamental rights: challenges and 
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szükségesek lennének a terrorizmus elleni küzdelem érdekében, hiszen számos más adatbázis 

is segíti a bűnüldöző hatóságok munkáját. 

Az adatvédelmi biztos az adatok tárolási idejét túlzottan és indokolatlanul hosszúnak 

tartja, véleménye szerint – más adatvédelmi hatóságok álláspontjával összhangban – 

nagyságrendileg 3-4 év lenne adatvédelmi szempontból elfogadható. Ennyi idő alatt a 

hatásvizsgálat alkalmával kiderül, hogy bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban 

felmerülhet-e valamilyen gyanú. Ha felmerült ilyen, akkor pedig az adatkezelés időtartamát 

tovább kellene differenciálni a bűncselekmény tárgyi súlyára és egyéb szempontokra 

tekintettel.
381

 

 

A PNR-megállapodás az Unió és harmadik államok között köttettek, azaz az uniós 

államok közötti adattovábbításra nem vonatkozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

tagállami hatóságok ne férhetnének hozzá ilyen adatokhoz. A PNR-megállapodás egyoldalú 

megkeresésről szól, és nem terjed ki a hatálya az Unió vagy valamely tagállam részéről 

felmerülő megkeresés teljesítésére. A kölcsönösség elve így csorbát szenved.
382

 

Nem egységes az uniós tagállamok álláspontja abban a tekintetben, hogy szükség 

lenne-e ilyen adattovábbításra a tagállamok között is.
383

 Néhány tagállam már bevezette a 

PNR-adatok bűnmegelőzési célú alkalmazását (pl. Egyesült Királyság, Belgium), de nem 

létezik egy egységes uniós szabályozás ezen adatok kezelésére nézve. Vannak államok, 

amelyek használják ugyan a PNR-adatokat bűnmegelőző és bűnüldöző tevékenységük 

ellátása során, de azt nem szisztematikusan gyűjtik, rendszerezik és elemzik. A jövőben 

azonban várható, hogy egyre több uniós állam felhasználja ezen adatokat. Ebben az esetben 

azonban annyi megoldás képzelhető, amennyi ország az EU tagja. Ezért irányelv keretében 

indokolt lenne a tagállami adattovábbítások összehangolása, szabályozása, mert utóbb a 

kialakult rendszert már nehezebb egymáshoz közelíteni. Az adattovábbítás tekintetében 

megmutatkozó sokféleség pedig a hatékonyság ellen is hat. A PNR-adatok továbbítása pedig 

ebben az esetben nemcsak harmadik állam felé valósulhatna meg, hanem a tagállamok közötti 

adatcsere is külön jelentőségre tehetne szert. 

Természetesen új adatállományok bevezetése esetén meg kell vizsgálni annak más 

adatbázishoz való viszonyát. Így a PNR-adatok tekintetében a határellenőrzési célú 

API-adatok kezelését, a közbiztonsági célú SIS II keretében kezelt adatokat és a VIS 
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keretében megvalósuló adatkezeléseket, amely – azzal, hogy a vízumok ellenőrzését biztosítja 

–, határellenőrzési és közbiztonsági célt is szolgál.
384

 Nem lehet-e esetleg meglévő 

adatbázisokkal – a cél kiterjesztésével – ugyanazt elérni? 

Kérdésként merül fel az is, hogy a vízi és vasúti forgalomra való kiterjesztésre mikor 

fog sor kerülni.
385

 

 

3.2.6. PNR-megállapodás Kanadával386 

Az Unió és Kanada között született megállapodás hatálya az előzetes utasinformációs 

(API) és utasnyilvántartási (PNR) adatokra terjed ki. Ezeket az adatokat a megállapodás 

tartalmazza, eltérően az USA-val kötött megállapodáshoz képest. Ez azonban nem jár az 

adatkörök fogalmának tisztázásával, amely szám szerint 25 kategóriát jelent. Az EU-USA 

megállapodáshoz képest a Kanadával kötött megállapodás ismeri 

a) a kapcsolattartó személy(ek) telefonszámára, 

b) törzsutas adatok közül a repült mérföldek számára és címére, 

c) jegykezelésre nem jelentkezett (no show) utasra, 

d) foglalás nélkül utazó (go show) utasra, 

e) betöltetlen helyre váró, várólistás (standby) utasra és 

f) az utasfelvétel (check-in) során felmerülő speciális kérésekre 

vonatkozó adatkategóriákat. Viszont bizonyos adatkörök kimaradtak a megállapodásból, 

úgymint a kedvezményekre vonatkozó adat, az utas utazási státusza, valamennyi 

poggyászadat, általános megjegyzések (ideértve az OSI-, SSI- és SSR-információkat). 

Nincsen lehetőség szenzitív adat továbbítására sem. [preambulum, II. melléklet] 

Az adatok körének meghatározása azonban ezen megállapodás esetén sem egyértelmű, 

mint ahogy az AB is kimondta, jogbizonytalanságot idéz elő, és így a kezelt adatok körének 

önkényes értelmezésére ad alapot a „vonatkozó információk” kifejezés használata. 

A felsorolt adatokat a Kanadai Határszolgálati Ügynökség (Canada Border Services 

Agency, CBSA) jogosult kezelni, de ezen jogosultság tekintetében a megállapodással 

felállított vegyes bizottságban megállapodhatnak. A vegyes bizottságban mindkét szerződő fél 
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képviselteti magát. Feladata a megállapodás végrehajtásához kötődik, így a felmerülő vitás 

kérdéseket, először a bizottságban igyekeznek tisztázni. [6. cikk, I. melléklet] 

Ezen megállapodás is nagyon kevés garanciális szabályt fektet le. A megállapodás 

preambuluma a 95/46/EK irányelvre hivatkozik, mint adatvédelmi szabályra, ugyanakkor azt 

meg kell jegyeznünk, hogy – mint ahogy azt az EU Bírósága is megerősítette – ezen irányelv 

kizárólag a közösségi jog területén megvalósuló adatkezelésekre vonatkozhat, hiszen a 

korábbi első pillér keretében született. A rendőrségi és bűnügyi együttműködés a korábbi 

harmadik pillérbe tartozott.  Ezen terület adatvédelmi hiányosságairól pedig már esett szó.
387

 

Az EU a megállapodásban hozzájárult ahhoz, hogy a kanadai hatóság részére továbbított adat 

feldolgozása a kanadai szabályok szerint történjen.
 
[preambulum] 

Az adatkezelés célja – hasonlóan az USA-val kötött megállapodáshoz – nincsen 

pontosan meghatározva, hiszen az adatkezelés céljaként az egyéb súlyos bűncselekmény 

üldözése is meghatározásra került. [1. cikk (1) bek.] 

A megállapodás kivétel nélkül a ’push’ módszer alapján működik, amely az USA-val 

kötött megállapodáshoz képest adatvédelmi szempontból elfogadhatóbb. 

Az adatkezelés időtartamát 3 és fél évben határozza meg az olyan személy 

vonatkozásában, akivel szemben Kanadában nem folyik nyomozás. 

A megállapodás hatálya alá eső adat harmadik állam részére csak akkor továbbítható, 

ha az megfelelő szintű védelmet biztosít. Ez alapján Kanadán keresztül az USA további 

adatokhoz is hozzáférhet.
388

 

Rögzíti az adatokhoz való hozzáférés jogát és az érintett személy azon jogát, hogy 

személyes adatának javítására vonatkozó jelzéssel élhet, és ha az adat valóban téves, akkor az 

adatkezelő hatóság köteles azt javítani. [4. cikk] 

A felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közösen felülvizsgálják a megállapodás 

végrehajtását. Erre nézve azonban nincsen határidő, illetve szankció meghatározva. A 

felülvizsgálati csoportokba a magánélet és személyes adatok védelmével, vámüggyel, 

bevándorlással vagy határbiztonsággal, légi biztonsággal, bűnüldözéssel foglalkozó hatóság, 

illetve a jogérvényesítés egyéb formáit megvalósító szervek szakértői képviseltetik magukat. 

A felülvizsgálat szabályait is később határozzák meg a felek. A közös felülvizsgálatról 

azonban jelentés készül az EP-nek és a kanadai parlamentnek, de annak tartalmára nézve 

nincsen információ. [8. cikk, III. melléklet] 
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A megállapodást bármelyik fél 90 napra felmondhatja. Úgyszintén a megállapodás 

módosítása a kölcsönös értesítéstől számított 90. naptól hatályosul. [9. cikk (1) és (3) bek.] 

 

A Kanadával kötött megállapodás sem mentes adatvédelmi szempontból a 

problémáktól, de az megnyugtatóbb, hogy a kanadai adatvédelmi rendszer jobban hasonlít az 

európai szabályozáshoz, mint az Egyesült Államoké. Ezt erősíti az is, hogy a 95/46/EK 

irányelv garanciái az adatkezelés alapjául szolgálnak a nemzetközi kapcsolatban.
 389

 

 

3.2.7. PNR-megállapodás Ausztráliával390 

Ausztráliában is belső jogszabály írja elő a légitársaságok számára azt a 

kötelezettséget, hogy az ausztrál vámhatóság megkeresésére adják át a kért PNR-adatokat. A 

légitársaságok az adatokat a repülőgép leszállásától számított 24 és 48 óra közötti időtartamig 

őrzik, így azokat a vámhatóság ezen időtartamon belül igényelheti. Az ausztrál 

vámtörvénynek is a terrorista cselekmény vagy ezzel összefüggő más bűncselekmény 

elkövetőjének a kiszűrése a célja. A PNR-adatok kezelése tekintetében egyébként a szenzitív 

adatokra vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

Ez a vámtörvény rögzíti az így megszerzett adatok feldolgozásának menetét, mely 

három fázisra tagolható. Az első fázis a szűrés szakasza: kockázatértékelést hajt végre egy 

program. Ez alkalommal az olyan érintett személy adatai nem kerülnek tárolásra, akit a 

rendszer „veszélytelennek” talál. A második fázisban az így megszűrt személyeket tovább 

értékelik, míg az utolsó fázis a vámellenőrzés befejezéséig tart.  

A vámhatóság kötelezte magát arra, hogy csak azon személy adatait rögzíti, illetve 

tárolja, aki vonatkozásában „bizonyították”, hogy meghatározott bűncselekményt követett el, 

vagy ezzel „gyanúsítják.” Amennyiben a büntetőjogi felelősség hiánya már a nyomozás során 

nyilvánvaló, az adatokat törli a hatóság.  

A PNR adatok továbbítása más hatóság részére nem kizárt, de annak bírósági 

határozaton kell alapulnia, és kizárólag bíróság részére, illetve az ausztrál szövetségi 

nyomozóhivatal részére továbbítható.
391
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2008-ban az EU Ausztráliával is megállapodást kötött a PNR-adatok továbbítása 

tárgyában. Az ausztrál vámhatóság megkeresés alapján megszerezheti azon utasok 

PNR-adatait, akik Ausztráliába, Ausztráliából vagy azon keresztül utaznak. [Annex 1. point] 

Magát az adatkezelés folyamatát azonban már az ausztrál jog határozza meg. 

Az Ausztráliával kötött megállapodás az adatkezelés célját az USA-val kötött 

megállapodáshoz képest további céllal bővíti: „személyes adat akkor is kezelhető, ha az 

adatalany vagy más személyek élete ezt indokolja.” [Art. 5 (2)] Ilyen kitételt semelyik PNR-

megállapodás nem tartalmaz. 

A megállapodás az USA-val kötött 2007. évi megállapodáshoz nagyon hasonló, 19 

adatkategóriát határoz meg. E tekintetben az egyetlen pozitívum, hogy érzékeny adat 

továbbítása kizárt. [Annex 9-10. point] 

Az adatkezelés időtartama 5 és fél év, amely véleményem szerint elfogadható. [Annex 

12. point] 

Az ausztrál vámhatóság más kormányzati hatóság számára akkor továbbíthat adatot, 

ha azt előtte anonimizálja, azaz ebben az esetben az adat már elveszíti személyes jellegét. 

Harmadik állam hatósága részére adat eseti mérlegelés után továbbítható. [Annex 11. pont] Ez 

a megfogalmazás vitatható, hiszen nem határozza meg azon kritériumokat, amelyeket ebben 

az esetben figyelembe kell venni.  

A megállapodás rögzíti, hogy Ausztráliának fenn kell tartania olyan jogorvoslati 

rendszert, amely diszkrimináció nélkül, mindenki számára lehetővé teszi, hogy személyes 

adathoz való jog sérelme esetén az egyén valamely szervhez fordulhasson. [Annex 16-

24. point] 

A megállapodás rendelkezéseinek felülvizsgálatára rendszerességet ír elő. 

 

Az ausztrál-uniós megállapodás kapcsán elmondható, hogy több garanciát tartalmaz, 

mint az USA-val kötött megállapodás, de szükséges lenne a célhoz kötöttség megfelelő 

biztosítása, a kezelhető adatok körének pontos meghatározása és a felülvizsgálatra nézve 

határidő meghatározása.
392
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3.2.8. Részösszegzés 

Összességében megállapítható, hogy az EU Bíróság döntését követően „újrakötött” 

PNR-megállapodás tekintetében továbbra is számos adatvédelmi aggály merül fel, amelynek 

tartalmi felülvizsgálatára az EU Bíróság „vállalkozhatna.” 

 Az amerikai hatóságok széles diszkrecionális joga és a hosszú őrzési idő is problémás. 

A megszerzett és a felhasznált adatok mennyisége az arányosság sérelmét vetik fel, az 

adattovábbítással érintett személyek részéről felmerül a magánélethez fűződő jog, a 

jogorvoslathoz való jog, illetve az ártatlanság vélelmének megsértése is. 

Álláspontom szerint a jövőben a PNR-megállapodáshoz hasonló megállapodások 

megítélését nagyban befolyásolhatja az EU Bíróságának a Strasbourgi Bírósághoz való 

viszonya.
393

 

 

1. A PNR-megállapodás nem veszi kellően figyelembe az Unió és Amerikai Egyesült 

Államok adatvédelmi joga közötti különbséget. Különösen problémás ebből kifolyólag, 

hogy az adatkezelésre irányadó szabályként több helyen az USA belső jogára utal.
 
Az Unió 

adatvédelmi elveire való közvetlen hivatkozás viszont „hiányzik.”  

2. A kezelhető adatok körének meghatározása elengedhetetlenül szükséges lenne a 

jogszerű adatkezeléshez, és a kezelhető adatok körének csökkentése is adatvédelmi alapelvek 

folytán indokolt lenne. Itt utalnék a szenzitív adatok kezelésére. Alapjogi szempontból alá 

kellene tudni támasztani az adatkezeléssel érintett személyek körének szélességét.
 
A kérdés 

tulajdonképpen az, hogy a PNR-adatok továbbítása miért feltétlenül szükséges a terrorizmus 

elleni harcban, és elengedhetetlenül szükséges-e más bűncselekmények vonatkozásában. 

3. Szükséges lenne a megállapodásban tisztázni az adatkezelés pontos célját, amely az 

adatvédelmi szabályok egyik sarokköve. 

4. Az adatkezelésre jogosult hatóságokat is nevesíteni kellene, hiszen ebben az esetben 

törvényen alapuló, kötelező adatkezelésről van szó. Így a jogi aktusból kell kiderülnie, hogy 

valamely személyes adatot mely szerv kezelhet. Melyik szervhez lehet tájékoztatásért 

fordulni? Hol merülhet fel a személyes adatok jogszerűtlen kezelése? Egyáltalán mely szerv 

döntésével szemben lehet jogorvoslatért fordulni?
 
 

5. Az adatkezelés időtartamát is szűkíteni kellene, a 4-8 éves tárolási idő még indokolt 

lehet.
394

 Véleményem szerint az adatkezelés garanciális elveinek megfelelően differenciálni 
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kellene az adatok kezelésének időtartamát az érintett személyek tekintetében. Egyébként a 

készletre történő adatkezelés problémája felmerül, ami pedig a profilkészítés alapjául 

szolgál.
395

 

6. Nem indokolt a ’push’ módszer alól kivétel adása, és annak időtartama sem, amikor 

az uniós adatbiztonsági előírások tekintetében követelmény, hogy a személyes adatok 

korlátozására csak a legszükségesebb mértékben kerülhet sor, mely vonatkozik az 

adatbiztonsági kérdésekre is.
396

 

7. Az adattovábbítás jobban ellenőrizhető lenne, ha két kormányzati szerv között 

történne, és nem egy magánszereplő és egy kormányzati szereplő között. Az előírások 

megfelelő érvényesüléséhez azonban elengedhetetlen lenne a magánszektor szereplőivel 

történő konzultáció is. Az adatcsere tekintetében fontos lenne, hogy ne csak egy jogi 

előírásként teljesítsék a szabályokat, hanem azt saját érdekükként fogják fel, hiszen a 

kölcsönös bizalom a nemzetközi együttműködés tekintetében elengedhetetlen.
397

 

8. Személyes adat USA részéről harmadik államnak történő továbbítása tekintetében sem 

kap az EU semmilyen jogosultságot.
398

 Így az adatok útja elveszik. Az adattovábbítást 

rendszeresen ellenőriznie kellene egy független és pártatlan szervezetnek. A 

diszkriminációmentes és hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása elengedhetetlen 

garanciális feltétele a személyesadat-kezelésnek. 

9. Úgyszintén megkerülhetetlen kérdés, hogy miért csak az USA irányába történő 

adattovábbítás az indokolt (ha indokolt), és a nemzetközi kapcsolatokban érvényesülő 

kölcsönösség elvére is figyelemmel az adattovábbítás nem kétirányú?
399

 

 

Az Unió kizárólag az USA-val, Kanadával és Ausztráliával kötött megállapodást a 

PNR-adatok továbbítása tárgyában, ugyanakkor ezen adatokat más országok is, így 

Új-Zéland, Japán és Dél-Korea is használja, de velük megállapodás az adattovábbítás 
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tárgyában nem született. A jövőben azonban arra lehet számítani, hogy további államok is 

alkalmazni fogják a PNR-adatokat bűnmegelőzési célra (pl. Szingapúr, Dél-Afrika). Azaz 

ezen adatok felhasználása a bűnmegelőzés területén nagyobb méreteket ölthet, ennélfogva a 

harmadik államok felé történő PNR-adatok továbbítása újragondolást igényel. Ha a jövőben a 

harmadik államok nagy számával megtörténik az adattovábbítás, akkor a kétoldalú 

nemzetközi megállapodáson nyugvó adatkezelések felülvizsgálatot igényelnek: lehet-e egy 

általános, többoldalú megoldást találni? 

Úgyszintén az uniós tagállamok között nem történik meg a PNR-adatok továbbítása, 

amely azonban a bűnmegelőzés hatékonyságát szolgálhatná. Az automatikus adattovábbítás 

tárgyában azonban uniós irányelvnek kellene születnie.
400

 

Erre nézve készült már javaslat, amely alapjogi szempontból fontos megállapításokat 

tesz. Egyértelműen meghatározza azon cselekmények körét, amely vonatkozásában 

kezelhetők a PNR-adatok [COM(2011) 32 végleges - 2011/0023 (COD) 2. cikk g)-i) pont], 

bizonyos különleges adatokat kivesz az adatkezelés köréből [COM(2011) 32 végleges - 

2011/0023 (COD) 11. cikk 3. pont], rögzíti az adatkezelés maximális idejét (30 nap+5 év) és a 

nemzeti felügyeleti hatóságok kontrollszerepét.  

A küldő állam hatósága attól számított 30 napig megőrzi a személyes adatokat, amely 

időpontban a légijárat le- vagy felszállt az adott állam területén. Ezt követően az adathalmazt 

meg kell „fosztani” azoktól az adatoktól, amelyek a személyazonosítást lehetővé teszik, és így 

kell további 5 évig őrizni az adatokat. A személyazonosító adatokhoz korlátozottabb körben 

lehet hozzáférni. Ezt követően az adatokat törölni kell, kivéve, ha büntetőeljárással 

összefüggésben használják. Ebben az esetben a tagállam joga az irányadó az adatkezelés 

idejére nézve.[COM(2011) 32 végleges - 2011/0023 (COD) 9. cikk 1-3. pont]  

Az adatok továbbításáért a kijelölt utasnyilvántartó hatóság felelne. [COM(2011) 32 

végleges - 2011/0023 (COD) 3. cikk] Meghatározza az adatkezelők körét s. [COM(2011) 32 

végleges - 2011/0023 (COD) 5. cikk] Ezen megállapítások olyanok, amelyek az PNR-

megállapodások kapcsán hiányosságként mutatkoznak.  

A javaslat a bűnügyi együttműködés keretében érvényesülő, adatvédelmi tárgyú 

kerethatározat egyes, az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit 

alkalmazandónak rendeli a tagállami adatkezelésre nézve, annak ellenére, hogy egyébként a 

kerethatározat hatálya nem terjed ki a belső adatkezelésekre. [COM(2011) 32 végleges - 

2011/0023 (COD) 11. cikk 1. és 2. pont] Ez abba az irányba mutat, hogy a kerethatározat 
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hatályát valamennyi bűnügyi együttműködésre kiterjesztené az Unió, hiszen az Europolra 

vonatkozó rendeletjavaslatnál is ez tapasztalható.
401

 

Az irányelvre irányuló javaslat azonban véleményem szerint nem határozza meg 

általános jelleggel és egyértelműen az adatkezelés célját, amely kapcsán ki kellene mondani, 

hogy az kizárólag terrorista bűncselekmény, súlyos bűncselekmény és súlyos nemzetközi 

bűncselekmény megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése céljából lehetséges. A 

javaslat ennél fragmentáltabb módon rendezi a kérdést. Tagállamba érkező vagy onnan 

távozó, terrorista bűncselekmény vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben való érintett 

utasok azonosítását szolgálja, amelynek körében az utasnyilvántartó hatóság előre 

meghatározott szempontok szerint feldolgozhatja és más – akár nemzeti, akár uniós, 

nemzetközi – adatbázisokkal (pl. SIS II) összevetheti az adatokat. Mit jelent az érintettség: 

elkövetéssel alaposan gyanúsítható személy, elkövető vagy a lehetséges áldozatok is? 

Véleményem szerint ebbe a megfogalmazásba valamennyi utas beletartozhat. Célként pedig 

kizárólag az azonosítás van megjelölve, és nem a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés. Az 

utasnyilvántartó hatóság az illetékes hatóság megkeresése esetén terrorista bűncselekmény 

vagy súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése céljából a 

PNR-adatot szolgáltat, vagy a PNR-adatok feldolgozására, valamint az ilyen feldolgozás 

eredményéről tájékoztatja. PNR-adat kezelhető továbbá új feldolgozási szempontok 

bevezetése céljából is. [COM(2011) 32 végleges - 2011/0023 (COD) 4. cikk 2. pont] 

Az együttműködés több formáját rögzíti a javaslat. Az együttműködés közvetlen vagy 

közvetett megkeresés útján és spontán úton is megtörténhet. Kivételes esetben a javaslat 

lehetőséget biztosít a tagállami adatbázishoz történő közvetlen hozzáférésre. [COM(2011) 32 

végleges - 2011/0023 (COD) 7. cikk] 

A javaslat a harmadik államok felé történő továbbításra is meghatároz bizonyos 

követelményeket, amelyek egyébként kizárólag az uniós tagállam (és nem az Unió vagy 

szerve) általi PNR-adat továbbításra vonatkozik. Ebben az esetben érdemes arra utalni, hogy a 

küldő állam rendelkezési jogát a megküldött adatok továbbítása tekintetében rögzíti. Ez 

azonban azt is jelenti, hogy a törlés, módosítás stb. joga vonatkozásában ennek rögzítése 

hiányzik. [COM(2011) 32 végleges - 2011/0023 (COD) 8. cikk]
402

 

 

                                                      
401

 v. ö. III. rész 2.8.4. fejezet 
402

 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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3.3. A SWIFT-megállapodás403 

3.3.1. A SWIFT-megállapodás előzményei 

Már 2001 vége óta létezik a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program 

(Terrorist Finance Tracking Programme, TFTP), melynek keretében az USA 

Pénzügyminisztériuma a kijelölt szolgáltató USA-beli részlegétől korlátozott mértékben 

kérhetett pénzügyi üzenetadatokat.
404

 A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem alapját a 

Patriot Act 4. módosítása teremtette meg, mely lehetővé tette a végrehajtó szervek részére, 

hogy a számlákat befagyasszák, illetve az azon lévő pénzt elkobozzák. Szélesítette továbbá az 

elnöki hatalmat, valamint a területén kívülre is kiterjesztette befolyását. 

2006. június 23-án a New York Times, a Los Angeles Times, a Wall Street Journal és 

a Washington Post hozta nyilvánosságra a TFTP működésének kereteit,
405

 miszerint a 

Pénzügyminisztérium által felügyelt rendszer alapján a világ legnagyobb pénzügyi 

kommunikációs hálózatától a számos pénzügyi tranzakciós adatot szerzett meg az Egyesült 

Államok.
406

   

A 29. Munkacsoport 128. véleménye szerint ez az Unió adatvédelmi elveinek 

sérelmével járt.  A Munkacsoport talán legellentmondásosabb állítása szerint nemcsak az USA 

és hatóságai sértettek jogot, hanem valamennyi pénzügyi intézmény, amely a 

SWIFT-szolgáltatást
407

 igénybe vette.
408

  

A SWIFT amerikai központja 2007. július 16-án végül csatlakozott a Safe Harbour-

hoz,
409

 amelynek hatálya kizárólag a magánjogi jogviszonyokra terjedt ki.
410

 Mivel azonban 

                                                      
403

 Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó 

pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő 

feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról (HL L 195., 2010. 07. 27., 3-14. o.) 
404

 Beszámoló az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenyégéről, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2011, 

244. o. 
405

 SANTOLLI: i. m., pp. 553., 558. 
406

 VANWAASSHNOVA: i. m., p. 840. 
407

 A Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication, SWIFT) a kapcsolattartó, amely globális szinten gyűjt adatokat, de belgiumi központú 

pénzügyi intézményeket tömörítő konzorcium. Ez a konzorcium több mint 200 ország és több mint 8100 

pénzügyi intézmény adatait kezeli. A SWIFT két működtető központot tart fenn, egyet Európában, Brüsszelben, 

egyet pedig az USA-ban. Minden üzenetet a SWIFT 124 napig tárol, mindkét központban, azaz duplán. 
[VANWAASSHNOVA: i. m., pp. 840-841.] A konzorcium pénzkezelési műveletet nem végez, kizárólag 

adatkezelést, amely átlagosan mintegy 15 millió tranzakció adatait jelenti naponta. [SANTOLLI: i. m., p. 559.] 
408

 SANTOLLI: i. m., p. 568. 
409

 Mivel az USA joganyaga nem tartalmazott átfogó adatvédelmi garanciákat, ezért az Unió szempontjából nem 

biztosított megfelelő védelmet. 2000 novemberében fogadta el az amerikai kongresszus a Safe Harbour-elveket, 

amelyek azonban csak a magánjogi jogviszonyokban írtak elő adatvédelmi szabályokat. A Safe Harbour-elvek 

alapján az amerikai vállalkozások önkéntes alapon az uniós elveket magukra nézve kötelezőnek ismerhetik el.  
[SIEMEN: i. m., p. 634.] 
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államok közötti adattovábbításról van szó, szükséges, hogy az amerikai és az uniós 

adatvédelmi elvek is a felek megállapodásának megfelelően teljesüljenek.  

 

A TFTP első megjelenése az uniós jogban 2007-re tehető, amikor egy reprezentáció
411

 

jelent meg az Unió Hivatalos Lapjában erről a programról.
412

 

                                                                                                                                                                      
A Safe Harbour-dokumentum két részből áll, egyrészt alapelvek deklarációjából, másrészt a gyakran elhangzó 

kérdésekből. A Safe Harbour-elvek között találjuk az érintett személy tájékoztatáshoz való jogát az adattárolás és 

-továbbítás céljáról, a felhasználással szembeni tiltakozásról. Ez a tájékoztatás az első adatfelvételnél és a 

harmadik félhez történő továbbítást megelőzően is fennáll. Ez a jogosultság az európai adatkezelésnél is az egyik 

garanciális elem. 
A másik rögzített elv a választási lehetőség biztosítása az érintett személy számára, amely elv az információs 

önrendelkezési jog egy szeletét jelenti: az érintett személy dönthet arról, hogy egyéb célra kezelhető-e az adata 

vagy az továbbítható-e harmadik fél számára. 
Az adattovábbítás elve kapcsán rögzíti a Safe Harbour-doktrína, hogy az csak meghatározott feltételek fennállása 

esetén és akkor történhet meg, ha az érintett személy az előzőekben ismertetettek szerint választási lehetőséggel 

élhetett. Az adattovábbítás akkor lehetséges, ha a harmadik fél is megfelel a Safe Harbour-elveknek vagy a 

95/46/EK irányelv előírásainak, vagy más védelmi szint ésszerű követelményeit teljesíti, vagy az adatkezelő 

szerződő fél a szerződésben kötelezte magát arra, hogy betartja a Safe Harbour-elveket. Ez utóbbi kitételből 

azonban az is következik, hogy a szerződő felek nincsenek automatikusan alávetve a Safe Harbour-ban 

megfogalmazott elveknek, csak akkor, ha azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
Az adatkezelőt terheli az adatbiztonság garantálása a jogosulatlan hozzáféréssel, változtatással, 

megsemmisüléssel, továbbítással szemben. 

Az adatnak pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lennie. Ezzel a követelménnyel szorosan összefügg a célhoz 

kötöttség elve. 
A doktrína garantálja a felvilágosításhoz való jog passzív és aktív formáját is. A passzív formája szerint az 

érintett bármikor felvilágosítást kérhet a tárolt személyes adatairól. az aktív jogosultság pedig a törlés, módosítás 

és helyesbítés jogát öleli fel, feléve, hogy az adatok hamisak. Az tisztázatlan marad, hogy a törlés joga 

érvényesül-e akkor, ha az érintett személy hozzájárulását adta az adatkezeléshez, utóbb azt mégis vissza akarja 

vonni.  

Érvényesülés-princípium további olyan követelményeket fogalmaz meg, amelyek az adatvédelmi elvek 

biztosítását szolgálják (pl. a jogsértés esetén történő szankcionálást, ehhez szükséges az 

ellenőrzőmechanizmusok megteremtését, a jogorvoslati eljárások biztosítását). Az USA-ban a Szövetségi 

Kereskedelmi Bizottság és a Közlekedési Minisztérium tölti be a kontrollszerepet. 
Ezen elvek sem érvényesülnek azonban általános jelleggel, így a közlekedési ágazat szereplői tekintetében 

miniszter eltérő szabályokat állapíthat meg. Ezen rendelkezések alól a tagállami jogalkotók is eltérhetnek, így ha 

van ezzel ellentétes tagállami szabályozás, azt kell alkalmazni.  
A Safe Harbour-elveknek számos gyengesége van. Így azoknak az érvényesüléséhez kétség fér. Az ellenőrző 

hatóságok nem tipikus adatvédelmi szervek, azok másfajta – döntően kereskedelmi – érdekek által is vezéreltek, 

ezért a jogorvoslat kimenetele is ez által befolyásolt. Az adatvédelem ezen intézmények tekintetében csak 

legfeljebb másodlagos kérdés. Mivel nincsen rögzítve a személyes adatok védelméhez való jog az 

Alkotmányban és ezen dokumentumban sem, a bíróságok annak védelmi szintjét nem is tudták kidolgozni, 

mindig esetről esetre döntenek. Rendes polgári jogi úton való igényérvényesítés vonatkozásában viszont azt kell 

elmondani, hogy az rendkívül hosszú és tagállami szinten különböző megoldásokra vezethet. 
Az EU szabályaihoz képest azonban a legnagyobb hiányossága a Safe Harbour-nak, hogy nem rögzíti az 

adatvédelemhez való jogot. De még mindig ez a dokumentum az, amely a legteljesebb körben szabályoz 

személyes adatok védelméhez kapcsolódó garanciákat. Ebből fakad az amerikai fragmentált szabályozási jelleg 

is. Ezért a doktrína nem tud az amerikai törvények alapjává válni. [GENZ: i. m., pp. 130., 135-136., 138-141., 

143., 145., 148., 151. , 169., 172., 174-175., 180.] 
410

 VANWAASSHNOVA: i. m., p. 846.  
411

 Processing of EU originating Personal Data by United States Treasury Department for Counter Terrorism  

Purposes — ‘SWIFT’ (2007/C 166/09) Terrorist Finance Tracking Program — Representations of the United 

States Department of the Treasury (HL C 166, 2007. 07. 20.,18-25 o.) 
412

 FAHEY: i. m., p. 61. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



214 

 

Az Unió és az Amerikai Egyesült Államok már 2009. november 30-án aláírtak egy 

megállapodást a pénzügyi fizetési üzenetek kezelésére és továbbítására. Ez az ún. SWIFT I 

megállapodás. Ez a Tanács általi elfogadást követően került az EP-hez megküldésre.  

Az Európai Parlament azonban a személyes adatok védelmét nem látta biztosítottnak, 

így 2010. február 11-én elutasította a megállapodás megkötését, ezzel a Parlament 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság álláspontjára helyezkedett: számos kérdés 

vitatott még, így különösen az adatok harmadik államok részére továbbítása, a bírói 

felülvizsgálat megteremtése, az őrzési határidő. 

 

A SWIFT-megállapodás megkötésének azonban ez csak átmeneti akadálya volt, mégis 

kiemelt jelentőséggel bírt. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépését 

követően a rendes jogalkotási eljárásban az EP társjogalkotóvá lépett elő. Az EU Tanácsának 

és az Európai Bizottságnak ezen túl már a tárgyalási szakaszban egyeztetéseket kell folytatni a 

Parlamenttel. Ez a rendelkezése a Lisszaboni Szerződésnek segíthet megteremteni az uniós 

intézmények közötti bizalmat, és a demokratikus legitimáció megteremtése szempontjából is 

fontos lehet, hiszen a tagállamok képviselői közvetlenül dönthetnek ilyen lényeges kérdésben.  

Nem utolsó sorban a döntés jelentősége az alapvető jogok területén  is megmutatkozik: 

egy előzetes „szűrőszerepet” tölthet be a Parlament a megállapodás-kötés fázisában, és talán a 

Tanács és a Bizottság is nagyobb figyelmet fordít az alapvető jogok biztosítására.  

Az Amerikai Egyesült Államokra nézve is tanulsággal szolgálhat az eset: ahhoz, hogy 

minimalizálja a hasonló „balesetek” bekövetkezésének valószínűségét, – megértve az Unió 

intézményeinek működését – az EP többé már nem tekinthető megkerülhető szereplőnek.
413

 

 

3.3.2. A SWIFT-megállapodás adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezései 

3.3.2.1. A SWIFT-megállapodás célja 

Az Amerikai Egyesült Államok 2010. június 28-án az Európai Unióval megállapodást 

kötött pénzeszközök átutalására utaló pénzügyi fizetési üzenetek és kapcsolódó adatok 

kölcsönös megküldésére, amely adatok „kizárólag a terrorizmus vagy a terrorizmus 

finanszírozásának megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, illetve büntetőeljárás alá 

vonása céljából dolgozhatók fel.” [5. cikk (2) bek.] Mit jelent azonban az adatfeldolgozás 

                                                      
413

 MONAR, Jörg: The Rejection of the EU-US SWIFT Interim Agreement by the European Parliament: A 

Historic Vote and Its Implications, In: European Foreign Affairs Review No. 15, 2010, pp. 144-145., 147-148. 
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fogalma? A magyar szabályok szerint az adatfeldolgozás csak technikai, tehát nem érdemi 

műveleteket jelent. Nyilvánvaló azonban, hogy az adattovábbítás nem technikai céllal 

történik. Ha nem pusztán technikai művelettel azonosítható, akkor az adatkezelés fogalmával 

vagy az adat felhasználásának fogalmával rokonítható?  Ha az előbbit fogadjuk el, akkor az 

adatot akár ilyen céllal harmadik fél részére is továbbíthatja. 

Az adattovábbítás célját a megállapodás pontosítja ugyan, de annak megfogalmazása 

számos kérdést vet fel. A SWIFT-megállapodás szerint a pénzügyi fizetési üzenetek és 

kapcsolódó anyagok csak abból a célból továbbíthatók, ha  

„a) egy adott személy vagy szervezet által elkövetett erőszakos, vagy az emberi életet 

más módon veszélyeztető cselekmény, vagy olyan cselekmény, amely vagyontárgy vagy 

infrastruktúra megrongálódását okozhatja, és amelyet jellegéből és körülményeiből 

adódóan feltehetően az alábbi céllal követnek el:  

i. egy adott népcsoport megfélemlítése vagy nyomás alatt tartása;  

ii. egy adott kormány vagy nemzetközi szervezet megfélemlítése, kényszerítése 

vagy nyomás alá helyezése valamely cselekvés véghezvitele vagy cselekvéstől 

való visszatartása céljából; vagy  

iii. egy adott ország vagy nemzetközi szervezet alapvető politikai, alkotmányos, 

gazdasági vagy társadalmi struktúráinak súlyos destabilizálása vagy 

megsemmisítése;  

b) egy adott személy vagy szervezet által segítség, finanszírozás, pénzügyi, anyagi 

vagy műszaki támogatás, illetve pénzügyi vagy egyéb szolgáltatások nyújtása az a) 

pontban említett cselekményekhez vagy azok támogatásaként;  

c) valamely személy vagy szervezet által pénzeszközök bármely módon, közvetve vagy 

közvetlenül történő nyújtása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, illetve annak tudatában, 

hogy e pénzeszközöket részben vagy egészben az a) vagy b) pontban említett 

cselekmények valamelyikének elkövetésére fordítják vagy akarják fordítani; vagy  

d) az a), b) vagy c) pontban említett cselekményekkel kapcsolatos bűnsegély, felbujtás 

vagy azok elkövetésének megkísérlése egy adott személy vagy szervezet által” 

tevékenységek megakadályozása miatt, kivizsgálása, valamint büntetőeljárás alá vonása miatt 

szükséges. [1. cikk (1) bek., 2. cikk] 

 A megállapodásban tett megfogalmazás magyar Btk.-beli terrorcselekmény
414

 

elkövetési magatartásaival részben átfedik egymást, részben viszont azon túlterjeszkednek. 

                                                      
414

 „261. § (1) Aki abból a célból, hogy  
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a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy 

eltűrjön,  

b) a lakosságot megfélemlítse,  

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetőleg 

nemzetközi szervezet működését megzavarja,  

a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos 

bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 

büntetendő.  

 (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít 

hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett 

követelés teljesítésétől teszi függővé.  

 (3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki  

a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos 

következmény származott volna, és  

b) aki tevékenységét a hatóság előtt felfedi,  

ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további 

elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények megakadályozásában.  

 (4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűntett elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a 

közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő 

feltételeket biztosítja, ahhoz anyagi eszközöket szolgáltat vagy gyűjt, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

 (5) Aki a (4) bekezdésben meghatározott cselekményeket az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott 

bűntettnek terrorista csoportban történő elkövetése érdekében valósítja meg, illetőleg a terrorista csoport 

tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.  

 (6) A (4) vagy az (5) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető, aki a cselekményt, 

mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.  

 (7) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, bűntettet követ el, 

és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

 (8) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a hatóságnak, 

mihelyt teheti, jelentést nem tesz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

 (9) E § alkalmazásában  

a) személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény az emberölés [166. 

§ (1) és (2) bek.], a testi sértés [170. § (1)-(5) bek.], a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés 

[171. § (3) bek.], a személyi szabadság megsértése (175. §), az emberrablás (175/A. §), a közlekedés biztonsága 

elleni bűncselekmény [184. § (1) és (2) bek.], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése [185. § (1) és (2) 

bek.], a hivatalos személy elleni erőszak (229. §), a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (230. §), a 

hivatalos személy támogatója elleni erőszak (231. §), a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (232. §), a 

közveszélyokozás [259. § (1)-(3) bek.], a közérdekű üzem működésének megzavarása [260. § (1)-(4) bek.], a légi 

jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 

(262. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (263. §), a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 

[263/A. § (1)-(3) bek.], a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel 

visszaélés [263/B. § (1)-(3) bek.], a radioaktív anyaggal visszaélés [264. § (1)-(3) bek.], a nemzetközi szerződés 

által tiltott fegyverrel visszaélés [264/C. § (1)-(3) bek.], a számítástechnikai rendszer és adatok elleni 

bűncselekmény (300/C. §), a rablás (321. §) és a rongálás (324. §),  

b) terrorista csoport: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő 

csoport, amelynek célja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmények elkövetése.” [1978. évi IV. tv] 

„314. § (1) Aki abból a célból, hogy 

a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen 

vagy eltűrjön, 

b) a lakosságot megfélemlítse, 

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve 

nemzetközi szervezet működését megzavarja, 

a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos 

bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít 

hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett 

követelés teljesítésétől teszi függővé. 
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A SWIFT-megállapodásban foglaltak azért is okoznak problémát, mert az alkalmazást 

a bizonytalan jogfogalmak túlságosan kitágítják, önkényessé teszik.  Az elkövetési 

magatartásokat az elkövető a megállapodásban rögzített, „feltehető” céllal kell, hogy 

megvalósítsa. Nem világos, hogy ez a feltételezés milyen viszonyban van például az alapos 

gyanú fogalmával. Az a contrario értelmezési elv alapján viszont arra juthatunk, hogy az 

eltérő fogalomhasználat nem véletlen. Abból arra következtethetünk, hogy a megállapodás 

hatálya alá tartozó adatok továbbításához nem kell alapos gyanúnak fennállni, pusztán elég 

egy feltételezés. 

 

3.3.2.2. Az adatok továbbítása  

A pénzügyi fizetési műveletekre vonatkozó adatok továbbítása az USA 

Pénzügyminisztériumának kérelmére történik. Az amerikai Pénzügyminisztérium a kijelölt 

adatszolgáltató felé megkeresést intéz, hogy az Európai Unió területéről bizonyos adatokat 

megszerezzen. 

 Ez a megkeresés a lehető legpontosabban meghatározza a kért adatokat, a kért adat 

külön kategóriáját és az adatkérés szükségességét is. A „lehető legpontosabban” történő 

meghatározás a jogalkalmazó számára megint csak olyan értelmezési lehetőséget nyújt, 

amelynek keretében maga határozza meg, hogy mi az az adatkör, amelynek megjelölése 

                                                                                                                                                                      
(3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 

a) az (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott terrorcselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos 

következmény származott volna, és 

b) tevékenységét a hatóság előtt felfedi, 

ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további 

elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények megakadályozásában. 

(4) E § alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény 

a) az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés], a testi sértés [164. § (2)-(6) és (8) bekezdés], a foglalkozás körében 

elkövetett szándékos veszélyeztetés [165. § (3) bekezdés], 

b) az emberrablás [190. § (1)-(4) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. §), 

c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [232. § (1)-(2) bekezdés], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése [233. § (1)-(2) bekezdés], 

d) a radioaktív anyaggal visszaélés [250. § (1)-(2) bekezdés], 

e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311. 

§), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak (312. §), a nemzetközileg 

védett személy elleni erőszak [313. § (1) bekezdés], 

f) a jármű hatalomba kerítése [320. § (1)-(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. § (1)-(3) bekezdés], a 

közérdekű üzem működésének megzavarása [323. § (1)-(3) bekezdés], a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 

visszaélés [324. § (1)-(2) bekezdés], a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [325. § (1)-(3) bekezdés], 

g) a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [326. § (1)-(5) bekezdés], a haditechnikai termékkel 

vagy szolgáltatással visszaélés [329. § (1)-(3) bekezdés], a kettős felhasználású termékkel visszaélés [330. § (1)-

(2) bekezdés], 

h) a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés], 

i) az információs rendszer vagy adat megsértése [423. § (1)-(3) bekezdés].” [2012. évi C. tv.] 
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szükséges ahhoz, hogy az adott cselekmény megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, 

illetve büntetőeljárás alá vonása elég hatékony, eredményes legyen. Nyilvánvaló annál 

eredményesebb lehet egy bűnmegelőzésre vagy bűnüldözésre irányuló eljárás, minél több 

adatot, minél több személyre nézve kér a minisztérium.
 
[3. cikk, 4. cikk (1), (2) bek. a)-

b) pont, melléklet] 

A személyes adatok védelméhez való jog korlátozásánál az EJEB gyakorlatából ismert 

„quality of law” tesztnek érvényesülni kellene. Az adatkorlátozásnak meghatározottnak [The 

Sunday Times v. the United Kingdom (1979) Para 49.] és előreláthatónak kell lenni [Silver 

and others v. the United Kingdom (1983) Para 88.]. Mérlegelést kívánó esetekben is az 

„ésszerű bizonyosság” kereteit kell megteremteni. Legalább az adatkezelés feltételeit és annak 

eljárási szabályait meg kell határozni [Klass and others v. Germany (1987) Para. 42., 48. és 

50.] 

Erre tekintettel a megállapodás tartalmazza, hogy az adatkérésnek a lehető legkisebb 

mennyiségű adatra kell irányulnia, különösen figyelembe véve „a terrorfenyegetettségről 

készült, az adattípusokra és földrajzi jellemzőkre, valamint az észlelt terrorfenyegetésekre és 

veszélyeztetettségre, földrajzi, fenyegetettségi és veszélyeztetettségi elemzésekre összpontosító 

múltbéli és jelenlegi kockázatelemzéseket.” Az adatkérés továbbá nem irányulhat az egységes 

eurofizetési térséget érintő adat (SEPA) megszerzésére. [4. cikk (2) bek. c)-d) pont] 

Lekérdezésnek a megküldött adatokból akkor van helye, ha annak indokoltsága olyan 

ismert információkon vagy bizonyítékokon alapul, „amelyekből következően megalapozottan 

feltételezhető, hogy a lekeresés alanya összefüggésbe hozható a terrorizmussal vagy a 

terrorizmus finanszírozásával.” [5. cikk (5) bek.] A megalapozott feltételezés a magyar 

terminológia szerint megint csak nehezen értelmezhető. Érdekes kérdést vet fel az „ismert 

információ” fogalma. Úgyszintén kit értünk az alatt, aki a terrorizmussal vagy annak 

finanszírozásával összefüggésben áll? A magyar Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, 

hogy a különböző „jogfogalmakhoz és tág értelemben vett bűncselekmény típusokhoz” 

kapcsolódó „kapcsolatos”, „kapcsolatba hozható”, „jellegű” kifejezések nem tesznek eleget az 

egyértelmű jogfogalmak követelményének. [47/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 

536.] 

A megállapodás nem rögzíti továbbá a kérhető adatok körét, így könnyen előfordulhat, 

hogy szenzitív adat lesz a megkeresés tárgya, amelyre nézve azonban szigorúbb 

szabályoknak kellene érvényesülnie, mint a személyes adatokra. A megállapodás rögzíti, 

hogy mely személyes adatok különleges jellegét ismeri el, így „amelyekből következtetni lehet 

a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy egyéb világnézeti 
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meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra vagy a szexuális életre.”
 
[5. cikk 

(7) bek.] Bizonyos esetekben igazolható lehet a szenzitív adat kezelése és továbbítása is, mint 

például a nemzetbiztonság vagy a közrend veszélyeztetése okán, de nem a nemzetbiztonság 

vagy a közrend veszélyeztetésének „lehetséges bekövetkezésére” hivatkozással, mert ez 

utóbbi előrébb hozza az adatkezelés korlátozásának lehetőségét. 

 

A megkeresés SWIFT-nek történő megküldésével egyidejűleg a Pénzügyminisztérium 

megküldi annak egy példányát az Europolnak is.
 
 Az Europol kontroll-szerepet tölt be ebben 

a folyamatban:
415

 ellenőrzi, hogy a megkereséssel szemben támasztott követelmények 

teljesülnek-e. Az ellenőrzés eredményéről a SWIFT-et értesíti. Ha a megállapodásban 

foglaltakkal összhangban állónak találta az Europol a megkeresést, akkor a SWIFT köteles a 

megkeresést teljesíteni ún. „push basis” alapon. A továbbításról naplót vezet. [4. cikk (3)-

(7) bek.]
 
 

Tekintettel arra, hogy a megállapodás nem rögzítette, hogy a megkeresésnek milyen 

formában kell megtörténnie, előfordult, hogy az szóban érkezett. Az Europol kifogásolta az 

USA ezen gyakorlatát, hiszen annak helyessége így később nem ellenőrizhető.
416

 

 

A megállapodás tárgyát képező adatok az amerikai, uniós és harmadik államok 

hatóságai részére is továbbíthatók, amelyek hatáskörébe a bűnüldözés, illetve a 

közbiztonsággal vagy terrorizmussal szembeni küzdelem tartozik. Nemzeti hatóságokon kívül 

az adatok továbbíthatók az Europolnak és az Eurojustnak, mint uniós szerveknek és „egyéb 

megfelelő nemzetközi szerveknek.” Az, hogy ezen utóbbi fordulaton mit értenek a szerződő 

felek, nem derül ki a megállapodásból.  

Az ily módon megszerzett információ segítségével nyert adatot azonban az USA 

rendelkezésére kell bocsátani. Ilyen viszonossági előírást a megállapodás nem tartalmaz arra 

az esetre, ha az USA Pénzügyminisztériuma kap adatot. [9. cikk] 

Ha az USA Pénzügyminisztériuma tudomást szerez arról, hogy a harmadik országnak 

továbbítani kívánt információ valamely uniós tagállam állampolgárát vagy lakosát érinti, az 

érintett tagállam illetékes hatóságának előzetes hozzájárulását kell kérnie, vagy az ilyen 

információk továbbadásáról szóló, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és az érintett 

tagállam között meglévő jegyzőkönyv szerint kell eljárni. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, 

                                                      
415

 v. ö. III. rész 2.5.3.2. fejezet  
416

 WETZLING, Thorsten: What role for what rule of law in EU-US counterterorism cooperation?, In: 

PAWLAK, Patryk (ed.): The EU-US security and justice agenda in action, Institute for Security Studies 

European Union, Paris, 2011, pp. 34-35. 
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„ha az adat továbbadása e megállapodás valamely Felénél, uniós tagállamban vagy 

harmadik országban fennálló, a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély 

elhárításához elengedhetetlenül szükséges.” Ilyenkor csak értesítési kötelezettség áll fenn. 

Minden adattovábbítást naplózni kell. Adatvédelmi szempontból vitásnak tartom a 

megállapodás azon megfogalmazását, miszerint a továbbított adatot az USA kérésére az 

átvevő hatóság köteles törölni, feltéve, hogy „annak megőrzését az adattovábbítás célja már 

nem teszi szükségessé.” [7. cikk] Az eredeti adattovábbító államnak nem érvényesül 

maradéktalanul az adattal való rendelkezési joga, hanem azzal az eredeti címzett ország 

rendelkezik. 

 

3.3.2.3. A SWIFT-megállapodás adatvédelmi biztosítékai 

1. A megállapodás rögzíti, hogy az USA a megfelelő szintű adatvédelmet biztosítja. A 

harmadik féllel való kapcsolat esetére viszont ez a megfelelőségi követelmény nem 

vonatkozik, legalábbis a megállapodás alapján nem. [8. cikk] 

 

2. A személyes adatok védelméhez való jogból kifolyólag a megállapodás minden 

személynek biztosít bizonyos jogokat, így a hozzáférési jogot, az adathelyesbítéshez, 

adattörléshez vagy adatzároláshoz való jogot és a jogorvoslati jogot.  

2.1. A tájékoztatáshoz való jog fontosságát pedig a magyar adatvédelmi biztos 

hangsúlyozta. A pénzügyi üzenetadatok továbbítása esetében a pénzügyi intézmény köteles 

(lenne) tájékoztatni az ügyfelét függetlenül attól, hogy a nemzetközi átutalást személyesen, 

telefonon vagy interneten kívánja megtenni.
417

 

2.2. A hozzáférési jog keretében „minden személynek joga van ahhoz, hogy – ésszerű 

időközönként benyújtott kérelmek alapján, korlátozásoktól mentesen és túlzott késedelem 

nélkül – legalább megerősítést kapjon az Európai Unióban található adatvédelmi hatóságtól 

arról, hogy minden szükséges ellenőrzést elvégeztek az Európai Unión belül annak érdekében, 

hogy meggyőződjenek arról, miszerint az érintett személy adatvédelmi jogait e 

megállapodásnak megfelelően tiszteletben tartották és különösen, hogy sor került-e személyes 

adatainak az e megállapodás megsértésével megvalósuló feldolgozására.”  

A kérelmet az európai nemzeti felügyeleti hatóságnál kell benyújtani, amely azt 

továbbítja az USA Pénzügyminisztériumába. Az USA indokolatlan késedelem nélkül 

                                                      
417

 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2007, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2008, 238. o. 
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tájékoztatja az európai hatóságot arról, hogy a kezelt adatok közölhetőek-e, illetve hogy az 

adatvédelmi szabályok megfelelően betartásra kerültek-e.  

A feldolgozott személyes adatok kiadását meg lehet azonban „bűncselekmények 

megakadályozására, kivizsgálására, felderítésére, illetve büntetőeljárás alá vonására, 

valamint a közbiztonság vagy a nemzetbiztonság védelmére irányuló nemzeti jogszabályok 

értelmében” tagadni. Ha az adatok kiadását megtagadják, akkor azt írásban indokolni kell és 

tájékoztatni kell az érintett személyt az USA-ban igénybe vehető közigazgatási és bírósági 

jogorvoslati lehetőségekről. 

2.3. Minden személynek joga, hogy a feldolgozott adatok helyesbítését, törlését vagy 

zárolását kérheti, ha az adat nem helytálló vagy nem felel meg a megállapodásban 

foglaltaknak. Az indokolt kérelem előterjesztésének ugyanaz az eljárási menete, mint az 

adathozzáférés esetén, azzal, hogy – a minden esetben – indokolt határozat azt tartalmazza, 

hogy sor került-e a helyesbítésre, törlésre, zárolásra, valamint hogy az érintett személy jogait 

tiszteletben tartották-e. A szerződő felek is kötelesek azonban – tudomásuk esetén – 

hivatalból biztosítani az adatok helytállóságát. 

2.4. A jogorvoslathoz való jogot az amerikai szabályoknak megfelelően gyakorolhatja az 

érintett személy. A megállapodásban rögzített előírások megszegése esetén az Egyesült 

Államokban, az ott irányadó szabályok szerint van  helye jogorvoslatnak: igazgatási úton és 

bírói úton. [4. cikk (8) bek.]  

Az adatkezelés jogellenessége azonban véleményem szerint nemcsak az USA-ban 

valósulhat meg, hanem akár az Unióban is, például a jogellenes adattovábbítással. Szintén 

sérelmesnek tartom azt, hogy az érintett személy számára idegen, de az adatkezelő országa 

szerinti igazgatási szerv bírálja el elsőfokon az adatkezelés jogszerűségét. [15-17. cikk, 

18. cikk (2) bek.] Kérdésként merül fel, hogy az Amerikai Egyesült Államok jogába milyen 

nemzetközi fórumok joga értendő belőle, vagy kizárólag a belső szabályai szerinti 

jogorvoslati rendszert lehet-e ezen megfogalmazás alatt érteni. Az nyilvánvaló, hogy az EU 

Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága sem tartozik ezen jogorvoslati fórumok közé.  

A jogorvoslat hatékonyságához és megfelelőségéhez kétség fér, hiszen az USA 

Privacy Act-je alapján a jogorvoslati joggal az amerikai állampolgár és az a nem amerikai 

állampolgár élhet, aki állandó lakóhellyel rendelkezik az Egyesült Államok területén.  

[Privacy Act 552a. § (a) (2)] És a többi polgár, akit a SWIFT-megállapodás érint, nem élhet 

jogorvoslattal?
418

 

                                                      
418

 FAHEY: i. m., p. 61. 
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3. A megállapodás kifejezetten tiltja a profilkészítést, más adatbázissal való 

összekapcsolást és a számítógépes szűrést. [5. cikk (3) bek.]  Ez utóbbi számomra nehezen 

értelmezhető, hiszen az adattovábbítás informatikai rendszeren keresztül történik. A 

legegyszerűbb számítógépes program is lehetővé tesz bizonyos keresést, és a bűnmegelőzés 

elleni küzdelemben nem gondolom, hogy az lenne a cél, hogy személyes adatokat milliós 

nagyságrendben tároljon az USA, anélkül, hogy abban bármilyen szempont szerinti keresést 

lehessen végrehajtani. És mi a számítógépes szűrés viszonya a lekérdezéshez? 

 

4. A megállapodás a rendelkezései betartására meghatározza a kontrollmechanizmust 

is: a biztosítékok és ellenőrzések figyelemmel kísérése, valamint a közös felülvizsgálat.  

4.1. Az Egyesült Államok kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy évente felülvizsgálja 

azon, részére megküldött, le nem hívott adatokat, amelyekre már nincsen szükség a 

megállapodásban rögzített célból. Ezek azonosítása esetén azonnal és véglegesen törli az 

adatokat, illetve lerövidíti az adatmegőrzési időszakot.  

A megállapodás azonban tartalmaz olyan kitételt, hogy az adat akkor törlendő, ha az 

„műszakilag lehetségessé válik.” Ezen fordulat felveti az olvasóban a kérdést: milyen műszaki 

akadálya lehet a törlésnek?  

A 2007. július 20-át megelőzően megküldött adatokat, amennyiben azokat nem hívta 

le az amerikai hatóság, 2012. július 20-ig köteles törölni, a 2007. július 20-án vagy azt 

követően kézhez kapott adatok esetében ez a határidő a beérkezéstől számított 5 év.  

Törlendő azonban az az adat, amelyet olyan nyomozás vagy büntetőeljárás során 

használtak fel, amely lezárult. Az eljárás végén a jogerős befejezést kell érteni. A magyar 

terminológia szerint a nyomozás a büntetőeljárás részét képezi, így annak külön tartása a 

megállapodásban nem indokolt, annál is inkább, hogy felmerül a kérdés: a nyomozás 

befejeztével vagy a jogerős bírói ítélettel törlendőek-e az adatok. [6. cikk (1)-(5) bek., 

(7) bek.] 

4.2. A rendszeres felülvizsgálatot független ellenőrök végzik. A megállapodás kizárólag az 

Európai Bizottság által kinevezett ellenőr személyét említi, a továbbiak személyét nem 

konkretizálja. Az ellenőrzés azonban kizárólag az adatok megőrzésére és törlésére, valamint a 

lekérdezésre vonatkozó szabályok és az adatbiztonsági előírások betartására irányulhat. Így az 

adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzésére nem terjed ki ez a felülvizsgálati jogkör. 

További érdekessége a megállapodásnak, hogy az USA Pénzügyminisztériumának 

egyetértésével és az USA biztonsági szabályainak betartásával történik a jogkör gyakorlása. 
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Ezen felülvizsgálati jogkör felett az USA Pénzügyminisztériumának főfelügyelője 

biztosítja az alkalmazandó ellenőrzési szabványok teljesülését. 

A közös felülvizsgálat a megállapodás hatályba lépését követő legkésőbb 6 hónap 

elteltével, majd rendszeresen történik. Az első felülvizsgálat időpontjának meghatározása 

jogbizonytalanságot idéz elő. 6 hónapnak el kell telnie a megállapodás hatályosulásától, vagy 

legkésőbb azon belül eleget kell tenni ennek a kötelezettségnek? A felülvizsgálatnak nemcsak 

a jogszerűségi szempontokra, hanem a hatékonysági tényezőkre is ki kell terjednie. A 

felülvizsgálat során az EU-t az EB, míg az USA-t a Pénzügyminisztérium képviseli. 

Biztonsági és adatvédelmi szakértőket és egy jogi szakértelemmel rendelkező személyt 

mindkét fél bevonhat a felülvizsgálati eljárásba. A megállapodás kötelező előírásaként az 

Unió részéről két adatvédelmi szakértő mindenképpen részt vesz az eljárásban: legalább az 

egyikük abból a tagállamból kell, hogy érkezzen, ahol a kijelölt szolgáltató található. A 

felülvizsgálat eredményéről az Európai Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. [12. cikk,13. cikk (1)-(3) bek.] 

A megállapodásban rögzített 6 hónapos időszakot meghaladva ugyan, de 2011 nyarára 

elkészült az első közös felülvizsgálat, amellyel szemben számos kritika fogalmazható meg. 

Érdekesség, hogy a közös felülvizsgálatból az EU egy küldöttje ki lett zárva, mégis a jelentés 

mellékletében mint résztvevő feltüntetésre került. Ennél hangsúlyosabb probléma, hogy a 

felülvizsgálat az implementáció folytán felmerülő gyakorlati problémákra nem igazán 

reflektál, és az nem is lehetett teljes körű, mert az Europolhoz intézett adatkéréseket 

alátámasztó dokumentumok nem voltak hozzáférhetőek.
 
 

Az Europol részéről is nyilvánosságra került az önellenőrzés eredménye. Az Europol 

közös ellenőrző szerve által lefolytatott ellenőrzés egy rövid, egyoldalas összegzéssel zárult, 

mégis több kritikát fogalmaz meg, mint az előbbi jelentés, így rögzíti, hogy bizonyos 

esetekben az USA hatóságának megkeresése túl általános, és az Europol nem kap elegendő 

információt ahhoz, hogy meg tudja ítélni, hogy az adattovábbítás indokolt vagy sem. Az 

ellenőrzést nagyban megkönnyítené, ha az amerikai hatóság visszajelzést küldene, hogy a 

megküldött adatokból melyek voltak azok, melyek ténylegesen a terrorizmus elleni küzdelmet 

szolgálták. Hiszen az adat sorsáról az azt küldő félnek nincsen információja. Úgyszintén 

kifogásolja azt a gyakorlatot, hogy az Europol szóbeli megkereséseket teljesít, amelyeknél 

utólag nem ellenőrizhető, hogy a kért adat továbbítása az adatvédelmi elveknek megfelelően 

történt-e, így az átláthatóság elve is sérül. 
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A fentiekre tekintettel az Európai Unió Bírósága eljárását tartanám döntőnek, hiszen a 

SWIFT-megállapodás – hasonlóan a PNR-megállapodáshoz – számos jogi problémát felvet: 

kezdve a tisztességes eljárás elvétől az arányosság követelményén át a magánélethez fűződő 

jogig. Ha a Bíróság azt állapítaná meg, hogy a megállapodás nem esik az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 263. cikke szerinti felülvizsgálható jogalkotási vagy jogi aktus 

fogalmába, és így egyén nem támadhatja meg annak tartalmát, a jogorvoslathoz való jog 

szenvedne sérelmet.
419
A problémát azonban az oldaná meg, ha explicite kimondaná valamely 

megállapodás a jogorvoslati jog ezen útjának lehetőségét.  

Az európai adatvédelmi biztos álláspontja szerint a SWIFT-megállapodás adatvédelmi 

szempontból kevésbé problematikus, mint a PNR-megállapodás: több adatvédelmi garanciát 

találunk benne. Így szabályokat tartalmaz az adatfelhasználás átláthatóságára, az érintett 

személy jogainak (úgymint hozzáférés, zárolás, kijavítás joga) és az adatkezelés 

időtartamának meghatározására. Külön kiemelést érdemel a megkülönböztetés nélküli 

jogorvoslathoz való jog deklarálása és az Europol általi felügyelet.  

Ugyanakkor felhívja arra a figyelmet, hogy vannak még olyan kérdések, amelyek 

adatvédelmi szempontból tisztázásra várnak. Így például az adattovábbítás csak együttesen 

lehetséges (bulk data), a technikai feltételeit meg kell annak teremteni, hogy csak az adatok 

szűrését követően legyenek továbbíthatóak az adatok.  

Az ellenőrzési mechanizmusok tekintetében is hiányosságokat észlel. Az USA-ban is 

legyen biztosítva mindenki számára a jogorvoslat, továbbá az uniós adatvédelmi hatóságok 

feladatkörét egyértelműen meg kellene határozni, azzal, hogy információkérési jogait 

bővítené a megállapodás.
420

 

 

3.3.3. A SWIFT-megállapodás hatályosulása 

A megállapodás 2010. augusztus 1-jén lépett hatályba, amely az Európai Unió – 

Dánia, Egyesült Királyság és Írország kivételével az ellenkező szándék kinyilvánításáig
421

 – 

és az USA területén hatályosul.
 
 

                                                      
419

 FAHEY: i.m., pp. 62-63. 
420

 Az Európai Adatvédelmi Biztos 2010/C 355/02 véleménye Tanácsi határozatra irányuló javaslat az Európai 

Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a 

terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program (TFTP II) céljából történő feldolgozásáról és az 

Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL C 355 2010. 12. 19., 

10-15. o.) 
421

 Az Egyesült Királyság csatlakozott a megállapodáshoz [2010/412/EU határozat Preambulum (5) bek.]. 
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Adatvédelmi garanciaként került rögzítésre a SWIFT-megállapodásban, hogy a 

„megállapodás semmiben sem tér el az Egyesült Államoknak és az Európai Unió 

tagállamainak a kölcsönös jogsegélyről szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült 

Államok között 2003. június 25-én aláírt megállapodás, valamint az Egyesült Államok és az 

Európai Unió tagállamai közötti vonatkozó kölcsönös kétoldalú jogsegélynyújtási eszközök 

értelmében fennálló kötelezettségeitől.”
 
[20. cikk (2) bek.] 

 

Bármelyik fél diplomáciai úton történő értesítés útján felfüggesztheti, illetve – az 

értesítés kézhezvételének napjától számított 6 hónapra – felmondhatja a megállapodást.  

Felfüggesztésnek akkor van helye, ha a megállapodásban rögzített kötelezettségének a 

másik fél nem tesz eleget, míg a felmondásnál ilyen kitételt nincsen, így egyéb esetben is 

helye lehet annak.  

A megállapodás felfüggesztése és felmondása is csak a jövőre nézve van joghatással, 

legalábbis az USA Pénzügyminisztériuma részére továbbított adatok tekintetében: a 

„megállapodás rendelkezései értelmében megszerzett adatok feldolgozása továbbra is az e 

megállapodásban foglalt biztosítékoknak megfelelően történik, ideértve az adattörlésre 

vonatkozó rendelkezéseket is.” Az EU részére továbbított adatokra ez a rendelkezés nem 

vonatkozik. [21. cikk (1)-(2) és (4) bek.] 

Kérdés azonban, hogy ha a felmondás vagy felfüggesztés oka éppen az, hogy szerződő 

fél a megállapodásban foglalt biztosítékoknak nem tesz eleget, akkor a szerződés 

felfüggesztése vagy felmondása után ez miért változna meg. Legfeljebb az lehet visszatartó 

erő, hogy a jövőben nem kap további információt a jogsértő fél. 

 

A megállapodás eredetileg 5 évre köttetett, amely minden évben további 1 évvel 

meghosszabbodik, kivéve, ha valamelyik fél diplomáciai úton legalább 6 hónappal korábban 

ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatot tesz. [23. cikk (2) bek.] 

 

3.3.4. Az együttműködés jövőbeni lehetséges iránya 

Jelenleg tárgyalási szakaszban van az Unió és az Amerikai Egyesült Államok között 

egy olyan megállapodás, amely a két szerződő fél viszonyában általános, keret-megállapodás  

jelleggel – a garanciális szabályok lefektetésével – rendezné a rendőrségi és bűnügyi 

együttműködés keretében megvalósuló adatkezeléseket.  A megállapodás nemcsak az Unió és 
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annak intézményei, testületei, hivatalai, valamint ügynökségei, hanem a tagállamok Egyesült 

Államokba történő adattovábbítására is kiterjedne. 

A keret-megállapodás egyeztetése során talán a legnagyobb „kihívás” a jogorvoslat 

szabályainak megfelelő lefektetése, hiszen mint ahogy a fentiekben már említettem a Privacy 

Act nem amerikai állampolgároknak csak akkor adja meg ezt a jogot, ha az USA-ban 

lakóhellyel rendelkeznek. A szenátus viszont egy 2011. májusi határozatával kinyilvánította 

azon álláspontját, hogy nem támogatja olyan megállapodás megkötését, amellyel az EU 

ellenőrzést szerezne valamely intézménye felett.  

A keret-megállapodás alapján is azonban mind az EU, mind az USA széles körben 

rendelkezhet diszkrecionális joggal, hiszen ezen megállapodás csak a kereteket határozná 

meg, azt további tartalommal az egyes speciális megállapodások töltenék meg.
422

 

Az adatvédelmi kérdésekre már csak azért is fontos tekintettel lenni, mert a tárgyalt 

adatállományok nem önmagukban léteznek: bűnüldözési és bűnmegelőzési célból 

megtörténik azok összekapcsolása más adatbázisokkal. Ennek a feltételeiről azonban egyik 

megállapodás sem rendelkezik. Az arányosság kérdése így megint más megvilágításba kerül. 

Nincsen az sem tisztázva, hogy fogalmi szinten mit jelent egyáltalán a profilalkotás.
423

 

 Az EU és az USA között előkészületben lévő keret-megállapodás mellett kívánatos 

lenne egy olyan átfogó adatvédelmi szabályozás megalkotása, amely az Unió határain 

túlnyúló, nemzetközi adattovábbításokra nézve meghatározza azt a minimális szintet, amelyet 

valamennyi együttműködés esetén követnie kellene az Uniónak, az uniós szerveknek és a 

tagállamoknak is, ezzel is elhárítva a jogi bizonytalanságokat. 

A rendőrségi együttműködés területén megvalósuló adatvédelemre nézve világos, 

hogy eltérő szabályok kellenek, mint a közösségi jog keretében megvalósuló adatkezelésekre 

nézve. Hiszen a rendőrségi együttműködés keretében megvalósuló adatkezelés esetében nem 

működik az az általános szabály, hogy kivételesen lehetőség van személyes adatok gyűjtésére, 

rendszerezésére, tárolására a bűnözés elleni küzdelemre való hivatkozással.
424

 

Az alapvető jogok hangsúlyozásán túl nyilvánvaló a biztonság garantálása is, hiszen a 

tanulmány szerzője sem kívánja, hogy 2001. szeptember 11-éhez hasonló esemény bármikor 

is megismétlődjön. Viszont arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a PNR- és SWIFT-

megállapodások hiányában sem eszköztelenek a hatóságok, hiszen az EU és az USA között 

                                                      
422

 FAHEY: i.m., pp. 64-65. 
423

 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.) 18. pont 
424

 GEORGIS, Nouskalis: Biometrics, e-identity and the balance between security and privacy: A case study of 

Passenger Name Record (PNR) system, In: US-China Law Review, July 2010, Vol. 7., No. 7, pp. 49-51. 
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egy több mint 6 éves ratifikációs időszak eredményeként 2010. február 1-jén hatályba lépett a 

büntető ügyekben megvalósuló kölcsönös eljárási jogsegélyről szóló egyezmény, melynek 

keretében lehetőség van a pénzügyi üzenetadatok vagy a légiutas-forgalmi adatok cseréjére.
425

 

 

A harmadik államokkal kialakítandó szabályozáson túl nem feltétlenül meg kell 

említeni azt, hogy a SWIFT-adatok továbbítása az uniós államok között nagyon kezdetleges 

stádiumban van, de az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt egy, az amerikaihoz hasonló – 

a célzottabb adattovábbítást lehetővé tevő – TFTP kidolgozására és bevezetésére. [SWIFT-

megállapodás 11. cikk (1) bek.] Ez az uniós szintű adatbázis még nem működik, de a jövőben 

valószínűsíthető, az amerikai adatbázishoz hasonló az EU-ban is létrejön. 

                                                      
425

 MONAR: i. m., p. 149. 
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4. Az uniós tagállamok adatkezelése 

4.1. Hatékony centralizált együttműködés? 

 A rendőrségi adatkezelés és együttműködés kapcsán a tagállamok kiemelt szerephez 

jutnak, hiszen ők a tényleges „adatgazdák,”
426

  akár azért, mert saját adatállománnyal 

rendelkeznek, akár azért, mert más államtól, szervtől vagy személytől a birtokukba került 

valamilyen adat. Az együttműködésükkel pedig a meglévő információk hatékonyabb és 

szervezettebb felhasználása történik meg. Jelen fejezetben az uniós tagállamok közötti 

információcserét tárgyalom, hiszen az előbbiekben volt szó már az uniós szerv általi 

adatkezelésről és a harmadik államokkal való együttműködésről. A centralizált 

együttműködés keretében a tagállami hatóságok közvetett módon, központi szerv útján jutnak 

hozzá a szükséges adathoz. Ennek a rendszer egy fontos és jól működő állomása az Európai 

Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS). 

Az ECRIS-t a tagállamok közötti hatékony információcsere érdekében alakították ki, 

mely illeszkedik az elektronikus igazságszolgáltatás kialakításának tendenciájába is. Az 

ECRIS lényegében egy titkosított kommunikációs csatornát jelent. A nyilvántartási rendszer 

kialakításának legfőbb célja az volt, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszerért felelős 

szerveknek a bírósági eljárás alatt álló személyek előéletéről történő hatékony tájékoztatása 

útján az egyedi helyzetre szabott döntéshozatalt megkönnyítse. Így példának kedvéért 

elkerülhetővé válik, hogy az a személy, akit gyermeken elkövetett nemi bűncselekményért 

ítéltek el – feltéve, hogy ezt a tagállami bűnügyi nyilvántartás tartalmazza – eltitkolja ezt az 

ítéletet. Hiszen korábban előfordulhatott az az eset, hogy az ilyen elkövető – a hiányos 

információáramlás miatt – más tagállamban gyermekfelügyelettel kapcsolatos tevékenységet 

folytathatott. 

Az EU szerződés 29. cikkének érvényesüléséhez elengedhetetlennek vélték az 

egységes értelmezésen alapuló bűnügyi nyilvántartási rendszer kialakítását. A szerződés 

kimondja, „az Unió célja, hogy biztosítsa a polgárok magas szintű biztonságát egy olyan 

térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul.” 

Az egységes szabályozás azért indokolt, hogy az ítéletekre vonatkozó információk 

továbbítása, illetve fordítása ne ütközzön szükségtelen akadályokba. Azt viszont a félreértés 

                                                      
426

 v. ö. FENYVESI Csaba – HERKE Csongor: A bűnügyi nyilvántartás szerepe a kriminalisztikában, In: NAGY 

Ferenc (szerk.): Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére, Pólay Elemér 

Alapítvány, Szeged, 2007, 205-215. o. 
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elkerülése végett kiemelném, hogy a szabályozás nem a nemzeti bűnügyi nyilvántartás 

egységesítésére törekszik. A bűnügyi nyilvántartások adatait továbbra is a tagállamok kezelik, 

és a tanácsi határozat nem enged közvetlen hozzáférést más állam bűnügyi nyilvántartásához. 

Az ECRIS lényegében egy decentralizált információtechnológiai rendszer, amely a 

tagállami bűnügyi nyilvántartási rendszereken alapul. Az információcsere hatékonysága 

érdekében egységes formátumot alakítottak ki az adattovábbításra, amely az ítélet alapjául 

szolgáló bűncselekményre, illetve az ítéletek tartalmára vonatkozóan tartalmazhat 

információt. [2009/316/IB határozat 3. cikk (1) bek.] A határozat az átláthatóság érdekében 

előírja az államok számára, hogy a bűncselekmények, illetve szankciók kategóriáit ún. 

referenciatáblázatba sorolják be. Az azokhoz fűzött magyarázat segíti a tagállami szabályozás 

megértését. [2009/316/IB határozat preambulum, 1. cikk] Nem történik meg tehát a tagállami 

büntető anyagi jogi szabályok harmonizációja és egységesítése, hanem olyan módszert 

alkalmaz, amely a hatályosuló tagállami szabályokat egységes szempontrendszer szerint 

kategorizálja, így megkönnyítve a hatóságok eljárását. 

Ennek az előfeltétele azonban az, hogy a Tanács határozata alapján a tagállam köteles 

a területén hozott valamennyi ítélet kapcsán az elítélt állampolgárságára vonatkozó adatokat 

felvenni, majd a nyilvántartásba vett büntetőítéletről a lehető legkorábban tájékoztatni a többi 

állam központi hatóságait.
427

 

 

Megkeresést a tagállam központi hatósága jogosult intézni egy másik tagállam 

központi hatósága felé abból a célból, hogy a bűnügyi nyilvántartásból származó 

információhoz és kapcsolódó adatokhoz hozzájusson. 

A megkeresés valamely személytől is érkezhet, aki a megkereső vagy megkeresett 

tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy rendelkezett, vagy ezen országok állampolgára 

vagy állampolgára volt. Ezt a megkeresést is azonban a központi hatóság továbbítja a másik 

tagállam központi hatósága felé. 

Azon túl, hogy a kerethatározat az 1981-es adatvédelmi egyezményt alkalmazandónak 

rendeli, lefekteti, hogy megkeresés esetén az adatok felhasználása célhoz kötött: „a 

büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag azon 

büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben foglalt 

formanyomtatványon feltüntetve kérelmezték.” Ez alól a követelmény alól a kerethatározat 

kivételt enged, mégpedig a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése 

                                                      
427

 Hazai szabályozásunkban az adattovábbítás nemcsak uniós tagállam részére történhet meg, hanem harmadik 

állam és nemzetközi szervezet részére is. [2009. évi XLVII. tv. 84. §] 
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esetére. A bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok a büntetőeljárástól eltérő célra vagy 

harmadik államok általi felhasználása tekintetében korlátozást a tagállam tehet. [2009/315/IB 

kerethatározat 9. cikk (1), (3)-(4) bek.] Azaz a tagállam eltérő rendelkezése (tiltakozása) 

hiányában az más célra vagy harmadik állam által is felhasználható. 

A megkeresést a megkeresett tagállam központi hatósága a nemzeti jogban, vagy 

gyakorlatban meghatározott időben, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 10 

munkanapon belül köteles teljesíteni. A válaszadási határidő – ha az valamely személytől 

érkezik – a kérelem kézhezvételének időpontjától számított 20 munkanap. [2009/315/IB 

kerethatározat 4. cikk (1)-(2) bek., 6. cikk (1)-(2) bek., 8. cikk] 

 

A megkeresés teljesítése esetén tartalmaznia kell
428

 a dokumentumnak a 

bűncselekmény megnevezésével – ideértve a határozat mellékletében az egyes 

                                                      
428

 „11. cikk (1) (…) az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága a következő információkat továbbítja: 

a) azon információk, amelyeket mindig továbbítani kell, kivéve, ha – egyedi esetekben – ezek az információk a 

központi hatóság előtt nem ismertek (kötelező információk): 

i. az elítélt személyre vonatkozó információk (teljes név, születési idő, születési hely (település és állam), nem, 

állampolgárság és - adott esetben – előző név/nevek); 

ii. az ítélet jellegére vonatkozó információk (az ítélet dátuma, a bíróság megnevezése, a határozat jogerőre 

emelkedésének időpontja); 

iii. az ítélet alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információk (az ítélet 

alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének időpontja, a bűncselekmény megnevezése vagy jogi min5sítése, 

valamint az alkalmazandó jogi rendelkezésekre történő hivatkozás); valamint 

iv. az ítélet tartalmára vonatkozó információk, így az ítéletet, valamint a kiegészítő büntetéseket, biztonsági 

intézkedéseket és a büntetés-végrehajtást módosító későbbi határozatokat is. 

b) azon információk, amelyeket a bűnügyi nyilvántartásban való bejegyzéskor kell továbbítani (nem kötelező 

információk): 

i. az elítélt személy szüleinek neve; 

ii. az ítélet ügyiratszámára vonatkozó információ; 

iii. a bűncselekmény elkövetési helyére vonatkozó információ; és 

iv. az ítéletből fakadó eltiltásokra vonatkozó információ. 

c) azon információk, amelyeket rendelkezésre állás esetén kell továbbítani a központi 

hatóságnak (kiegészítő információk): 

i. az elítélt személy személyazonosító száma, vagy a személyt azonosító 

dokumentum típusa és száma; 

ii. ujjlenyomat, amelyet az adott személytől vettek; és 

iii. adott esetben álnév és/vagy felvett név/nevek. 

A központi hatóság a bűnügyi nyilvántartásba felvett egyéb információkat is továbbíthat az ítéletekkel 

kapcsolatban.” [2009/315/IB kerethatározat] 

„78. § (1) A bűnügyi nyilvántartó szerv késedelem nélkül tájékoztatja az Európai Unió más tagállama központi 

hatóságát a bűntettesek nyilvántartásába, valamint - a 15. § a) és f) pontja szerinti adatok kivételével - a 

hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett, az érintett 

tagállam állampolgáraira vonatkozó bűnösséget megállapító jogerős ítéletben szereplő alábbi adatokról és azok 

későbbi változásáról vagy módosulásáról: 

a) az elítélt személyazonosító adatai, 

b) az ítélet kelte, jogerőre emelkedésének időpontja, az ítéletet hozó bíróság megnevezése, 

c) az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének helye, időpontja, a bűncselekmény 

megnevezése vagy jogi minősítése, valamint azokra a rendelkezésekre való hivatkozás, amelyeken a 

bűncselekmény elbírálása alapult, 

d) a büntetésekre, az intézkedésekre és azok végrehajtására vonatkozó adatok. 

(2) Az átvevő tagállamot tájékoztatni kell 
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bűncselekményekhez rendelt kódot – és jogi minősítésével, valamint az alkalmazandó jogi 

rendelkezéssel kapcsolatos információkat. Ha a bűncselekmény egyetlen alkategóriába sem 

sorolható be, akkor a „megfelelő vagy legközelebbi bűncselekmény-kategória „nyitott 

kategória” kódját, vagy annak hiányában az „egyéb bűncselekmények” kódját kell 

feltüntetni.” 

Az információcsere az említetteken túl kiterjedhet a cselekmény megvalósulási 

szakaszára, az elkövetői minőségre, a büntetőjogi felelősséget kizáró vagy korlátozó okokra 

vagy a visszaesést illetően rendelkezésre álló információkra. 

A dokumentumnak a szankciókra vonatkozóan is kell tartalmaznia információt, így 

valamennyi büntetés és intézkedés – mellékletben meghatározott – alkategóriájának kódját. 

Ha a szankció nem sorolható be egyetlen alkategóriába sem, akkor a megfelelő vagy a 

legközelebbi büntetés-, illetve intézkedéskategória „nyitott kategória” kódját, vagy annak 

hiányában az „egyéb szankciók és intézkedések” kódját kell feltüntetni. Az adattovábbítás 

vonatkozhat továbbá még a szankció jellegére és a végrehajtásának feltételeire is. 

[2009/316/IB határozat 4-5. cikk] 

A szankciók körében sem történik tehát egységesítés, pusztán bizonyos jellemzők 

alapján azokat kategóriákba sorolják az államok, amely kategóriák viszont azonosak. 

 

A Tanács határozata a bűncselekményekre, szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 

információtovábbítást egy nem kötelező erejű, gyakorlati kézikönyv összeállítása céljából is 

támogatja. Ez a kézikönyv az elkövetők azonosításának módjaival, valamint a 

bűncselekményeknek és a szankcióknak, valamint az intézkedéseknek a mellékletekben 

felsorolt kategóriái egységes értelmezésének rögzítésével foglalkozik. Így a tagállamok a 

Tanács Főtitkárságának juttatják el 

a) a nemzeti jogrendszerek szerinti, de az egyes kategóriákba már besorolt 

bűncselekmények megnevezését (jogi minősítését), jogszabályi hivatkozását, 

amely tartalmazhatja a bűncselekményi tényállás rövid leírását is, valamint 

b) a büntetések, a mellékbüntetések, a biztonsági intézkedések és a büntetés 

végrehajtását módosító lehetséges későbbi határozatok nemzeti jog által 

meghatározott típusainak listáját a mellékletben említett minden egyes 

                                                                                                                                                                      
a) az adatok átadásával egyidejűleg az adatok törlésének várható időpontjáról, továbbá 

b) arról, ha az adatok a bűntettesek nyilvántartásából vagy - a 15. § a) és f) pontja szerinti adatok 

kivételével - a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásából törlésre 

kerültek.” [2009. évi XLVII. tv.] 
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kategóriában, és tartalmazhatja az egyes szankciók rövid leírását is. 

[2009/316/IB határozat 5. cikk (1) bek.] 

  

A tagállami együttműködés területén előrelépést jelent az Európai Bűnügyi 

Nyilvántartási Információs Rendszer bevezetése, amelynek célja a hatékonyabb 

együttműködés elősegítése. A tanácsi kerethatározat nem egy központi adatbázist hozott létre, 

hanem a tagállami bűnügyi nyilvántartásokban foglalt adatok továbbításának egyszerűsítését 

célozza úgy, hogy egy egységes formátumot hozott létre az adatok továbbítására. Nincsen szó 

tehát a nemzeti bűnügyi nyilvántartások közelítéséről.  

Egészen a  kerethatározat megszületésig az 1959-es kölcsönös jogsegélyegyezmény 

volt az a jogforrás, amely az információcsere ezen módjára is alkalmazandó volt. 

[2009/315/IB kerethatározat preambulum (3), (8) és (17) bek.] Ez az egyezmény a bűnügyi 

adatokra nézve éves információcserét irányzott elő. A gyakoribb adatszolgáltatást is 

természetesen megengedte, de ehhez megfelelő technikai infrastruktúra szükségeltetett. Mivel 

az adatszolgáltatásra nem kellő gyakorissággal került sor, ezért az adatok időszerűsége nem 

volt helytálló. Ezt a hibát a jelenlegi megoldás próbálja kiküszöbölni. 

Kérdésként merülhet fel, hogy mi lesz a következő lépés az európai rendőrségi és 

igazságügyi együttműködésben? Létrejön-e a közeljövőben egy központi bűnügyi 

nyilvántartás? Lehet-e egyáltalán elég hatékony a tagállamok közötti együttműködés 

egységesülés hiányában? 

Az ECRIS létrehozása az első lépés lehet a központi adatbázis létrehozása felé,
429

 

amelyet a nemzeti bűnügyi nyilvántartások összekapcsolása követhet,
430

 majd a központi 

regiszter létrehozása, amelynek megvalósítása további kérdéseket is felvet. A jelenlegi 

megoldásnak is meg kell küzdenie a különböző tagállami szabályozással, így például az eltérő 

(bűncselekményi) minősítésekkel. Az egyes tagállami bűnügyi nyilvántartások eltérő 

személyi körben kezelik az adatokat, így például egyes tagállamok elismerik a jogi személy 

büntetőjogi felelősségét, míg mások nem. Vannak tagállamok, ahol a közigazgatási szankciók 

is megjelennek a bűnügyi nyilvántartásban. További kihívás az adatvédelmi követelmények 

érvényesülésének biztosítása. Csakúgy, mint a rehabilitáció megítélése az egyes tagállamok 

                                                      
429

 Egy uniós bűnügyi nyilvántartás létrehozásának gondolata először az 1998-as bécsi akciótervben merült fel. 

Majd a kölcsönös együttműködéssel kapcsolatban a 2000. évi Tamperei ülésen az Európai Tanács megerősítette, 

hogy a jövőben a bűnügyekben történő igazságügyi és rendőrségi együttműködés fejlesztése egyik kiemelt 

sarokpontja kell, hogy legyen a tagállamok közötti együttműködésnek. 
430

 Ez az elgondolás megjelenik a Stockholmi Programban is. [4.2.3. pont] 
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jogrendszerében.
431

 Eltérő hatóságok kezelik a bűnügyi nyilvántartásokat: Franciaországban, 

Németországban, Spanyolországban az igazságügyi miniszter, míg Ausztriában, Írországban, 

Svédországban rendőri szerv. Az Egyesült Királyságban és Olaszországban létezik helyi és 

regionális adatbázis is.
432

 

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a tagállamok vonatkozásában is 

elengedhetetlen olyan uniós szabályozás, amely a bűnmegelőzési célú adatkezelést szolgálja. 

Ezzel a közös szabályozással egyfajta harmonizáció is megindulhatna, amely az 

együttműködés hatékonyságát szolgálná. Azt lehet azonban tapasztalni, hogy a tagállamok 

ezen a területen nem akarnak engedni a szuverenitásukból. A szabályozás csak a tagállami 

együttműködés egy-egy részterületére irányul (pl. ECRIS). A jövőben nem is várható ezen 

áttörés. Inkább csak bizonyos adatcserék egyszerűsítése várható, de nem egy átfogó reform. 

 

4.2. A  decentralizált együttműködés – a Schengeni Információs Rendszer433 

egyes vonatkozásai 

A tagállamok részéről az utóbbi időben igény merült fel az iránt, hogy az azonos 

hatáskörű hatóságok egymás adatbázisaihoz egyenlő feltételekkel hozzáférhessenek, amely 

komoly kihívást jelent az Unió számára, nemcsak az általános adatvédelmi szabályok 

                                                      
431

 VERMUELEN, Gert – VANDER BEKEN, Tom – DE BUSSER, Els – DORMAELS, Arne: Blueprint for an 

EU Criminal Records Database, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2002, pp. 7., 19-20., 23., 27., 30. 

STEFANOU, Constantin – XANTHAKI, Helen (ed.): Towards a European Criminal Record, Cambridge 

University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2008, p. 2. 

A magyar Alkotmánybíróság a korábbi bűnügyi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabályokat 

megsemmisítette, mondván, az emberi méltóságot sérti az, ha a bűntettesek nyilvántartása a mentesült személy 

adatait differenciálatlanul a többi elítélt adataival együtt tartalmazza, merthogy az elkövetőnek a mentesülést 

követően joga van a társadalomba való visszailleszkedés megfelelő körülményeinek biztosításához. Ha nem így 

lenne, indokolatlanul hosszú ideig érintené az elkövetőt a megkülönböztetés, a stigmatizáció.  

Más uniós országokban viszont a hosszú ideig tartó tárolás alkotmányosnak bizonyult. Így a bűnügyi adatokat 

Svédországban 15 évig tárolják, ha az elítéltet legalább egy évi szabadságvesztéssel sújtották. Németországban 

pedig 3, 5, 10, illetve 20 évig kezelik az információkat a mentesítéstől számítva a szankció fajtájától és 

mértékétől függően. Jóllehet az Emberi Jogok Európai Bírósága a Puig Panella c. Spanyolország-ügyben 

megállapította az Egyezmény sérelmét, mert az elítéléséről 13 évig kezeltek adatot. [144/2008. (XI. 26. AB 

határozat, ABH 2008, 1107, 1175-1176.] A Bíróság az S. és Marper c. Egyesült Királyság-ügyben is 

megállapította, hogy a magánszféra sérelmét a differenciálatlan nyilvántartási szabályok okozzák. [S. and 

Marper v. the United Kingdom (Application nos. 30562/04 and 30566/04) Para. 106.] 
432

 STEFANOU – XANTHAKI: i. m., p. 28. 
433

 2012. évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 

információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 

Programmal összefüggő módosításáról 
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lefektetése folytán, hanem az eltérő tagállami rendelkezések miatt.
434

 Ennek egyik példája az 

a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és a Prümi rendszer.
435

 

 

A Schengeni Információs Rendszer felállítása az indoka eredetileg a közös határok 

ellenőrzése volt, azaz nem a korábbi harmadik pillér keretében született megállapodásról van 

szó.
436

 Mégis a Schengeni Megállapodás volt az, amely legkorábban tartalmazott bűnügyi 

információkra vonatkozó adattovábbítási szabályokat. A Schengeni rendszert nemzetközi 

megállapodás hozta létre. 1985. június 14-én a Benelux Államok, Németország és 

Franciaország írta alá az ezt létrehozó megállapodást. A SIS rendszert azonban az idő 

túlhaladta, a schengeni térséghez csatlakozó államok miatt az elhelyezett figyelmeztető 

jelzések száma drasztikusan megemelkedett,
437

 ezért az megreformálásra került. 

Az 1990. január 19-i Schengen II. megállapodás a korábbi megállapodáson alapulva 

már szélesebb körben szabályozta az együttműködés területét és valósította meg annak 

előírásait: a külső és belső határok ellenőrzésén kívül külön foglalkozott a menekültüggyel, a 

harmadik államok polgárai beutazásának ellenőrzésével, a bűnügyi jogsegélyjoggal és a 

rendőrségi együttműködéssel, egyes kiemelt bűncselekmények elleni küzdelemmel és az 

adatvédelemmel.
438

 Az adatcserének tehát számos speciális területét szabályozta.   

A Schengen II. megállapodás jogsegély típusú és nem jogsegély típusú 

jogintézményeket is alapított, és megteremtette a közvetlen információcsere lehetőségét is. 

Tulajdonképpen azonban egy személy- és tárgykörözést szolgáló rendszer maradt, amely a 

határ- és vámellenőrzésért, egyéb rendőrségi feladatok ellátásért, vízumok és tartózkodási 

engedélyek, járművezetési engedélyek kiadásáért, valamint a külföldi személyekkel 

kapcsolatos igazgatási feladatokért felelős tagállami hatóságok és az ügyészségek 

hozzáférését biztosítja. [19. § (1) bek.] A SIS II adatkezelés célja az egyes hatóságok – 

amelyek köre kibővült – feladatának ellátásához kötődik.  Ezen túl pedig az Europol és az 

Eurojust is hozzáférhet az adatokhoz. [2007/533/IB határozat 41-42. cikk] Azokat a 

                                                      
434

 v. ö. FUSTER – PAEPE: i. m. 
435

 lásd. III. rész 4.3.3.4. fejezet 
436

 A schengeni joganyag uniós joggá történő emelését az Amszterdami Szerződés végezte el azzal, hogy – a 

Schengeni Információs Rendszer kivételével – annak egy részét a (korábbi) közösségi jogban [EKSz. 61-

69. cikk], míg másik részét a (korábbi) harmadik pillérben helyezte el. [EUSz. 29-42. cikk] 
437

 2008 és 2010 között a SIS figyelmeztető jelzéseinek száma majdnem a felével megemelkedett, 22,9 millióról 

31,6 millióra nőtt. [COM(2010) 385] 
438

 AULEHNER, Josef: Polizeiliche Gefahren- und Informationsvorsorge. Grundlagen, Rechts- und 

Vollzugsstrukturen, dargesetellt auch im Hinblick auf die deutsche Beteiligung an einem Europäischen 

Polizeiamt (Europol), Duncker&Humblot, Berlin, 1998, S. 149-150. 

v. ö. FARKAS Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban, Osiris, Budapest, 2001, 109-111. o. 
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szervezeteket nem nevesíti, amelyek részére információt lehet ebből az adatbázisból 

továbbítani.
439

 

A SIS II
440

 célja, műszaki felépítése, a felhasználási jogosultak köre, a kezelt adatok 

köre és a felelősségi kérdések is megváltoztak. A SIS II – a SIS-hez hasonlóan – két külön 

részből épül fel: az egyik részt a központi rendszer (C.SIS) jelenti, a másikat a nemzeti 

rendszerek (N.SIS) összessége [2. §].  

A SIS II abban nem változott, hogy az adatcsere csak a központi rendszeren keresztül 

történhet, tehát ily módon nincsen lehetőség a közvetlen adattovábbításra. Viszont a 

hatékonyabb együttműködést szolgálja az, hogy találat, egyezés esetén már közvetlen 

kapcsolatba léphetnek egymással a tagállami hatóságok. [39. cikk (3) bek.]  Ha a rendszer egy 

államban találatot jelez, akkor a személyt megtaláló állam hatósága a figyelmeztetéshez 

tartozó kiegészítő információhoz jut hozzá, ami a figyelmeztető jelzés elhelyezésének indokát 

tartalmazza. Ez alapján tudja már közvetlenül a másik tagállam hatóságát a szükséges adatok 

szolgáltatása iránt megkeresni. A megkeresés teljesítése a belső jog alapján történik. [39. cikk 

(1) bek.] 

Az egyes figyelmeztető jelzések között az azt rögzítő állam kapcsolatot hozhat lére, 

ezzel segítve az ellenőrző hatóságok munkáját. Így például eddig nem volt lehetőség arra, 

hogy a körözött személyt az elkövetéshez használt járművel összerendeljék. [18. § (1) bek.]
441

 

Ez a megállapodás már megkülönbözteti a megkeresés alapján teljesített 

információátadást és a „spontán” adattovábbítást.  A megkeresés nélküli adattovábbítás akkor 

lehetséges, ha az a címzett fél számára a bűnmegelőzés vagy a közrend, a közbiztonság elleni 

vagy azokat veszélyeztető bűncselekmény megelőzése érdekében szükséges. [46. cikk] 

A Schengen II. megállapodással kapcsolatban nem mehetünk el amellett sem, hogy 

részletes adatvédelmi szabályokat fektet le. Nemcsak speciálisan a SIS rendszerre nézve 

határoz meg követelményeket, hanem általában is, úgymint a célhoz kötöttség elvét, a 

rendszeres felülvizsgálat követelményét, a jogorvoslat jogát, melyek betartásáért aa belföldi 

hatóságokat terheli a felelősség.
442

 

 

A Schengeni rendszer keretében megvalósuló adatkezelés felett az európai 

adatvédelmi biztos gyakorol felügyeletet. Az európai ombudsman tipikusan a közösségi jog 
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 v. ö. PÉTERFALVI: i. m., 37. o. 
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 A második generációs Schengeni Információs Rendszert a 2012. évi CLXXXI. törvény emelte be a belső 
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keretében megvalósuló adatkezelési műveletek felett őrködik, ugyanakkor világos az is, hogy 

a SIS rendszer nagyon szorosan kötődik a bűnmegelőzéshez és a bűnüldözéshez is. Kérdés, 

hogy az európai biztos hatékony jogvédelmet tud-e biztosítani ebben a tekintetében? Ha igen, 

akkor az Europol és az Eurojust által megvalósított adatkezelések tekintetében miért kellett 

adatvédelmi tisztviselő pozíciót alapítani? Jóllehet ez a fajta ellenőrzési rendszer a 

pillérrendszerből fakad, ennek átgondolása indokolt lenne.
443

 Erre tekintettel fontos lenne 

azon megközelítés elfogadása, hogy az adatkezelések tekintetében nem az a döntő, hogy azt 

milyen szerv – piaci szereplő vagy állami bűnmegelőző (bűnüldöző) hatóság – kezeli, hanem, 

hogy az milyen célra irányul. 

 

Mint a SIS is mutatja a bűnügyi adatokat tartalmazó adatállományokon túl további 

adatbázisoknak is nagy jelentősége van a bűnmegelőzés területén. Tendencia, hogy a 

nyomozó hatóságok nem állami szervek adatállományait is egyre gyakrabban felhasználják.  

A nem bűnüldözési célú adatbázisok, illetve egyéb adatok bűnüldözési célra való 

alkalmazása (pl. a VIS rendszer, az Eurodac vagy a biometrikus útlevél) is számos 

adatvédelmi kérdést vet fel.
444

 Így például a tagállamok által kiállított útlevelek és úti 

okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 

rendelet meghatározza, hogy a biometrikus jellemzők kizárólag az okmány valódiságának 

ellenőrzésére, valamint az okmány birtokosa személyazonosságának megállapítására 

használhatók fel a „közvetlenül hozzáférhető, összehasonlítható jellemzők segítségével, 

amennyiben az útlevelek és egyéb úti okmányok felmutatásáról törvény rendelkezik.” 

Amennyiben a rendelet ezen célt határozza meg, mennyiben lesz alkotmányosan használható 

az útlevél bűnmegelőzési és bűnüldözési célra? Hiszen a célhoz kötöttség garanciális korlátot 

jelent, amely az úti okmányok esetében azt jelenti, hogy csak azon igazolási célul szolgálhat, 

amely alapján az okmányon lévő adatot és az okmányt átadó tulajdonos adataival hasonlítja 

össze. [2252/2004/EK rendelet 3. cikk (3) bek.]  
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4.3. Az államok közötti rendőrségi együttműködés hazánkban 

4.3.1. A bűnmegelőzési célú jogkorlátozás az Alkotmánybírósági határozatok 

tükrében 

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint „demokratikus jogállamban a 

büntető hatalom az állam – alkotmányosan korlátozott – közhatalmi jogosítványa. (…) A 

büntető hatalom gyakorlása szükségképpen érinti az egyének alkotmányos alapjogait. Az 

államnak az Alkotmányból (ma: Alaptörvény) levezethető kötelezettsége indokolja, hogy az 

állami büntető hatalmat gyakorló szerveknek feladataik teljesítéséhez hatékony eszközeik 

legyenek, még ha ezek az eszközök, lényegüket tekintve, súlyosan jogkorlátozóak is.” 

[13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 187.] Ugyanez igaz lehet a bűnmegelőzésre 

is. 

Az AB a bűnmegelőzést több határozatában a jogállamiságból levezethető 

alkotmányos célként ismerte el. A bűnmegelőzési célú jogkorlátozás akkor lesz alkotmányos, 

ha az jól körülírható bűncselekményi kör megakadályozását célozza. [24/1998. (VI. 9.) AB 

határozat, ABH 1998. 191, 195.]  A jogkorlátozás „elvontan a „bűnözés” megelőzése 

érdekében az állam szerveinek túl széles és bizonytalan tartalmú felhatalmazást ad a 

beavatkozásra.” [13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 198-199.] 

Az Alkotmánybíróság több határozatában a bűnmegelőzési érdeket elismerte a 

jogállamiságból fakadó olyan alkotmányos célnak, amelynek érdekében egyes alapjogok 

korlátozhatóak. De kiemelte azt is, hogy „a jogbiztonság  követelményrendszere és az  állam 

szerve nem kaphatnak túl széles, bizonytalan tartalmú felhatalmazásokat az általános, elvont 

értelemben vett bűnmegelőzés  érdekében.” [20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997, 85, 

92.; 24/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 191, 195.; 13/2001. (V. 14.) AB határozat, 

ABH2001, 177, 199-200.] 

„A jogállamiság olyan normatív tartalmú alkotmányos érték, amely már önmagában 

is alkotmányellenessé teheti a jogszabályt. A jogállamiság nem formális – másodlagos, 

kisegítő – deklaráció.” A jogállamiság központi elemének tekinthető a jogbiztonság 

követelménye, amely megköveteli, hogy a jogi normák egyértelműek, világosak, 

előreláthatóak és kiszámíthatóak legyenek. 

 Ez ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a jogalkalmazó számára 

mérlegelési lehetőséget biztosítson. „A jogalkalmazói döntés szempontjait azonban olyan 

módon kell meghatároznia, hogy – amennyire csak lehetséges – a lehető legkisebb körre 
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korlátozza az eltérő vagy az önkényes jogalkalmazás lehetőségét. A jogbiztonság megköveteli, 

hogy a jogalkotó kerülje a túl tág vagy túlságosan határozatlan fogalmak használatát, (…). A 

jogszabályszöveg ilyen jellegű fogyatékosságai különösen sértik a jogbiztonságot akkor, 

amikor a rendelkezések alkotmányos alapjogok korlátozását teszik lehetővé.” [13/2001. (V. 

14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 201.; v. ö. 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH, 1992, 

59., 64-65.]  

A jogbiztonság azonban „nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, 

de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is.” [9/1992. (I. 30.) AB 

határozat, ABH 1992, 59, 65.] 

 

A bűnmegelőzés, mint alkotmányos cél megköveteli, hogy bizonyos szervek 

együttműködjenek egymással, amely azonban csak az Alaptörvénnyel összhangban történhet, 

így személyes adatok kezelése esetén az adatkezelés garanciáinak érvényesülnie kell. 

[13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 199] 

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a személyes adatok védelméhez való jognak 

(információs önrendelkezéshez való jognak) két oldala van: egyrészt a védelmi jogi oldal, 

másrészt az információs önrendelkezéshez való jog, mint annak aktív oldala. A személyes 

adatok védelméhez való jog azonban nem abszolút és korlátozhatatlan, azt törvény 

korlátozhatja, feltéve, hogy az nem érinti az alapjog lényeges tartalmát. Ennek az a feltétele, 

hogy a törvény megfelelő garanciákat tartalmazzon az adat továbbítására, új információk 

előállítására vagy más módon történő felhasználására nézve. Ezeknek a garanciáknak objektív 

korlátokat kell állítania – az ellenőrizhetőség érdekében – akkor is, ha a további adatkezelési 

műveletek az érintett beleegyezése nélkül történnek.  

Az Infotv. 19. §-a szerint a személyes adatok védelméhez való jog az állam külső és 

belső biztonsága érdekében, így különösen bűncselekmények megelőzése és üldözése 

érdekében korlátozható. A törvényben meghatározott, korlátozás alapjául szolgáló ok megléte 

azonban nem elegendő az alapjog alkotmányos korlátozásához. A korlátozás szükségességén 

túl az alapjog korlátozásának arányban is kell állnia az elérni kívánt céllal. Ahhoz, hogy 

ennek érvényesülését ellenőrizni lehessen, kell, hogy az adattovábbítás figyelemmel 

kísérhetőségének elve érvényre jusson. [47/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 

538.]  

Jogkorlátozás esetén továbbá biztosítani kell a jogorvoslatot. Az AB a bírói 

jogorvoslati út kapcsán úgy foglalt állást, hogy a bírói út biztosítása önmagában nem elegendő 

a megfelelő jogorvoslat biztosításához. „A jogviszonyokat véglegesen lezáró bírói eljárás nem 
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szólhat más szervek döntéseinek vagy elhatározásának formális felülvizsgálatáról,” hiszen 

ebben az esetben a jogorvoslathoz való jog kiüresedik. „A jogorvoslat fogalmilag és 

szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát. Az eljárási szabályoknak kell 

azonban azt biztosítaniuk, hogy az egyes jogintézmények kapcsán a jogorvoslat úján a 

bármilyen irányból bekövetkező jogsérelem valóban és érdemben orvosolható legyen.” 

[47/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH 2003, 525. 543-544.] 

Az Alkotmánybíróság ismertetett gyakorlata összhangban van az EJEB 

gyakorlatával:
445

 a személyes adatok védelméhez való jog garanciák mellett bűnmegelőzési 

céllal korlátozható. 

 

4.3.2. A magyar intézményi háttér – a NEBEK jogállása 

 Magyarországon központi szervként az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 

Központ (NEBEK) lett kijelölve [1999. évi LIV. törvény 4-5. §., 3. § (1) bek.], különös 

tekintettel arra, hogy célszerű az uniós és nemzetközi bűnügyi együttműködésben olyan 

szervezetet meghatározni, amely már más együttműködés keretében rendelkezik hatáskörrel a 

bűnmegelőzés és bűnüldözés területén (például az Interpol vagy a SIRENE irodák). Ez 

hozzájárul ahhoz, hogy nemzeti szinten a párhuzamos adatkezelések megszüntethetők 

legyenek, ugyanakkor felveti az adatbázisok összekapcsolhatóságának veszélyét is.
446

 Ezért 

van különös jelentősége, hogy törvényben legyen deklarálva, hogy a NEBEK által különböző 

célból kezelt adatállományok egymással ne legyenek összekapcsolhatók. [1999. évi LIV. tv. 

7. § (2) bek.] 

A szervezeti felépítés kapcsán az ún. egyablakos elv azt jelentette, hogy 

Magyarországnak egy országos hatáskörű szervezetet kellett kijelölnie a bűnügyi információk 

továbbítására, amely egy irányítás alatt, de a különböző nemzetközi megállapodások alapján 

létrehozott, egyes nemzeti egységeket elkülönítve kezeli. Az EU szupermarket-elvnek (one 

shop stop) nevezi. Ennek a 1999. évi LIV. törvény eleget tett.
447

  

A NEBEK – 2012. szeptember 1-je óta a jogszabálytól eltérően
448

 – két nagyobb 

szervezeti egységre oszlik: a Stratégiai és Koordinációs Szolgálatra, valamint a Bűnügyi 

                                                      
445

 v. ö. II. rész 3.1.2. fejezet 
446

 BRAUN Zsolt: Az Európai Rendőrségi Hivatal, In: De iurisprudentia et iure publico, VI. évf. 2012/1-2. szám, 

13-14. o. 
447

 HOLÉ (2008): i. m., 155. o. 
448

 A jogszabály a NEBEK szervezeti egységeként nevesíti az Interpol Magyar Nemzeti Irodát, az Europol 

Nemzeti Irodát, a Nemzetközi Információs Irodát, a SIRENE Projekt Irodát – amely a schengeni együttműködést 

koordinálja –, és rögzíti, hogy egyéb szervezeti egységek is tartozhatnak a NEBEK-hez, , mint például a SELEC 
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Szolgálatra. Az előbbi a NEBEK stratégiai feladatait látja el, míg az utóbbi az egyedi 

ügyekben intézkedik. A Stratégiai és Koordinációs Szolgálat egy osztállyal, a Nemzetközi 

Stratégiai Osztállyal és egy alosztállyal, az Európai Uniós Koordinációs Alosztállyal 

rendelkezik. A Bűnügyi Szolgálat három osztályra tagozódik: a Nemzetközi Információs 

Osztályra, az Interpol Magyar Nemzeti Irodára és a Sirene Irodára (mely már nem 

projektiroda). Ebből a meghatározásból kitűnik, hogy az Europollal kapcsolatos feladatokat 

nem önálló szervezeti egység látja el, de továbbra is az Europol-határozat értelmében a 

NEBEK a kijelölt nemzeti egység.
449

 

A Nemzetközi Információs Iroda 24 órás elérhetőséget biztosít a nemzetközi 

kapcsolatokban. [4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 8. §] Az ORFK feladata, hogy a 

bűnüldözés és a bűnmegelőzés területén nemzetközi szerződés és viszonosság alapján 

kapcsolatot tartson és együttműködjön a külföldi, valamint a nemzetközi bűnüldözési 

szervezetekkel. [329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. d) pont] 

  

 Az ORFK, mint országos bűnügyi adatállományt kezelő szerv rendelkezik belső 

adatvédelmi felelőssel, aki ellenőrzi a Rendőrség adatkezelő szerveinél végzett adatkezelések 

jogszerűségét, és kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, szükség esetén intézkedik a 

sérelmes helyzet orvoslása iránt, így felhívja az adatkezelőt a jogsértés megszüntetésére vagy 

indokolt esetben vizsgálat lefolytatása iránt az adatkezelő szerv vezetőjéhez fordul. [Infotv. 

24. § (1) bek., 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 5. pont, 7. pont g) és i) alpont]  

Az egyes ORFK főigazgatóságok adatvédelmi felelőssel
450

 rendelkeznek, a NEBEK 

esetében pedig biztonsági tiszt végzi az adatvédelemmel összefüggő feladatokat. 

[23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 10. pont] 

 

A NEBEK adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét a NAIH – mint külső 

kontrollszerv – ellenőrzi.
451

  A NEBEK bűnügyi együttműködés területén kifejtett 

tevékenysége vonatkozásában törvény úgy rendelkezik, hogy a NAIH adatvédelmi hatósági 

eljárás keretében tesz eleget ellenőrzési kötelezettségének. Ily módon – mivel az Infotv.-től 

eltérően csak egy eljárást nevesít – nincsen helye vizsgálati eljárás lefolytatásának, hanem 

                                                                                                                                                                      
irodából, amely a DélKelet-Európai Bűnügyi Együttműködés Szervezete.

 
[4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 2. § 

(1) bek.] 
449

 BRAUN: i. m., 14-15. o. 
450

 Az Infotv. csak a belső adatvédelmi felelőst intézményesíti, így az adatvédelmi felelős csak az ORFK 

utasításban meghatározott feladatokat végezheti, az Infotv. alapján őt jogosultság nem illeti meg, illetve 

kötelezettség nem terhelheti. 
451

 v. ö. II. RÉSZ 4.3.1. fejezet 
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minden esetben hatósági eljárás keretében zajlik az ellenőrzés. Az eljárás végén annak 

sajátosságából adódóan a NAIH a határozatában foglaltakról és a megtett intézkedésekről 

tájékoztatja az Europol közös ellenőrző szervét. [2012. évi CXXX. tv. 173. §] 

  A NAIH korábbi években lefolytatott vizsgálatai alapján megállapította, hogy az 

adattovábbítás technikai és szervezési feltételei nem minden esetben feleltek meg a törvényi 

követelményeknek. A jogszabály előírja, hogy az adattovábbítás esetén is a személyes adatok 

útjának követhetőnek kell lennie. Erre – ha az iktatórendszer egyúttal nem képes – akkor más 

technikai megoldást kell alkalmazni. Fontos azt is rögzíteni, hogy ha egy adott ügyben azonos 

adatkör iránt keres meg a NEBEK több szervet, az arra érkezett válaszokat külön 

iktatószámon kell nyilvántartásba vennie, ezzel biztosítva azt, hogy minden egyes megkeresés 

külön ügynek minősüljön. 

Fontos az is, hogy a küldő szerv a személyes adatok birtokában maradjon 

adattovábbítás esetén, hiszen egyébként nem lehetne összevetni a küldő és a címzett szervnél 

lévő adatokat, és így a helyesbítés joga nem lenne gyakorolható.  Annál is inkább, hogy a 

küldő szerv nem tud tájékoztatást adni az érintett személy adatairól: legfeljebb azt tudja 

mondani, hogy ő nem kezel ilyen adatot.
 452

 

 

4.3.3. A rendőrségi együttműködés jogszabályi alapjai 

4.5.3.1. A rendőrségi együttműködés általános feltételei Magyarországon 

 Magyarországon a 2002. évi LIV. törvény szabályozza átfogó módon az államok 

között a bűnmegelőzési és bűnüldözési célú együttműködés kereteit és annak formáit. A 

törvény azonban csak akkor alkalmazható harmadik államok vonatkozásában, ha van velük 

hatályos nemzetközi megállapodása Magyarországnak. Ebben az esetben, ha a nemzetközi 

szerződés eltér ezen törvénytől, akkor az előbbi irányadó, e törvény csak szubszidiárius 

jellegű. Fontos azt is kiemelni, hogy a törvény nem irányadó uniós vagy nemzetközi szervvel 

történő együttműködésre, kizárólag államok belső hatóságai közötti relációban érvényesül. 

[2002. évi LIV. tv. 3. §] 

 Ha a hivatkozott „törvény másként nem rendelkezik, az együttműködés iránti 

megkeresés a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megelőzése és felderítése 

érdekében terjeszthető elő, vagy teljesíthető.” Ezen pozitív feltétel mellett szükséges, hogy a 

törvényben meghatározott akadályok semelyike se álljon fenn. Így nem teljesíthető a 

                                                      
452

 Adatvédelmi biztos beszámolója 2006, Budapest, 2007, 202-204. o. 
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megkeresés, ha a megkeresés magyar jogszabályba ütközik, veszélyezteti Magyarország 

biztonságát vagy sérti közrendjét; és akkor is, ha politikai vagy katonai bűncselekményre 

vonatkozik. [2002. évi LIV. tv. 4. § (1)-(2) bek., 4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 14. § 

(1) bek.] A politikai bűncselekmény fogalmát pozitíve a törvény nem határozza meg, de 

megállapítja, hogy nem beszélhetünk politikai bűncselekményről, „ha annak elkövetésénél – 

figyelemmel az összes körülményre, így a bűncselekmény által elérni kívánt célra, a 

bűncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt 

eszközre – a bűncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a politikai jelleghez képest.” 

[2002. évi LIV. tv. 4. § (3) bek.] Jogszabály továbbá úgy rendelkezik, hogy nem adható át 

nem uniós államnak az az adat, amely olyan adatbázisból származik, ami a NEBEK által, 

kizárólag az uniós tagállamoknak van fenntartva. [4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 28. §]  

Érdekes arra utalni, hogy míg az uniós államok vonatkozásában az adatátadás 

megtagadási okai törvényben vannak lefektetve, addig nem uniós államok vonatkozásában ez 

miniszteri rendeletben.
453

 

 

A NEBEK-hez érkező információ egyébként a mindenkor hatályos személyes adatok 

kezelésére és a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések általános 

szabályai szerinti védelemben részesül. A minősített információkra azonban szigorúbb 

szabályok az irányadók. [4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 20. § (2) bek., 21. §] 

 

4.5.3.2. A NEBEK szerepe az együttműködésben 

A nemzetközi együttműködésben a közvetett kapcsolat a jellemző: törvény eltérő 

rendelkezése hiányában a NEBEK-en keresztül történik az információcsere. A NEBEK a 

külföldi hatóságtól érkező megkeresést haladéktalanul továbbítja az illetékes szerv felé. 

Valamennyi együttműködési formára rögzít a törvény bizonyos adatvédelmi 

követelményeket. Így személyes és különleges adat csak a magyar, adatkezelésre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések szerint adható át. Fontos előírása a törvénynek, hogy az nemzetközi 

együttműködés keretében megszerzett adatot csak az adott együttműködési forma kapcsán 

használhatja fel az érintett tagállam hatósága, illetve a tárgyalt törvényben meghatározott más, 

ahhoz közvetlenül kapcsolódó együttműködési forma esetén is bűncselekmény vagy 

szabálysértés miatt folyó eljárásban. [2002. évi LIV. tv. 11. §] 

                                                      
453

 v. ö. 2012. évi CLXXX. tv. 167. § (10) bek.  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



243 

 

Az uniós államok esetében megengedőbb szabályokat tartalmaz: bűnmegelőzési és 

bűnüldözési érdekből minden olyan személyes adat továbbítható uniós tagállam szervének, 

amelyet bűnüldözési feladatai ellátásához kezel, vagy erre a célra átvehet. [2002. évi LIV. tv. 

11/A. § (1) bek.] 

A NEBEK által megszerzett adatok további felhasználására nézve rögzíti a célhoz 

kötöttség elvét: „a külön törvényben, az Európai Unió jogi aktusában vagy nemzetközi 

szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel.” A célhoz kötöttség 

szempontjából viszont utalnunk kell arra, hogy az adat továbbítása meghatározott célból kell, 

hogy történjen, így minden adattovábbításnak meghatározott céljának kell lennie. Elemzési 

célra azonban hasznosíthatja a nála lévő adatokat, akkor is, ha azok nem ilyen célból kerültek 

hozzá. [1999. évi LIV. tv. 7. § (1) és (4) bek.] 

 

Megkeresés teljesítése során – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a magyar 

jogszabályok alapján kell eljárni. A külföldi hatóság kérheti, hogy saját joga vagy 

meghatározott módszer alapján teljesítse Magyarország a megkeresést, és magyar hatóság is 

intézhet ilyen kérést a külföldi hatóság felé.  

Ha a megkeresés az abban foglaltak szerint az nem teljesíthető, akkor a NEBEK, 

illetve a hatóság megjelöli azokat a feltételeket, amelyek esetében már a teljesítésnek nincsen 

akadálya. Ha a külföldi hatóság nem vagy csak részben tudja a megjelölt feltételekkel 

teljesíteni a magyar megkeresést, akkor ez iránt intézkedik a hatóság, illetve a NEBEK. [5. § 

(1) bek., 6. § (1) bek., 7. §, 9. §, Rtv. 68. § (2) bek.] 

 A megkeresést a megjelölt határidőn belül kell teljesíteni. Ha a megkeresés 

időpontjában nyilvánvaló, hogy a megkeresés a meghatározott időponton belül nem 

teljesíthető, és a késedelem a külföldi hatóság eljárásának sikerét veszélyeztetné, 

haladéktalanul tájékoztatni kell a megkereső szervet a teljesítéshez szükséges időtartamról, s 

nyilatkoztatni kell arról, hogy továbbra is fenntartja-e a megkeresését. Ha a magyar hatóság 

jelöl meg határidőt a külföldi hatóság általi teljesítéséhez, akkor azt indokolnia kell, és ha 

arról tájékoztatja a magyar hatóságot a külföldi megkeresett szerv, hogy a megkeresés nem 

teljesíthető, nyilatkoznia kell arról, hogy továbbra is fenntartja-e a megkeresését. [10. §, 

4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 13. §]  

Ha a megkeresés teljesítéséhez bírói vagy ügyészi engedély, hozzájárulás vagy 

egyetértés szükséges, az engedély beszerzése iránt a megkeresést teljesítő hatóság intézkedik. 

Ennek hiányában a megkeresés nem teljesíthető. Ez alól egy kivételt ismer a törvény: 

„halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem veszéllyel jár és az ügy kábítószer-
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kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással vagy 

szervezett bűnözéssel függ össze.”  Ebben az esetben a megkeresést „halaszthatatlan 

intézkedés” jelzéssel kell ellátni, és intézkedni kell az ügyészi jóváhagyás iránt. Ha utóbb az 

ügyész a jóváhagyást megtagadja, a rendőrség az így beszerzett adatot haladéktalanul 

megsemmisíti. [5. § (2)-(3) bek., Rtv. 68. § (2) bek.] A bírói vagy ügyészi engedélyhez nem 

kötött titkos információgyűjtést halasztást nem tűrő esetben engedélyezhet is az azt végrehajtó 

szerv irányába. [4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 12. §]  

A rendőrségi adattovábbítás – törvényben előírt kötelező esetet kivéve – akkor 

történhet meg, ha a kérelem megjelöli az adattovábbítás jogalapját a jogszabályhelyre 

hivatkozással, az adatigénylés célját, az igényelt adatok pontos körét az érintett személy 

személyazonosító adatainak – több személy esetén a csoportképező ismérvek – 

meghatározásával. Ha az igényelt adat ugyan a rendőrség birtokában van, de nem saját 

adatbázisából származik, akkor az igénylőt az eredeti adatkezelőhöz irányítja. 

[23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 31-32. pont] 

A tárgyalt miniszteri rendelet lehetővé teszi, hogy a bűnüldöző szervek – 

halaszthatatlan bűnüldözési érdekből – közvetlenül felvegyék egymással a kapcsolatot. 

Ebben az esetben a NEBEK-et utólag, 48 órán belül értesíteni kell. [4/2002. (I. 30.) BM-PM 

rendelet 15. §] 

Mindez a NEBEK-nél napi kb. 600-1000 ügyet jelent, amely szűkös személyi és 

informatikai feltételekkel párosul. Ennek ellenére a NEBEK „teljesítménye” uniós 

összehasonlításban is jónak mondható.
454

 

 Az adattovábbítás tehát kérelemre vagy egyedi adatszolgáltatással történik, vagy ha 

törvény lehetővé teszi, az adatbázishoz történő közvetlen hozzáférés biztosításával. Ez 

utóbbi esetben a rendőrség és a hozzáférésre jogosult szerv együttműködési megállapodásban 

vagy – ha nem a rendészeti miniszter irányítása alá tartozik az igénylő szerv – egyéb 

szerződésben rendezi az igénybevétel feltételeit, a rendszer használatának technikai és 

biztonsági követelményeit és a költségviselés kérdését. A megállapodás és a szerződés is az 

adatvédelmi szabályokkal összhangban rögzíti a lekérdezések célját, jogalapját, a lekérhető 

adatok pontos fajtáját, a lekérdezésre jogosult személyi kört, a lekérdezés időtartamát, 

valamint „az adatok jogszerű felhasználására felhívó záradékot.” [23/2013. (V. 17.) ORFK 

utasítás 33., 49-50. pont] A lekérdezések csak felhasználónév és jelszó útján történhetnek, és 

azok naplózásra kerülnek. [23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 53. pont] 
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Az adatok továbbításáról a NEBEK nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

a) „a továbbított adattal érintett ügyirat iktatószámát, 

b) az ügyintéző nevét, 

c) az adattovábbítás alapját képező bűncselekmény megnevezését, 

d) az adattovábbítás célját, 

e)  az adattovábbítás címzettjét, 

f) az adattovábbítás idejét és 

g) az adattovábbítás módját.” 

Ezeket az adatokat 5 évig kell megőrizni. A külföldre történt adattovábbításról külön 

nyilvántartást kell vezetni. [23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 65. pont] 

 

A NEBEK-en belül számos feltétel szolgálja az adatkezelés biztonságát. A 

jogszabály a személyi feltételek tekintetében szigorú előírást tartalmaz: az adatkezelő csak 

olyan személy lehet, aki nemzetbiztonsági ellenőrzésen esett át. A NEBEK állományába 

tartozó személy jogosult azonban valamennyi információhoz hozzájutni, a NEBEK vezetője 

egyedileg engedélyezi a minősített adatokhoz való hozzáférést. [4/2002. (I. 30.) BM-PM 

rendelet 18. §] 

Az adatbiztonsági követelmények teljesüléséhez elengedhetetlen a megfelelő 

szervezési-technikai háttér. Minősített adatot tartalmazó dokumentáció csak a NEBEK titkos 

ügykezelési irodájában kezelhető, onnan nem vihető ki. Ez alól a NEBEK vezetője felmentést 

adhat. A minősített adatot tartalmazó dokumentumnak azon részét, mely ilyen adatot 

tartalmaz, elkülönítetten kell tárolni. 

A személyi számítógépeket, melyeken hozzá lehet férni a védett információkhoz, 

biztonsági eszközzel vagy más személyazonosító megoldással kell felszerelni, hogy 

megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. Ezeket az eszközöket, megoldásokat a Biztonsági 

Bizottság véleményének kikérését követően a biztonsági koordinátor hagyja jóvá, melyeket 

csak a kijelölt biztonsági zónában lehet használni. A hálózatba történő belépést és 

kijelentkezést naplózni kell, úgyszintén a sikertelen bejelentkezéseket, ezzel is nyomon 

követhetővé válik az (illetéktelen) hozzáférés (megkísérlése), amely adatokat 5 évig meg kell 

őrizni. A bemenő és kimenő elektronikus üzeneteket is naplózni kell, ide nem értve azok 

tartalmát. 
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A NEBEK és más államok közötti kommunikáció kizárólag megfelelő 

adatkommunikációs vonalon, – minősített adat esetén rejtjelezett formában – történhet. 

Minősített adatot tartalmazó dokumentum postai úton nem továbbítható.  

A NEBEK számítógépei az ORFK számítógépeitől fizikailag is el vannak különítve, 

és természetesen tűzfallal és vírusvédelemmel is el vannak látva. Az adatbázisokat kezelő 

gépek biztonsági megfontolásból nem csatlakoztathatók az internetre. [4/2002. (I. 30.) BM-

PM rendelet 22. § (2) és (4) bek., 24. §, 25. §, 30. § (5) és (13) bek., 32. § (2)-(4) bek., 34. §] 

Az adatbiztonsági intézkedések érvényesülését a biztonsági tiszt ellenőrzi. A 

biztonsági tiszt a NEBEK szervezeti egységeitől független, a NEBEK vezetőjének 

alárendeltségében működő személy. A biztonsági tisztet a NEBEK vezetője – az adatvédelmi 

felelős véleményének kikérése után – nevezi ki. A biztonsági tisztet a NEBEK vezetője felé 

beszámolási kötelezettség terheli. A biztonsági tiszt 

a) irányítja és segíti a NEBEK alkalmazottait és az összekötő tiszteket az 

adatkezeléssel  összefüggő feladataikban, 

b) betartatja a titokvédelmi és adatbiztonsági előírásokat, jogsértés esetén azt jelzi 

a NEBEK vezetőjének, 

c) folyamatosan felülvizsgálja a biztonsági előírások hatékonyságát a biztonsági 

kockázatfelmérés alapján, 

d) havonta egy alkalommal, illetőleg szükség szerint jelentést tesz a biztonsági 

helyzetről, és javaslatot tesz a feltárt biztonsági kockázat megszüntetésére,  

e) a minősített információk tekintetében minden év október 31-éig összefoglaló 

jelentést készt, és küld meg a titokvédelem szakmai felügyeletéért felelős 

miniszternek, valamint 

f) „engedélyezi a magáncélú fényképezőgépek, filmfelvevők, videokamerák, 

magnetofon és rádió adó-vevő készülékek, vagy hordozható személyi 

számítógépek, illetőleg mágneses adathordozók NEBEK elhelyezési körletébe 

történő bevitelét, illetőleg használatát.”  

További feladatokat jogszabály és az Adatvédelmi és Biztonsági Kézikönyv határoz 

meg. [4/2002. (I. 30.) BM-PM rendelet 29. § (1)-(2) bek.] 

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy különösen a közvetett megkeresésen alapuló 

együttműködés esetében jelent az problémát, hogy az egyes tagállami hatóságok nem is 

tudják, hogy a másik tagállam milyen adatbázisokkal vagy milyen kommunikációs 

csatornákkal rendelkezik, hiszen a saját „eszköztárukból” vagy az uniós dokumentumokból 
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indulnak ki. Az együttműködés szervezettebbé és hatékonyabbá válását segítené egy olyan 

uniós információs rendszer felállítása, amely kizárólag azokat az adatokat tartalmaz 

tagállamonkénti bontásban, hogy azok milyen adatállományok birtokában van, és abban 

milyen típusú információkat rögzítenek. 

Azt is fel kell ismerni, hogy nemcsak más (nem bűnüldöző, bűnmegelőző) 

hatóságokkal – így különösen a nemzetbiztonsági hatóságokkal –, hanem civil felekkel, így 

például a magánnyomozó szervekkel való együttműködés is egyre nagyobb szerephez jut, 

amelyre a hazai szabályozásnak is fel kell készülnie.
455

  

 

4.3.3.3. A NEBEK szerepe az Europol-adatok kezelésében456 

Magyarországon a közvetett együttműködés központi szereplője a NEBEK. A NEBEK 

lett kijelölve az Europol nemzeti egységeként is, így az Európai Rendőrségi Hivatallal való 

kapcsolattartás is rajta keresztül zajlik. 

A NEBEK az Europol Információs Rendszerbe olyan személyre nézve továbbíthat 

személyes adatot, akit a Btk. szerint olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak akár 

tettesként vagy részesként, amely az Europol hatáskörébe tartozik, vagy ilyen 

bűncselekményért elítéltek, vagy akiről megalapozottan feltehető, hogy ilyen bűncselekményt 

fog elkövetni, vagy készítenek elő Magyarország, illetve más tagállam területén. Az ilyen 

személy vonatkozásában továbbítható adatok köre teljes mértékben megegyezik az 

Europol-határozatnál ismertetett körrel. [1999. évi LIV. tv. 4. § (1a)-(1b) bek.]  

A NEBEK az Europol által igényelt adatot kétféle módon szerezheti meg: vagy az azt 

kezelő szerv megkeresésével, vagy magyar együttműködő szerv – „törvény alapján nyomozó 

                                                      
455

 M. NYITRAI (2004): i. m., 113. o. 
456

 Lehetőség van arra is, hogy az Europollal a Magyarország hatáskörrel rendelkező hatósága – „a Be.-ben 

meghatározott nyomozó hatóság, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott pénzügyi információs egységként működő hatóság, az Rtv.-

ben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, továbbá a szervezett bűnözés elleni koordinációt végző szerv” - 

ne közvetetten, a NEBEK-en keresztül tartson kapcsolatot, hanem a hatáskörrel rendelkező hatóság közvetlenül 

is fordulhat az Europolhoz. Ennek módja, hogy a szerv vezetője kijelöl egy kapcsolattartásra jogosult személyt, 

akinek nevéről és személyéről értesíti a NEBEK-et.  

A kapcsolattartás feltételeiről és módjáról ebben az esetben is azonban a NEBEK gondoskodik, és felügyeli az 

információcserét. A megkereső hatóság tájékoztatja a NEBEK-et a megkereséséről és az arra adott válaszról, 

valamint az Europoltól így átvett adatokat meg is küldi a részére, hogy gyakorolhassa a felügyeleti jogát. A 

tájékoztatást követő 24 órán belül az Europol arra hivatkozással, hogy jogszabályba ütközik vagy a megkeresés 

megtagadásának valamely feltétele fennáll, megtagadhatja a teljesítést: „veszélyeztetné a közrend vagy a 

közbiztonság megőrzését; sértené Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét; folyamatban lévő titkos 

információgyűjtés vagy nyomozás sikerét, természetes személyek életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztetné, 

vagy nemzetbiztonsági szolgálatokra, avagy az azok által végzett műveleti tevékenységre vonatkozó információk 

kiszolgáltatását jelentené.” Erről a NEBEK az Europolt haladéktalanul értesíti. [2012. év CLXXX. tv. 164. § 2. 

pont, 167. § (2)-(6) és (10) bek.] 
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hatósági jogkörrel rendelkező szerv; valamint külön törvény, illetőleg az Európai Unió jogi 

aktusa alapján a Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából 

adattovábbításra köteles, illetőleg kiegészítő információt szolgáltató szerv” – által kezelt 

adatállományokból történt közvetlen lekérdezés útján.  

Ha a szervet úgy kell megkeresni, akkor az a megkeresést köteles a leggyorsabb 

adattovábbítási úton teljesíteni, melynek tényét – lévén, hogy adattovábbításról van szó – 

dokumentálnia kell. [1999. évi LIV. tv. 2. § b) pont, 4. § (3) bek.] A gyorsaság a rendőri 

együttműködés területén az egyik legfontosabb tényező. A leggyorsabb adattovábbítási mód 

bizonyos esetekben a telefon lehet. Ennek használatával kapcsolatban azonban problémaként 

merülhet fel, hogy a beszélgetés tartalma utólag nem visszaellenőrizhető, és az esetleges 

félreértések nehezen kiküszöbölhetők. Az adattovábbításra nyitva álló idő azonban nincsen 

lefektetve, ami problémát okozhat.  

Az Europol az általa továbbított adatot adatvédelmi ellenőrzés céljából 6 hónapig 

tárolja, de legkésőbb az ellenőrzés lefolytatását követő 30 napon belül törli. [1999. évi 

LIV. tv. 5. § (2) bek.] 

 Ha magyar együttműködő szerv szolgáltat – megkeresés nélkül – adatot a NEBEK 

útján az Europol felé, akkor az együttműködő szervnek tájékoztatnia kell a NEBEK-et az 

adattovábbítás céljáról, a megsemmisítésre (törlésre) vonatkozó szabályokról, valamint a 

tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelemmel kapcsolatos korlátozásokról. [1999. évi LIV. 

tv. 6. § (1) bek.] A tájékoztató azonban nem terjed ki arra, hogy az adatot felhasználhatja-e a 

címzett fél, és ha igen, milyen egyéb célra. Úgyszintén nincsen előírva olyan kötelezettség, 

hogy a megszerzett adat további útjáról számoljon be a küldő félnek. 

 

A NEBEK által az Europolnak továbbított adatokat köteles az arra vonatkozó uniós 

szabályokban meghatározott határidőn belül felülvizsgálni, szükség esetén a törlés vagy 

helyesbítés iránti igényét jelezni. Így ha az érintett személlyel szemben felmentő ítélet 

születik vagy a büntetőeljárást megszüntették, és erről őt – a törvény kötelezése folytán – az a 

szerv, amelynél az adat keletkezett vagy amely az adat továbbítását kezdeményezte, a 

NEBEK-et értesíti. Ha az Europoltól érkezik ilyen jelzés, akkor haladéktalanul intézkedik a 

helyesbítés, illetve a törlés iránt, majd ennek megtörténtéről értesíti az Europolt. [1999. évi 

LIV. tv. 9. §, 9/B. §] 

„Ha az Europol Információs Rendszerbe a NEBEK által bevitt adatok és az ilyen 

adatokhoz kapcsolódó, másik tagállam nemzeti egysége által bevitt kiegészítő adatok között 

nyilvánvaló ellentmondás van, akkor a NEBEK és a kiegészítő adatot bevivő nemzeti egység 
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konzultálnak és megegyeznek egymással. Ugyanilyen módon kell eljárni akkor is, ha a 

NEBEK visz be az Europol Információs Rendszerbe a másik tagállam nemzeti egysége által 

bevitt adathoz kapcsolódó, ám azzal nyilvánvaló ellentmondásban lévő kiegészítő adatot.” 

[2012. évi CXXX. tv. 170. §] 

 

Az Europol Információs Rendszeren kívül az elemzési munkafájlok tekintetében is 

jelentkezik feladat. Hivatalból vagy kérelemre is továbbíthat adatot a NEBEK, és erre a 

Magyarországon hatáskörrel rendelkező hatóság is jogosult.[2012.  évi CLXXX. tv. 171. §] 

Az alkotmánybírósági gyakorlatra tekintettel felmerül a kérdés, hogy a NEBEK vezetője által 

elemzési munkafájlba továbbítható adatok körére és időtartamára vonatkozóan nem 

kellene-e szigorúbb kontrollrendszert bevezetni.
457

 

 

Az Europol keretében megvalósuló adatkezelés legnagyobb hiányossága, hogy az 

adatküldés a tagállamok önkéntes teljesítésén alapul, így annak hatékonysága nem tud teljes 

körűen érvényesülnie. 

 

4.5.3.4. A közvetlen kapcsolatfelvétel 

Az előbbiekben esett szó a közvetett rendőrségi együttműködésről, jelen fejezetben a 

uniós államok között megvalósuló közvetlen információcsere intézményeit vizsgálom. 

Témánk szempontjából az együttműködés formái közül a közvetlen információcsere és az 

Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere jogintézményét kell 

részletesen áttekinteni. [2002. évi LIV. tv. 8. § a)-b) pont] Ezen jogintézmények – az ezen 

jogszabállyal implementált Schengeni Végrehajtási Egyezménnyel szemben – önállóan 

kerülnek nevesítésre. 

 

A közvetlen információcserének – mint ahogy az elnevezésében is benne van – a 

lényege, hogy a magyar bűnüldöző szerv a külföldi hatósággal közvetlen kapcsolatot 

létesíthet bűncselekmény megelőzése és felderítése, valamint közrend és közbiztonság 

védelme érdekében, ha az ügy halasztást nem tűr.  

                                                      
457

 HOLÉ (2008): i. m., 159. o. 
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Másik indok pedig a határterületen eljáró külföldi és hazai hatóság viszonyában állhat 

elő – szintén az előbbiekben meghatározott célból –, ha a szolgáltatott vagy kapott információ 

kizárólag az adott határterülethez kapcsolódik.
458

 [14. § (1) bek.] 

A közvetlen információcsere uniós tagállamok között közös kapcsolattartási pont 

közreműködésével is megvalósulhat. [14. § (2) bek., 43. §] 

A közvetlen információcsere irányulhat például 

a) „a különleges szakértelemmel rendelkező személy felkutatására,” 

b) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásában szereplő adatok szolgáltatására, 

c) a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, szándékos 

bűncselekmény felderítése érdekében a külföldi adó- vagy vámhatóságtól az 

üggyel összefüggő adatok szolgáltatására, 

d) „gépjármű esetében az egyedi azonosító adatok szolgáltatására (rendszám, 

alvázszám, motorszám), 

e) jármű, szállítóeszköz üzemben tartójának megállapítására, 

f) közúti, vízi és légi jármű vezetője személyazonosságának megállapítására, 

illetőleg felkutatására, 

g) vezetői engedély, hajózási és repülési engedély meglétének, érvényességének, 

illetőleg korlátozásainak vizsgálatára, 

h) lőfegyvertartási-engedély meglétének, érvényességének, illetőleg 

korlátozásainak vizsgálatára, 

i) a személyazonosság, tartózkodási hely és lakcím megállapítására, illetőleg 

igazolására, 

j) távközlési eszköz tulajdonosának, előfizetőjének, illetőleg használójának 

megállapítására, 

k) tárgyak, minták utáni tudakozódásra.” [15. §, Rtv. 68. § (1) bek.] 

Ez a felsorolás azonban nem taxatív, így egyéb indokból is sor kerülhet közvetlen 

információcserére, feltéve, hogy az a bűnmegelőzés és bűnüldözés, közbiztonság és közrend 

                                                      
458

 „(…) az információ különösen akkor tekinthető az adott területhez kapcsolódónak, ha az adat a 

megkereséssel érintett 

a) olyan személyre vonatkozik, akinek állandó bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye a határterületen van, 

vagy valószínűsíthető, hogy az érintett személy a megkeresés időszakában ott tartózkodik; 

b) személynek a határterületen kifejtett tevékenységére vonatkozik; 

c) olyan dologra vonatkozik, amelyről valószínűsíthető, hogy a határterületen található; 

d) a jogi személynek a határterületen lévő székhelyére, illetve tevékenységére vonatkozik.” [14. § (3) bek.] 
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védelme érdekében történik. Ebben az esetben a NEBEK közbejötte nélkül az érintett 

hatóságok között közvetlen kommunikációs csatornán áramlik az információ. 

 

Az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere 

kizárólag másik uniós és a Schengeni-rendszerben részes állam bűnüldöző hatósága 

vonatkozásában érvényesülhet. Ez az együttműködési forma bűnmegelőzési és bűnüldözési 

célból valósulhat meg. Az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő 

információcsere egyrészről megkeresés alapján, másrészről megkeresés hiányában, spontán 

tájékoztatás keretében is megvalósulhat. [16/A. § (1) bek., 16/C. §, 16/H. §] 

A megkeresés a törvény mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével és 

megküldésével történik a bűnüldöző hatóság felé. Ha a megkeresés által érintett 

bűncselekmény az Europol hatáskörébe tartozik, akkor a megkeresést meg kell küldeni a 

NEBEK-nek is. [16/A. § (1) bek., 1. melléklet, 16/E. §] 

A formanyomtatvánnyal a megkeresés egyszerűsödik. Ennek megküldésével a külföldi 

hatóságnak 14 napja van arra, hogy az abban foglaltakat teljesítse. Ennél rövidebb határidő is 

megállapítható azonban a 2012. évi CLXXX. törvény 1. mellékletében
459

 konkrétan nevesített 

bűncselekmények
460

 esetében. Ekkor 7 napos, sürgős esetben 8 órás határidőt tűzhet. [16/A. § 

(2)-(3) bek.]
461

 

                                                      
459

 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
 
szóló 2002. évi LIV. törvény még a 2003. évi 

CXXX. törvényt nevesíti, amelyet azonban a 2012. évi CLXXX. törvény 2013. január 1-jétől hatályon kívül 

helyezett, amely az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai 

bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló 2006/960/IB kerethatározat inkorporációját 

szolgálja. [2012. évi CLXXX. tv. 182. §] Ha a törvényt szigorúan alkalmaznánk, akkor nincsen annak 

jogszabályi alapja, hogy 14 napnál rövidebb határidőn belül kérje a magyar hatóság a megkeresés teljesítését. De 

nyilvánvalóan nem ez volt a jogalkotónak a célja, így analógiát alkalmazva arra, a következetetésre lehet jutni, 

hogy a hatályon kívül helyező jogszabály vonatkozó részét alkalmazni kell. Ezen mulasztás pótlása viszont 

szükséges lenne, mert jogbizonytalanságt okoz olyan területen, ahol emberek alapjogainak korlátozása történik. 
460

 2012. évi CLXXX. tv. 1. melléklet 

 A B C 

1.  A kerethatározatban megjelölt 

bűncselekményfajták 

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. 

tényállások 

2.  
bűnszervezetben való részvétel 

bűnszervezetben részvétel 

bűntette 
263/C. § (1) bekezdés 

3.  
 

bűnszervezetben elkövetett 

bűncselekmények 
137. § 8. pont 

4.  
terrorizmus terrorcselekmény bűntette 

261. § a (6) bekezdés 

kivételével 

5.  emberkereskedelem emberkereskedelem bűntette 175/B. § 

6.  

 

vagyoni haszonszerzés végett 

elkövetett embercsempészés 

bűntette 

218. § (2) bekezdés a) 

pont 

7.  
 

üzletszerűen elkövetett 

embercsempészés bűntette 

218. § (3) bekezdés c) 

pont 

8.  gyermekek szexuális kizsákmányolása és  erőszakos közösülés bűntette 197. § 
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A Magyarországra érkező megkeresés ugyanolyan feltételekkel teljesítendő, mint 

amilyen „elvárásokat” a törvény a külföldi hatóság felé megfogalmaz, azzal, hogy a 7 napos 

határidőt akkor kell tartani, ha a kért adat a megkeresett szerv által közvetlenül hozzáférhető 

egy nyilvántartásból. Ha a 8 órás teljesítési határidő a magyar hatóság számára aránytalan 

terhet jelentene, akkor azt 3 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a megkereső tagállam 

bűnüldöző szervét haladéktalanul értesíti, megjelölve annak okát is. Egyébként is, ha a 

                                                                                                                                                                      
9.  

gyermekpornográfia 
szemérem elleni erőszak 

bűntette 
198. § 

10.   megrontás bűntette 201-202/A. § 

11.   tiltott pornográf felvétellel 

visszaélés bűntette 
204. § 

12.   kiskorút foglalkoztató 

bordélyház fenntartásával 

elkövetett üzletszerű kéjelgés 

elősegítésének bűntette 

205. § (3) bekezdés a) 

pont 

13.   tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy sérelmére 

elkövetett kerítés bűntette 

207. § (3) bekezdés a) 

pont 

14.  kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott 

kereskedelme 

kábítószerrel visszaélés egyes 

esetei: üzletszerűen vagy 

jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószerrel visszaélés bűntette 

(országba behoz, onnan kivisz, 

vagy az ország területén átvisz) 

282. § (2) bekezdés, 

(5) bekezdés b) pont, 

15.   kábítószer előállításához 

szükséges anyagra elkövetett 

kábítószerrel visszaélés bűntette 

282. § (3) bekezdés b) 

pont 

16.   anyagi eszközök 

szolgáltatásával elkövetett 

kábítószerrel visszaélés bűntette 

282. § (4) bekezdés 

17.   kábítószerrel visszaélés bűntette 

(kínál, átad, forgalomba hoz, 

kereskedik) 

282/A. § a (6) 

bekezdés a) pontja 

kivételével 

18.   kiskorú felhasználásával 

elkövetett kábítószerrel 

visszaélés bűntette (országba 

behoz, onnan kivisz vagy az 

ország területén átvisz, kínál, 

átad, forgalomba hoz, 

kereskedik) 

282/B. § (1)-(4) 

bekezdés, (6) 

bekezdés, (7) 

bekezdés b) pont 

19.   kábítószerfüggő személy által 

elkövetett kábítószerrel 

visszaélés bűntette 

282/C. § (2)-(4) 

bekezdés 

20.   kábítószer előállításához 

használt anyaggal visszaélés 

bűntette (forgalomba hoz, 

kereskedik, országba behoz, 

onnan kivisz vagy az ország 

területén átvisz, átad) 

 

 
461

 v. ö. III. rész 1.2. fejezet 
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megkeresés a 14, 7 napos vagy 8 órás határidőn belül nem teljesíthető, haladéktalanul 

értesíteni kell a megkereső szervet, és annak indokát meg kell jelölni.  

A megkeresés is formanyomtatványon teljesítendő. A megkeresés teljesítését meg kell 

tagadni, ha annak teljesítése „Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét sérti, vagy 

folyamatban lévő nyomozást vagy bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatok ellátását, illetve a 

természetes személyek biztonságát veszélyezteti,” és a törvény kifejezetten nevesíti az 

adatvédelmi elvek közül a szükségesség és arányosság követelményét, amikor kimondja, 

hogy akkor is meg kell tagadni a teljesítést, ha a kért adat „jelentősége nyilvánvalóan nem áll 

arányban a megkeresésben foglalt céllal, illetve a cél szempontjából lényegtelen,” vagy csak 

más tagállam, harmadik ország hozzájárulásával adható át, és ez hiányzik. A magyar 

bűnüldöző szerv mérlegelési jogkörébe tartozik a megkeresés teljesítésének megtagadása, ha 

az 1 évnél rövidebb időtartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményre vonatkozik. 

[16/B. §, 2. melléklet] 

Ha a magyar hatóság a tárgyalt jogintézmény keretében megszerzett információt 

bizonyítékként kívánja felhasználni, be kell szereznie a küldő hatóság beleegyezését. A 

megkeresett szerv megadhatja a beleegyezését már a megkeresés teljesítésekor, vagy utóbb is, 

akár igazságügyi jogsegély keretében is. [16/D. §] 

Megkeresés hiányában is tájékoztatást nyújthat a magyar bűnüldöző hatóság az olyan 

tényről, információról, adatról, amely birtokába jutott, és megalapozottan feltehető, hogy 

másik uniós vagy Schengeni rendszerben részes állam bűnüldöző hatóságának a már 

hivatkozott, konkrétan nevesített bűncselekmények megelőzése vagy felderítése céljából 

szüksége lehet. Nem adhat a magyar hatóság azonban tájékoztatást, ha a megkeresés 

megtagadásának valamely esete fennáll – a szükségesség-arányosság követelményének 

nevesített esete kivételével –, illetve bírói vagy ügyészi engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, 

illetve egyetértés hiányában. [16/C. §, 5. § (3) bek., 16/B. § (7) bek.] 

Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere elnevezésű 

jogintézmény nemcsak bűnüldöző szervek között valósulhat meg. A magyar „nyomozó 

hatóság a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó más 

vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében az Európai Unió más 

tagállamának erre a feladatra kijelölt közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi 

hatóságától közvetlenül tájékoztatást kérhet, illetve annak – akár megkeresés nélkül is – 

tájékoztatást adhat.” Egyebekben a korábbiakban leírtak megfelelően irányadók, azzal, hogy 

a „formanyomtatványon előterjesztett kérelemben meg kell jelölni a megkereséssel érintett 
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vagyonnal, illetve a vélhetően érintett természetes vagy jogi személyekkel összefüggő ismert 

adatokat is, valamint utalni kell” benne a megkeresés céljára. [16/F-16/G. §]   

 

4.3.3.5. A Prümi Szerződés hazai megvalósítása462 

 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 

magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 

rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a 

továbbiakban: Bnytv.) emelte be a hazai jogba a Prümi Szerződés szabályait. A Bnytv. 

2009. június 30-án lépett hatályba, mely a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 

nyilvántartása keretében rendezi a daktiloszkópiai és a DNS-profil nyilvántartást. [Bnytv. 

35. §] A Bnytv. a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 

1999. évi CLXXXV. törvényt váltotta. A Bnytv. átmeneti rendelkezésekben nem rendezi a 

korábbi törvény alapján kezelt adatállományok sorsát, így ex lex állapot állt elő. A két törvény 

eltérő alapon és eltérő rendszerben kezeli a személyes adatokat. Lehet-e a korábbi törvény 

alapján kezelt adatbázisokat a Bnytv. nyilvántartási rendszerébe importálni? Ennek nincsen 

meg a jogi alapja, mert a jogalkotó azt nem rendezte a Bnytv. átmeneti rendelkezései között. 

Így jelenleg mintegy 75.000 egyedi
463

 DNS-profilt kezel a Bűnügyi Szakértői és Kutató 

Intézet
464

 úgy, hogy arra nem alkalmazza a Bnytv. rendelkezéseit. Így kizárólag a Bnytv. 

hatályba lépése óta rögzített kb. 30.000 egyedi DNS-profil megosztása történik csak meg a 

Prümi Szerződés értelmében. Hiszen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a 

fennálló jogviszonyok tekintetében jogot vagy kötelezettséget akkor keletkeztet egy 

jogszabály, ha a jogszabály átmeneti rendelkezése azt tartalmazza. [2010. évi CXXX. tv. 15. § 

(1) bek. a) pont] 

 A Prümi Szerződés folytán fontos adatvédelmi rendelkezések kerültek rögzítésre. A 

daktiloszkópiai és a DNS-profil nyilvántartás nem tartalmaz személyazonosító adatot, azt a 

KEK KH kezeli. [276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §] A bűncselekmény helyszínén és a 

bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomatok 

nyilvántartása, valamint a DNS-profil nyilvántartás is kizárólag a nyilvántartásba vétel 

alapjául szolgáló bűncselekmény megnevezését, elkövetésének helyét és idejét, a 

nyilvántartásba vételt kezdeményező nyomozó hatóság vagy ügyészség megnevezését és a 

                                                      
462

 Hazánkban a Prümi rendszer ténylegesen 2012 júniusától működik. 
463

 Az egyedi DNS-profil azt jelenti, hogy a BSzKI bűncselekményenként rögzíti a biometrikus adatot.  
464

 A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásának vezetésére a Bűnügyi Szakértői és Kutató 

Intézet lett kijelölve. [4/2012. (XII. 28.) Korm. r. 1. § a) pont] 
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büntetőügy iktatószámát tartalmazza, valamint a daktiloszkópiai nyilvántartás a 

bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 

rögzített ujj- és tenyérnyomatot, a DNS-profil nyilvántartás pedig az anyagmaradványt, 

továbbá az abból meghatározott DNS-profilt foglalja magában.  

Ezen adatokon kívül minden ügy külön szakrendszeri azonosító kóddal rendelkezik. 

[Bnytv. 41. § (1) bek., 56. §] A szakrendszeri azonosító kód jelentősége, hogy a Prümi 

Szerződés alapján külföldi hatóság közvetlenül hozzáférhet a biometrikus nyilvántartásokhoz, 

azokban kereshet, a benne tárolt biometrikus adatot összeveti az általa kezelt adattal, és vice 

versa. [Bnytv. 39. § (1) bek., 54. § (1) bek.] A keresés eredménye kétféle lehet: vagy talál 

azonos biometrikus adatot, vagy nem. [Bnytv. 39. § (2) bek., 54. § (2) bek.] Amennyiben van 

találat, akkor a külföldi hatóság a szakrendszeri azonosító kód segítségével fordulhat a 

belföldi nemzeti egységhez egyéb személyes adat kiadása iránt, amely továbbítja ezt az 

illetékes szerv – a BSzKI – felé. Jelentősége, hogy a hot/no hit rendszer alapján a közvetlen 

hozzáférés esetén nem jut személyes adathoz, azt csak megkeresés keretében kaphatja meg. 

A megkeresés és a megkeresés teljesítésének formája nincsen jogszabályban 

lefektetve. Jóllehet a bűnügyi nyilvántartásból történő adattovábbítás formai és tartalmi 

kellékeit a Bnytv. melléklete meghatározza, ugyanezt nem teszi meg a biometrikus adatok 

tekintetében. Tudomásom szerint jelenleg van előkészületben egy kormányrendelet, amely ezt 

a hiányosságot igyekszik pótolni. Ez egységes formát adna az adatkérésnek és az 

adattovábbításnak is, amely megkönnyítené az együttműködést. 

Amennyiben találatot jelez a keresés, a megküldött megkeresés tekintetében a 

BSzKI-nek körültekintően kell eljárnia, hiszen előfordulhat, hogy csak véletlen egyezésről 

van szó. A BSzKI ítélheti úgy, hogy további kiegészítő vizsgálat szükséges, mert például a 6 

kötelező egyező tulajdonságon túl ugyan mindkét fél több tulajdonságot is megvizsgált, de 

azok különböző tulajdonságra irányultak. Így a BSzKI felhívhatja a megkereső felet további 

vizsgálat lefolytatására. Amennyiben valóban egyezés van, akkor a BSzKI a NEBEK-en 

keresztül továbbítja a tárolt adatokat. [Bnytv. 82. § (1) bek.] Ha pedig utóbb mégis azt 

állapítja meg, hogy a két biometrikus adat nem egyezik, akkor ezt haladéktalanul közli a 

megkereső szervvel. [Bnytv. 82. § (2) bek.] 

 A Bnytv. alapján a tárolt adatokon kívül – egyezés esetén – a személyazonosító 

adatokat is közölni kell a megkereső szervvel. [Bnytv. 82. § (2) bek.] Mivel azonban a BSzKI 

nem kezel személyazonosító adatokat, azokat külön be kell szereznie a KEK KH-tól. A 

Bnytv. feljogosítja, hogy közvetlenül lekérdezheti találati adattovábbítás céljából a 

személyazonosító adatokat. [Bnytv. 68. § (10) bek.] A gyakorlatban azonban problémaként 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



256 

 

merül fel, hogy a törvény nem rögzíti, hogy az ily módon megszerzett adatokat továbbíthatja a 

NEBEK felé, vagy azokat lekérdezheti. Esetleg a NEBEK-nek kellene beszereznie a 

személyazonosító adatokat? Az is probléma, hogy az adatok megszerzéséhez olyan személyes 

adatokat kell a BSzKI-nek közölnie, amelyek iránt fordul az azokat kezelő szervhez. (Az 

adatfelvétel alkalmával bizonyos személyazonosító adatokat rögzítenek a BSzKI-nál is, de 

azokat a nyilvántartási rendszerbe nem vihetik fel.) 

 

 A Prümi rendszer teljes megvalósulása számos lehetőséget rejt, hiszen már most is 

elviekben másodpercek alatt több 10 ezer kerestetés lefuttatására képes a rendszer. Azért csak 

elviekben, mert jelenleg a DNS-profil nyilvántartás tekintetében csak Ausztriával és 

Hollandiával működik a rendszer, Németországgal feltehetően 2013 augusztusára kiépül a 

kapcsolat, míg a daktiloszkópiai adatok cseréje csak Ausztriával működik. A Prümi Szerződés 

implementálása tehát folyamatban van, azonban időbe telik, míg mind a 28 EU tagállam az 

összes tagállammal kiépíti az informatikai és jogi kapcsolatot. A Prümi Szerződés teljes 

megvalósításának akadályát képezi, hogy az egyes tagállamok nagyon eltérően szabályozzák 

a biometrikus adatok nyilvántartását, Hollandiában törvény sem volt, Olaszországban pedig 

nyilvántartás nem létezett. Eltérő az egyes nyilvántartások adattartalma is: Magyarországon 

nem lehet eltűnt személyek ujj- és tenyérnyomatát, valamint DNS-profilját kezelni, míg más 

országok nyilvántartásai ezeket is tartalmazzák.
465

 Azon országok tekintetében, amelyekkel 

még nem épült ki a Prümi Szerződés alapján a kapcsolat, azok a hagyományos úton – 

megkereséssel – fordulhatnak a nemzeti egységhez a szükséges adatok megküldése iránt – 

anélkül, hogy lenne tudomásuk arról, hogy a megkeresett állam hatósága rendelkezik-e ilyen 

adattal. [Bnytv. 83. §] 

Ugyanakkor a hatékonyságot csökkenti, hogy csak megkeresés esetén lehet 

adattovábbítást teljesíteni. [Bnytv. 67. § (1) bek., 81. § (1) bek. b) pont] A Prümi Szerződés 

továbbá nem teszi lehetővé a duplikátumokat. Jóllehet a magyar megoldás az egyedi rögzítést 

alkalmazza, amely a bűncselekményenkénti tárolást jelenti. Így előfordul, hogy egy személy 

DNS-profilja többször is előfordul a belföldi nyilvántartásban, feltéve, hogy több 

bűncselekményt is elkövetett. A Prümi rendszerben egy személy csak egyszer szerepelhet. Így 

ha a Prümi rendszerben megosztott adathoz kötődő ügy kikerül a belföldi adatbázisból, akkor 

a másik – még bent maradó – ügye kapcsán kell elérhetővé tenni az adatokat a Prümi államok 

számára.  

                                                      
465

 A BSzKI-vel folytatott egyeztetéseken hangzottak el. 
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Az egypetéjű ikrek esetében jelentkezik azonban még a duplikáció problémája, hiszen 

az ő DNS-profiljuk azonos, de ebben az esetben mindkét személy vonatkozásában bent 

maradhat a biometrikus adat. 

Az adatkezelő szervnek – nálunk a BSzKI-nek – adattovábbítási nyilvántartást kell 

vezetnie, amelynek formájára nézve szintén nem rendelkezik a törvény. [Bnytv. 89. §] Több 

megoldás is elképzelhető: nem kell feltétlenül egy önálló nyilvántartást vezetni, hanem 

egyszerűbb megoldásnak tűnhet, ha ez egyedi adatállományoknál jelzi az adatkezelő az 

adattovábbítást és a törvényben meghatározott egyéb információkat. [Bnytv. 90. §] 

A Prümi rendszerrel bevezetett megoldás, mely a közvetlen és a közvetett 

együttműködési formát ötvözi, követendő példa lehet a jövőre nézve. 
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IV. RÉSZ 

Konklúzió 

 

 

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.
466

 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 

                                                      
466

 v. ö. II. rész 3.1. fejezet 
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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. 

 

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.
467

 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 
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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 

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. 

Fontos arra is utalni, hogy a tagállami alapjogsértés esetére megmaradt a Tanács 

speciális hatásköre, és az nem lett bírósági hatáskör, hiszen, ha az EUMSz.-ben meghatározott 

értékek veszélyeztetése, illetve megsértése megvalósul, a Tanács ajánlást fogalmazhat meg, 

illetve a tagállam egyes jogainak gyakorlását felfüggesztheti. [EUSz. 7. cikk (1)-(3) bek.] 

Mindez arra enged következtetni, hogy az Unió nem teremti meg az egységes alapjogvédelmi 

mechanizmust. Így az a félelem, hogy a tagállamok alapjogsértése tekintetében uniós bírósági 

ítéletek fognak születni megalapozatlan, amire tekintettel viszont Lengyelország és az 

Egyesült Királyság felmentést kapott az Alapjogi Charta végrehajtása alól. [30. jkv. 1. cikk] 

Amennyiben a tagállami aktus nem kötődik uniós aktus végrehajtásához, az érintett személy 

nem fordulhat az Unió bíróságához.
468

 

 

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.
469
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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).
470

  

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.
 471

 

Az Unió és a tagállamok általi adatkezelések esetében a legfontosabb garanciák 

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

eltérő módon szabályozzák az adattovábbítás és az adathozzáférés feltételeit (pl. 2008/977/IB 

kerethatározat és Prümi Szerződés), a jogorvoslatot
472

 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.
473

 

 

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 
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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 

kellene erősíteni.
474

 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,
475

 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.  
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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 

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 
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sorolható például a Prümi Szerződésben nevesített DNS- és ujjnyom-nyilvántartás,
476

 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.
477

 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 

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, 
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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.
478

 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. 

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.
479

 Az 

adatkezelés céljától függően határozza meg a kezelhető adatbázisok körét. 
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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,
480

 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 

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. 

                                                      
480

 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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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]
481

 

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. 

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” 

                                                      
481

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

szerződést kötnek politikai kedvezmény érdekében.
482

 

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. 

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 

                                                      
482

 lásd. USA-Csehország közötti PNR-megállapodás. 
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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
483

 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.
484

 

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.
485

 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.
486

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

                                                      
483

 lásd. III. rész 3.2.4. fejezet 
484

 lásd. III. rész 3.2.8. fejezet 
485

 v. ö. IV. rész 1.7. fejezet 
486

 „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 

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; 
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bűncselekmények 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 

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?  

                                                                                                                                                                      
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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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,
487

 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 
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cselekmény?
488

 Hiszen ebben az esetben nem tagállami érdek, hanem a tagállamok 

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.”
489

 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,
490

 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. 
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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 

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 

2.2.1. 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
491

 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 
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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. 

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. 

 

2.2.2. 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. 
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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 

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.
492

 

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
493

 

                                                      
492

 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.  
493

 lásd. III. rész 2.8.2. fejezet 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2013.002



277 

 

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.
494

 A 

Prümi Szerződés elfogadását követően nem folyatódott az akkor megindult szorosabb fajta 

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

  

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
495

 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 
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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,
496

 így például a mentesítés szabályai tagállamonként nagyon 

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 
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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)
497

 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 

nem indokolt azt további tényezőkkel bővíteni. Így annak megvalósítása határozatlan időre 

kitolódik.
498

 

 

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,
499

 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 
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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 

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

törvényeknek van alárendelve. Alapjogi szempontból már egy fórummal
500

 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. 

 

A jogorvoslat szempontjából lényeges lehet, hogy az elsőfokú hatóság nemzeti szinten 

legyen, hiszen az az érintett polgároknak könnyebben hozzáférhető, kevesebb költséggel és 

akadállyal jár. A tagállami jogorvoslat mellett fontos lehet az EU Bírósága előtti eljárás is. Az 

EU Bírósága rendőri szerv vagy intézkedésének érvényességét és arányosságát viszont nem 

vizsgálhatja, egyebekben rendőri szerv döntésének felülvizsgálatára jogosult.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok megszegéséért viselt felelősség esetében 

elengedhetetlen vagy annak kimondása, hogy az adatküldő és a címzett fél egyetemlegesen 

felelős a szabályok megszegéséért vagy annak rögzítése uniós szinten, hogy az adatkezelőnek 

kell azt bizonyítania, hogy nem követett el jogsértést. 

Az egyetemleges felelősség esetében az érintett személynek elegendő lenne azt 

bizonyítani az eljáró szerv előtt, hogy jogait megsértették, de az nem lenne a bizonyítás 

tárgya, hogy melyik szerv követte el a jogsértést, így a kereseti kérelmet, az eljáró bíróság 

nem utasíthatná el arra hivatkozással, hogy nem bizonyítható, hogy melyik szerv okozta a 

jogsértést. Úgy szintén nem hivatkozhatna a címzett fél arra, hogy tévesen kapta az adatot. 

A bizonyítási teher megfordulása még „kényelmesebb” pozíció a jogaiban sértett 

személynek. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell kimentenie magát. 

Bármelyik megoldás megkönnyítené az érintettek jogérvényesítését. 
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3. A kutatás hasznosíthatósága 

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. 

 

Zárszóként, a szabadság és biztonság kettősét nem úgy kell megközelíteni, mint 

egymás ellen dolgozó két erő, hanem olyan értékek, amelyek egymás mellett tudnak létezni. 

A szabadság és biztonság „harcában nem lehet zéró összegű a játszma, hanem mindkét 

értéknek „win-win” pozícióban kell lennie. Az embernek jogos elvárása van tehát a 

biztonságra, amelyet az államnak kell intézményei és nemzetközi kapcsolatai útján 

garantálnia. Ennek a megteremtésének a jogi kereteit határozza meg az uniós és a tagállami 

jogalkotás.  Ennek során érvényre kell jutnia annak, hogy a biztonság iránti igény legalább 

ugyanolyan fontos, mint a privátszféra és ezzel összefüggésben az emberi méltóság védelme, 
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Lafayatte Ron Hubbard501 szavaival élve: „A játszma szabadságokból, korlátokból és célokból 

áll.” 
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Függelék502 
 

Az Europol által kezelhető személyes adatok köre az érintettek szerinti bontásban 
 

 

Azon személyek, „akiket az érintett 

tagállam nemzeti jogának 

értelmében olyan bűncselekmény 

elkövetésével vagy abban való 

részességgel gyanúsítanak, amely az 

Europol hatáskörébe tartozik, vagy 

akiket ilyen bűncselekményért 

elítéltek, valamint azok a személyek, 

akikkel kapcsolatban az érintett 

tagállam nemzeti joga szerint 

tényszerű jelek vagy megalapozott 

indokok alapján feltételezhető, hogy 

az Europol hatáskörébe tartozó 

bűncselekményt fognak elkövetni”  

+ Kapcsolatok és bűntársak 

Áldozatok, illetve 

lehetséges jövőbeni 

áldozatok 

 

Tanúként 

beidézhető 

személyek 

Azon személyek, 

akinek a vizsgált 

bűncselekményről 

információja lehet 

Személyes adatok: 

1. Jelenlegi és korábbi vezetéknevek  

2. Jelenlegi és korábbi keresztnevek  

3. Leánykori név  

4. Apja neve (amennyiben az azonosításhoz szükséges)  

5. Anyja neve (amennyiben az azonosításhoz szükséges)  

6. Nem  

7. Születési idő  

8. Születési hely  

9. Állampolgárság  

10. Családi állapot  

11. Álnév  

12. Becenév  

13. Felvett vagy hamis név  

14. Jelenlegi és korábbi tartózkodási és/vagy lakóhely  

Fizikai leírás:  

1. Fizikai leírás  

2. Megkülönböztető jegyek (jelek/sebhelyek/tetoválások stb.)  

Azonosítási eszközök:  

1. Személyazonossági 

dokumentumok/jogosítvány  

2. Nemzeti személyi 

igazolvány/útlevél száma  

3. Nemzeti 

személyazonossági 

szám/társadalombiztosítási 

szám (ha alkalmazandó)  

4. Vizuális képek és a 

megjelenésre vonatkozó 

egyéb információ  

5. Azonosításra szolgáló 

bűnügyi információ, mint 

pl. ujjlenyomat, (a DNS 

nem kódoló szakaszai 

alapján létrehozott) DNS-

profil, hangprofil, 

Azonosítási eszközök:  

1. Személyazonossági dokumentumok/jogosítvány  

2. Nemzeti személyi igazolvány/útlevél száma  

3. Nemzeti személyazonossági szám/társadalombiztosítási szám (ha 

alkalmazandó)  
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vércsoport, fogazattal 

kapcsolatos adatok  

Foglalkozás és készségek:  

1. Jelenlegi munkahely és 

foglalkozás  

2. Korábbi munkahely és 

foglalkozás  

3. Oktatás 

(iskolai/egyetemi/szakmai)  

4. Képesítések  

5. Készségek és más 

területre vonatkozó tudás 

(nyelv/más)  

 

 

 

 

 

Gazdasági és pénzügyi 

információ:  

1. Pénzügyi adatok 

(bankszámlák és -kódok, 

hitelkártyák stb.)  

2. Készpénzeszközök  

3. Részvények/egyéb 

eszközök  

4. Tulajdonosi adatok  

5. Vállalatokkal való 

kapcsolatok  

6. Banki és hitelkapcsolatok  

7. Adózási helyzet  

8. A személy pénzügyeinek 

intézésére vonatkozó egyéb 

adatok  

Pénzügyi vonatkozású 

információ: 

1. Kár 

(fizikai/pénzügyi/pszichés/egy

éb) 

 Pénzügyi vonatkozású 

információ: 

1. Jutalmak 

(pénzbeni/megkülönbözt

etett bánásmód) 

Viselkedésre vonatkozó 

adatok:  

1. Életmód (pl. a 

lehetőségeket meghaladó 

életvitel) és ismétlődő 

tevékenységek  

2. Mozgások  

3. Gyakran felkeresett 

helyek  

4. Fegyverek és más 

veszélyes eszközök  

5. A veszélyesség foka  

6. Sajátos kockázatok, mint 

pl. a szökés valószínűsége, 

kettős ügynökök 

alkalmazása, kapcsolatok a 

bűnüldöző hatóságok 

személyzetével  

7. Bűnözői vonások és 

profilok  

8. Kábítószerhasználat  

1. Áldozat-azonosítási adatok 

2. Áldozattá válás okai  
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Kapcsolatok és bűntársak, 

beleértve a kapcsolat vagy 

bűntársi kapcsolat típusát és 

jellegét  

   

A kommunikációra használt 

eszközök, mint pl. telefon 

(vonalas/mobil), fax, 

személyhívó, e-mail, 

postacímek, 

internetkapcsolat(ok) 

   

A közlekedésre használt 

eszközök, mint pl. 

járművek, hajók, repülők, 

beleértve a közlekedési 

eszközöket azonosító 

információkat 

(nyilvántartási számok) 

   

Azon bűncselekményekkel 

kapcsolatos információk, 

melyek tekintetében az 

Europol-határozat 4. cikke 

értelmében az Europol 

hatáskörrel rendelkezik:  

1. Korábbi büntető ítéletek  

2. Bűncselekményekben 

való részvétel gyanúja  

3. Elkövetési módok  

4. A bűncselekmények 

előkészítéséhez és/vagy 

elkövetéséhez használt vagy 

esetleg használható 

eszközök  

5. Bűnözői 

csoportokban/bűnszervezetb

en való tagság és az adott 

csoportban/szervezetben 

elfoglalt pozíció  

6. A bűnszervezetben 

betöltött szerep  

7. A bűncselekmények 

földrajzi kiterjedése  

8. A nyomozás során 

összegyűjtött anyag, mint 

pl. videofelvételek és 

fényképek  

   

Olyan más adatbázisokra 

való hivatkozás, 

amelyekben a személyre 

vonatkozó információt 

tárolnak: 

1. Europol  

2. Rendőrség/vámhatóságok  

3. Egyéb bűnüldöző szervek  

4. Nemzetközi szervezetek  

5. Állami szervezetek  

6. Magánszervezetek  

   

Az említett adatokhoz 

társított jogi személyekre 

vonatkozó információk:  

1. Megnevezése  
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2. Hely  

3. Az alapítás ideje és helye  

4. Közigazgatási 

nyilvántartási szám  

5. Jogi forma  

6. Tőke  

7. Tevékenységi terület  

8. Nemzeti és nemzetközi 

leányvállalatok  

9. Igazgatók  

10. Bankokkal fennálló 

kapcsolatok 

 1. Az Europol határozat 14. 

cikk (1) bekezdésének c) 

pontjában említett személyek 

által vagy rajtuk keresztül 

közölt, bűncselekményekre 

vonatkozó információ, 

beleértve a más személyekkel 

való kapcsolataikra vonatkozó 

információt, amennyiben ez az 

Europol-határozat 12. cikke 

(1) bekezdésében említett 

személyek azonosításához 

szükséges 

1. Személyek által 

közölt, 

bűncselekményekre 

vonatkozó 

információ, így az 

elemzési 

munkafájlban már 

szereplő más 

személyekkel való 

kapcsolataikra 

vonatkozó 

információ 

1. Kódolt személyes 

adatok 

2. A közölt információ 

típusa  

3. Negatív tapasztalatok 

 1. Anonimitás garantálása 

szükséges-e;  

2. Bírósági meghallgatáson 

való részvétel lehetséges-e;  

 

1. Anonimitás 

garantálása 

szükséges-e 

2. Védelem 

garantálása 

szükséges-e, és a 

védelmet garantáló 

szerv 

3. Új 

személyazonosság 

4. Bírósági 

meghallgatáson 

való részvétel 

lehetséges-e 
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