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I. BevezeTés

Dolgozatomban a napjainkban egyre nagyobb problémát jelentő elektronikus, illetve 
online bűnözés hazai és európai helyzetét elemzem. Munkám témaválasztását több 
szempontból is érdekesnek és időszerűnek tartom. Egyrészt azért, mert az elektronikus és online 
bűncselekmények köre alkotja a bűnözés egyik legújabb formáját, tekintve, hogy alig tíz-tizenöt 
éve alakult ki. Emellett azért is, mert a megjelenése óta eltelt időben mind eszköztárát, mind 
elkövetési módjait tekintve rohamosan fejlődött, sőt olyannyira elterjedt – mind számbeli, 
mind földrajzi értelemben – hogy mára világméretű problémává nőtte ki magát. Ezek a 
bűncselekmények veszélyt jelentenek a személyes adataikat féltő számítógép használókra 
csakúgy, mint a jogdíjakból élő film- és lemezkiadó cégekre, előadóművészekre, sőt minden 
elektronikus levelezőprogramot használó magánszemélyre is. Mivel világviszonylatban 
az informatikai szektor fejlődik leggyorsabban, az újabb és újabb technikai megoldások 
– az online bűncselekmények potenciális jövőbeli segédeszközeiként – gondot okoznak 
a bűnüldöző szerveknek is. Az ilyen bűncselekmények több szempontból sem tartoznak 
a klasszikus értelemben vett bűncselekmények közé. minden előzmény nélkül, pillanatok 
alatt bárki áldozatukká válhat (a kriminológia területén használt áldozati tipológia ebben 
az esetben nem állja meg a helyét), elkövetőik között pedig más bűncselekményeknél 
sokkal nagyobb arányban találunk gyerekeket és fiatalkorúakat. Nem egy esetben válnak 
tömegbűncselekményekké, ennek következtében társadalmi megítélésük is vitatott – ez 
pedig különböző országokban eltérő jogi értékelésükhöz vezet.

A számítástechnikai illetve online bűncselekmények tárgyalása előtt nagyon fontos 
leszögezni azok fogalmi elhatárolását.

Az elektronikus bűnözés minden olyan bűncselekményfajtát magában foglal, amelyhez 
elektronikus segédeszközt – így különösen számítógépet, telefont vagy mobiltelefont – 
használnak, amelyek azonban nincsenek hálózatba kötve (azaz az elkövetéshez nem 
használják az internet segítségét). Nem képezik a dolgozat témáját az elektronikus 
eszközökkel, mint a bűncselekmény elkövetési tárgyával kapcsolatos klasszikus 
bűncselekménytípusok – így például a számítógép, mobiltelefon, vagy más elektronikai cikk 
ellen elkövetett lopás, mivel ezek az esetek nyilvánvalóan nem az informatikai kriminalitás 
körébe tartoznak. Dogmatikailag szintén nem tartozik a számítástechnikai bűncselekmény 
kategóriába a szerzői és szomszédos jogok megsértésének bűncselekménye. Ennek az az 
oka, hogy az ilyen cselekmények védett jogi tárgya nem a számítógépen tárolt adat maga, hanem 
a szerzői tulajdon.1 Az ilyen bűncselekmények rohamos terjedése, alulszabályozottsága 
miatt azonban mégis fontosnak látom őket dolgozatomban elemezni.2

Az online bűnözés – a számítástechnikai bűnözés egyik válfaja – már szűkebb kategória: 
ide csak az online, azaz az interneten, a rendszert a bűncselekmény eszközéül használva 
elkövetett bűncselekmények tartoznak. Ez alkotja dolgozatom magvát. Mivel büntető 
törvénykönyvi tényállásba foglalásuk még várat magára, létezik olyan vélemény is, miszerint 

1 Az informatikai jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest, 2008, 548. o.
2 A felsorolt okok mellett a dolgozatba foglalást az Európai Unió országaiban fellelhető eltérő szabályozási 
megoldások is indokolják (lsd. később: Németország – Magyarország eltérő hozzáállása a kérdéshez)
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Magyarországon cybercrime-ról még nem beszélhetünk.3 Véleményem szerint azonban 
az online bűncselekmények – kiterjesztő jogértelmezés alkalmazásával – két csoportra 
oszthatóak: a hálózatban működő számítógéppel (esetleg mobiltelefonnal) mint 
segédeszközzel, illetve a hálózaton keresztül elérhető, számítógépen (mobiltelefonon) 
tárolt adat ellen elkövetett deliktumokra. A számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények 
fogalmi alapvetése érdekében elengedhetetlen megkülönböztetni három, a témával 
kapcsolatos lényeges fogalmat. Ezek közül első a szoftver,4 amit a hardver,5 végül az ún. 
„manware”6 követ. A továbbiakban számítástechnikai rendszer alatt a hardver és a szoftver 
együttesét értem. 

Az elemzés során először az online bűncselekmények leggyakoribb formáit mutatom 
be, elkövetésüket technikai oldalról is megvilágítva. Dolgozatom során kitérek az Európa 
Tanács 1989. évi ajánlására és a Declaration of Budapest: Convention on Cyber-crime 
2001. rendelkezéseire, amelyek Európában elsőként kísérelték meg meghatározni 
a témához tartozó fogalmakat, és alkottak részletes szabályozást. A bűncselekmények 
súlyossága – a védett jogi tárgy értéke és védelmének mértéke – szerint sorrendbe állítva először 
a levélszemét, majd az információlopás és –kereskedelem, az illegális elektronikus banki átutalás, 
illetve a gyermekpornográfia kérdéseivel foglalkozom. Ezek után kitérek az adatmegosztás 
problematikájára, amellyel kapcsolatban – működő egységes Európai Uniós gyakorlat 
hiányában – a magyar, a francia és a német gyakorlatot elemzem. Ezt követően az online 
bűncselekmények felderítésének és büntetőeljárás-beli bizonyításának lehetőségeit 
vizsgálom meg, a hazánkban használt ún. Disk Image Backup System (röviden DIBS) 
ismertetésével egybekötve. A dolgozatot a jövőbe tekintve az online bűncselekmények 
fejlődési irányának, és ezzel párhuzamosan a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás 
feladatainak bemutatásával zárom.

II. a cyBer-Bűncselekmények és leggyakoriBB elköveTési 
formáik

A. a számítógéppel elkövetett bűncselekmények

A számítógéppel elkövethető bűncselekmények bizonyításának bemutatásához 
elengedhetetlen megismerni ezen bűncselekmények elkövetési mechanikájának technikai 
oldalát.

Az elektronikus bűncselekmények ismertetéséhez különösebb szakértelem nem szükséges, 
mivel ezekben az esetekben az információnak csupán egy számítógépen való tárolásával valósul 
meg a bűncselekmény, példának okáért a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés.7 Ennek 

3 pl.: Dr. Parti Katalin, az OKRI munkatársa
4 önálló működésre képes programot alkotó elektronikus adatok összessége.
5 A szoftverek működéséhez alapot adó elektronikai szerkezet, a számítógép alkatrésze.
6 A szoftver és hardver együttesét működtető ember.
7 Btk, az 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről, 204. §
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a bűncselekménynek számítógép által megvalósítható alakzata akkor valósul meg, ha a 
számítógép felhasználója a merevlemezén tiltott pornográf képeket tárol.

Az online bűncselekmények bizonyítása már lényegesen több magyarázatot és informatikai-
technikai szakismeretet igényel, ezért a következőkben egy hétköznapi internet csatlakozást 
mutatok be. minden internetre csatlakoztatott számítógép rendelkezik egy egyedi azonosítóval, 
az ún. „IP címmel”.8 Ez az azonosító négy darab, 0 és 255 közötti számból áll, tehát minimum 
4, maximum 12 karakterű.9 A jelenleg használatban lévő IP-adatbázis10 körülbelül 4 milliárd 
IP cím generálására képes. Az IP cím azért fontos, mert egyedi, vagyis segítségével minden egyes 
számítógép egyértelműen azonosítható.11 A következő tisztázandó fogalom a router, amely 
egy hálózatba kötött, forgalomirányító szerepet betöltő hardver. A felhasználó az internet 
szolgáltatón keresztül csatlakozik a routerhez, amely ezután elirányítja őt a keresett 
weboldalra. Ez úgy történik, hogy léteznek ún. „DNS szerverek”12 amelyek eltárolják a 
weboldalak IP-címeit, és vagy közvetlenül arra navigálják a felhasználót, vagy – mivel ezek 
a szerverek egymással is összeköttetésben állnak – egy olyan másik DNS szerverre, amiről 
addigi kereséseikből kiindulva feltételezik, hogy ismeri a kért oldal IP-címét. Ha a keresett 
oldal IP-címét a router megkapja a DNS szervertől, akkor a felhasználó számítógépének 
ezt elküldi, így létrejön a kapcsolat a két IP-cím, a hálózatba kötött számítógép és a másik 
IP-cím végén álló szerver, számítógép vagy honlap között.

Az előbbiekben vázolt mechanika alapján működik bármilyen más adat internetről való 
lekérése, így többek között a letöltés is.13 Fontos megemlíteni, hogy az információáramlásnak, 
azaz az adatforgalomnak csak a felhasználó számítógépén, a forrás – például honlap – 
tárhely-szolgáltató szerverén, az internetszolgáltató naplófájljaiban, illetve az esetlegesen 
használt keresőmotor szolgáltatójánál marad nyoma. Ez az információ az internet 
segítségével elkövetett bűncselekmények bizonyításának szempontjából azért releváns, 
mert egyedül a fent említett források szolgálhatnak az elkövető internethasználatáról 
szóló érdemi bizonyítékkal.

B. az európa Tanács 1989. évi ajánlása

Az Európa Tanács 1989. szeptember 13-án adta ki a számítógéppel kapcsolatos 
bűncselekményekről szóló első dokumentumát. Úttörő szerepe abban mutatkozott meg, 
hogy felsorolta az addig megismert, számítógéppel kapcsolatos bűncselekményfajtákat, 
majd ezt követően összeállított két listát. 

Az első, ún. minimumlistán azok a bűncselekmények szerepeltek, amelyek büntetendővé 
nyilvánítását a Tanács akkoriban a legsürgetőbbnek tartotta. Az ajánlás ezek közé sorolta a 

8 IP, azaz Internet Protocol
9 Pl.: 12.133.4.67
10 Hivatalos neve: IPv4.
11 Problematikus viszont a nem állandó felhasználók hozzáférését biztosító, például kávéházak vezeték 
nélküli, internet hozzáférést biztosító hálózatait működtető routerek által rendelkezésre bocsátott IP-cí-
mek kezelése – erre a problémára később térek ki.
12 DNS, azaz Domain Name System, az egyes weboldalak IP-címeinek tárháza
13 Ebben az esetben a normális „szörföléstől” való eltérés csupán a lehívott adat mennyisége.
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számítógépes csalást14 és hamisítást;15 a számítógépes programokban vagy adatokban történő 
károkozást;16 a számítógépes szabotázst;17 a jogosulatlan hozzáférést18 és feltartóztatást;19 
a védett számítógépes programok jogellenes másolását20 illetve a félvezető topográfiák 
jogellenes reprodukcióját.21

A második, ún. fakultatív listára azok a bűncselekmények kerültek, amelyekről – 
előfordulásuk csekély száma és ennek jövőre vetített vélelmezése miatt – bűncselekménnyé 
nyilvánításuk tárgyában ajánlás nem született. Ezek az ajánlás szintjén megmaradt 
cselekmények a következők voltak: számítógépes adat, vagy számítógépes program 
megváltoztatása,22 számítógépes kémkedés,23 számítógép jogosulatlan használata,24 védett 
számítógépes program jogosulatlan használata.25

c. a Declaration of Budapest: convention on cyber-crime 2001 
rendelkezései

Az Európai Tanács tagállamai más aláíró államokkal együttműködve, 2001-ben Budapesten 
tartott konferenciájuk lezárásaként megalkották az ún. „Budapesti Deklarációt” azaz az 
első számítástechnikai bűnözésről szóló európai egyezményt.

A dokumentum a használt fogalmak tisztázásával kezdődik. Számítástechnikai 
rendszerként26 minden olyan önálló eszközt, illetőleg egymással kapcsolatban lévő vagy 
összekötött eszközök összességét nevez, melyek illetőleg melyeknek egy vagy több eleme 
program végrehajtásával adatok automatikus feldolgozását biztosítja. A számítástechnikai 
adat27 információknak, tényeknek, fogalmaknak olyan formában való megjelenése, mely 
számítástechnikai feldolgozásra alkalmas, az egyezmény ide sorolja azon programokat 
is, melyek valamely funkciónak a számítástechnikai rendszer által való végrehajtását 
biztosítják. Szolgáltatónak28 nevez a dokumentum minden olyan közjogi és magánjogi 

14 Computer-related fraud. A bűncselekménnyel az ajánlás szerint a magántulajdon sérthetetlensége sérül, 
mely a cselekménnyel szerzett jogtalan vagyoni előnyként az elkövetőnél vagy harmadik személynél, tény-
leges kárként a sértettnél realizálódik.
15 Computer forgery.
16 Damage to computer programs or data. A számítógépes program és adat sérthetetlensége ellen elköve-
tett bűncselekmények, melyek jogosulatlan mentést, törlést, rongálást, károsítást vagy értékcsökkentést 
jelentenek.
17 Computer sabotage, ami a számítógépes rendszerek és azok telekommunikációs funkciójának megvál-
toztatását jelenti, amely arra irányul, hogy a rendszer rendeltetésszerű működését akadályozza.
18 Unauthorised access.
19 Unauthorised interception, ami a számítástechnikai rendszerekbe-, illetve rendszerekből érkező adatok 
technikai eszközökkel történő jogosulatlan feltartóztatását jelenti.
20 Unauthorised reproduction of protected computer program, ide tartozik például a jogosulatlan szoft-
vermásolás, a szoftverkalózkodás is.
21 Unauthorised reproduction of topography.
22 Alternation of computer data or computer programs.
23Computer espionage.
24 Unauthorised use of a computer.
25 Unauthorised use of a protected computer program.
26 Convention on Cyber-Crime 2001. (a továbbiakban: CCC) I. (1) a)
27 CCC I. (1) b)
28 CCC I. (1) c) (i), (ii)
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alanyt, mely a szolgáltatásait igénybe vevőknek biztosítja azt a lehetőséget, hogy egy 
számítástechnikai rendszer által érintkezzenek, ezen kívül minden más olyan alanyt is, mely 
a kommunikációs szolgáltatás vagy az azt igénybe vevők részére számítástechnikai adatokat 
feldolgoz vagy tárol. A forgalomra vonatkozó adat29 minden olyan, a számítástechnikai 
rendszeren átmenő és a számítástechnikai rendszer által, mint a kommunikációs lánc 
egyik eleme által létrehozott kommunikációra vonatkozó adat, mely jelzi a kommunikáció 
származási helyét, rendeltetési helyét, útvonalát, időpontját, terjedelmét és időtartamát 
vagy a szolgáltatás típusát.

Az alapfogalmak definiálása után az Egyezmény a nemzeti szinten meghozandó 
intézkedéseket sorolja fel, amelyek nélkül a számítástechnikai bűncselekmények 
büntetendővé nyilvánítása elvi akadályokba ütközik. Az dokumentum jogalkotási 
kötelességet ró a Szerződő Felekre – így az Európai Tanács tagjaként az Egyezményt 
aláíró Magyarországra is. Elsőként a számítástechnikai rendszerbe vagy annak egy 
részébe történő szándékos és jogosulatlan belépést30 nyilvánítja büntetendővé. Ezzel 
kapcsolatban lehetővé teszi, hogy a Felek kikössék, hogy a cselekmény csak abban az 
esetben büntetendő, ha azt biztonsági intézkedések megsértésével vagy számítástechnikai 
adatszerzésre irányulóan, illetve más bűnös szándékkal követik el. A következő pont 
a jogosulatlan kifürkészésről szól.31 E fogalom kapcsán az Egyezmény az informatikai 
adatok továbbítása során azoknak elektronikus eszközzel történő kifürkészését minősíti 
bűncselekménynek.32 Az előző ponthoz hasonlóan ebben az esetben is lehetősége van a 
Feleknek további kritériumot csatolniuk a bűncselekmény megvalósulási feltételeihez, 
mégpedig ugyanazokat, amelyeket az Egyezmény az első pontban felsorolt. Az adatok 
sértetlensége elleni cselekmény33 olyan magatartást takar, amely során az elkövető 
számítástechnikai adatokat szándékosan és jogosulatlanul megkárosít, töröl, megrongál, 
megváltoztat vagy megsemmisít. Ehhez kapcsolódóan a Feleknek ismét lehetőségük van 
többletfeltétel kikötésére, amely ezúttal jelentős kár bekövetkezését jelenti.34 A rendszer 
sértetlensége elleni cselekmény35 informatikai rendszer működésének számítástechnikai 
adatok36 bevitelével való szándékos, jogosulatlan és jelentős mértékű akadályoztatását 
jelenti. A 6. cím az eszközökkel való visszaélés eseteit sorolja fel.37 Ide tartozik az előbbiekben 
felsorolt bűncselekmények elkövetését lehetővé tévő eszközökhöz kapcsolódó számos 
tevékenységfajta38 (előállítás, átalakítás, kereskedelem… stb.) illetve informatikai 

29 CCC I. (1) d)
30 CCC II. (2)
31 CCC II. (3)
32 Ennek egyik legtipikusabb példája a (főleg kalóz-) szoftverekbe beépített ún. spyware-ek tevékenysége, 
amelyek – önmagukat terjesztve – felhasználók millióinak elektronikus levelezéséhez biztosítanak hozzá-
férést készítőik számára.
33 CCC II. (4)
34 Ebből az következik, hogy amennyiben egy állam él ezzel a lehetőséggel, nem minősül ilyen bűncselek-
ménynek egy pótolható fénykép vagy dokumentum más számítógépéről való törlése – ellentétben például 
egy zenekar saját szerzeményeit tartalmazó mappa törlésével.
35 CCC II. (5)
36 Tipikusan vírus (mint az ún. trójai, vagy a love), amely aktiválódása gyakran az áldozat egész operációs 
rendszerének összeomlásával, adatainak végleges elvesztésével jár.
37 CCC II. (6)
38 CCC II. (6) 1. a) (i)
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adat39 (tipikusan aktivációs kód, jelszó) előállítása – azzal a megkötéssel, hogy ezeknek 
a cselekményeknek bűncselekmények elkövetése érdekében, vagy ezek nyilvánvaló 
célzatával kell megtörténniük.

Az Egyezmény II. és III. címei a számítástechnikai bűncselekményeket sorolják fel és 
határozzák meg, köztük a számítástechnikai hamisítást,40 a számítástechnikai csalást,41 
valamint a számítástechnikai adatok tartalmával kapcsolatos bűncselekmények köréből 
a gyermek-pornográfiával kapcsolatos bűncselekményeket.42 Ezek részletezésére most 
nem térek ki, közülük néhányat a dolgozat további részében mutatok majd be.

Az Egyezmény az V. cím43 11. cikkében előírja, hogy a felsorolt bűncselekmények 
elkövetése tekintetében a szándékos elkövetés mellett a szándékosan megvalósított 
részesség is bűncselekménynek minősüljön. A dokumentum javasolja a 3-5., 7., 8. Cikkében 
és a 9. Cikke 1. bekezdésének a) és c) pontjában felsorolt bűncselekmények szándékos 
kísérletének büntetendővé nyilvánítását – ezen a ponton azonban enged a tagállamok 
autonómiájának, mivel a konkrét döntés meghozatalát – miszerint büntetendővé 
nyilvánítják-e ezen magatartások összességét, vagy bizonyos elemeit – a Felekre bízza.44

Az Egyezmény végül a jogi személyek felelősségét tárgyalja.45 Kimondja, hogy jogi 
személy a fent említett bűncselekményekért akkor felelős, ha olyan személy követi el, 
aki vezető jogkörrel rendelkezik, amelynek alapja a jogi személy képviseletének; a jogi 
személy nevében döntések meghozatalának; illetve a jogi személyen belüli ellenőrzésnek 
a joga. A dokumentum második részében büntető eljárásjogi szabályokat találhatunk, 
ezekre a dolgozat III. fejezetében fogok kitérni.

D. a spam, azaz a levélszemét

Elsőként az online bűncselekmények közül egy kisebb súlyú, inkább bosszantó, mintsem 
komoly veszéllyel fenyegető, már-már megszokott jelenséget, nevezetesen a levélszemetet 
mutatom be – büntetőjogi szempontok alapján vizsgálva.

Az internet korában lassan mindennapos jelenség, hogy a postafiókjába bejelentkező 
felhasználó számtalan e-mailben terjesztett reklámmal, hirdetéssel találja szemben 
magát. Az elkövető tipikusan termékét vagy szolgáltatását költségek nélkül terjeszteni, 
reklámozni kívánó szolgáltató. A „bűncselekmény” elkövetési magatartása hirdetést vagy 
ajánlatot tartalmazó levél kéretlen módon, máshoz elektronikus úton történő eljuttatása. 
Kisebb társadalmi súlya, vagyis veszélytelensége alatt azt értem, hogy „áldozatai” 
csupán a postafiókból törlésére fordított idővel lesznek kevesebbek, egyéb bosszúságot 
ez a „bűncselekménytípus” általában nem okoz. Objektíve kárról a spam kapcsán csak 

39 CCC II. (6) 1. a) (ii)
40 CCC. II. (7)
41 CCC. II. (8)
42 CCC. III. (9)
43 Az Egyezménynek érdekes módon nincsen IV. címe.
44 CCC V. (11)
45 CCC. V. (12)
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akkor beszélhetünk, ha tömegessé válik, és ez a levelek rendszeres szelektálásának 
szükségességét, a postafiók által foglalt tárhely hatalmasra duzzadását okozza.46

Az előbbiekben, amikor a spamelésről, mint bűncselekményről beszéltem, ezt a 
megnevezést szándékosan szedtem kurzívval, mégpedig azért, mert – habár ezt a 
cselekedetet büntetni lehetne, sőt véleményem szerint kellene is – ez a magatartás 
nem merít ki egyetlen büntető törvénykönyvbeli tényállást sem: nem bűncselekmény. 
A spam azonban „feljelenthető”, mégpedig a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál. A szerv 
honlapján megtalálható Kéretlen hirdetést bejelentő űrlap47 segítségével az azonosításhoz 
szükséges személyes és technikai adatok megadásával a Hírközlési Hatóság eljárását bárki 
kezdeményezheti. A panaszosnak lehetősége nyílik bejelentést tenni illetve kérelmet 
benyújtani. A kettő közti különbség abban áll, hogy míg előbbi benyújtására a beküldő 
adatainak zártan való kezelése mellett is mód van, utóbbihoz – az eljárás sajátosságaira 
való tekintettel – szükség van a kérelmező adatainak az ellenérdekű ügyféllel való közlésére 
(a Hatóság csak így tudja ellenőrizni a hirdetőt, rendelkezik-e a fogadó fél jogszabályban 
előírt engedélyével). Az eljárás előremutató, hasznos, egyetlen hiányossága csupán abban 
rejlik, hogy kevéssé ismert. Amíg nagyobb teret nem nyer, az ellene való védekezésre a 
legjobb megoldás a spam mappáknak a levelező kliensekbe történő integrálása marad.

A spameléshez szervesen kapcsolódó cselekményt azonban a közelmúltban48 Jóri 
András Adatvédelmi Biztos kezdeményezésére bűncselekménnyé nyilvánítottak, ez a cselekmény 
pedig a személyes adatokkal való jogtalan kereskedelem, azaz a jogtalan haszonszerzés céljából 
való adatkezelés. Ez a spamelés eszköz-bűncselekménye, melynek során e-mailcímek, 
nevek, címek vagy telefonszámok tömegeivel rendelkező cégek cserélik ki egymás között, 
vagy adják el harmadik félnek adatbázisaik tartalmát. A törvénymódosítástól kezdve 
bűncselekménynek minősül az illegálisan összeállított, marketing célból készült listák, 
adatbázisok készítése, kereskedelme és küldése.

E. jogosulatlan belépés és információlopás az interneten 
keresztül

Az interneten keresztül történő információlopás az adatmegosztás mellett az online 
bűncselekmények egyik leggyakrabban előforduló és legnagyobb anyagi kárt okozni képes 
fajtája. A bűncselekmény elkövetési magatartása a legkülönbözőbb módokon megvalósulhat. 
Sikerességéhez minden esetben előbb egy eszköz-bűncselekményt, a jogosulatlan belépést kell 
elkövetni. Ez a belépés történhet a passzív alany e-mail postafiókjába, közösségi oldalakon 
található profiljába,49 a magyarországon az állam-, és a közigazgatás egyszerűsítése céljából 

46 A manapság tömegesen használt ingyenes e-mailszolgáltatók nem biztosítanak korlátlan tárhelyet a 
levelek, és azok mellékleteik tárolására. A spam különösen azért veszélyes, mert többnyire színes, nagy 
helyet foglaló képekben érkezik, így egy kisebb postafiókot akár egy hét alatt teljesen betölthet.
47 https://e-nhh.nhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00101/
48 a Büntető törvénykönyv 2009. augusztus 10-i módosításakor
49 Ez utóbbira azért hívnám fel a figyelmet, mert Magyarországon főleg fiatal-, illetve kiskorú elkövetők 
körében népszerű a postafiókok, közösségi portálok profiljainak jelszavainak megszerzése, vagy azok 
feltörése.

https://e-nhh.nhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00101/
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használt Ügyfélkapu rendszerbe, de akár a pénzügyek online intézését lehetővé tévő homebanking 
rendszerekbe is.

Először a jogosulatlan belépés és az identitáslopás fejlődését mutatom be. Az 
számítógépek tömeges elterjedése és az internet megjelenése előtt az elkövetők a 
személyes adatokat szemetes kukákból gyűjtötték, így próbáltak hozzájutni címekhez, 
kódokhoz, azonosítókhoz. Az internet megjelenésével ez a művelet feleslegessé vált, 
létrejött egy új, kényelmesebb és gyorsabb technológia, a phishing. Ennek során banki 
üzenetnek álcázott e-maileket küldtek a felhasználóknak arra kérve őket, hogy banki 
adataik megadásával járuljanak hozzá a pénzintézet belső biztonságának növeléséhez, 
vagy csak egyszerűen „erősítsék meg” e-mailcímüket. Ehhez hasonló elkövetési forma 
az ún. nigériai levél, amely az esetek többségében apróhirdetésre válaszolva vagy éppen 
szolgáltatást ajánlva előre történő postázásra illetve banki átutalásra kéri a címzettet. Az 
ilyen csalások elszaporodása miatt egyes nemzetközi cégek és magánszemélyek bizonyos 
afrikai államokba nem vállalnak csomagküldést – sőt, egyes országok lakosaival történő 
üzletkötés lehetőségét hirdetési feltételeikben előre kizárják.50 Hasonló a helyzet az 
e-mailben küldött, állítólagos milliós lottónyereményre feljogosító külföldről érkező 
üzenetekkel is – itt ugyancsak a címzett banki és egyéb adatainak megszerzése a cél. A 
fejlettebb pharming-technológia esetében a küldött e-mail csak egy linket tartalmaz, ez 
viszi a gyanútlanul kattintó felhasználót a hamis banki weboldalra. A SMishing az előző 
elkövetési módtól csak annyiban tér el, hogy az üzenetet sms-ben küldik el. A vishing 
VOIP-on51 keresztül történő phishing. A phishing legmodernebb formája az, ha zombi-
gépek segítségével követik el – ezt nevezzük botnet-phishingnek. Ilyenkor az üzenetet 
(amely tartalmazhat kép-, hang-, vagy videofájlt) megnyitó felhasználó számítógépére 
malware52 települ, azaz a felhasználónak sejtelme sincs adatainak esetleges jogosulatlan 
felhasználásáról.

A jogosulatlan belépés menetét egy Nyugat-Európában elterjedt módszer technikai 
oldalról történő bemutatásával szemléltetem a könnyű megértés érdekében. A világ 
minden nagyobb repülőtere biztosít az ott várakozó utasok számára vezeték nélküli 
internet hozzáférést. A szolgáltatás természetesen nem ingyenes, az igénybe vevő 
bankkártyája számának és PIN kódjának megadásával a hálózat használata előtt köteles 
– a használat kívánt hosszának függvényében – a szolgáltatás díját kifizetni. A kódok 
megadása is a hálózat segítségével történik. A jogosulatlan belépést a trükkös elkövető 
úgy valósíthatja meg, hogy egy előre megtervezett szoftver és egy WLAN antenna 
segítségével – a repülőtéren tartózkodva – ő maga sugároz internet hozzáférést az azt 
igénylőknek, a hozzáférési pontot például Airport névre keresztelve. A gyanútlan áldozat 
megadja bankkártyájának számát és kódját, és miután az elkövető biztosítja számára az internet 
hozzáférést, annak használata után mit sem sejtve távozik. Az elkövető a kód birtokában 
azonban pár másodpercen belül lebonyolíthat egy-két internetes vásárlást vagy banki átutalást. 
Ez a bűncselekmény egyébként háromszorosan is online-bűncselekménynek minősül, mivel 

50 lsd.: „We will not ship to Nigeria under any circumstances.” (Hirdetési záradék az e-bay internetes aukci-
ós portálról, az országot „high risk level country”-nak minősítve.)
51 Voice Over Internet Protocoll, azaz internetes protokollon alapuló hang-adatátvitel
52 rosszindulatú szoftver, a vírus, kém- és adathalász programok gyűjtőneve.
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az elkövető az interneten keresztül jogosulatlanul megszerzett adat segítségével, jogosulatlan 
belépés megvalósításával követ el egy jogosulatlan banki átutalást vagy internetes vásárlást.

Ha a jogosulatlan belépés bűncselekménye sikeresen megtörtént, a bűncselekmény 
kétféleképp folytatódhat. Az elkövető vagy megelégszik azzal, hogy a hozzáférhető 
információkat magának megtartja – az esetek túlnyomó többségében nem ez történik 
– vagy hozzáférhetővé teszi mások számára. Ha az adatokat saját használatra tartja 
magánál, azokat további bűncselekmények elkövetésére használhatja fel, ebben az esetben 
viszont az információlopás a konszumpció elve53 miatt szükséges eszközcselekményként 
beleolvad a segítségével később elkövetett bűncselekménybe. Ilyen bűncselekmény 
a korábban említett spam elősegítése céljából történő adatkereskedelem, amellyel az 
elkövető nagy kárt ritkán tud okozni. Más a helyzet viszont egy, az Ügyfélkapuhoz hasonló 
rendszerbe történő belépés esetén, mivel az itt megszerzett adatok segítségével az 
elkövető a passzív alany által megindítható gyakorlatilag bármely állam-, és közigazgatási 
aktust kezdeményezheti, amellyel az adatok valód gazdájának felbecsülhetetlen kárt 
okozhat.54 A home-banking rendszerbe való sikeres belépéssel az elkövető hozzáfér az 
áldozat banki számlavezetéssel kapcsolatos összes adatához, pénzmozgásainak listáihoz, 
bevételeinek-kiadásainak történetéhez, sőt maga is kezdeményezhet banki ügyleteket 
– így megvalósíthatja a továbbiakban említett elektronikus banki átutalást, internetes 
vásárlást illetve bankkártya csalást.

Ha az elkövető a lopott információkat nem csak privát használat céljából szerzi 
meg, segítségükkel bűncselekmények sokkal színesebb palettáját követheti el. Egy 
e-mail, közösségi oldalon közzétett komment elküldésével megvalósíthat többek között 
rágalmazást,55 becsületsértést,56 zaklatást,57 személyes adattal való visszaélést,58 de akár 
tiltott pornográf felvétellel való visszaélést59 vagy közösség elleni izgatást,60 nemzeti jelkép 
megsértését,61 önkényuralmi jelképek használatát62 és számtalan egyéb bűncselekményt. 
Egy privát adat, például telefonszám, lakcím, vagy bankszámlaszám nyilvános helyen 
történő hozzáférhetővé tétele miatt az elkövető nemcsak büntető-, hanem polgári jogi 
felelősségre is vonható.63

53 Ez a büntetőjogi elv kimondja, hogy az a szükséges eszközcselekmény, amely nélkül a későbbi bűncse-
lekményt nem lehetett volna elkövetni, a kétszeres értékelés tilalmába ütközést elkerülendő, büntetlen 
eszközcselekményként beleolvad a későbbi bűncselekménybe.
54 Az Ügyfélkapun keresztül intézhető ügyek közül csak néhány: adó- és járulékbevallás; anyakönyvi kivonatok 
ügyintézése; forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés; magánnyugdíjpénztárral összefüggő elektronikus szol-
gáltatások… stb.
55 Büntető Törvénykönyv (továbbiakban: Btk.) 179. §
56 Btk. 180. §
57 Btk. 176/A. §
58 Btk. 177/A. §
59 Btk. 204. § (1), (2)
60 Btk. 269. §
61 Btk. 269/A. §
62 Btk. 269/B. §
63 A sértett az elkövetőtől kártérítést követelhet a közzétett adat megváltoztatására fordított költségei 
miatt.



12

Elektronikus és online bűncselekményekSzabó András

f. elektronikus banki átutalás, internetes vásárlás, bankkártya 
csalás

Az elektronikus banki átutalás, az internetes vásárlás és a bankkártya csalás 
megvalósításához nem feltétlenül szükséges az előzőekben ismertetett jogosulatlan 
belépés segítségével megvalósított információlopás. Ezeket a bűncselekményeket 
törvényes úton szerzett adatokkal is el lehet jogosulatlanul követni – habár elkövetésükre 
inkább a jogosulatlanul szerzett adatok használata jellemző. Az internetes vásárlás 
alapvető tulajdonsága, hogy a kártya- és kódszámon kívül gyakorlatilag semmi egyéb nem 
szükséges hozzá.64 A bűncselekmény elkövetési magatartása egyszerű: egy jogosulatlan 
belépésből és egy jogalap nélküli tranzakcióból áll. Az elkövetés szempontjából 
lényegtelen, hogy a tranzakcióval a pénzt az elkövető a saját, vagy a neki valamilyen 
ellenszolgáltatást (áruszállítást vagy bármely más szolgáltatást) teljesítő természetes, 
vagy jogi személy számlájára utalja-e. A bűncselekmény a „célszemély” kilététől függetlenül 
akkor is megvalósul, ha az elkövető az összeget vagy szolgáltatást példának okáért a 
számlatulajdonos hozzátartozójának, barátjának, ismerősének a számlatulajdonos 
tudtán kívül, megbízása hiányában utalja ki. Az elektronikus banki átutalás és a másik 
két bűncselekmény esetében a jogosulatlan belépéssel elkövetett információlopás – ha 
az elkövető előzőleg ezeket is elkövette – a konszumpció elve miatt beleolvad a később 
elkövetett bűncselekményekbe.

Az előző pontban tárgyalt bűncselekményekhez hasonlóan, a jogosulatlan elektronikus 
banki átutalás, internetes vásárlás és bankkártya csalás eseteiben is alappal támaszthat a 
számlatulajdonos polgári jogi – kártérítési – igényt az elkövetővel szemben, annak büntetőjogi 
felelősségre vonása mellett.

g. gyermekpornográfia terjesztése az interneten

A tiltott pornográf felvétellel való visszaélés hatályos szövegét a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. december 22-én 
elfogadott, 2004/68/IB kerethatározatnak megfelelően alakította ki a jogalkotó.65 A gyermekek 
szexuális kizsákmányolását megvalósító tényállásokat a kerethatározat második cikkében 
találhatjuk.

A szexuális kizsákmányolással kapcsolatban kiemelkedő jelentősége van a gyermek 
életkorának. A büntetőjog törvényi vélelmet alapoz arra, hogy a 12. életévüket be nem töltött 
gyermekeket szemérem elleni erőszak66 és erőszakos közösülés67 eseteiben védekezésre objektíve 
képtelennek kell tekinteni.

A ccc-ben leírt bűncselekmények a következők: gyermekpornográfiának számítástechnikai 
úton történő forgalomba hozatal céljából való készítése; gyermekpornográfia felajánlása vagy 

64 Az adott bank szabályzatának megalkotóitól függ, hogy az átutalásba beépítenek-e további biztonsági 
lépcsőket, mint például sms-ben történő, tranzakciót aktiváló kód küldését.
65 Az informatikai jog nagy kézikönyve, 1813. cikk
66 Btk. 198. §
67 Btk. 197. §
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hozzáférhetővé tétele számítástechnikai rendszer útján; gyermekpornográfia továbbítása vagy 
forgalomba hozatala számítástechnikai rendszer útján; gyermekpornográfiának számítástechnikai 
rendszer útján saját vagy más részére történő megszerzése; gyermekpornográfiának egy 
számítástechnikai rendszerben vagy egy számítástechnikai adattároló-egységen való birtoklása. 

A 2004/68/IB kerethatározat szerint gyermekpornográfiának minősül az olyan 
képfelvételekkel kapcsolatos visszaélés, amelyeken létező gyermekek, vagy nem létező, de 
élethűen ábrázolt gyermekek, valamint gyermeknek tűnő létező személyek kifejezetten 
szexuális magatartást tanúsítanak, vagy abban közreműködnek.68 Az első kitételnek 
(„létező gyermekek”) megfelelő cselekmények büntetendővé nyilvánítás kézenfekvő és 
helyes – a másodikkal kapcsolatban azonban – véleményem szerint – nem járt el elég 
körültekintően a jogalkotó. A nem létező gyermek fogalma alatt rajzolt, festett vagy 
bármely más módon mesterségesen előállított (mozgó-) képet; gyermeknek tűnő létező 
személy fogalma alatt pedig szerintem ténylegesen felnőtt korú, de gyermeki vonásokkal 
(testi adottságokkal) rendelkező létező személyről készült felvételt kell érteni. Mindkettő 
büntetendővé nyilvánítása szerintem elvi problémákba ütközik. A gyermekpornográfiát a 
jogrendszer érthető és szükséges okokból kifolyólag rendeli büntetni, a cél a gyermekek 
személyiségfejlődésének, testi-lelki épségének védelme valamint a társadalom káros 
hatásoktól történő megóvása. Ha valaki egy létező, fiatalkorú személyről pornográf 
felvételt69 vagy műsort70 készít, azzal – a gyermeknek maradandó pszichológiai sebet okozva 
– a védett jogi tárgyat veszélyezteti, ezért cselekménye egyértelműen bűncselekmény, 
tehát büntetendő. Abban az esetben viszont, ha az elkövető pusztán fantáziából szexuális 
magatartást tanúsító, gyermekkorúnak látszó személyt lerajzol71 vagy megfest, és a képet 
saját tulajdonából ki nem adja,72 mivel passzív alanya cselekményének nincs, és ebből 
kifolyólag a védeni kívánt jogi tárgyat egyáltalán nem veszélyezteti, véleményem szerint 
nem valósít meg bűncselekményt. Azzal, hogy az ilyen cselekményeket az Egyezmény 
büntetendővé nyilvánítja a privátautonómiába túlzó módon beavatkozik és hasonlóan jár 
el, mintha a gondolat-bűncselekményeket73 büntetni rendelné – holott ez a mai jogfelfogás 
értelmében egyértelműen tiltott. Hasonló a helyzet a – valójában nagykorú, de – kiskorúnak 
tűnő személyek ábrázolása esetén is, mivel a védett jogi tárgy (a kiskorú lelkivilága, fizikai-
szellemi érettsége) ebben az esetben sem sérül, továbbá a megfogalmazás („kiskorúnak 
tűnő”) túl tág teret ad a bírói mérlegelésnek – veszélyeztetve ezzel a jogbiztonságot. 

A magyar szabályozás ezt a logikai hibát kiküszöböli, mivel csak a tizennyolcadik 
életévét be nem töltött, illetőleg betöltött személyekről nyilatkozik. Fogalmi pontosítást 

68 2004/68/IB kerethatározat (1) b)
69 Olyan videót, filmet, vagy fényképfelvételt, illetőleg más módon előállított képfelvételt, amely a nemi-
séget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja. 
[Btk. 204. § (7) a) b)]
70 A nemiség súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés-
sel való megjelenítése. [Btk. 204. § (7) c)]
71 Magyarországon nem elkövetési tárgy a montázs, a számítástechnikai rajz és az animáció.
72 Ehhez kapcsolódva: meg nem osztja, fel nem tölti… stb.
73 A gondolat-bűncselekmények nem valósítanak meg tényállásszerű magatartást, a védett jogi értéket 
még távolról sem veszélyeztetik, elkövetőik ezért nem büntethetőek. Ha létezne ilyen magatartást büntetni 
rendelő tényállás, a következő mondatból állna: „Aki arra gondol, hogy…, bűncselekményt követ el, és ezért 
… büntetendő.” A mondat szembeötlően abszurd.
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is tartalmaz, mivel kijelenti, hogy a nemi vágy felkeltésé nem állapítható meg abban az 
esetben például, ha a felvételen található kislány szokványos testhelyzetben, általános 
ruhában található.74 Leszögezi továbbá azt is, hogy nem tekinthető súlyosan szeméremsértő 
cselekménynek a tizenkettedik életévét be nem töltött személy – annak beleegyezésével 
történő – megcsókolása.75

A tiltott pornográf felvétellel való visszaélés elkövetési magatartásai sokfélék 
lehetnek. Az ilyen felvétel megszerzése, tartása három évig terjedő, a felvétel kínálása,76 
77átadása illetve hozzáférhetővé tétele öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 
hozzáférhetővé tétel és a forgalomba hozatal fogalmi elhatárolását a BH2005. 133. tette 
meg. A hozzáférhetővé tétellel az elkövető a felvétel megtekintésére ad lehetőséget, míg a 
forgalomba hozatallal lehetővé teszi az adott tartalom letöltését, teljes körű megszerzését, 
birtoklását, sokszorosíthatóságát. A tiltott pornográf felvétellel való visszaélés rendbelisége 
az érintett kiskorú személyek számához igazodik, tehát ha több kiskorúról készítenek 
tiltott pornográf felvételt, bűnhalmazat létesül – míg ha egy kiskorúról készít több képet 
az elkövető, egy bűncselekmény valósul meg.

A közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségének alakulását és a tiltott pornográf 
felvétellel való visszaélés gyakorlati megjelenését egy német példával szemléltetem. A 
Compuserve-ügy kérdése a szolgáltatók felelőssége volt az interneten hozzáférhetővé tett 
tiltott pornográf felvételek és más tartalmak vonatkozásában.78 Az ügy vádlottja a német 
CompuServe Information Servie GmbH (CD) ügyvezetője volt, a cég a CompuServe USA 
Incorporated (CU) leányvállalataként működött Németországban. A leányvállalat (CD) az 
anyavállalattal szerződésben álló német előfizetők részére tiltott pornográf felvételeket 
tett lehetővé, amelyeket az anyavállalat (CU) az Egyesült Államokban található szerverén 
tárolt. Az AG München79 a vádlott felelősségét a § 5. II TDG a.F.80 alapján nem tartotta 
korlátozhatónak és tiltott pornográf felvétellel való visszaélés bűntettében társtettességét 
állapította meg – holott ez a cég csak más adatait tette hozzáférhetővé anélkül, hogy az 
adatok tartalmáról tudomása lett volna. Az elsőfokú bíróság a vádlottat bűnösnek találta 
társtettességben elkövetett pornográf ábrázolások tekintetében,81 kimondta, hogy a 
vádlott gondatlanul megsértette a GjS 1. § (3), 3. § (1) (2), 21. § (1), (2), (3) bekezdéseit.82 
83 Az LG München84 a vádlottat (a leányvállalat tulajdonosát) felmentette. Döntését arra 

74 BH2005. 133
75 BH2007. 108
76 Tipikusan kínálási magatartás egy konkrét személynek címzett e-mail, melyben tiltott pornográf felvé-
telek megnézésére buzdítja a címzettet. Az informatikai jog nagy kézikönyve, 1826. cikk
77 Az Ekertv. értelmében nem valósít meg kínálást a keresőmotor-szolgáltatások (pl.: Google) tevékenysé-
ge. Az informatikai jog nagy kézikönyve, 1827. cikk
78 Az informatikai jog nagy kézikönyve, 1768. cikk
79 az ügyben eljáró elsőfokú bíróság
80 § 5. TDG a.F. (Verantwortlichkeit)
81 Art. 1. Abs. 14. StGB.
82 A vádlott három rendben megsértette ezeket a szabályokat azzal, hogy fiatalkorúak számára elérhető 
helyen gondatlanul büntetendő tartalmakat tett hozzáférhetővé.
83 A Compuserve-ítélet – A müncheni területi bíróság, Felix Somm ellen pornográf tartalmak terjesztése 
miatt indult büntetőeljárásban 1998. május 28-án született ítélete, Ulrich Sieber kommentárjával. in.:  
Fundamentum, 1999/1. 147. o.
84 Münchener Landesgerichtshof, az ügyben másodfokon eljáró bíróság
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alapozta, hogy egy amerikai vállalat német leányvállalatának cselekményei a tényállásbeli 
cselekményektől a tett uralmának hiánya miatt elkülönülnek. Kiemelte még azt is, hogy 
egy mulasztással megvalósított bűnsegélyi magatartás csak, mint az eredményt előidéző 
ok vehető figyelembe.85 Ha a tettesnek tudomása van az összes tényállási elemről, abból 
még nem lehet következtetni magatartásának szándékosságára, hanem a szándék 
megállapításához ezen felül szükség van az akarati elemek vizsgálatára is. Az LG München 
szerint a vádlott felelőssége a § 5. III TDG a.F. alapján nem állapítható meg, mivel ő csak 
idegen és jogellenes tartalmakat továbbított.86 87

Ehhez kapcsolódva idézem az Eker. irányelv vonatkozó rendelkezéseit. Az irányelv 
kimondja, hogy az a szolgáltató, akinek tevékenysége csupán egyszerű adatátvitelt jelent, 
nem felel a fentiekért. Ha viszont egy AP88 tudomására jut, hogy egy internetes forráson 
jogellenes tartalmak találhatóak és ezt a forrást – annak ellenére, hogy technikailag gond 
nélkül megtehetné – nem teszi hozzáférhetetlenné, továbblép az egyszerű adatátvitel 
kategóriáján. A magatartása ettől kezdve nem csupán tisztán technikai, automatikus és 
passzív. A szolgáltató ilyenkor tudomással és az ellenőrzés lehetőségével is bír az adatok 
vonatkozásában, melyeket tudva és akarva nem figyelmen kívül hagy. Ezek alapján 
megállapítható, hogy egy korlátozási kötelezettséget elmulasztó, hozzáférést biztosító 
szolgáltató büntetőjogilag felelősségre vonható.

A pornográfia terjesztése az interneten – immár szélesebb perspektívából szemlélve 
– felvet még egy vizsgálandó kérdést, amelyhez szintén egy online bűncselekmény 
kapcsolódik. Ez a cselekmény a hálózaton, mint „árusító automatán” keresztül pornográf 
tartalmak terjesztésével valósul meg, és az online tartalmakat szabadon böngésző 
gyermekek személyiségfejlődésére jelent veszélyt. Biztonság szempontjából alapvetően 
két fajta weboldalt különböztethetünk meg. Egyik – a téma szempontjából kevésbé jelentős 
a biztonsági kóddal89 védett oldal, ez a védettség két célt szolgál: egyrészt a kiskorúak védelmét, 
másrészt az (adott esetben pornográf) tartalomszolgáltatásért nem fizetők hozzáférésének 
kizárását. A másik fajta a zéró biztonsági fokkal rendelkező, amelynek tartalmát a látogató 
személy minden különösebb jogosultság megvásárlása nélkül böngészheti.90 Ez annak a 
veszélyét rejti magában, hogy – mivel a számítógép, illetve a weboldal nem képes a látogatók 
szűrésére – az oldalon tárolt információkhoz kontroll nélkül kiskorúak is hozzáférhetnek, 
ez személyiségfejlődésükre rendkívül káros lehet. Alapjogászok véleménye szerint91 a 
cybertér szigorúbb szabályozására lehetőség lenne, mivel nem fűződik alkotmányos jog 
egy szabályozatlan térhez, sem a valós, sem a cybertérben. Az internet szükségességen 

85 Az informatikai jog nagy kézikönyve, 1799. cikk
86 Ezt a bíróság azzal is indokolta, hogy a vállalat – kérésre – a tiltott anyagok tartalomszolgáltatásával 
felhagyott.
87 Az informatikai jog nagy kézikönyve, 1800. cikk
88 Access Provider – hozzáférést biztosító szolgáltató
89 Úgy gondolom, nem sorolható ide az a megkérdőjelezhető „biztonsági intézkedés”, ami csupán abban merül ki, 
hogy az oldalra látogatónak meg kell erősítenie, hogy elmúlt 18 éves, azaz nagykorú – mivel ez ellenőrizhetetlen, 
visszaéléseknek enged teret.
90 Lawrence, Lessing: Hogyan szabályozzuk a szólást az interneten? in: Fundamentum – az emberi jogok 
folyóirata (a továbbiakban: Fundamentum), 1999/1. 13. o.
91 Fundamentum, 1999/1. 11. o.
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és alkalmasságon alapuló szigorúbb szabályozására véleményem szerint is nagy szükség 
lenne.

H. adatmegosztás – a „torrent-probléma”

Az adatmegosztás az online bűncselekmények egyik legmodernebb válfaja. Azok, 
akik programokhoz, játékokhoz, zenékhez és egyéb szerzői jogokkal védett tartalomhoz 
szerettek volna hozzájutni, nagyon korán felfedezték az ezt lehetővé tévő technikai és 
jogi kiskaput. Az adatmegosztás lényege az, hogy a szolgáltatást biztosító személy vagy 
szervezet csak platformot, tárhelyet biztosít az adatáramlásnak, illetve összekapcsolja 
egymással az adott tartalmat hozzáférhetővé tévő és az azt kereső felet – illegálisan 
megszerzett adatot azonban a szerveren nem tárol, így legfeljebb közreműködésért 
büntethető. A jelenség technikai oldalról megvilágítva könnyen érthető: a felhasználó letölt 
egy programot,92 majd annak segítségével – miután az átvizsgálta a merevlemezén tárolt 
adatokat – kapcsolódik az internetre és az azonos programot használó más felhasználókhoz. 
Azért, hogy hozzáférhessen az ő merevlemezükön tárolt adatokhoz, cserébe – mintegy 
barterre ajánlkozva – elérhetővé teszi az általa tároltakat. Ha a keresett adat a szerverhez 
kapcsolódó több gépen is fellelhető, szimultán letöltés indul, tehát példának okáért egy 
film esetében az első megosztótól annak első fél óráját, a másiktól a másodikat… stb. 
tölti le a program, amely jelentős mennyiségű idő megtakarítását teszi lehetővé. Egyes 
programok a letöltés sebességét illetve a letölteni engedett adat mennyiségét a feltöltöttől 
teszik függővé – a program tehát ezen a szolidáris elven működik: „Adj, hogy kaphass!”. A 
jogsértés a jogvédett tartalom hozzáférhetővé tétele és letöltése kérdésében merülhet fel 
– itt kel külön kitérnem a magyar és a német, illetve francia gyakorlat különbözőségére.

Magyarországon csak a jogvédett tartalom feltöltése, azaz hozzáférhetővé tétele 
büntetendő, abból a megfontolásból, miszerint ha ez nincs, enélkül a cselekmény nélkül 
nem beszélhetünk a szerző jogos érdekének sérelméről. A sérelem ugyanis abban a 
pillanatban következik be, amikor a jogvédett, boltokban csak anyagi ellenérték fejében 
megszerezhető alkotás, termék – alternatív módon – más helyen ingyenesen elérhető 
lesz. A letöltő azon cselekményével, hogy az interneten szabadon hozzáférhető tartalmat 
letölti, a magyar jogi megítélés szerint nem követ el jogellenes cselekményt.

Németországban ezt a kérdést másképp ítélik meg. Úgy gondolják, hogy – bár a szerzői 
jog által védett művet számítógépes adat formájában az interneten hozzáférhetővé 
tévő személy cselekedete egyértelműen nagyobb kárt okoz – a letöltő épp olyan fontos 
szereplője ennek a folyamatnak, mint a feltöltő. Ezt azzal indokolják, hogy a két személy 
cselekedete egyfajta „kereslet-kínálat” viszonyban áll egymással, ha pedig van kereslet, 
az megteremti a maga kínálatát – egyszóval a letöltők aktivitása ad értelmet a feltöltők 
„munkájának”, így a letöltők „kvázi-felbujtókként” tekintendők. A torrent-jelenség francia 
értékelése a némethez hasonló.

92 Ezek közül a legelterjedtebbek: Kazaa! (Lite); uTorrent; LimeWire, Azureus, Vuze, Transmission… stb.
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Az előbb ismertetett gyakorlatokhoz elengedhetetlen megemlíteni, hogy egy személy 
tevékenységének büntetőjogi megítélése az esetek túlnyomó többségében nem csak 
egyik, vagy csak másik cselekménye alapján történik. A korábban már említett programok 
esetében általános a letöltési-feltöltési ráta számítása, ez azt jelenti, hogy a letöltéssel 
egyidejűleg – mivel ez így praktikus – a felhasználó általában fel is tölt, ez a komplex 
tevékenység pedig Európában általánosan, országtól függetlenül bűncselekménynek 
minősül.

A jelenség bemutatását egy Egyesült Államokbeli, megtörtént és lezárult per, az ún. 
„Napster-sztori”93 rövid ismertetésével zárom. A napster szoftver egy peer-to-peer program 
volt, amely lehetővé tette, hogy használói az interneten keresztül zeneszámokat töltsenek le 
egymás gépeiről. A cég által működtetett szerverek illegális forrásból származó adatot nem 
tároltak magukon, csupán az azokhoz vezető útvonalak megtalálásában segítettek. A program 
centralizált és decentralizált is volt egyben, mivel a koordinációval lehetővé tette, hogy 
hatékonyan gyors legyen a megosztási folyamat, de megfelelően rugalmas is volt, egyszerre 
több alternatívát is felajánlott a felhasználó számára.94 A vállalatot 1999-ben perelte először a 
RIAA,95 az elsőfokú ítéletben a bíró a céget az internetes szolgáltatás leállítására kötelezte. 
A másodfokú bíróság felülbírálta a döntést, mivel az alperes védekezését96 a szolgáltatást 
mégsem kellett leállítani, azonban már ekkor lehetett olyan véleményeket hallani, 
amelyek szerint a zeneműkiadó a szoftver hasonló, fizetős változatával szeretné – nem 
jogi, hanem gazdasági úton – legyőzni riválisát. A lemezkiadó vállalat amerikai iskolák 
és egyetemek százait kérte fel a kérdéses szolgáltatás oktatási intézményekből történő 
letiltására, amelynek azok eleget is tettek – ez nem jelentette a szolgáltatás halálát, mivel 
a felhasználók otthonaikban még szabadon használhatták a programot. A kormány is a 
program ellen foglalt állást.

A per folyt tovább, újabb és újabb érvek, beadványok érkeztek mind alperesi, mind 
felperesi oldalról – ekkor azonban váratlan fordulat állt be az ügy menetében. A Bertelsmann 
kiadó meglepő módon a Napster cég mellé állt, és egy olyan technológia kifejlesztésében 
kezdett el gondolkozni, amellyel bár az interneten keresztül, mégis legális úton lehetne 
zeneszámokat terjeszteni. A következő támogató a németországi edel Music AG volt, mivel 
teljes repertoárját a szoftver rendelkezésére kívánta bocsátani, az új üzleti terjesztési 
modell kialakításában segédkezve. A program készítői is változtattak: ezután már csak 
regisztráció ellenében engedték bejelentkezni felhasználóikat, bizonyos számokat97 pedig 
törölt adatbázisából.

A San franciscoi fellebbviteli bíróság azonban, február 12-i döntésében kimondta, 
hogy nem állítja le a szoftvercég működését, azonban megállapította, hogy tevékenysége 
jogsértő, ezért jelentős kártérítési pereknek nézhet elébe. Azt is kiemelte, hogy a cég 

93 Vikman László: Szerzői jogi problémák az interneten, a Napster-story és más fájlmegosztó módszerek, 
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/21.0.0
94 Vikman, 1. o.
95 Recording Industry Association of America, az Amerikai Lemezgyártók Szövetsége
96 Az alperes Napster cég azzal védekezett, hogy ő csak fájlok ingyenes hozzáférését teszi lehetővé, keres-
kedelmi tevékenységet nem folytat.
97 Például az Alsó-szász Alkotmánybíróság által kifogásolt szélsőjobboldali, uszító szövegeket tartalmazó 
zeneszámokat

http://www.jogiforum.hu/publikaciok/21.0.0
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tudatosan elősegíti és bíztatja felhasználóit jogsértő magatartásra dalok letöltésével, 
esetlegesen anyagi haszonszerzés céljából.98 A RIAA és a Napster megállapodott, hogy az 
előbbi cég által jogvédettnek minősített, a továbbiakban nem letölthető összesen 135.000 
dalt utóbbi törli az adatbázisából, erre azonban mindössze három nap állt rendelkezésére. 
Emellett a szoftverkiadó bizonyos jogvédett tartalmakat szűrő alkalmazásokat is beépített 
a programba, ezt azonban az addigra megnövekedett ötvenegy millió fős „rajongótábor” 
rövid időn belül feltörte. Az ügyből nagy összegű kártérítési per lett, a cég végül leállította 
internetes szolgáltatást nyújtó szoftvereit, az időközben világszerte ismertté vált logót és 
a szoftver nevével kapcsolatos jogdíjakat internetes árverésen adták el.

A lemezkiadó cégek – mondhatni – „egy csatát megnyertek, de a háborút közel sem.” 
Egyre-másra jelennek meg a Napster ötletén alapuló, különböző klón-szoftverek, amelyek 
szinte kivétel nélkül elődjük felhasználóinak többszörösét vonzzák. Ezekkel szemben a 
zenészeket, filmművészeket magukba tömörítő érdekvédelmi szervezetek tehetetlenek. 
A megoldás szerintem valahol a Napster által felkínált alternatívában keresendő: ki 
kell alakítani egy olyan – mérsékelt árakkal dolgozó – online programot, ahol a letöltő 
programokhoz hasonlóan egyszerűen, otthonról tölthet le a felhasználó kiváló minőségű 
zeneszámokat és videókat. Ennek úttörője többek között az iTunes, amely az Apple által 
kiadott számítógépek és laptopok alapértelmezett zenelejátszója is – emellett rendelkezik 
online áruházzal, ahol zenék millióihoz juthatunk hozzá minimális összegért.

III. az online Bűncselekmények felDeríTése és Bíróság 
előTTi BizonyíTása

A. a felderítés és a bizonyítás nehézségei

A felderítés és bizonyítás bemutatásakor az eddigiekhez hasonlóan külön kell vizsgálni 
az elektronikus, hálózaton kívül illetve hálózatban elkövetett, online bűncselekményeket.

Az elektronikus bűncselekmények felderítése nehezebb, bizonyítása azonban könnyebb 
az online bűncselekményekénél. A felderítés nehézségét az adja, hogy a nyomozó hatóságok 
nehezen szereznek tudomást ezekről a cselekményekről. Ez azért evidens, mert ha a felhasználó 
számítógépe nincs hálózatba kötve, akkor a külvilágtól elszigetelt, működéséről és a rajta tárolt 
– esetlegesen jogsértő – adatokról így a felhasználó tudomásán kívül más forrásból információ 
nem származik. Ennek megfelelően nagyon csekély az esélye annak, hogy a nyomozó hatóság 
észleljen, majd azt követően eredményesen felderítsen egy magánszemély által otthon használt 
személyi számítógépen tárolt tiltott pornográf felvétellel elkövetett bűncselekményt. Az 
elektronikus bűncselekmények bizonyítása ennél lényegesen könnyebb. Ilyenkor csupán azt 
kell bizonyítani, hogy a felhasználó számítógépének merevlemezén valaha is tárolva volt a 
szóban forgó jogsértő tartalom. Apró gondot jelenthet, ha a felhasználó az általa éppen használt 
winchestert használtan vette – ilyenkor azonban, ha az adásvétel megtörténtének időpontját 
megfelelő dokumentumokkal bizonyítani tudja, a későbbiekben ismertetett szoftverrel elérhető, 

98 Vikman, 2. o.
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hogy az a lemezen, annak első működésbe lépésétől kezdve valaha is tárolt adatokat kronológiai 
sorrendben listázza. Ezzel megkülönböztethetővé válnak vizsgálat időpontjában birtokló, és a 
korábbi felhasználó által elhelyezett adatok.

Az online bűncselekmények felderítése és bíróság előtti, bizonyítékként történő 
felhasználása rendkívül sok nehézségbe ütközik. A felderítés és a bizonyítás 
eredményességét hátráltató tényezők két csoportra oszthatók: jogi, illetve technikai 
tényezőkre.

A technikai tényezők körében elsőként az anonimitás lehetőségét vizsgálom. Mint már 
korábban kitértem rá, problémát okoz, ha egy internet előfizetéssel (és így egyetlen IP-
címmel) többen is csatlakoznak az internetre. Családok, lakótelepi házak, egyetemek és 
hasonló intézmények azonban takarékossági szempontok alapján döntve mégis gyakran 
választják ezt a megoldást. A számítástechnikai ismeretekkel nem rendelkezőkre nézve 
is fennáll annak a veszélye, hogy vezeték nélküli hozzáférést biztosító hálózatukat nem 
látják el biztonsági jelszóval, így ahhoz bárki, akár az utcán sétálva is hozzáférhet, és 
mivel semmi sem zárja ki, jogsértő tartalmú adatforgalmat bonyolíthat. Ezekben az 
esetekben a szolgáltató az adatforgalmat – a kapcsolatot megosztva, szimultán használó 
több számítógép helyett – mindössze egyetlen, fiktív számítógépnek tulajdonítja. Ennek 
következtében az egyes számítógépek által bonyolított adatforgalom nem azonosítható 
egyértelműen az azt ténylegesen lehívó konkrét számítógéppel, az internetszolgáltató 
annyit tudhat csupán, hogy az adatot – amely témánk szempontjából annak jogsértő 
volta esetén releváns – a közös előfizetést használó valamelyik számítógép hívta le. Ez az 
információ a nyomozás és a bizonyítás terén – az egyértelmű azonosíthatóság hiányában 
– természetesen elégtelennek bizonyul. Kérdéses marad tehát, hogy az egy előfizetést 
használó több felhasználó közül, valamelyikük által a hálózat segítségével elkövetett online 
bűncselekmény esetén ki tehető felelőssé a bűncselekményért? Véleményem szerint az 
ilyenkor használatos belső forgalomelosztó routert99 lenne célszerű azonosítási célokra 
felhasználni és úgy kialakítani, hogy segítségével a rajta keresztül folyó adatmennyiség 
egyértelműen társítható legyen azzal a számítógéppel, amelynek az adatot továbbította. 
Alternatív, bár jogtechnikailag és gazdaságilag is indokolatlan megoldás lehetne, ha a 
jogalkotó erre az esetre nézve kimondaná az előfizető egyedüli és teljes felelősségét a 
saját előfizetése által lebonyolított adatforgalom tekintetében.100

A nyomozás és a bizonyítás jogi akadálya az, hogy ma Magyarországon az Adatvédelmi 
törvény101 rendelkezései értelmében az internet szolgáltató adatkezelőnek minősül.102 
Az adatkezelőnek az adatkezelés szabályainak103 megfelelően kötelessége a személyes 

99 Ez a router ilyenkor az internetszolgáltatótól az előfizetőhöz érkező internetkapcsolatot (sávszélessé-
get) osztja el abból a célból, hogy azt egyszerre többen is használhassák.
100 Ez a megoldás azért lenne célszerűtlen, mert így megszűnnének az egyetemek, kávéházak és egyéb 
intézmények által hallgatóiknak (látogatóiknak) biztosított internet hozzáférések – amelyek ma már szinte 
alapkövetelménynek számítanak velük szemben.
101 Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a 
továbbiakban: Atv.)
102 Atv. 2. § (7) a)
103 Atv. 2. § (4) a)
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adatok104 biztonságának védelme. A törvény kimondja, hogy a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogot105 és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény kivételt nem tesz 
– az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát106 
is, nem sérthetik. Ez a rendelkezés alapozza meg az adatkezelőre nézve a személyes adat 
kezelésének célhoz kötöttségét,107 amely azt a jogi helyzetet eredményezi, hogy az internet 
szolgáltató cégek nem kötelezhetőek arra, hogy előfizetőik adatforgalmáról bármilyen 
jellegű információval szolgáljanak a nyomozó hatóságoknak – ennek következtében a 
felhasználók biztonsága érdekében, illetve cégpolitikai okokból nem is szolgálnak. 

A felderítés mellett a bíróság előtti bizonyítás is sok akadályba ütközik. A bírónak – aki 
általában nem rendelkezik informatikai képzettséggel – el kell magyarázni, hogyan folyt a 
bizonyítási eljárás, mit jelentenek a felmerült bizonyítékok. Ehhez többnyire projektort, kivetítőt 
kell használni, a procedúra tehát költséges és indokolatlanul meghosszabbítja a per időtartamát.

A felderítés nehézségére megoldás lehetne egyrészt a praktizáló bírók informatikai képzése, 
amelynek szükségességét – az online bűncselekmények rohamos terjedése miatt – a pályakezdő 
bírók tekintetében elengedhetetlennek tartok. Az igazságügy másrészről alapíthatna új szakmát, 
az igazságügyi informatikusit – hasonlóképpen alakult ki annak idején az igazságügyi orvostan, 
mint tudományág. Ezzel jelentősen lerövidülne és költséghatékonyabbá válna mind a nyomozás 
mind a bizonyítás.

A németországi gyakorlatot példaként véve sokkal eredményesebb lehetne az online 
bűncselekmények felderítéséért folytatott rendőrségi harc. A német gyakorlat ugyanis azt mutatja, 
hogy egyetlen – komoly elvi állásfoglalást igénylő – lépéssel, mégpedig a letöltés büntetendővé 
nyilvánításával kellene kezdenie a magyar hatóságoknak is. Ha ezt sikeresen keresztülvitték, 
következhet az internetszolgáltatókkal való együttműködés kiépítése. Ez azért elengedhetetlen, 
mert a felhasználó által bonyolított egész adatforgalom az internetszolgáltatók adatbázisában 
regisztrálódik, ha pedig a szolgáltató együttműködik a nyomozó hatóságokkal, jogsértő tartalom 
észrevétele esetén azonnal értesíthetné őket. A német gyakorlatban ez a folyamat úgy zajlik, hogy 
a különböző internetszolgáltatók havonta több tízezer, egyértelmű azonosítást lehetővé tévő IP-
címet és az azokhoz kapcsolódó felhasználók lakcímeit bocsátja a német nyomozó ügyészség 
rendelkezésére – nem önként: a német jogalkotás ilyen kötelezettséget rótt rájuk.108 109

104 Atv. 2. § (1)
105 Atv. 4. §
106 Atv. 19. §
107 Atv. 5. § (1)
108 http://www.e-recht24.de/news/datenschutz/281.html
109 http://www.heise.de/newsticker/meldung/LG-Offenburg-Ermittlung-von-Tauschboersennutz-
ern-durch-Staatsanwaltschaft-oder-Polizei-ist-zulaessig-204007.html

http://www.e-recht24.de/news/datenschutz/281.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/LG-Offenburg-Ermittlung-von-Tauschboersennutzern-durch-Staatsanwaltschaft-oder-Polizei-ist-zulaessig-204007.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/LG-Offenburg-Ermittlung-von-Tauschboersennutzern-durch-Staatsanwaltschaft-oder-Polizei-ist-zulaessig-204007.html
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B. a magyarországon használt Disk image Backup system

Az online, sőt a pusztán számítógéppel elkövetett elektronikus bűncselekmények 
felkutatására és bíróság előtti bizonyítására a magyar igazságügy az ún. „DIBS”-et, a Disk 
Image Backup Systemet alkalmazza.110 A program készítői szerint a rendszer segítségével 
a nyomozó hatóság egzakt módon tudja bizonyítani a bíróság előtt, hogy a gyanúsított 
számítógépén az üggyel kapcsolatos releváns információ rajta volt-e vagy sem.

A rendszer előnyeiként tartják számon annak hiteles bizonyító erejét valamint 
biztonságosságát,111 amely abban nyilvánul meg, hogy – mivel a program csak „fényképez” – 
szándékos vagy véletlen adatváltoztatásra még csak lehetőség sincs. A program gyorsasága miatt 
nincs szükség a gyanúsított számítógépének lefoglalására. A DIBS rendszer emellett rendkívül 
költséghatékony, a megszerzett releváns információk pedig bármikor sokszorosíthatók, 
reprodukálhatóak.

A korábbi hazai gyakorlat az online bűncselekmények ügyében történő nyomozás esetén az 
volt, hogy a gyanúsított számítógépét lefoglalták és a rajta található operációs rendszert elindítva 
kerestek a gépen éppen rajta lévő adatok között. Ez azért volt veszélyes, mert bizonyos operációs 
rendszerek indításkor rendszervizsgálatot végeznek, azaz különböző fájlokat felülírnak, illetve 
ideiglenes naplófájlokat hoznak létre. Ettől a pillanattól kezdve a merevlemez tartalma már nem 
egyezik a lefoglalás időpontjában tárolt adatmennyiséggel. Ezt követően elképzelhető, hogy 
előre konfigurált programok futnak le a gyanúsított gépén, amelyeket – ha egy profi bűnelkövető 
terveztet – arra terveztek, hogy a jogosulatlan hozzáférést megelőzendő, azonnal töröljék a gépen 
található összes adatot. A gyanúsítottak az ilyetén kutatások ellen úgy tiltakoztak, hogy új, addig 
ismeretlen tartalmat véltek felfedezni a gépükön és úgy gondolták, a bíróság által „relevánsnak” 
tartott információ utólagos beavatkozás útján került a tárolt adatok közé.112

A DIBS rendszer azért korszerű, mert bármely számítógép merevlemezén tárolt adatokba 
annak elindítása nélkül tekinthet bele a nyomozó hatóság. Ez a folyamat úgy történik, hogy a 
kérdéses gépre egy üres merevlemezt csatlakoztatnak és anélkül, hogy az operációs rendszert 
elindítanák, tartalmát a csatlakoztatott winchesterre másolják. Ezen a „munka-winchesteren” 
történik később az elemzés, vizsgálat. A rendszert gyártó cég113 elemző és kereső szoftvereket 
is forgalmaz, az így nyert adatokat a rendszerező programmal tartják nyilván. Az alkalmazás 
előnye az, hogy törölt adatokat is képes visszaállítani.

A program fejlesztője fontosnak tartja, hogy – mivel ez a jelenség a jog és az informatika 
határmezsgyéjén mozog – a két szakterület között egyfajta párbeszéd jöjjön létre. Jó 
kezdeményezésnek tartja, hogy az Ügyészek országos Egyesülete érdeklődött a szoftver 
megismerése és bíróság előtti bizonyítás során történő alkalmazhatósága iránt, amely érdeklődés 
eredményeképpen magyarországon több mint négy helyen114 használják eredményesen a 
rendszert.

110 Disk Image Backup System, magyarul: Lemezkép-mentő rendszer
111 http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/dibs/img8.htm
112Vikman László interjúja Tóth Lászlóval, a rendszert előállító Computer Forensics Hungary Kft. ügyveze-
tő igazgatójával, 2001. május 6., Jogi Fórum online, http://www.jogiforum.hu/interju/6
113 A Computer Forensics Hungary Kft.
114 2001-ből származó adat, a szám azóta fokozatosan növekszik.

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/dibs/img8.htm
http://www.jogiforum.hu/interju/6
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c. az internetes házkutatás problematikája

Az internetes házkutatás a számítástechnikai eszközzel elkövetett bűncselekmények 
felderítésére használt, legújabb nyomozási módszer, amely a hagyományos, Be.115 szerinti 
házkutatástól annyiban tér el, hogy lefolytatása során nem szükséges a nyomozó szerv 
képviselőinek fizikai jelenléte. Az online házkutatásnak több, – főként németországban kialakult 
– fajtája ismeretes, amelyek csak technikai oldalukat tekintve különböznek egymástól, jogi 
szempontból egyformán értékelendőek és használhatóak. 

Ezt a speciális házkutatást el lehet végezni úgy, hogy ahhoz azt megelőzően egy hagyományos 
házkutatás foganatosítása legyen szükséges. Ennek során a nyomozó hatóság a gyanúsított 
lakásába behatolva egy szoftvert telepít a megfigyelni kívánt személy számítógépére, amely az 
internethez csatlakozva megvizsgálja, majd – a gyanúsított számára észrevétlen módon – értesíti 
a hatóságot, ha a számítógép jogellenes tartalmat küld, fogad, illetve tárol. A német nyomozó 
hatóság azonban hamar rájött, hogyan lehet még idő- és költségtakarékosabbá tenni az online 
házkutatást: miután a gyanúsítottat – az együttműködésre kötelezett internet szolgáltató által 
rendelkezésükre bocsátott IP cím alapján – azonosították, egy rendkívül kisméretű, az előzőekben 
bemutatott módszerhez hasonlóan, észrevétlenül működő programot tartalmazó fájlt küldenek 
a számítógépére. Ez a fájl a továbbiakban ugyanúgy működik, mint az előző esetben.

Az online házkutatásnak a bizonyítás szempontjából hatalmas előnye az, hogy a gyanúsított 
által bonyolított adatforgalom a házkutatás során telepített programnak köszönhetően a 
nyomozó hatóság adatbázisában is tárolódik. Emiatt, ha bebizonyosodik, hogy a gyanúsított 
ténylegesen jogellenes tartalmat tárol a számítógépén, a bizonyítás jelentősen leegyszerűsödik: a 
megfigyeltről készült naplófájl segítségével a bíróság egyértelműen képes bizonyítani a tartalom 
jogellenességét, és annak számítógépen való tárolását.

Az online házkutatás ötlete megosztotta a német jogász- és laikus társadalmat.116 Sokan 
tiltakoztak a bevezetése ellen, mivel azt az információs szabadsághoz való jog megsértéseként 
értékelték. Szerintük ez az intézkedés ellenkezik az ártatlanság vélelmével, mivel a nyomozati 
cselekményeket a hatóság ebben az esetben minden előzetes vizsgálódás nélkül foganatosítja. A 
titkosszolgálat azon törekvését, aminek célja a bűnmegelőzés érdekében az összes németországi 
számítógép „feljelentőprogrammal” való ellátása volt – egyhangú szakmai és társadalmi 
rosszallás követte.117 A német Szövetségi köztársaság Szövetségi Alkotmánybíróság végül, 2008. 
február 27-én kelt ítéletével alkotmányellenessé és semmissé nyilvánította az online házkutatást 
lehetővé tevő, északrajna-Wesztfália tartomány Alkotmányvédelmi törvényében található 
rendelkezéseket.118

magyarországon az online házkutatás jogszabályi akadályokba ütközik. A Be.119 rendelkezései 
szerint házkutatásnak csak akkor van helye, ha megalapozott a nyomozó hatóságnak az a feltevése, 

115 1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról (a továbbiakban: Be.)
116 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-will-Online-Durch-
suchung-auch-zur-Strafverfolgung-erlauben-Update-208332.html
117Spiegel Online: http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,464629,00.html
118 Az Adatvédelmi Biztos közleménye: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=131&dok=_
ABI_20080805_sajt
119 Be.149. § (2)

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-will-Online-Durchsuchung-auch-zur-Strafverfolgung-erlauben-Update-208332.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-will-Online-Durchsuchung-auch-zur-Strafverfolgung-erlauben-Update-208332.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,464629,00.html
http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=131&dok=_ABI_20080805_sajt
http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=131&dok=_ABI_20080805_sajt


23

Elektronikus és online bűncselekményekSzabó András

hogy a házkutatás eredményeként a bűncselekmény elkövetője kézre keríthető, a bűncselekmény 
nyomai felderíthetők, végül bizonyítási eszköz, elkobozható, vagy vagyonelkobzás alá eső dolog 
megtalálható. Ha a nyomozó hatóság csupán IP cím és használati adatok alapján azonosítja az 
elkövetőt, az előbb említett kritériumok nem teljesülnek, a házkutatás nem rendelhető el.120

Iv. a jövő

A. az internet növekvő jelentősége

A XXI. században Európa, Észak-Amerika és Ázsia vonatkozásában tendenciaként 
mondható el a számítógépek és a világháló térhódítása. A kényelem, a gyorsaság és az 
egyszerűség, mint legfontosabb szempontok miatt még fontos ügyeinket is egyre inkább 
interneten keresztül intézzük.121 Az internet szerepe és térhódítása emellett a szórakozás, a 
hírközlés és a távközlés, telekommunikáció területén is megkérdőjelezhetetlen, az internet 
és az általa elérhető szolgáltatások növekvő jelentősége napjainkban tehát egyértelmű.

Az internet létrejöttével azonban nem csak új lehetőségek, de új kötelezettségek is felmerülnek. 
A világháló jelenlegi, rendkívül alul-, és eltérően szabályozott mivolta pont a mindennapi élet 
egyik legnagyobb mértékben fejlődő, egyik legjelentősebb szegmensét teszik a bűnelkövetők 
paradicsomává. világos, hogy sem Európa, sem a többi kontinens országai sincsenek még 
felkészülve eme új terület szigorú jogi szabályozására, sőt, sok esetben még csak koncepcióval 
sem rendelkeznek.

B. az elektronikus és online bűncselekmények elleni védekezés

Az elektronikus és főleg az online bűncselekményekkel szembeni eredményes 
védekezéshez a technikai eszközök122 már adottak. Ami miatt még mégsem beszélhetünk 
hatékony védekezésről és bűnmegelőzésről ezen a téren, az a jogalkotásban mutatkozó 
lemaradás, illetőleg az államok közötti egységes koncepció, megállapodás és együttműködés 
hiánya. Ezek közül mindkettő kiküszöbölhető, ha az államok felismerik az online bűnözés 
fenyegető mértékben növekvő terjedését és az így okozott magas anyagi károkat. Ha a büntetőjog 
és a kriminológia nagyobb hangsúlyt fektetne a dolgozatban bemutatott elkövetési formákra 
és felhívná a jogalkotó figyelmét a szigorú szabályozás szükségességére, elképzelhető – és 
véleményem szerint nagyon hatékony – lenne a büntető kódexekbe foglalt külön „Elektronikus 
és online bűncselekmények” című fejezet. Ezzel a jogalkalmazó elfelejthetné az analógia 
állandó alkalmazását123 és a bűnelkövetők is érzékelnék, hogy cselekményeik többé nem 
burkolóznak titokzatos homályba. Éreznék az állam keményebb fellépését – így várható 

120 Az internet útján elkövetett bűncselekmények vonatkozásában végzett házkutatás, Dr. Kökényesi Atti-
la, in: Ügyészek lapja 15. évf. Klnsz., 2008. november
121 Erre példa az egyre inkább elterjedő home-banking, az e-közigazgatás (Ügyfélkapu), az egyre népsze-
rűbb internetes bevásárló oldalak (eBay, vatera, expressz… stb.).
122 Például az előző fejezetben bemutatott DIBS-rendszer.
123 Az analógiát itt például a lopás tényállásának – online lopásra történő kiterjesztése alatt értem.
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lenne az online bűncselekmények számának csökkenése. Jogi informatikus szakemberek 
képzésével szintén hatékonyabbá válna az online bűncselekmények felderítése, az ellenük 
történő védekezés és az elkövetett bűncselekmények bíróság előtti bizonyítása.

Az ezután következő, szintén átléphetetlen lépcsőfok, a nemzetközi együttműködés 
pusztán jogpolitikai kérdés. Úgy gondolom, hogy ahogyan a Cyber-crime Egyezményt 
igen korán sikerült Európa országainak egységesen elfogadniuk, egy szorosabb, több 
pontban történő együttműködés sem lehetetlen. Így a joghatósági kérdésekből és az 
internet nemzetköziségéből eredő problémákat is kiküszöbölhetnék, mivel egy egységes 
büntetőjogi szabályozás esetén gyakorlatilag mindegy lenne, honnan, milyen érdeket 
sértve követi el a bűncselekményt az elkövető, cselekedete egységesen büntetendő lenne.

Ameddig Európa – tágabb értelemben valamennyi ország – nem tesz eleget elsőként 
a jogalkotási, másodsorban az együttműködési kötelezettségének,124 nem lehet érdembeli 
fejlődést várni az online bűncselekmények felderítése, és az ellenük történő eredményesebb 
védekezés terén.

124 Ez valójában nem is kötelesség, inkább kívánt együttműködés.
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http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=131&dok=_ABI_20080805_sajt
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-will-Online-Durchsuchung-auch-zur-Strafverfolgung-erlauben-Update-208332.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-will-Online-Durchsuchung-auch-zur-Strafverfolgung-erlauben-Update-208332.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,464629,00.html
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