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Az EU-s büntetőjog az elmúlt 
években az európai integráció 
leginkább elmélyülő területe 

volt,2 melyen – Steve Peers szerint – a 
többi uniós politikánál nagyobb változást, 
komplex intézményi átalakulást hozott a 
lisszaboni szerződés elfogadása.3 Más 
jogintézményekkel szemben az európai 
büntetőjog története igen rövid, hiszen 

formába öntésére csak az 1992-ben meg-
kötött maastrichti szerződésben (Lissza-
bon óta Európai Unióról szóló szerződés) 
került sor. Bizonyos területeken azt meg-
előzően is létezett kormányközi együtt-
működés, így például a terrorizmus vagy 
a határokon átnyúló bűnözés esetén, 
azonban azok nem egy átfogó rendszer 
részeként valósultak meg. A maastrichti 
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Az Európai Unió régóta aktív szerepet vállal a kiberbűnözés elleni küzdelemben; kezdetben 
a harmadik pillérbe tartozó másodlagos jogforrások elfogadásával igyekezett választ adni a 
kihívásra. Az uniós büntetőjognak a lisszaboni szerződéssel bekövetkező jelentős változása, 
és a korábbi rezsimmel kapcsolatosan felmerült problémák azonban ennek újragondolását tet-
ték szükségessé. Ennek részeként az EU több korábbi jogforrást újjal váltott fel, tekintettel 
a legújabb kihívásokra, valamint a területen folytatott bűnügyi együttműködés elősegítése 
érdekében létrehozta a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központot (EC3) is. A vál-
tozások nemcsak jogi, de politikai szinten is jelentkeztek, így előbb a 2013-ban elfogadott 
kiberbiztonsági stratégia, majd a 2015-ös biztonsági stratégia is fontos célként jelölte ki a 
területen való szorosabb együttműködést.

The European Union has played an active role in the fight against cybercrime since a long 
while. Firstly, this was carried out through the use of the secondary legislation of the third 
pillar. However, this attempt failed as structural problems regarding these instruments soon 
became clear. When the Lisbon Treaty reformed the field of the European Criminal Law it 
was important to reconsider the legal regime. During this process, the EU accepted new 
laws and also created the European Cyber Crime Centre (EC3) in order to enhance criminal 
co-operation in cybercrime cases. These recent changes were not just entirely legal but also 
concerned the Community policy. Both the Cybersecurity Strategy, accepted in 2013, and the 
Security Strategy of 2015 agreed that close co-operation is of utmost importance in success-
fully combatting cybercrime in the future.

* * *
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szerződéssel létrehozott hárompilléres 
rendszer harmadik pillére lett a bel- és 
igazságügyi együttműködés.4

Ezt követően több másodlagos jogforrás 
is született a kiberbűncselekményekkel 
kapcsolatban: egy részük új intézmé-
nyeket hozott létre, más részük pedig a 
nemzeti jogszabályok közelítésére tett 
kísérletet. Az utóbbiaknak a tagállamok 
jogrendszerébe történő átültetése azon-
ban nem megfelelő módon történt meg, 
így az akkori jogi rezsim nem volt képes 
elérni a célját. A 2006 utáni fejlemények 
a szabályozás újragondolására késztették 
az Unió jogalkotását, aminek a keretét a 
lisszaboni szerződés elfogadása terem-
tette meg, amely új alapra helyezte az 
EU-s büntetőjogot.5

Véleményem szerint az államoknak a 
büntetőügyekben való együttműködé-
sének mértékéből következtetni lehet az 
egymás iránti bizalmukról is. Hiszen míg 
száz évvel ezelőtt az első világháború ki-
töréséhez vezetett, hogy Szerbia vissza-
utasította az Osztrák–Magyar Monarchia 
azon követelését, hogy területén nyomo-
zási tevékenységet végezzen, addig mára 
az már teljesen elfogadott gyakorlattá 
vált. Az együttműködés mélyítése az Eu-
rópai Unió politikai vonalát erősíti, még 
ha jelentős gazdasági érdekek is fűződ-
nek a határokon átívelő bűnözés elleni 
hatékony fellépéshez.

Célom annak bemutatása, hogyan 
vált egyre szorosabbá a tagállamok kö-
zötti bűnügyi együttműködés, és ki-
munkáltabbá az azzal kapcsolatos uni-
ós szabályozás. A következőekben azt 
elemzem, milyen tényezők alakították 

a kiberbűnözéssel kapcsolatos mai EU 
szabályozást, és milyen okokból kellett 
a lisszaboni szerződés előtti megoldást 
mind politikai, mind jogi téren átgondol-
ni. Egyúttal az európai biztonsági straté-
giában megfogalmazottak alapján elem-
zem az Unió jövőbeli terveit is. 

Az európai büntetőjog
és a kiberbűnözés

A három pillér részeként

Az 1992-ben létrejött hárompilléres rend-
szerben a kiberbiztonság kérdései a má-
sodik pillért képező közös kül- és bizton-
ságpolitikába (KKBP), a bűnügyi együtt-
működés és a kiberbűncselekményekkel 
kapcsolatos jogi szabályozás pedig a bel- 
és igazságügyi együttműködés jelentette 
harmadik pillérhez tartozott. Mindkettő 
sok mindenben különbözött más politi-
káktól, ami abból fakadt, hogy a tagál-
lamok e téren a kormányközi együttmű-
ködés szintjén maradtak meg, vagyis a 
velük kapcsolatos döntések meghozatalá-
hoz az Európai Tanácsban lévő állam- és/
vagy kormányfők egyhangú döntésére 
volt szükség. A KKBP-n belül az egy-
hangú döntés alól kivételt jelentett a kö-
zös stratégia végrehajtására szolgáló ak-
ciók elfogadása: ott a minősített többség 
is elegendő volt.6 Mivel a kormányközeli 
megközelítés a lehető legnagyobb moz-
gásteret hagyta a tagállamok számára, 
jelentősen korlátozta az EU fellépésének 
a hatékonyságát.7

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiak-
ban: Bíróság) nem vizsgálhatta a KKBP 
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területén hozott aktusokat, így azok ér-
vényességét és a szerződésekkel való ösz-
szeegyeztethetőségét sem, valamit nem 
fordulhattak hozzá előzetes döntésért 
sem.8 A második pillér alapelveit az Eu-
rópai Unió Tanácsának (a továbbiakban: 
Tanács) javaslatára az Európai Tanács 
rögzítette elvek és általános irányvonalak 
elnevezéssel. Ebben a rezsimben nem jött 
létre közös uniós politika az egyes kérdé-
sekben, hanem csak az azokkal kapcsola-
tos közös álláspont kialakítására, illetve 
a közös cselekvésről szóló döntésre nyílt 
lehetőség.9

A harmadik pillérben eltérés is megfi-
gyelhető volt: így például az Európai Bi-
zottságnak (a továbbiakban: Bizottság) 
meg kellett osztania a kezdeményezés jogát 
az egyes tagállamokkal, sőt, egyes terüle-
teken – pl. a büntetőjog esetén – egyáltalán 
nem rendelkezett vele.10 Mindemellett az 
Európai Parlament (a továbbiakban: Par-
lament) csak korlátozott konzultatív ha-
táskörrel bírt a kérdésekben. Ezen kívül 
az EU-nak nem volt lehetősége arra, hogy 
közvetlen hatályú másodlagos jogforráso-
kat fogadjon el e területen.11 A változások 
a 2005–2009 közötti időszakban kezdőd-
tek el, amikor is egyre jobban érvénye-
sülni kezdtek az uniós büntetőjogban az 
első pillér elvei, és a Bíróság hatásköre is 
növekedett.12

Az amszterdami szerződés 1999-es ha-
tályba lépésével kisebb módosításokra ke-
rült sor, de a harmadik pillér kormányközi 
jellege megmaradt.  A legnagyobb újítás 
a nemzeti jogi szabályozások közelítésé-
re alkalmas kerethatározatok bevezetése 
volt. Ennek a jogi instrumentumnak a 

meghatározása hasonló volt az irányel-
véhez, ugyanakkor közvetlen hatállyal 
nem bírt.13 Az alkalmazását támogatók 
úgy érveltek, hogy mivel a büntetőjog 
terén nincs közösségi cél, és a terület cél-
kitűzéseit a harmadik pillér tartalmazza, 
így azon belül kell a szabályokat kiala-
kítani. További érvként hozták fel azt, 
hogy az EU demokratikus deficitje miatt 
kizárt az egyének alapvető jogait érintő 
kérdések közösségi jogforrással történő 
szabályozása.14 A Bíróság is támogatta a 
kerethatározati formát, így az a korábbi 
egyezmények helyébe lépett.15 Ilyen mó-
don fogadták el a harmadik pillérbe tar-
tozó legtöbb másodlagos jogforrást. 

A téma szempontjából releváns első 
kerethatározat a nem készpénzes fizető-
eszközökkel összefüggő csalás és hami-
sítás elleni küzdelemről szóló 2001/413/
IB számú volt, amely kriminalizálandó 
magatartásformákat sorolt fel. Közöttük 
az alapján tett különbséget, hogy mi el-
len irányulnak. Helyet kapott a kategó-
riák között a fizetési tranzakciók rende-
zését, az azzal kapcsolatos begyűjtést, 
feldolgozást, kifizetést, illetve elszámo-
lást végző rendszer elleni cselekmény 
is. 2001. november 23-án fogadták el az 
Európa Tanács Számítástechnikai bűnö-
zésről szóló egyezményét (a továbbiak-
ban: budapesti egyezmény); az aláíró or-
szágok között volt az Amerikai Egyesült 
Államok, Japán, Kanada és Dél-Afrika 
is. Az egyezmény közös minimumot 
határoz meg a kiberbűnözés elleni fel-
lépésben, és egyaránt tartalmaz anyagi 
jogi és eljárásjogi szabályokat is. Az EU 
már számos alkalommal elismerte az 
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egyezmény jelentőségét, arra buzdítva a 
még nem részes tagállamait, hogy miha-
marabb csatlakozzanak hozzá.16

Az egyezményt követően két fontos 
másodlagos uniós jogforrás fogadtak 
el. Az egyik a gyermekek szexuális ki-
zsákmányolása és a gyermekpornográ-
fia elleni küzdelemről szóló 2004/68/IB 
kerethatározat, amelynek 3. cikke kí-
sérletet tett annak meghatározására, 
hogy – a gyermekpornográfiával kap-
csolatos – mely cselekményeket kell 
büntetni. A 8. cikk joghatósági és eljá-
rásjogi kérdésekkel foglalkozik; ennek 
(5) bekezdése alapján a tagállamoknak 
biztosítaniuk kellett, hogy büntethető 
legyen az, aki a 3. cikk szerinti maga-
tartások valamelyikét az adott ország 
területéről elért számítógépes rendszer 
segítségével követte el, függetlenül at-
tól, hogy maga a számítógépes rendszer 
a tagállam területén van-e. 

A számítógépes rendszerek elleni tá-
madásokkal kapcsolatban született meg 
a Tanács 2005/222/IB kerethatározata, 
amely a budapesti egyezmény megoldá-
sait ültette át az uniós jogba. Ennek célja 
a tagállamok igazságügyi és egyéb ható-
ságai közötti együttműködés javítása volt 
az egyes államok büntető jogszabályai-
nak és információs rendszereinek a köze-
lítése révén. A kerethatározat eljárásjogi 
szempontból a joghatóság eldöntésének a 
kérdésében hozott fontos intézkedéseket. 
Így a 10. cikk alapján az említett bűn-
cselekményeknél joghatóság állapítható 
meg, ha 
• egészben vagy részben az adott ál-

lam területén követték el (fizikailag 

ott tartózkodott az elkövető vagy 
nem tartózkodott ott, de ottani infor-
mációs rendszer ellen irányult);

• az adott ország állampolgárságával 
rendelkezik az elkövető;

• vagy olyan jogi személy javára kö-
vették el, amelynek tevékenysége 
végzésének központja a tagállam te-
rületén található.

Arra az esetre, ha több tagállam is jogo-
sult lenne eljárást indítani, a kerethatáro-
zat a kérdés eldöntése érdekében együtt-
működést ír elő számukra. A döntés meg-
könnyítésére a jogszabály a következő 
sorrendben nevesíti az illetékességet: 
• az az állam, amelynek a területén kö-

vették el; 
• az az állam, amelynek az elkövető 

állampolgára; 
• az az állam, ahol az elkövetőt meg-

találták.

A kerethatározatban nevesített (Mezei 
Kitti által bővebben tárgyalt)17 bűncse-
lekményi körrel kapcsolatos információk 
cseréjét illetően a 11. cikk előírja a tagál-
lamoknak, hogy biztosítsák a hét minden 
napjának huszonnégy órájában elérhető 
operatív kapcsolattartási hálózat igény-
bevételét.

Az elektronikus bizonyítékszerzés 
fontos kérdésével foglalkozott a nyilvá-
nosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtása, illetve a nyil-
vános hírközlőhálózatok szolgáltatása 
keretében előállított vagy feldolgozott 
adatok megőrzéséről szóló 2006/24/
EK irányelv, amely arra kötelezte az 
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internetszolgáltatókat, hogy rögzítsenek 
bizonyos, az irányelv 5. cikkében meg-
határozott adatokat, azokat 6–24 hónapra 
terjedő időszakra megőrizzék, és kére-
lemre az illetékes nyomozó hatóság szá-
mára átadják. Az irányelv azonban nem 
tartalmazott semmilyen megoldást arra 
az esetre, amikor harmadik országbeli 
szolgáltatót kell megkeresni az adatok 
átadásáért – ez komoly hiányossága volt 
a szabályozásnak.18 A jogforrás érdekes-
sége, hogy az általa szabályozott terület 
ellenére azt nem a harmadik, hanem az 
első pillér részeként fogadták el, úgy ér-
velve, hogy az a belső piacon működő 
szolgáltatásnyújtók tevékenységére vo-
natkozik. Éppen ezért Írország hibás jog-
alapra hivatkozással kérte a megsemmi-
sítését, amit azonban a Bíróság 2009-es 
ítéletében elutasított (C-301/06. ügy). 

A rezsim újragondolása

Már a lisszaboni szerződés megkötése 
előtt felismerték, hogy a kialakult sza-
bályozás elhibázott, és nem képes a mo-
dern kihívásokra megfelelő választ adni. 
Az Észtország ellen 2007-ben megindí-
tott oroszpárti kibertámadás hatására a 
figyelem a botnetekre (a támadók által 
rosszindulatú kóddal megfertőzött szá-
mítógépek hálózata) és a nagyszabású 
kibertámadásokra terelődött, ami a vál-
tozás politikai alapját teremtette meg.19 
A Bizottság még ugyanabban az évben 
közleményt adott ki „A számítógépes 
bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó 
általános politika felé” (COM(2007)267) 
címmel, melynek az volt a célja, hogy a 

kiberbűnözést kezelő átfogó politika szá-
mára előkészítse a terepet. A Bizottság 
több célkitűzést megfogalmazott benne: 
többek között a műveletek minőségi és 
mennyiségi javítását, illetve az Unión 
kívüli országokkal való szorosabb szak-
politikai, politikai és jogi együttműködés 
kialakítását. Egyúttal elégedetlenségét 
fejezte ki a 2005/222/IB kerethatározat-
tal kapcsolatban, annak nem megfelelő 
szabályozása miatt.20 

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2008 
októberében elfogadta az európai és a 
nemzeti számítástechnikai bűnözésre fi-
gyelmeztető platformok létrehozásáról 
és a tagállami nyomozó hatóságok kö-
zötti szorosabb operatív együttműködés 
előmozdításáról szóló határozatot. Ezt 
követte 2009 áprilisában a prágai dekla-
ráció, amely a gyermekek káros interne-
tes tartalmaktól való védelmét tűzte ki 
céljául.21

Az észt kormányt teljesen megbénító 
kibertámadás jól mutatta, hogy az állam-
igazgatás és a gazdaság gerincét jelentő 
információs rendszerek védelmében uni-
ós szintű jogi szabályozásra van szükség. 
Ezért született meg az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és kije-
löléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló 
2008/114/EK irányelv. Ebben a kritikus 
infrastruktúra mellett meghatározták az 
európai kritikus infrastruktúra fogalmát 
is, utóbbi olyan létfontosságú rendszer-
elem, amelynek kiesése legalább két tag-
államot súlyosan érintene. Egyértelműen 
ide sorolhatók olyan alapvető informati-
kai rendszerek is, amelyek megtámadása 
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esetén az e-kereskedelem – és így az ösz-
szes tagállam gazdasága – veszélybe ke-
rülne. Ezek védelmére a 10. cikk alapján 
olyan kapcsolattartó pontot kell létrehoz-
ni, amely a tagállamok védelmét koordi-
nálja egyrészt a határain belül, másrészt 
a Bizottsággal és a többi tagállammal is.

Ezt követően léptek hatályba a lissza-
boni szerződés által az uniós alapszer-
ződésekben előírt módosítások, amelyek 
eredményeként az Európai Unió büntető-
joga is jelentősen átalakult. Attól kezdve 
már arra is a többi jogterületre vonatkozó 
szabályok érvényesülnek.22 Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 4. 
cikk (2) bekezdése alapján a „szabadsá-
gon, a biztonságon és a jog érvényesü-
lésén alapuló térség” megosztott hatás-
körbe tartozik, azaz arra vonatkozóan 
a tagállamok is hozhatnak kötelező jogi 
aktusokat, amennyiben az EU nem gya-
korolta a jogalkotási hatáskörét. Az Unió 
a 83. cikk (1) bekezdése alapján rendes 
jogalkotási eljárásban szabályozási mini-
mumokat állapíthat meg a legsúlyosabb 
bűncselekmények esetén – ezek taxatív 
felsorolásában szerepel a számítógépes 
bűnözés is. Az Európai Tanács által 2009 
decemberében elfogadott stockholmi 
program már az új rezsim keretei között 
létrejött harmadik többéves program 
volt, s megvalósítása a 2010-es „digitális 
menetrenddel” kezdődött el. Ez az első 
jelentős akcióterv, amelyet az „Európa 
2020” stratégia részeként fogadtak el.23

Ezt követően jogi téren két új másodlagos 
jogforrás is született a korábbi szabályozás 
felváltására. A gyermekek szexuális bán-
talmazása, szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről 
szóló 2011/93/EU irányelv a 2004/68/IB 
kerethatározatot váltotta fel. Az interne-
tes gyermekpornográfia visszaszorítása 
érdekében a tagállamoknak azonnal el 
kell távolítaniuk minden ilyen jellegű 
honlapot, és – bizonyos feltételek mel-
lett – joguk van ezek hozzáférhetetlenné 
tételéhez, valamint törekedniük kell a 
külföldön üzemeltetett honlapok eltávo-
líttatására is. Ugyanakkor napjainkban 
már ritka jelenség, hogy a gyermekpor-
nográfiát a nyílt weben terjesztik, sokkal 
jellemzőbb, hogy zárt internetes csopor-
tokban viszonylag szűk kör teszi azt, 
pontosan a korábbi erőteljes büntetőjogi 
fellépés miatt. Éppen ezért a hozzáférhe-
tetlenné tétel nem alkalmas eszköz e cél 
eléréséhez.24

A 2005/222/IB kerethatározat felvál-
tására a Parlament és a Tanács 2010-ben 
dolgozta ki a COM(2010) 517 számú 
irányelvjavaslatot, amelynél a cél a nem-
zeti szabályozások eltérőségéből faka-
dóan szankciók nélkül maradt tevékeny-
ségek büntetése volt.25 Végül 2013-ban 
fogadták el a javaslatot az információs 
rendszerek elleni támadásokról szóló 
2013/40/EU irányelvként. Az új szabá-
lyozás igyekezett kiküszöbölni a régi hi-
ányosságait, különösen a – 2005 óta nagy 
számban előforduló – botnetek krimina-
lizálásával.26 A fokozottabb együttmű-
ködésre való igény hangsúlyosan jelenik 
meg az irányelvben; a tagállamoknak 
operatív nemzeti kapcsolattartó pont lét-
rehozását írja elő, illetve a hét minden 
napján 24 órában rendelkezésre álló kap-
csolattartó pontok meglévő hálózatának 
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igénybe vételére is felszólítja őket. To-
vábbi fontos szabály, hogy a tagállamok 
a sürgős segítségkérésekre 8 órán belül 
kötelesek válaszolni.

Politikai téren az újraszabályozás fo-
lyamatának következő fontos állomása 
az Európai Unió kiberbiztonsági stra-
tégiájának (JOIN/2013/01) az elfoga-
dása volt. Ebben leszögezik, hogy a 
kiberbűncselekményekkel kapcsolatos 
szabályozás egyik legfontosabb oka gaz-
dasági jellegű, hiszen – a dokumentum 
szerint – mintegy évi 500 milliárd euróval 
lehetne növelni az EU GDP-jét, amennyi-
ben megvalósulna az egységes digitális 
piac. A stratégia az alapelvek szintjén ki-
mondja, hogy az Unió alapértékei ugyan-
olyan mértékben vonatkoznak a digitális 
világra, mint a fizikaira, valamint ugyan-
azok a normák vonatkoznak arra is, mint 
az élet más területeire. Továbbá kiemeli, 
hogy mindenki számára biztosítani kell 
a hozzáférést, valamint demokratikus és 
hatékony, sok érdekelt fél bevonásával 
történő irányításra van szükség. Részle-
tesen foglalkozik számos más kérdéssel 
is. Ilyen a kibertámadásokkal szembeni 
ellenálló képesség elérése, a számítás-
technikai bűnözés drasztikus csökken-
tése, a kibervédelmi politika és képessé-
gek kiépítése, a kiberbiztonsági ipari és 
technológiai erőforrások kifejlesztése, 
valamint a kibertérrel kapcsolatos össze-
függő nemzetközi szakpolitika létreho-
zása az Európai Unió számára, az uniós 
alapértékek támogatásával. A stratégia a 
kiberbiztonság elérését nemzeti szinten 
tartja a legjobban megvalósíthatónak, 
ugyanakkor a fenyegetés határokon átívelő 

jellege miatt a kollektív biztonság megte-
remtése érdekében az EU beavatkozását 
is szükségesnek látja.27

Az új rezsimben az Európai Unió Bíró-
ságának az európai büntetőjoggal kapcso-
latos hatáskörei is növekedtek. 2014-ben a 
Digital Rights Ireland ügyben (C-293/12 
és C-594/12) úgy döntött, hogy a felhozott 
érvek alapján a 2006/24/EK irányelv ér-
vénytelen, mivel az az Európai Unió alap-
jogi chartájának 7. (magánélethez való 
jog) és 8. (személyes adatok védelméhez 
való jog) cikkébe ütközik, és a jogalkotó 
a korlátozáskor nem vette figyelembe az 
arányosság elvéből adódó következmé-
nyeket. Ugyanis az előírt adatmegőrzési 
kötelezettség, illetve a nemzeti nyomozó 
hatóságoknak ezekhez az adatokhoz való 
hozzáférése a megnevezett alapjogokat 
súlyosan sértő beavatkozást tesz lehe-
tővé.28 Emiatt a közeljövőben szükséges 
lesz egy új irányelv elfogadására, amely 
már olyan, a Bíróság meglátásainak meg-
felelően beépített garanciákat tartalmaz, 
amelyek biztosítják a megőrzött adatok 
hatékony védelmét a visszaélésekkel, va-
lamint bármilyen jogellenes hozzáférés-
sel vagy felhasználással szemben.

Intézményi változások

Az Unión vagy annak intézményein be-
lül több olyan szerv is létrejött, amelyek 
feladata a kiberbűnözés elleni harchoz 
szükséges együttműködés elősegíté-
se. 2002-ben az Europolon belüli létre-
hozták a Csúcstechnológiai Bűnözési 
Központot (High Tech Crime Centre, 
HTCC), amely koordinátori feladatokat 
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látott el a tagországok között, például a 
legjobb gyakorlat megtalálása, a kapcso-
lattartás és a közös képzések segítségé-
vel. A központ ezen kívül konkrét ügyek-
ben is tanácsot adott vagy közös nyomo-
zócsoportokkal segítette az eredményes 
nyomozást.29

A 460/2004/EK rendelettel jött létre az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsá-
gi Ügynökség (European Union Agency 
for Network and Information Security, 
ENISA), amely az Unió, a tagállamok, 
a magánszektor és az európai polgárok 
szolgálatában álló hálózat- és informá-
cióbiztonsági szakértői központ. Célja, 
hogy a nevezett szereplők fokozottabban 
képesek legyenek az információbizton-
sággal kapcsolatos problémák megelő-
zésére, kezelésére és az azokra történő 
reagálásra. A szervezet 2005-ben, Kréta 
szigetén kezdte meg működését, s nevé-
hez számos, az alapcélja elérését elősegí-
tő kezdeményezés fűződik. Ezek között 
említhető, hogy az ENISA és az Európai 
Közös Kutatóközpont 2010-ben megtar-
totta a „Kiber Európa 2010” nevű, első 
páneurópai kiberbiztonsági gyakorlatát, 
amely a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködést volt hivatott elősegíte-
ni.30 A szervezet új megbízatása 2013. 
szeptember 13-án kezdődött, megújult 
feladatait az 526/2013/EU rendelet ha-
tározza meg. Ebben már jóval szélesebb 
feladatkört kapott a szervezet, így többek 
között tanácsot ad a hálózat- és infor-
mációbiztonsági politikához kapcsolódó 
valamennyi kérdésben, valamint elem-
zi a nyilvánosan elérhető stratégiákat és 
előmozdítja a közzétételüket. Ezen kívül 

képességfejlesztési, együttműködési és 
kutatás-fejlesztési tevékenységekkel is 
bővült a szervezet eszköztára.

2010-ben az akcióterv elfogadása után 
a Tanács felkérte az Európai Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg egy kiberbűnözés el-
leni központ felállításának a lehetőségét. 
Az elkészült tanulmány alapján 2012. 
március 28-án a Bizottság „Küzdelem 
digitális korunk bűnözésével: Számítás-
technikai Bűnözés Elleni Európai Köz-
pont létrehozása” (COM(2012)140) cím-
mel közleményt adott ki, amelyben a ne-
vezett intézmény (European Cybercrime 
Centre, EC3) Hágában, az Europol ke-
retein belül, a szervezet meglévő infra-
struktúrájának a felhasználásával történő 
felállításáról rendelkezett.31 A Csúcstech-
nológiai Bűnözési Központ ezt követően 
beolvadt az új intézménybe.32 Az EC3 
feladatait a közlemény az alábbiakban 
határozta meg:
• a számítástechnikai bűnözésre vo-

natkozó európai információs köz-
pontként szolgál;

• a tagállamok kapacitásépítésének 
támogatása céljából összefogja a 
kiberbűnözéssel kapcsolatos szakér-
telmet;

• támogatást nyújt a tagállamok számí-
tástechnikai bűncselekmények ügyé-
ben folytatott nyomozásaihoz;

• valamint az európai számítástechni-
kai bűnügyi nyomozók közös, a bűn-
üldözés és az igazságszolgáltatás te-
rületét átfogó szócsövévé kell válnia. 

Az EC3 a kiberbűnözés fő terüle-
teire fókuszál: a tetemes nyereséget 
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hozó, szervezett bűnözés által végre-
hajtott; az áldozatnak súlyos kárt oko-
zó; valamint a kritikus infrastruktú-
rát és információs rendszereket érintő 
kiberbűncselekményekre.

A szervezet felépítését tekintve két fő 
részre oszlik: egy stratégiai és egy ope-
ratív központra. Az előbbi alá tartozik 
a stratégiai analízis, a képzés és kapa-
citásépítés, a kriminalisztikai gyakor-
lat fejlesztése, a tudatosság elősegítése 
és a megelőzés, valamint a különböző 
szektorok közötti együttműködés ki-
építése. Az operatív központ az egyes 
bűncselekménytípusokkal foglalkozik: 
az online fizetési csalással, a csúcstech-
nológiai bűnözéssel, a gyermekek sze-
xuális kizsákmányolásával, valamint a 
kiberhírszerzéssel, azaz az előbbi tevé-
kenységekkel kapcsolatos információ-
gyűjtéssel. A stratégiai központon belül 
működik továbbá a Kiberbűnözés Elleni 
Közös Különítmény (Joint Cybercrime 
Action Taskforce, J-CAT), amely 2014-
ben jött létre. Munkájában 7 uniós és 4 
EU-n kívüli állam (Amerikai Egyesült 
Államok, Kolumbia, Ausztrália és Ka-
nada) bűnüldözői szerveinek a rendőrei 
vesznek részt. Feladata, hogy proak-
tív módon lépjen fel a kulcsfontosságú 
kiberfenyegetések ellen.33 A projekt fél-
éves kísérleti időszakkal kezdődött el 
szeptember 1-jén, és mivel működését 
nagyon sikeresnek ítélték, mandátumát 
2015 júniusában meghosszabbították.34 

Jövőbeli célok az unió biztonsági 
stratégiájának fényében

2015. április 28-án fogadták el az európai 
biztonsági stratégiát (COM(2015) 185), 
amelynek deklarált célja, hogy elősegít-
se az Unió azon törekvését, hogy a pol-
gárok a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló, belső hatá-
rok nélküli térségben élhessenek. Hogy 
ez megvalósulhasson, az e vívmányokat 
fenyegető határokon átnyúló bűnözéssel 
szemben hatékony és koordinált, európai 
szintű reagálás szükséges. A stratégiában 
megfogalmazott három prioritás között a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
harc mellett ott szerepel a számítástechni-
kai bűnözéssel szembeni fellépés is.

A biztonsági együttműködés javításával 
foglalkozó fejezet leszögezi, hogy átfogó, 
eredményközpontú és realisztikus közös 
megközelítést kell alkalmazni. A haté-
konyság iránti igény azonban nem ero-
dálhatja mindazon elveket, amelyekre az 
Unió épül, hiszen biztosítani kell az alap-
vető jogok maradéktalan betartását, va-
lamint nagyobb átláthatóságra, elszámol-
tathatóságra és demokratikus ellenőrzés-
re van szükség. Mindemellett kiemeli 
továbbá, hogy a tagállamok kölcsönös 
bizalmának továbbfejlesztésével a hatá-
lyos uniós jogi eszközök alkalmazásának 
és végrehajtásának a javítása, valamint 
egységesebb ügynökségközi és ágaza-
tokon átívelő megközelítés is szükséges. 
Egyúttal leszögezi, hogy egyesíteni kell a 
biztonság valamennyi belső és külső di-
menzióját, mivel szoros kapcsolat van az 
uniós és a globális biztonság között.
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Az Európai Unió ez utóbbi cél elérése 
érdekében igyekszik aktívan részt venni 
a kiberbiztonsággal kapcsolatos külpoli-
tika alakításában.35 Ennek elősegítésére 
2014-ben a Tanács a kiberdiplomáciáról 
szóló 9967/4/14. számú feljegyzésében 
ennek hat uniós pillérét is meghatározza, 
például a több érdekelt bevonásával mű-
ködő szabályozási modell támogatása.36 
A stratégia kiemeli a harmadik országok-
kal megkötött kölcsönös jogi segítség-
nyújtási megállapodások fontosságát. Az 
Uniónak a harmadik államok közül tíz-
zel (Amerikai Egyesült Államok, Kana-
da, Mexikó, Brazília, Dél-Afrika, India, 
Kína, Japán, Dél-Korea és Oroszország) 
van stratégiai partneri megállapodása. 
Közülük a kiberbiztonság területén az 
USA-val való együttműködés a legel-
mélyültebb.37 Ennek fontosságát már a 
kiberbiztonsági stratégia is hangsúlyoz-
ta, amely az EU legfőbb partnereként 
tekint az Egyesült Államokra.38 A biz-
tonsági stratégia kiberbűnözéssel foglal-
kozó fejezete a támogatandó nemzetközi 
kezdeményezések között külön nevesíti a 
kiberbiztonsággal és a számítástechnikai 
bűnözéssel foglalkozó uniós–amerikai 
munkacsoportot a támogatandó nemzet-
közi kezdeményezések között.

A következő nagy egység az uniós fel-
lépés pilléreinek az erősítésére vonatko-
zik. A stratégia szerint műveleti szinten 
a jobb és szorosabb együttműködés úgy 
valósulhat meg, ha valamennyi érintett 
szereplő teljes mértékben végrehajtja a 
hatályos rendelkezéseket. E törekvés ré-
szeként javítani szándékoznak az informá-
ciócserén, az operatív együttműködésen, 

valamint egyéb támogató intézkedéseket 
kívánnak tenni a képzés, finanszírozás 
és innováció területén. A kutatás azo-
nosíthatja az új biztonsági fenyegetése-
ket, valamint azok lehetséges hatásait, és 
hozzájárulhat az új biztonsági politikák 
és eszközök iránti társadalmi bizalom 
kialakulásához. Mindezen törekvéseket 
elősegítheti a versenyképes uniós bizton-
sági ipar kialakulása.

A három prioritás közül tanulmányom 
témájához azonban csak az utolsó, a szá-
mítástechnikai bűnözés elleni harc tarto-
zik. Az európai biztonsági stratégia meg-
alkotói az azzal kapcsolatos fejezet elején 
rögtön leszögezik, hogy a kiberbiztonság 
jelentősége abban áll, hogy annak bizto-
sítása a kiberbűnözés elleni harc legfőbb 
eszköze. Ezért rögtön vissza is utalnak a 
kiberbiztonsági stratégiára, illetve az EU 
valamennyi országának a magas szintű 
hálózat- és információbiztonság eléré-
séhez szükséges intézkedésekről szóló 
COM(2013)48 irányelvjavaslatra, amely-
nek elfogadása a dokumentum elkészítése-
kor még folyamatban volt.  A biztonsági 
stratégia alapján ennek hatályba léptetése 
azért olyan fontos, mert nagyban hozzá-
járulna a bűnüldöző és a kiberbiztonsági 
hatóságok közötti jobb együttműködés-
hez, az illetékes tagállami hatóságok 
kiberbiztonsági kapacitásainak bőví-
téséhez, valamint elősegítené, hogy 
a tagállamok értesítésék egymást az 
egyes kiberbiztonsági incidensekről. 
A javaslatot végül több évnyi tárgya-
lás után, 2016. július 6-án fogadta el 
a Parlament és a Tanács a hálózati és 
információs rendszerek biztonságának 



2016. tél 99

A kiberbűncselekmények

az egész Unióban egységesen magas 
szintjét biztosító intézkedésekről szóló 
2016/1148/EU irányelvként. A tagálla-
mok 2018. május 9-ig kaptak határidőt a 
benne foglaltak implentációjára.

A stratégia szerint a kiberbűnözés el-
leni harc legelső lépése a meglévő uniós 
jogszabályok teljes körű végrehajtásának 
a biztosítása kell, hogy legyen. Ezek kap-
csán megemlíti a korábban már elfoga-
dott másodlagos jogforrási változásokat, 
például a 2013/40/EU és a 2011/93/EU 
irányelvet. Jövőbeli tervként felveti a nem 
készpénzes fizetőeszközökkel összefüg-
gő csalás és hamisítás elleni küzdelemről 
szóló 2001/413/IB kerethatározat felvál-
tásának szükségességét, mivel az ma már 
nem tükrözi a realitásokat, és nem képes 
választ adni az elfogadása óta felmerült 
új kihívásokra (pl. a virtuális pénznemek 
és a mobiltelefonos fizetés elterjedésére). 
A nemzetközi dokumentumok közül a 
budapesti egyezményt nevesíti, és azt az 
együttműködés nemzetközi standardjá-
nak, és az uniós jogalkotás modelljének 
tartja.

A kiberbűncselekmények főbb jellem-
zői – rugalmas, nem ismer határokat, 
innovatív – alapján fontos célként hatá-
rozza meg, hogy a bűnüldöző hatóságok-
nak előre lássák annak lehetséges fejlő-
dési irányait, és hasonlóan találékonyak 
legyenek, mint az elkövetők. Kijelenti 
továbbá, hogy az illetékes igazságügyi 
hatóságoknak újra kell gondolniuk az 
együttműködés módjait, az alkalmazan-
dó jogszabályoknak pedig biztosítaniuk 
kell a bizonyítékokhoz és az információk-
hoz való gyorsabb – határokon átnyúló – 

hozzáférést. A jogalkotás során is tekin-
tettel kell lenni az új fejlesztésekre, így 
például a felhőalapú számítástechnikára 
vagy a dolgok internetére (IoT).39 A stra-
tégia kulcskérdésként tekint a valós idejű 
elektronikus bizonyítékok (pl. az IP-cí-
mekhez tartozó tulajdonos kiléte) más 
államokból történő beszerzésére, illetve 
a bíróság előtt történő felhasználhatósá-
gukra.

Az európai biztonsági stratégia az in-
tézmények közül kiemeli az EC3-at, 
amely – a  meglévő tevékenységeire épít-
ve – ezen a területen a bűnüldözés infor-
mációs központjává válhat. A stratégiaal-
kotók a hágai székhelyű Eurojustnak az 
internet felhasználásával elkövetett bűn-
cselekmények elektronikus bizonyítéka-
inak a nyomozási és vádemelési szaka-
szában történő – megfelelő biztosítékok 
melletti – begyűjtése és felhasználása, 
valamint a bevált gyakorlatok cseréjének 
elősegítése kapcsán szánnak fontos sze-
repet.

Összegzés

Mint azt a tanulmányomban bemutat-
tam, az Európai Unió büntetőjoga jelen-
tős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 
években, és e haladáson belül fontos sze-
rep jutott a kiberbűnözés elleni fellépés-
nek. E területnek a lisszaboni szerződés 
előtt elfogadott minden jelentősebb má-
sodlagos jogforrásának felülvizsgálták 
már vagy a közeljövőben sor kerül rá. 
Az elfogadott új irányelvek és az újra-
gondolt intézmények jobban képesek a 
mindig változó és egyre gyakoribbá váló 
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informatikai fenyegetések elleni fellépést 
szolgálni. Az ENISA feladat- és hatáskö-
reinek bővítése, továbbá az EC3 létreho-
zása is azt szolgálja, hogy a tagállamok 
kiberbűnözés elleni harcának keretet, 
a bűnügyi együttműködésüknek pedig 
megfelelő infrastrukturális hátteret biz-
tosítson.

A jogi változtatások mellett nagy je-
lentőségük van a politikai változások-
nak is, amelyek közül a legfontosabb a 
kiberbiztonsági, illetve a biztonsági stra-
tégia megalkotása volt. Ez utóbbi a 2020-
ig terjedő időszakra számos feladatot 
tűzött ki: a stabil jogi és szervezeti alap 
megteremtését, a nyomozóhatóságok tag-
jai szakképzettségének és a tagállamok 
kapacitásának a növelését, továbbá haté-
konyabb információcserét, valamint ope-
ratív együttműködést. A kiberbűnözés 
elleni harcban fontos szerepet szánnak 
a magánszektornak is, hiszen érdek azo-
nos: a biztonságos internet létrehozása. 
A jövőbeli rendszerrel kapcsolatos uni-
ós elképzelés igen sajátos, ugyanis míg 
a kiberbiztonság nemzeti kompetencia 
marad, az uniós büntetőjog területén fo-
kozott szupranacionális együttműködés 
jön létre. Ezenkívül az Unió igen aktív a 
nemzetközi színtéren is, és egyfajta glo-
bális szemlélet jellemzi a problémához 
való közelítését.

Véleményem szerint mindezen ténye-
zők előrevetítik, hogy a jövőben még 
szorosabbá válik a tagállamok, illetve a 
bűnüldöző hatóságok és a magánszektor 
együttműködése, valamint a harmadik 
országokkal való kooperáció, és ez jelen-
tősen elősegíti a jövőbeli sikeres fellépést.
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