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Tanulmányom célja a bűnüldözési célú adatkezelés hazai rendjét meghatározó jogi környezet feltér-
képezése, különös figyelmet szentelve az Európai Unió által megfogalmazott elvárásokra. Vizsgála-
tom így nem pusztán a magyar bűnügyi nyilvántartási rendszert alkotó jogszabályok elemzésére terjed 
ki, hanem a tagállamok közötti bűnügyi információcserét meghatározó jogszabályokat is górcső alá 
veszem. 
Kulcsszavak: bűnüldözési célú adatkezelés, bűnügyi nyilvántartás, bűnügyi információcsere. 
 
The aim of my article to research the Hungarian legal norms related to criminal data and record man-
agement, with special regard to the requirements of the European Union. This study does not only 
contain the analysis of the legal background of the Hungarian criminal record system, but also the 
legal norms which regulate the exchange of criminal intelligence between the member states. 
Keywords: criminal data management, criminal database, criminal register, criminal data exchange. 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
Tanulmányom célja a bűnüldözési célú adatkezelés hazai rendjét meghatározó jogi környe-
zet feltérképezése, különös figyelmet szentelve mindazon rendelkezésekre, amelyek az Eu-
rópai Unió által megfogalmazott elvárásokra s egyben követelményekre kívánnak megol-
dást nyújtani. Vizsgálatom így nem pusztán a magyar bűnügyi nyilvántartási rendszert al-
kotó jogszabályok elemzésére terjed ki, hanem a tagállamok közötti bűnügyi információ-
cserét meghatározó jogszabályokat is górcső alá veszem. 

Tekintettel arra, hogy hazánkban külön jogszabály rendelkezik a bűnügyi nyilvántartás-
ról, azonban több, egyéb jogszabály is tartalmaz nyilvántartási relációjú rendelkezéseket, 
így a kutatásom során a különböző kriminalisztikai tárgyú munkákban alkalmazott felosz-
tást veszem kiindulási pontként, miszerint megkülönböztethető: a bűnügyi nyilvántartási 
törvény, a különböző adatkezelési tartalmú rendvédelmi szervezeti törvények (így: a Rend-
őrségről, valamint a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény), illetve a körözési nyilvántar-
tásra vonatkozó szabályok.1  
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2. A bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény 
 
2.1. A bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény reformja 
 
Az Alkotmánybíróság 144/2008 (XI. 26.) határozatával, 2009. június 30-i hatállyal alkot-
mányellenesnek minősítette, továbbá megsemmisítette a bűnügyi nyilvántartásról és a ható-
sági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény meghatározott rendelkezé-
seit. Az Alkotmánybíróság határozatát vizsgálva jól látható, hogy számos aggály merült fel, 
illetve indítvány érkezett a korábbi jogszabály egyes rendelkezései vonatkozásában, ame-
lyek jellemzően az információs önrendelkezési jog szükségtelen korlátozására hívták fel a 
figyelmet. A probléma alapjául szolgált például, hogy a nyilvántartott adatállományból való 
adatigénylés során nem különült el az adatszolgáltatás kötelező esete az adatigénylés olyan 
formájától, amelyhez az adatalany hozzájárulása is szükséges.2 A személyes adatok célhoz 
kötött kezelésének sérelmét eredményezte többek között az is, hogy a törvény „az adat-
igénylőket a felhasználás céljától függetlenül, a szükséges korlátozás eseteit messze megha-
ladóan […] globálisan jogosítja fel a bűntettesek nyilvántartásában szereplő adatok igény-
lésére”.3 Több esetben az adatigénylés, továbbítás, illetve felhasználás rendeltetése nem 
volt egyértelműen megállapítható, s ennek következtében a célszerűség, arányosság köve-
telményének érvényesülése sem vált igazolhatóvá.4 A bűntettesek nyilvántartása vonatko-
zásában további aggályként merült fel az adatok tárolásának szükségtelenül hosszú időtar-
tama,5 továbbá a nyilvántartásokból történő adatigénylésre jogosultak körének nem egyér-
telmű meghatározása is.6 A daktiloszkópia és fényképnyilvántartás vonatkozásában az Al-
kotmánybíróság sérelmezte, hogy indokolatlanul széles személyi kör tekintetében rendelke-
zik a nyilvántartásba vételről, továbbá az adattárolás időtartamát is szükségtelenül hosszú-
nak minősítette.78 

 
2.2. A bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény uniós normáknak való megfelelése 
 
2.2.1. Az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartása – az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer 
 
2009. június 30. napján – immár hamarosan öt éve – lépett hatályba a bűnügyi nyilvántartá-
si rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus 

                                                                                                                                                    

FINSZTER Géza: A bűnügyi nyilvántartás helyzete és fejlesztési lehetőségei, in: IRK Ferenc (szerk.): 
Kriminológiai Tanulmányok 43. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2006, 42–47. 
FINSZTER Géza: Rendészeti adatkezelés és a bűnügyi nyilvántartási rendszer, Rendőrségi adattárak, 
gyűjtemények, in: BÓCZ Endre–FINSZTER Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak, Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 257–282. 
2 144/2008. (XI. 26.) AB-határozat, III. 1.4.1. pont. 
3 144/2008. (XI. 26.) AB-határozat, III. 1.4.2. pont. 
4 144/2008. (XI. 26.) AB-határozat, III. 1.4.4. pont. 
5 144/2008. (XI. 26.) AB-határozat, III. 1.2. pont. 
6 144/2008. (XI. 26.) AB-határozat, III. 1.4. pont. 
7 144/2008. (XI. 26.) AB-határozat, III. 3.3. pont. 
8 Lásd: 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak 
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűn-
ügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról. Törvény indokolása. 
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adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Bnytv.). Rendelke-
zései komplex módon kiterjednek a bűnügyi nyilvántartási rendszer, illetve részeinek, az 
adattovábbítás, illetve az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer keretei 
között megvalósuló adatcsere folyamatának, a nemzetközi adatátvétel és adattovábbítás, 
valamint az adatvédelem szabályainak meghatározására egyaránt.9 

A törvény tartalmát vizsgálva jól látható, hogy több olyan rendelkezés is a részét képezi, 
amely az uniós tagságból eredő jogharmonizációs kötelezettségnek való megfelelést szol-
gálja. Így, habár a törvényjavaslat megalkotásakor még a Tanács bűnügyi nyilvántartásban 
szereplő információk cseréjéről szóló 2005/876/IB határozata10 hatályban volt, ennek elle-
nére már az azt felváltó 2009/315/IB kerethatározat11 rendelkezéseit ülteti át a magyar jog-
anyagba.12 

Ennek megfelelően az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgár-
okkal szemben hozott ítéletek nyilvántartása a Tanács bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló ke-
rethatározatának való megfelelést szolgálja,13 amely 2011. április 1-jétől kezdődően immár 
a magyar bűnügyi nyilvántartási rendszer részét is képezi. Habár meg kell jegyezni, hogy a 
vizsgált nyilvántartás a bűnügyi nyilvántartási rendszer elkülönült szerkezeti egységét ké-
pezi, azonban az abban tárolt információk belső azonosító kód, kapcsolati kód vagy szak-
rendszeri azonosító kód segítségével nem kapcsolhatóak össze a bűnügyi nyilvántartás 
egyéb alrendszereivel vagy akár a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartá- 
sával.14 

Létrehozásának indoka az Európai Unió más tagállamában magyar állampolgárral 
szemben hozott, bűnösséget megállapító jogerős ítéletekben szereplő adatok tagállamok 
közötti kölcsönös cseréjének elősegítése, továbbá lehetőséget teremt az ítéletnek a figye-
lembevételére az elítélttel szemben más bűncselekmény elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytatott büntetőeljárásban.15 Fel kell ugyanakkor hívni a figyelmet arra, hogy a 
nyilvántartás pusztán a tagállami bíróságok már jogerős, bűnösséget megállapító ügydöntő 
határozatait tartalmazza,16 s így a kétszeres eljárások megelőzése érdekében nem kínálnak 
valós alternatívát. Részben azért, mert az igazságügyi hatóságok között pusztán a bíróságok 

                                                           
9 Az adatközlés szabályairól lásd részletesen: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartá-
si rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól. 
10 A Tanács 2005/876/IB határozata (2005. november 21.) a bűnügyi nyilvántartásban szereplő infor-
mációk cseréjéről. HL L 322., 09/12/2005, 33–37. (Hatályon kívül helyezve 2009. április 26. napján.) 
11 A Tanács 2009/315/IB kerethatározata (2009. február 26.) a bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról. HL L 93., 
07/04/2009, 23–32. (Hatályba lépés időpontja: 2009. április 27. napján.) (Továbbiakban lásd: Tanács 
2009/315/IB kerethatározata.) 
12 Bnytv. indokolása. 
13 Tanács 2009/315/IB kerethatározata. 
14 Bnytv. indokolása. 
15 Bnytv. 31. § 
Az ítéletek figyelembevételére vonatkozó lehetőségnek a biztosítása az elítélttel szemben más bűn-
cselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárásban egyben a Tanács 
2008/977/IB kerethatározatából eredő kötelezettségnek való megfelelést is szolgálja. (Lásd: A Tanács 
2008/977/IB kerethatározata [2008. november 27.] a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igaz-
ságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről. HL L 350., 30/12/2008, 
60–71.) 
16 Bnytv. 32. §. 
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határozataira terjednek ki, részben pedig azért, mert a felmentő vagy akár az eljárást meg-
szüntető határozatokat nem rendszerezi. A ne bis in idem érvényesülése kapcsán felmerült, 
az Európai Unió Bírósága előtt zajló ügyek azonban egyértelműen arról árulkodnak, hogy 
ez utóbbiak a gyakorlatban ténylegesen felmerülő kérdések és esetlegesen jogértelmezési 
problémák forrásai.17 A büntetőjogi felelősséget megállapító határozat vonatkozásában kö-
zölt információk köre – habár többek között kiterjed az ítélet alapjául szolgáló bűncselek-
mény megnevezésére, a bűncselekmény jogi minősítésére, valamint a kiszabott büntetések-
re, intézkedésekre, illetve azok végrehajtására vonatkozó adatokra – azonban a döntés alap-
ját képező ítéleti tényállás leírása nem képezi ezek részét.18 Úgy vélem, hogy ezek ismerte-
tésének, különös tekintettel a tagállamok eltérő büntetőjogi rendszereire, kiemelt szerepe 
lehet.  

2014. január 1-jétől kezdődően az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más 
törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvény rendelkezései értelmében a 
Bnytv. kiegészítésére került sor azzal, hogy a tagállami ítéletek nyilvántartása, amennyiben 
az Európai Unió más tagállamának bírósága által meghozott ítélet érvényét a magyar bíró-
ság elismerte, immár az elismerő határozatot hozó bíróság megnevezését, a határozat szá-
mát és keltét, valamint a határozat jogerőre emelkedésének napját is tartalmazza.19 A közölt 
adatok nyilvántartásának határideje a tájékoztatásban megjelölt mentesítés beálltának ideje. 
Amennyiben pedig ilyen információ nem került megadásra, úgy az adatok tárolása addig 
tart, ameddig azokat az érintett tagállam bűnügyi nyilvántartásából törölik.20  

A Bnytv. értelmében a nyilvántartásban rögzített adatok vonatkozásában nyomozó ható-
ságok, ügyészségek, valamint bíróságok az adatigénylésre jogosultak, amennyiben „[…] 
magyar állampolgárságú, bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható sze-
mélyre vonatkozóan kezelt adatot, akivel szemben külföldi bíróság tagállami ítéletet hozott 
és az ítélet érvényét magyar bíróság a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény sze-
rinti eljárásban még nem ismerte el.”21 Meg kell jegyezni, hogy itt a törvény pontosan nem 
rendelkezik arról, hogy pusztán magyar nyomozó és igazságügyi hatóságok lennének az 
adattovábbítás igénylésére jogosultak.22 

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer az ítéletekkel kapcsolatos in-
formációk tagállamok közötti cseréjét szolgálja.23 Egy olyan „decentralizált információ-
technológiai rendszer, amely az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisain ala-

                                                           
17 Lásd részletesen: JÁNOSI Andrea: A bűnüldözési célú adatkezelés és a ne bis in idem elv gyakorlati 
érvényesülésének összefüggései az Európai Unióban, Advocat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügy-
védi Kamara Folyóirata 2013/1–4, 27–34. 
18 Bnytv. 33. § (1)–(2) bekezdések. 
19 Bnytv. 33. § (3) bekezdés. 
20 Bnytv. 34. § (1) bekezdés. 
21 Bnytv. 76/A. §. 
22 Bnytv. 76/A. §. 
23 A Tanács 2009/316/IB határozata (2009. április 6.) a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkal-
mazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról. HL L 
93., 07/04/2009, 33–48. (Továbbiakban: Tanács 2009/316/IB határozata.) 
Az ECRIS működéséről lásd részletesen: Chris JONES: Statewatch Analysis – Implementing the 
“principle of availability” The European Criminal Record Information Sytem. The European Police 
Record System. The Information Exchange Platform for Law Enforcement Authorities. Lásd: 
http://www.statewatch.org/analyses/no-145-ecris-epris-ixp.pdf (Letöltés dátuma: 2014. január 10.) 
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pul.”  Eszerint nem egy központi bűnügyi nyilvántartási adatbázis kialakítását célozza, hi-
szen az adatok csakis a tagállamok által működtetett adatbázisokban találhatóak meg.24  

A Bnytv. alapján az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer keretei kö-
zött történő információcsere három formáját szükséges megkülönböztetni. Így: (1) az auto-
matikus adattovábbítást; (2) az Európai Unió más tagállamának bűnügyi nyilvántartásából 
történő adatigénylést; valamint (3) a kérelemre történő adattovábbítást az Európai Unió más 
tagállamának, valamint harmadik országnak.  
− (1) Az automatikus adattovábbítás a bűnügyi nyilvántartó szerv tájékoztatási kötelezett-

ségét jelenti a bűntettesek nyilvántartásába, valamint a hátrányos jogkövetkezmények 
alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett, az érintett tagállam ál-
lampolgáraira vonatkozó bűnösséget megállapító jogerős ítéletben szereplő adatokra,25 
valamint azok változására. Ezen kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő azonban 
nem került egyértelműen definiálásra sem a Tanács 2009/315/IB kerethatározatában, 
sem pedig a Bnytv.-ben. Míg előbbi a „lehető legkorábban”,26 utóbbi a „késedelem nél-
kül” 27 szóhasználatot alkalmazza. Emellett közölni kell az adatok törlésének várható 
időpontját, illetve azt, ha azok immár ténylegesen törlésre is kerültek.28 

− (2) Információt az Európai Unió más tagállamának bűnügyi nyilvántartásából a Bnytv. 
mellékletében szereplő formanyomtatvány alkalmazása mellett, az ott megjelölt adat-
körben nyomozó hatóságok, ügyészségek, bíróságok igényelhetnek, azonban a kért ada-
tok csak a kérelemben pontosan megjelölt büntetőeljárás céljára használhatóak fel.29 

− (3) Az információcsere harmadik módja kérelemre történő adattovábbításnak minősül, 
amelynek a kerethatározat értelmében több formája is létezik. Egyrészt, amennyiben 
„valamely személy ellen folytatott büntetőeljárás céljából vagy büntetőeljárástól eltérő 
célból egy tagállam bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló megke-
resés érkezik.” Másrészt, amennyiben „egy személy a bűnügyi nyilvántartásban a rá 
vonatkozó információ közlésére irányuló kérelmet nyújt be, […] feltéve, hogy az érintett 
személy a megkereső vagy a megkeresett tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy ren-
delkezett, vagy ezen tagállamok állampolgára vagy állampolgára volt.” Harmadrészt, 
amennyiben „egy személy tájékoztatást kér a saját bűnügyi nyilvántartására vonatkozó-
an az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságától” an-
nak érdekében, hogy az a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságá-
hoz megkeresést intézzen.30 A hatályos Bnytv. csak a megkeresések előbbi két formája 
között tesz különbséget, továbbá az első esetben is az adatszolgáltatást pusztán büntető-

                                                           
24 Tanács 2009/316/IB határozata. 3. cikk (1)–(2) bekezdések 
25 A közölt adatok köre a Bnytv. 78. § (1) bekezdése alapján a következők: 
„a) az elítélt személyazonosító adatai, 
b) az ítélet kelte, jogerőre emelkedésének időpontja, az ítéletet hozó bíróság megnevezése, 
c) az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének helye, időpontja, a bűncselekmény megne-
vezése vagy jogi minősítése, valamint azokra a rendelkezésekre való hivatkozás, amelyeken a bűncse-
lekmény elbírálása alapult, 
d) a büntetésekre, az intézkedésekre és azok végrehajtására vonatkozó adatok.” 
26 Tanács 2009/315/IB kerethatározata. 4. cikk (2) bekezdés. 
27 Bnytv. 78. § (1) bekezdés. 
28 Bnytv. 78. § (2) bekezdés. 
29 Bnytv. 79. §. 
30 Tanács 2009/315/IB kerethatározata. 6. cikk (1)–(3) bekezdések. 
Megjegyzendő, hogy a harmadik lehetőség meghatározott határidő lejártához kötődik. Lásd részlete-
sen: Tanács 2009/315/IB kerethatározata. 11. cikk (7) bekezdés. 
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eljárás céljára teszi lehetővé. Ettől a megszorítástól csak abban az esetben tekint el, ha a 
megkeresés az állampolgárság szerinti tagállam kijelölt központi hatóságától érkezett. 
Magyar állampolgárok vonatkozásában az adatszolgáltatás alapjául a bűnügyi nyilván-
tartási rendszerben kezelt adatok szolgálnak, azonban ez nem terjed ki a büntetőeljárás, 
a kényszerintézkedés, valamint a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilván-
tartásaira. Ugyanakkor, amennyiben az érintett magyar állampolgárra vonatkozóan a 
tagállami ítéletek nyilvántartásában is szerepel adat, úgy az adattovábbítás erre a nyil-
vántartásra is vonatkozik.31 Nem alkalmazhatóak ugyanakkor a kerethatározat rendelke-
zései, hanem a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény32 alapján kell eljárni ab-
ban az esetben, ha nem magyar állampolgár tekintetében érkezik megkeresés.33 A telje-
sítésére egyebekben – a kerethatározat rendelkezéseinek megfelelően – az első esetkör-
be tartozó megkeresésekre 10 munkanap, míg a második esetében 20 munkanap áll ren-
delkezésre.34 
 

2.2.2. A tagállamok bűnügyi nyilvántartásai közötti adatátvétel és adattovábbítás 
 
A nemzetközi adatátvétel és adattovábbítás szabályai a Bnytv. alapján korlátozottak, ugyan-
is a bűnügyi nyilvántartási rendszerből, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus ada-
tok nyilvántartásából adatok átadására pusztán meghatározott körben van lehetőség. Ennek 
egy fajtáját képezi az Európai Unió kötelező jogi aktusainak rendelkezésein alapuló adat-
igénylés. 

A Bnytv. a Prümi Szerződésnek,35 illetve az annak tartalmát az Európai Unió jogi keret-
rendszerébe átültető határozat36 rendelkezéseinek megfelelően rendezi az automatikus talá-
lati hozzáférést. Eszerint a tagállamok ugyanis „hozzáférést biztosítanak egymás számára 
automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rend-
szereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz.” A rendszer ún. „találat/nincs találat” 

                                                           
31 Bnytv. 80. § (1)–(3) bekezdések. 
32 Lásd: 1959. április 20-i Európai egyezmény a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről. Hazánkban kihirdet-
te: 1994. évi XIX. törvény a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegély-
ről szóló európai egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről. 
33 Bnytv. 80. § (4) bekezdés. 
34 Bnytv. 80. § (1) bekezdés és 80/A. §, továbbá a Tanács 2009/315/IB kerethatározata. 8. cikk. 
35 A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köz-
társaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között létre-
jött, különösen a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés, valamint az illegális migráció elleni küz-
delemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló szerződés (Továbbiakban: 
Prümi Szerződés.)  
36 A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon át-
nyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről. HL L 
210., 06/08/2008, 1–11. (Továbbiakban: Tanács 2008/615/IB határozata.) 
Lásd részletesen: Thierry BALZACQ–Didier BIGO–Sergio CARRERA–Elspeth GUILD: Security 
and the Two-Level Game: The Treaty of Prüm, the EU and the Management of Threats, Centre for 
European Policy Studies. CEPS Working Documents. No. 234, January 2006. Lásd: http://www. 
ceps.be/book/security-and-two-level-game-treaty-pr%C3%BCm-eu-and-management-threats (Letöl-
tés dátuma: 2014. március 11.) 
Thierry BALZACQ: The Treaty of Prüm and the principle of loyalty (Art. 10 EC). Briefing Paper. 
European Parliament. Directorate-General Internal Policies Policy. Unit C. Citizens' Rights And 
Constitutional Affairs January 2006. Lásd: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/ 
join/2006/378269/IPOL-LIBE_NT(2006)378269_EN.pdf (Letöltés dátuma: 2014. január 08.) 
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alapon működik, amely szerint találat esetén a rendelkezésre álló személyes adatok és 
egyéb információk átadására a megkeresett tagállam nemzeti joga alapján, így a jogsegélyre 
vonatkozó szabályokat is beleértve, kerülhet sor.37 

Az automatikus találati adathozzáférés a Bnytv. alapján bűnmegelőzés és büntetőeljárás 
lefolytatása céljából az ujj- és tenyérnyomat, valamint büntetőeljárás lefolytatása céljából a 
DNS-profil elektronikus úton történő összehasonlítását teszi lehetővé a bűnügyi és rendé-
szeti biometrikus adatok nyilvántartásában kezelt adatokkal. A nyilvántartás adattartalma 
alapján tehát a gépjárműadatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé. Amennyiben a 
rendszerben találat merül fel, úgy ennek tényét, valamint a szakrendszeri azonosító kódot a 
szakértői nyilvántartó szerv automatikusan megküldi. Ez utóbbi a DNS-profilhoz, valamint 
az ujj- és tenyérnyomathoz hozzárendelt egyedi azonosító. Ha nincs találat, úgy annak té-
nyét is hasonló módon közli.38 

 Tekintettel arra, hogy az adatigénylés és továbbítás nem pusztán egyirányú, így termé-
szetesen az a magyar hatóságok megkeresése alapján is megvalósulhat.39 Sőt, amennyiben 
bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített anyagmaradványból meghatározott DNS-profil vonatkozásában kerül sor automa-
tikus összehasonlításra, úgy egyezés esetén ennek tényét, illetve a szakrendszeri azonosító 
kódot azonnal közlik azzal a nyomozó hatósággal, ügyészséggel vagy bírósággal, amelynek 
eljárásában az anyagmaradvány rögzítésre került.40 

 
3. Rendvédelmi szervezeti törvények bűnüldözési célú adatkezelési szabályai 
 
3.1. A Rendőrségről szóló törvény adatkezelési tartalmú szabályai 
 
A Rendőrségről szóló törvény41 (továbbiakban: Rtv.) értelmében a rendőrségi adatkezelés 
kiterjed: (1) bűnmegelőzési, felderítési, bűnüldözési feladatai ellátásához szükséges szemé-
lyes adatokra; (2) rendészeti és határrendészeti feladatainak ellátásához szükséges szemé-
lyes adatokra; (3) a rendőrség által lefolytatott közigazgatási eljárásban résztvevők szemé-
lyes adataira; (4) a segélyhívások fogadása keretében megismert személyes adatokat, illetve 
(5) a körözési eljárás lefolytatásához szükséges adatokra.42  

A rendőrségi adatkezelés területei a következők: (1) bűnüldözési; (2) rendészeti; (3) ha-
tárrendészeti; (4) közlekedési; (5) közigazgatási; (6) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési, 
továbbá (7) terrorizmust elhárító szerv adatkezelése. 

Az Rtv. többek között rendelkezéseket tartalmaz az Európai Unió tagállamai számára 
történő rendőrségi adat átadására is. Eszerint „rendőrségi adat az Európai Unió tagállamai, 
valamint az Európai Unió által létrehozott nemzetközi bűnüldöző szervezetek részére az 
Európai Unió jogi aktusának végrehajtását szolgáló törvény, illetve két- vagy többoldalú 
nemzetközi szerződés alapján az e törvényben meghatározott célból adható át.”43 A bűnül-
dözési célú adatkezelés keretében a rendőrség meghatározott bűncselekmények megelőzé-
se, felderítése és nyomozása érdekében a Vízuminformációs Rendszerhez (VIS) betekintés 

                                                           
37 Tanács 2008/615/IB határozata. (10) és (18) Preambulum-bekezdések. 
38 Bnytv. 85. § (1)–(3) bekezdések. 
39 Bnytv. 85. § (4)–(6) bekezdések. 
40 Bnytv. 85. § (7)–(8) bekezdések. 
41 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről. 
42 Rtv. 77. § (1) bekezdés. 
43 Rtv. 86. cikk (1) bekezdés. 
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céljából történő hozzáférést kezdeményezhet.44 A rendőrség a tagállamok bűnüldöző és 
igazságszolgáltatási szervei részére bűnüldözés, bűnmegelőzés és büntetés-végrehajtás, 
illetve továbbfelhasználás céljából – bizonyos feltételek mellett – bűnüldözési adatot to-
vábbíthat.45   

A Prümi Szerződésben biztosított, tagállami gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való 
közvetlen hozzáférés magyar jogszabályokba való átültetése részben a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló törvényben46 fedezhető fel – amely értelmében a gépjárműadatokhoz 
történő automatizált hozzáférés bűnmegelőzés, felderítés, nyomozás, büntető vagy szabály-
sértési eljárás lefolytatása, továbbá közrend és közbiztonság fenntartása érdekében biztosí-
tott47 –, részben pedig az Rtv. közlekedésrendészeti intézkedések címe alatt. A rendőri in-
tézkedések között tárgyalt, közlekedésrendészeti intézkedés céljából ugyanis az Európai 
Unió más tagállamának gépjárműadat-nyilvántartásaiban automatizált keresés folytatható a 
felhasználás céljának pontos megjelölése mellett.48 Ehhez hasonlóan nagy tömegeket vonzó 
eseményekkel, katasztrófákkal és súlyos balesetekkel kapcsolatos segítségnyújtás az Rtv. 
rendelkezései értelmében kiterjed a tagállamok mihamarabbi értesítésére a határokon átnyú-
ló hatásokkal járó eseményekről, illetve az ezekhez kapcsolódó információcserére is.49  

 
3.2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény adatkezelési tartalmú szabályai 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény50 adatkezelésre, nyilvántartásra, adatszol-
gáltatásra, adatátadásra és átvételre vonatkozó egyes szabályok című fejezete rendezi a 
bűnügyi adatkezelés kérdését tekintettel arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továb-
biakban: NAV) nyomozó hatósága bűnüldözési feladatainak ellátása érdekében bűnüldözési 
adatokat is kezel.51 A rendőrséghez hasonló módon a NAV is meghatározott bűncselekmé-
nyek megelőzése, felderítése, továbbá nyomozása érdekében a Vízuminformációs Rend-
szerhez hozzáférést kezdeményezhet.52  

Bűnüldözési célból a tagállamok és uniós adatkezelési rendszerek részére a NAV nyo-
mozó hatósága is továbbíthat személyes és bűnüldözési adatokat, illetve vehet át azokat 
tőlük.53 

 
4. A körözési nyilvántartási rendszer 
 
Az Országgyűlés 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el a körözési nyilvántartási rendszer-
ről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvényt,54 amely egyben 
hatályon kívül helyezte a személy és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. jogszabályt. 
Megalkotásának célja egy olyan jogi szabályozás kialakítása volt, amely az egyes eljárási 
                                                           
44 Rtv. 91/C. § (7) bekezdés. 
45 Rtv. 91/F. §. 
46 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról. 
47

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról. 27/A. §. 
48 Rtv. 45/A. §. 
49 Rtv. 46/E. § (1) bekezdés a) pont. 
50 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról. 
51 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról. 69. § (2) bekezdés. 
52 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról. 75. § (1) bekezdés. 
53 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról. 77. § (1) bekezdés. 
54 2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkuta-
tásáról és azonosításáról. 
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szereplők jogait és kötelezettségeit, valamint tevékenységüket pontosan meghatározza. En-
nek eredményeként „a rendőrség, mint a nyilvántartást vezető szerv és a rendőrség mint 
körözési eljárást végző (intézkedő) szerv feladatai és hatáskörei elkülönülnek.”55  

A körözési nyilvántartási rendszer részeit: a (1) körözött személyek nyilvántartása; (2) 
körözött dolgok nyilvántartása; (3) ismeretlen holttestek, holttestrészek nyilvántartása; (4) 
talált tárgyak nyilvántartása, valamint a (5) nyilvántartás használatára jogosultak nyilván-
tartása alkotják. 

Hazánk uniós tagságából eredően a rendőrség jogosult arra, hogy bűnüldözési és bűn-
megelőzési célból, továbbá a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében az Európai 
Unió más tagállamának gépjárműadat-nyilvántartásaiban automatizált keresést rendeljen el 
a gépjármű, illetve annak tulajdonosa és/vagy üzembentartója adataival kapcsolatban.56 

 
5. A tagállamok közötti bűnüldözési célú információcsere egyéb rendelkezéseinek imp-
lementálása 
 
Bűnüldözési információcsere a tagállamok igazságügyi és bűnüldöző hatóságai között 
azonban nem pusztán a széles értelemben vett bűnügyi nyilvántartások igénybevétele mel-
lett valósulhat meg. Hazánkban az információcsere több formáját az Európai Unió tagálla-
mai közötti bűnügyi együttműködésről szóló törvény rendszerezi.57   
 
5.1. Közvetlen tájékoztatás 
 
A Tanács az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tag-
államai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló 2006/960/IB keret-
határozatának,58 az ún. Svéd Kezdeményezésnek a magyar joganyagba történő átültetését is 
szolgálják a törvény közvetlen tájékoztatásra vonatkozó rendelkezései. Eszerint a tagállam-
okkal büntetőügyben folytatott eljárási jogsegély egyik módja a közvetlen tájékoztatás, 
amely két formában valósulhat meg. Egyrészt „magyar igazságügyi hatóság a folyamatban 
lévő vagy befejezett büntetőügyben a tagállami igazságügyi hatóságnak közvetlenül tájé-
koztatást adhat, illetve ilyen üggyel kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet.” Más-
részt a „nyomozó hatóság vagy az ügyész a büntetőeljárással kapcsolatban a bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsítható személy kilétének, tartózkodási helyének megállapítása, 
elrejtőzésének, a bűncselekmény befejezésének vagy újabb bűncselekmény elkövetésének 
megakadályozása végett, vagy késedelmet nem tűrő más okból a tagállami igazságügyi ha-
tóságtól vagy bűnüldöző szervtől közvetlenül tájékoztatást kérhet, illetve annak tájékozta-
tást adhat.”59  

                                                           
55 2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkuta-
tásáról és azonosításáról. Törvény indokolása. 
56 2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkuta-
tásáról és azonosításáról. 25. § (5) bekezdés. 
57 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. 
58 A Tanács 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, 
információ és bűnüldözési operatív információcseréjének leegyszerűsítéséről. HL L 386., 2006. 12. 
29., 89–100. (Továbbiakban: A Tanács 2006/960/IB kerethatározata.) 
Lásd részletesen: Valsamis MITSILEGAS: EU Criminal Law, Modern Studies in European Law, 
Oxford and Portland, Oregon, 2009, 252–256. 
59 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. 
49. §. 
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A tájékoztatás kérésére, illetve teljesítésére vonatkozóan a kerethatározat rendelkezései-
nek megfelelően formanyomtatvány áll rendelkezésre,60 szigorú eljárási határidők előírása, 
továbbá szűk körű megtagadási okok mellett. 

 
5.2. Az Europol és Eurojust információcserében betöltött szerepe 
 
Hazánkban „az Europollal történő kapcsolattartással és információcserével összefüggő 
feladatokat a NEBEK látja el.” Ez azonban nem korlátozza azt, hogy a hatáskörrel rendel-
kező hatóságok – így a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és üldözésére feljogo-
sított szervezetek – közvetlenül is kapcsolatot tartsanak fenn az Europollal.61 Az informá-
ciócsere, továbbá a nyílt és a minősített adatok átadása vonatkozásában a Nemzetközi Bűn-
ügyi Együttműködési Központ (továbbiakban: NEBEK) vezetője szakmai felügyeletet gya-
korol. A NEBEK információcserében betöltött központi szerepét a következők bizonyítják: 
(1) a hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek minden olyan adatot átadni a NEBEK-
nek, amely az Europoltól érkezett; (2) kötelesek tájékoztatni a NEBEK-et, amennyiben az 
Europoltól információk, nyílt vagy minősített adatok átadására vonatkozó megkeresés érke-
zett, továbbá az arra megküldött válaszról; (3) a NEBEK jogosult arra, hogy a megkeresés 
teljesítését meghatározott okokra tekintettel megtiltsa; (4) a NEBEK jogosult – meghatáro-
zott körben – személyes adat és a bűnüldözési adat kezelésére, átvételére, továbbítására, 
továbbá a szükséges információk megszerzése érdekében megkeresi az érintett hatáskörrel 
rendelkező magyar hatóságot.62 

A NEBEK információcserében betöltött szerepe azonban túlmutat az Europollal történő 
kapcsolattartáson, hiszen: (1) teljesíti az OLAF-tól érkezett adatigénylést; (2) ellátja a 
SIRENE Iroda feladatait (3) ellátja a vízuminformációs rendszerhez a tagállamok kijelölt 
hatósága feladatait; (4) ellátja az Europol számára a kijelölt nemzeti központi hozzáférési 
pont feladatait; (5) jogosult személyes és bűnüldözési adat kezelésére, átvételére és továbbí-
tására nemzetközi vagy uniós bűnügyi együttműködés céljából; (6) adatot továbbít az 
Europol Információs Rendszer részére.63 

Az Eurojust akár testületként, akár a nemzeti tag útján jár el, jogosult arra, hogy az 
ügyésztől a feladatainak ellátásához szükséges információ átadását kérje. Magyar igazság-
ügyi hatósággal az információcserét a magyar nemzeti tag útján kell lebonyolítani.64 

  
6. Záró gondolatok 
 
A Kormány 2014. április 3-án fogadta el az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített 
bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részle-

                                                           
60 Lásd: 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés-
ről. 2. és 3. sz. mellékletek. 
61 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. 
167. § (1) és (2) bekezdések. 
62 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. 
167. § (4)–(8) bekezdések. 
63 1999. évi LIV. törvény az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűn-
ügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről, 3–4. §. 
64 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. 
174–177. §. 
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tes szabályairól szóló rendeletét,65 amely a bűnüldözési célú adatkezelés és adatszolgáltatás 
vonatkozásában a legfrissebb hazai jogforrásnak tekinthető. Rendelkezései kiterjednek az 
együttműködő tagállam felé kezdeményezett automatikus találati adathozzáférés, illetve az 
egyértelmű egyezést követendő eljárás részletes szabályaira. Eszerint, amennyiben DNS-
profil, illetve ujj- és tenyérnyomat adatokkal való keresés találatot eredményezett, úgy a 
személyazonossággal kapcsolatos adatok megszerzésére a fentebb tárgyalt, közvetlen tájé-
koztatás útján van lehetőség. Hasonló hozzáférés biztosított a tagállamok gépjármű-
nyilvántartási adataihoz. A megkeresések megküldésének és teljesítésének leegyszerűsítése 
érdekében erre rendszeresített formanyomtatványok állnak rendelkezésre. 

Jól látható, hogy a bűnüldözési célú adatkezelés rendszere mind a bűnügyi nyilvántartá-
sokat, mind pedig a bűnüldöző hatóságok közötti információcserét tekintve rendkívül 
komplex egységet képez mind Európai Uniós, mind pedig nemzeti szinten egyaránt. A vo-
natkozó szabályok feltérképezése meglehetősen komoly feladat, hiszen igen magas azon 
jogszabályok száma, amelyek habár közvetett módon is, de tartalmaznak bűnüldözési adat-
kezelésre vonatkozó rendelkezéseket. Véleményem szerint kérdéses, hogy vajon szükséges-
e ezeknek a szabályoknak az egységesítése, vagy esetleg továbbra is a jelenlegi szegmentált 
szabályozás fenntartása indokolt. 

 
 

                                                           
65 A Kormány 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített 
bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabá-
lyairól. 
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