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I. A KUTATÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA 
 
 

 
A kutatás kiindulópontja a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés, leginkább 

pedig ezek büntetőeljárásban elfoglalt helye, szerepe. A bűnüldözés, bűnfelderítés 

rendkívül sokoldalú, szerteágazó eszköztárában sajátos helyet foglalnak el a titkos 

adatgyűjtési eszközök, amelyek alkalmazása alapvetően érinti a magánszférához való 

jog terrénumát, beavatkozást jelentenek az emberi méltósághoz való jogba azon 

jellegadó sajátosságukból kifolyólag, amely egyben az alkalmazásuk hatékonyságának 

is elsődleges biztosítékaként szolgál, azaz, ezen eszközök és módszerek 

alkalmazásának ténye önmagában titoknak minősül, ekként a célszemély, valamint az 

érintett személyek nincsenek tisztában azzal sem, hogy velük szemben, őket érintően 

alapjogaikat jelentős mértékben sértő műveletek vannak folyamatban, melyből 

kifolyólag ezen esetekben e személyek el vannak zárva minden olyan lehetőségtől, 

amelyek a nyílt nyomozási eljárás során az állam büntetőigényének érvényesítése 

érdekében eljáró szervek tevékenységével szemben őket – a büntetőeljárás 

jogállamiságból fakadó garanciáin alapulva – megilletik.  

 Mindazonáltal a bűnüldözés hatékonyságához fűződő érdek a fentiekkel 

szemben is indokolja a titkos eszközök alkalmazását, olyan, a bűnözés súlyosabb 

formáihoz köthető esetekben, amikor a hagyományos, nyílt eszközökkel történő 

felderítés nem vezet eredményre, különösen a konszenzuális, valamint konspiratív 

bűnözés és a szervezett bűnözés területén. A titkos felderítés a kriminalitás ezen 

formái kapcsán pedig nem csupán a klasszikusnak nevezhető követő típusú, a 

bűncselekmény elkövetésére reagáló, de a proaktív, azaz a bűnelkövetés 

lehetőségeinek feltérképezésére irányuló, rendőri munka kapcsán is szerephez jut – 

sőt, a szervezett bűnözés kapcsán a proaktív titkosrendőri tevékenység az ezen 

bűnözési formával szembeni küzdelem egyetlen hatékony eszközének tekinthető. 

Mindezekre tekintettel a dolgozatomban először a titkos eszközök és módszerek 

általános jellegzetességeit kíséreltem meg bemutatni és elhelyezni a bűnügyi felderítő 

munka keretei között. Ezt követően vizsgáltam a vonatkozó hazai szabályozást 
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részleteiben, a dolgozat büntető eljárásjogi tematikájának keretein belül maradva a 

bűnüldözési-igazságszolgáltatási célú titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés 

területeire koncentrálván, ugyanakkor nem mellőzve a nemzetbiztonsági célú 

műveletek specialitásainak bemutatását sem, ugyanakkor nem a nemzetbiztonsági, 

hanem a bűnügyi munka szemszögéből. 

Ebben a körben nem kifejezetten a kriminalisztikai sajátosságokra fektettem 

hangsúlyt kutatásaim során, hanem sokkal inkább az alkalmazás általános feltételeit és 

az egyes eszközökre vonatkozó szabályozás minőségét vettem górcső alá. 

 A fentiekből is kitűnik, hogy a dolgozat témáját tekintve első részében 

alapvetően a jogalkotás területén - álláspontom szerint a jogalkalmazás területén is – 

megfigyelhető, a bűnüldözés hatékonyságának és az emberi jogok, s ezekhez kötődően 

a büntetőeljárásbeli garanciális normákban megnyilvánuló jogállami értékek védelme 

közötti egyensúly megteremtésére irányuló igény megvalósítását vizsgálja, a hazai 

szabályozásra koncentrálván. Természetesen mindez igaznak tekinthető a 

büntetőeljárásra általánosságban is, azonban ezen a területen a fentiek éppen a 

titkosság folytán jutnak kiemelkedő szerephez. Figyelemmel arra, hogy a legszorosabb 

értelemben vett magánéletébe való súlyos beavatkozás ellenére sem áll fenn a 

lehetősége a titkos eszköz alkalmazásával érintett személynek arra, hogy minderről 

tudomást szerezzen – legfeljebb a műveletek befejezését követően -, a potenciális 

jogsérelem orvoslására sem áll rendelkezésére semmifajta jogorvoslati lehetőség, 

önmagában a szabályozásnak kell olyan minőségűnek lennie, ami a beavatkozás során 

a visszaélésszerű magatartások akadályát képezheti, s emellett a titkos műveletek 

engedélyezéséhez, foganatosításához, ellenőrzéséhez kapcsolódó szervezeti rendszer is 

magába kell, hogy foglalja azokat a biztosítékokat, amelyekkel a beavatkozás 

önkényessége kizárható. Mindezen követelmények az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának következetes, mind a jogalkotást, mind a jogalkalmazást befolyásoló 

joggyakorlatában, a hazai – az alapjogi bíráskodás tekintetében jelentős mértékben a 

német hagyományokra támaszkodó – Alkotmánybíróság döntéseiben jelennek meg, 

ezen a területen egyrészt iránytűként, másrészt – pozitív értelemben vett - korlátokként 

szolgálva. Az alapjogi bíráskodás ezen gyakorlatában kialakult alapvető tételeket 

kiindulópontként használtam a magyar szabályozás – és leginkább a dolgozat 
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bizonyítással foglalkozó harmadik részében a jogalkalmazás – kritikai szempontú 

bemutatásakor, elemzésekor. 

 A határon átnyúló bűnelkövetés több esetben úgyszintén a szervezett 

bűnözéshez köthető – legyen szó kábítószer-bűncselekményekről, 

embercsempészésről stb. -, ekként az ezen kriminalitással szembeni küzdelem 

területén is felmerül a titkos eszközök iránti igény, másrészt pedig mind az egyes 

országok bűnüldözési és igazságszolgáltatási szervei közötti kooperációt, mind a 

különböző államok területi szuverenitását érintő tevékenységeket is megkövetel, 

melyek körültekintő szabályozása, s ezen szabályok végrehajtása különösen a titkos 

eszközök alapjogi szempontból a fentiek szerint rendkívül érzékeny területén jelentős. 

Mindezekkel szoros összefüggésben a rendőri együttműködés témaköre az Európai 

Unió hazánkat is alapvetően érintő, s több vonatkozásban a hazai büntetőpolitikát, 

büntető jogalkotást és jogalkalmazást is változó mértékben, mind direkt, mind indirekt 

módon befolyásoló szerepvállalásával, különösen az uniós normákat tekintve bír 

jelentőséggel. Erre is figyelemmel, dolgozatom második részét a határon átnyúló 

bűnözéssel szembeni küzdelem, elsősorban az Európai Unió keretei között 

alkalmazható eszközrendszer – s ezzel összefüggésben az „európai büntetőjog” alapjai 

és legújabb, tematikai szempontból releváns, tendenciái – vizsgálata képezi, 

koncentrálván a titkos eszközök határon átnyúló alkalmazhatóságára, a széles 

értelemben vett rendőri kooperáció kialakulására, jogi alapjaira, működésére.  

 Kutatásom fő célját az alapvetően az Európai Unión belüli kooperációval együtt 

a titkos eszközök hazai büntetőeljárásbeli funkciójának, s az ezek alkalmazása során 

beszerzett információk bizonyítékkénti felhasználása, az ennek során felmerülő 

jogszabályi és jogalkalmazási sajátosságoknak a feltérképezése képezte. Így a dolgozat 

tematikailag harmadik részében a titkos eszközök alkalmazása során beszerzett 

információk funkcionális lehetőségei közül a büntetőeljárásbeli bizonyításban történő 

felhasználás kérdéseit vizsgáltam meg. Ennek során kitértem a felhasználás konkrét 

szabályaira, azok kritikai szemszögből történő elemzésére a hazai belső jogot tekintve, 

s egyúttal próbáltam a büntetőeljárás szemszögéből az ezen részt megelőzően 

megvizsgált témakörök kapcsán felmerült kérdéseket megválaszolni a határon átnyúló 

bűnüldözés eszközeivel beszerzett adatok felhasználhatósága, az ennek 
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egyszerűsítésére, egyszersmind hatékonyságának növelése irányuló a jelenkori európai 

büntetőjogot is e területen meghatározó korábbi eredmények, valamint a legújabb 

európai uniós tendenciák és konkrét jogalkotási produktumok figyelembe vételével. 

 A bizonyítékkénti felhasználás kérdéskörén belül ugyanakkor – kiindulván a 

titkos eszközök fentiekben több alkalommal említett specialitásaiból - különös 

jelentőséget tulajdonítottam a bizonyítási tilalmaknak, mind az elmélet, mind pedig a 

jogalkotás és a jogalkalmazás szemszögéből vizsgálván azokat. Ebben a körben 

fontosnak tartottam az egyes kontinentális és angolszász típusú büntető 

igazságszolgáltatási rendszerekben fellelhető mögöttes megfontolások, elméleti 

alapvetések és egyrészt a jogellenesen beszerzett bizonyítási eszközökből származó 

bizonyítékok felhasználhatósága kérdésének jogalkotási szinten történő rendezése 

metodikája (így generális vagy speciális, avagy mindkét típusú klauzulát tartalmazó a 

szabályozás; konkrét szankciót kilátásba helyez-e, s ha igen ez milyen kötőerővel bír a 

jogalkalmazóra, s milyen természetű stb.), másrészt a jogalkalmazásban megjelenő 

értelmezési kérdések alapos vizsgálatát. Ezen kiindulópontot felhasználva kutattam a 

magyar szabályozás és joggyakorlat ugyanezen kérdéseit, röviden kitérvén a releváns 

bizonyítási jog történeti aspektusaira. Ebben a körben az egyes de lege ferenda jellegű 

javaslatok mellett sokkal inkább a jogalkalmazás során felmerülő kérdésekre 

koncentráltam, azon megállapításból kiindulva, hogy a mind generális, mind speciális, 

mind pedig „rejtett” bizonyítási tilalmakat – habár sok esetben imperfect normaként – 

tartalmazó büntetőeljárás kódex esetében ezen tilalmak további jelentős cizellálása a 

kazuisztikus szabályozás veszélyét rejti magában, s azok egyedi esetekben történő 

alkalmazhatósága feltételrendszerét, s egyes tilalmak vonatkozásában az azokhoz 

fűződő szankciót a joggyakorlat alakítja ki a büntetőprocesszus alapelveinek, további 

szabályainak és a tilalmak kodifikálása mögötti megfontolásoknak a szem előtt 

tartásával. Ebből következően a kutatás részeredményeit e tekintetben összefoglaló 

megállapításaim nagyrészt a jogalkalmazás terrénumához tartoznak. 
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II. A KUTATÁS MÓDSZERE 
 

 
Kétségtelen, hogy a kutatás széles értelemben vett témája komplexitásából kifolyólag 

mind kriminalisztikai, mind európai jogi, mind alapjogi-alkotmányossági, mind pedig 

büntető eljárásjogi nézőpontot igényel, melyekből én dolgozatomban minden rész-

témakört tekintve a büntető eljárásjogi aspektust helyeztem előtérbe, azaz a 

dolgozatban kifejtett valamennyi kérdéskört ezen nézőpontból, a büntetőeljárásban 

elfoglalt helye, a felderítésben, nyomozásban, bizonyításban betöltött funkciója felől 

igyekeztem megközelíteni.  

 Mindez azt is jelenti, hogy a fentiekben felsorolt valamennyi szempontot 

érvényesíteni kívántam a kutatás során, azonban fontosnak tartottam, hogy a dolgozat 

tematikailag mégis egységes képet mutasson, amely egybevág azzal, hogy a kutatások 

során sem hagytam figyelmen kívül a fentiekben említett büntető eljárásjogi 

nézőpontot. 

 A dolgozat érinti a titkos adatgyűjtés hazai szabályozásának, a jogalkotással és 

a jogalkalmazással szemben az emberi jogok és a jogállam által támasztott 

követelményeket, az európai bűnügyi együttműködésen belül a rendőri együttműködés 

rendszerét, alapvető jogi nemzetközi és hazai jogforrási hátterét, szervezetét, s a titkos 

eszközökkel kapcsolatos együttműködési formákra vonatkozó szabályozást, a 

kooperáció során felmerülő legfontosabb problémaköröket, s végül mindezek alapján a 

beszerzett információk bizonyítékkénti felhasználásának kritériumait, mind pozitív 

oldalról (milyen módon „emelhetők be” a büntetőeljárásba a hatóságok által titkosan 

szerzett adatok), mind pedig negatív aspektusból (a jogellenesen beszerzett 

bizonyítékok sorsa). Mindezen témakörök álláspontom szerint önmagukban is 

rendkívül sok további kérdést vetnek fel, amelyek azonban nem kapcsolódnak a 

dolgozat tematikájához (például a rendőri együttműködés körében az adatbázisok 

kialakítása, az információcsere, s az ezekkel összefüggő adatvédelmi szabályozás - 

amelyek a gyakorlati forgalmat tekintve a rendőri kooperáció legjelentősebb 

területeiként említhetők, továbbá a makroszintű együttműködés stb.), így ezekre a 

kutatásom csupán részben terjedt ki, a dolgozatban ezen kérdéskörökre csupán 

utalások találhatók – olyan forrásokra, ahol mindezek részletes kifejtése megtalálható. 
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 Kutatásom és a dolgozat összeállításának célja az volt, hogy a titkos 

adatgyűjtési eszközök büntető eljárásjogban betöltött funkcióját mintegy 

vezérfonalként használva vizsgáljam meg ezen témakör minden releváns aspektusát, 

melynek eredményeként mind a bűnügyi kooperáción belül mind a rendőri 

együttműködés, mind annak határon átnyúló vonatkozásait is szem előtt tartva - a 

büntetőeljárásbeli bizonyítás kapcsán felvázolhatok egy rendszert, amely ekként a 

titkos eszközök funkcióját reményeim szerint maradéktalanul bemutatja. 

 Mindezek során tanulmányoztam a magánszféra védelme, a tisztességes 

eljáráshoz való jog és a jogorvoslati jog tekintetében az európai, valamint magyar és a 

német alapjogi bíráskodás gyakorlatát, ezek tükrében a titkos adatgyűjtés hazai 

szabályait, a büntetőperbeli bizonyítást egyfajta jogtörténeti aspektusból és a jelenkori 

gyakorlat és jogirodalom szemszögéből, a bűnügyi együttműködés rendszerét, különös 

tekintettel a rendőri kooperáció jelenségére, intézményeire, elsősorban ezek európai 

uniós vonatkozásait tekintve. 

 A fenti témakörök kutatásához tanulmányoztam mind a hazai, mind az 

együttműködés témakörét érintően túlnyomórészt idegen nyelvű nemzetközi 

szakirodalmat, az alapjogi és ítélőbírósági gyakorlatot, konzultáltam a témaköröket 

érintően magyar és külföldi, elméleti és gyakorlati szakemberekkel. Az ekként szerzett 

információkat összegezvén, az egyes álláspontokat ütköztettem, ideértve egyrészt a 

jogtudományon belül ugyanazon témakört érintő állásfoglalásokat, másrészt a 

gyakorlatban eltérő döntéseket, harmadrészt pedig a jogtudomány és joggyakorlat 

eredményeit egymással egybevetve is megvizsgáltam. Az egyes kérdéseket tekintve 

igyekeztem ekként bemutatni a mértékadó álláspontokat, s ezek tekintetében állást 

foglalni, esetenként ajánlásokat megfogalmazni részben a jogalkotás, részben a 

jogalkalmazás területét érintően. 

 Habár a dolgozat alapvetően teoretikus jellegű, a fentiek szerint arra 

törekedtem, hogy a jogalkalmazás terén is hasznosítható eredményeket mutassak be.  
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III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 

 

Mint azt a korábbiakban már igyekeztem felvázolni, s a dolgozatban is hangsúlyozni, a 

kutatások és a disszertáció kiindulópontja a titkos adatgyűjtési eszközökre vonatkozó 

szabályrendszer, a kodifikációval és a jogalkalmazással szemben támasztott 

követelményrendszer, s mindezeknek egy európai uniós kooperációs kontextusba 

helyezése, míg az ezen témakörökön belül írtak alapjául szolgálnak a dolgozat 

harmadik tematikai egységének, a büntetőeljárásbeli bizonyítás kérdéskörének. 

Mindezekből fakadóan a disszertáció ezen három, részben tematikailag is 

elkülöníthető, mégis – szándékom szerint – egymáshoz logikailag szorosan kapcsolódó 

része keretein belül helyeztem el azokat a megállapításokat, amelyeket akár a 

jogalkotás, akár a jogalkalmazás tekintetében tettem – ezek adott esetben konkrét 

szabályozási javaslatok, máskor a kodifikáció tekintetében eddig figyelembe nem vett 

aspektusokat igyekeznek kínálni, harmadrészt pedig a meglévő normák 

alkalmazásának folyamatához kapcsolódnak. Ennek megfelelően a dolgozat nem 

tartalmaz egyfajta következtetéseket összegző fejezetet – ezek mind a tematikailag 

álláspontom szerint megfelelő helyen kerültek elhelyezésre, s ezek közül az alábbiakat 

kívánom kiemelni. 

 I.1.  Fontosnak tartom, hogy a jelenleg több különböző szabályozási 

tárgykörrel bíró törvényben (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény - Rtv., a 

Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény - Vptv., az ügyészségről szóló 

1972. évi V. törvény - Ütv., a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 

törvény - Nbtv.) elhelyezett titkos információgyűjtési szabályok – például fogalom-

használatukat tekintve - egységesek legyenek, nem csupán egymással, de a 

büntetőeljárási kódexben elhelyezett, a titkos adatszerzésre, valamint a nyílt 

nyomozásra vonatkozó normákkal összhangban álljanak, mely nem csupán a hazai 

jogalkalmazás, de a nemzetközi kooperáció szempontjából is jelentős - nem kevésbé 

fontos ez álláspontom szerint akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy az általános 

politikai környezet – s ezen keresztül a jogalkotói lehetőség - nem feltétlenül, s nem 

minden esetben alkalmas ezen jogszabályok megfelelő módosítására (így például a 
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nyomozás megtagadása, a lakás – magánlakás fogalma, az ügyész jogköre a titkos 

adatszerzés kapcsán igényelnek tisztázást, s ez utóbbi nem csupán a fogalmi tisztaság 

okán). 

 I.2.  Mint arra fentiekben már utaltam, az emberi jogok és a jogállamiság által 

támasztott követelmények mind a jogalkotás (ideértve a belső kodifikációt és, 

elsősorban az Emberi Jogok Európai Egyezményéből kiindulva, a nemzetközi és az 

európai uniós szabályozást is), mind a jogalkalmazás szempontjából – elsősorban a 

jellegadó titkosságból, s ennek már említett alapjogi és szervezeti implikációiból 

kifolyólag – még sokkal jelentősebbek, mint a nyílt felderítés, nyomozás és perbeli 

bizonyítás általános normái esetében, mint ahogyan a büntetőeljárási kódexben 

definiált garanciák is. Mindezen alapvető követelményeket álláspontom szerint a titkos 

adatgyűjtés kapcsán mindezen területeken – s természetesen az elméleti munka 

esetében is – állandóan, minden esetben, minden tervezési, döntéshozatali és 

végrehajtási folyamat esetén teljes körűen szem előtt kell tartani. Annak ellenére, hogy 

ez a megállapítás általánosnak, magától értetődőnek tűnhet, tapasztalataim szerint a 

jogállamiságból és az emberi jogokból fakadó követelmények elsődlegességének 

hangsúlyozása, különösen ezen a területen, sajnálatos módon egyáltalán nem 

tekinthető feleslegesnek. 

 I.3.  A normavilágosság követelményével összefüggésben alapvető 

fontossággal bír, hogy a titkosszolgálati eszközök alkalmazása kapcsán már maga az 

eljárási rend kellő garanciát nyújtson az egyén jogainak érvényesülésére, hiszen a 

hatékony jogorvoslat követelménye a titkos adatgyűjtés területén nem biztosítható. 

Ezen a területen előrelépést jelentene a bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről 

szóló T/4192. számú törvényjavaslat, amely a jelenlegi „valószínűsíthető”, „aránytalan 

nehézséggel járna” kifejezések használata helyett az alkalmazás feltételeinek 

meghatározásakor az „elengedhetetlenül szükséges” és „más módon nem szerezhető 

meg” kritériumokat vezeti be, amelyek álláspontom szerint a szubszidiaritás és a 

szükségesség-arányosság követelményével is összhangba hozhatják a titkosszolgálati 

eszközök alkalmazására vonatkozó előfeltételek rendszerének szabályozását, mely 

sajnálatos módon jelenleg a büntetőeljárási kódexben a titkos adatszerzés kapcsán sem 

felel meg a fenti követelménynek. 
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 I.4.  Mindezek mellett a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre 

vonatkozó szabályozás esetében pedig megfontolandónak tartom a titkos adatszerzés 

esetében fellelhető bírói (kis túlzással) monitoring – pontosabban pedig: az ad hoc 

ellenőrzés lehetősége – bevezetését, ugyanis erre vonatkozóan sem az Rtv., sem a 

Vptv. vagy éppen az Nbtv. nem tartalmaz rendelkezéseket. Ezen jogintézménynek a 

bűnüldözési célú titkos információgyűjtés kapcsán történő bevezetése indokoltnak 

tűnik, figyelemmel arra, hogy a nem bírói engedélyhez kötött eszközök esetén is 

felmerülhet törvénysértés, melynek effajta kontrollja nem csupán a jogellenesség 

mihamarabbi megszüntetését, hanem indirekte a minél körültekintőbb végrehajtást is 

eredményezhetné, ekként pedig a hatékonyság kapcsán is előrelépést jelenthetne – 

természetesen jelentősége elsősorban az alapjogok védelme szempontjából lehetne. 

Figyelemmel arra, hogy a bírói engedélyhez nem kötött eszközök alkalmazásának a 

büntetőeljárás folyamán sincsen akadálya, a bírói szerepvállalás ebben a körben ezen 

okból is indokolt lenne, hiszen a titkos adatszerzés esetében létezik is ez a 

jogintézmény. Ugyanakkor természetesen a bírói monitoring a büntetőeljárást 

megelőző szakban is hasonló szereppel bírhatna. Álláspontom szerint a felderítés – 

nyomozás jelenlegi szisztémájától sem lenne idegen egy effajta megoldás, 

figyelemmel például arra, hogy a bíróság az engedélyezés kapcsán a felderítési 

szakban jelenleg is bír garanciális szereppel, továbbá a fent említett törvények is 

tartalmazzák törvénysértés esetére a műveletek megszüntetésének „szankcióját”, 

csupán a külső kontroll hiányzik. A fenti szabályozás egyúttal összhangban lenne a 

strasbourgi bíróság joggyakorlatában kialakult követelményekkel is. 

 I.5.  Véleményem szerint kodifikációs szempontból nézve, az alapjogi 

kritériumokkal összeegyeztethető a szabályozás olyan rendszere, ahol a titkos 

eszközökre vonatkozó alapvető szabályokat törvények tartalmazzák, ezzel nem csupán 

a megismerhetőség követelményének eleget téve, hanem egyúttal biztosítván, hogy a 

legfontosabb szabályokat egy demokratikusan választott testület fogadja el. Másrészről 

azonban az egyes eszközök alkalmazásának részletes szabályai lefektetésre 

kerülhetnek egyéb, a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szinten álló normákban is, 

amelyek a törvényekhez képest egyszerűbben módosíthatók, így a bűnüldözés 
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kihívásaihoz könnyebben formálhatók, természetesen a törvényekben lefektetett 

garanciák betartásával. 

 I.6.  Az Rtv. jelenleg nem rögzíti a titkos információgyűjtés feltételrendszere 

keretében annak ultima ratio jellegét, mint ahogyan az Ütv. sem. Véleményem szerint 

ugyanakkor ezen törvényekben is szükséges lenne rögzíteni – mint ahogyan az 

egyébként a Vptv-ben és az Nbtv-ben szerepel -, hogy csupán abban az esetben 

alkalmazhatók, ha a meghatározott feladatok ellátáshoz (célhoz kötöttség) szükséges 

adatok más módon nem szerezhetők meg. 

 I.7.  A célhoz kötöttség kapcsán jegyzem meg, hogy az Rtv-ben rögzített, a 

bűncselekmény elkövetésének csupán absztrakt veszélyét megkövetelő általános 

bűnmegelőzési cél nem felel meg a titkos eszközök szabályozásával szemben a 

jogbiztonság, az előrelátható következményekkel bíró egyértelmű normatartalom 

követelményének. Erre tekintettel tehát szükséges lenne rögzíteni, hogy titkos 

információgyűjtés bűncselekmény jövőbeni elkövetésére közvetlenül utaló konkrét 

adat birtokában alkalmazható bűnmegelőzési célból – ellenkező esetben az általános 

bűnmegelőzési cél könnyen összekapcsolódhat a gyakorlatban a titkosan szerzett 

adatok „készletre” történő gyűjtésével, amely több alapjogi aspektusból is problémákat 

vet fel. 

 I.8.  Az Rtv. tartalmazza az ellenőrzött szállítás definícióját, amely alapján 

azonban az „nemzetközi bűncselekmény” esetén alkalmazható, amely fogalom-

használat a jelenlegi büntetőjogi felfogással nincsen összhangban, figyelemmel arra, 

hogy az ellenőrzött szállítás a transznacionális, határon átnyúló bűnözéssel szembeni 

küzdelemben tölthet be komoly szerepet – itt is fontosnak tartom az egységes, 

egyértelmű fogalomhasználatot. Megjegyzem továbbá, hogy a célok körét is szűken 

vonja meg a definíció, így például nincsen figyelemmel arra, hogy adott esetben nem 

csupán a figyelemmel kísérés, de az aktív beavatkozás is része lehet a műveletnek, 

melynek során mód nyílhat a szállítmány kicserélésére. 

 I.9.  A titkos adatszerzés feltételrendszere nem érvényesíti az eszközök 

alkalmazhatóságának ultima ratio jellegét, tekintettel arra, hogy a lehetővé teszi azt 

akkor is, ha más módon a bizonyíték beszerzése aránytalanul nagy nehézséggel járna. 

Habár a jelenlegi szabályozás rögzíti vagylagosan a „más módon a bizonyíték 



 12 

beszerzése kilátástalan” kitételt is, annak a fentiek tükrében valójában nincsen 

funkciója. 

 I.10.  Másrészről a Be. a titkos adatszerzés célszemélyei között felsorolja azt, 

akinek a gyanúsítottal vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személlyel 

való bűnös kapcsolattartására adat merült fel, vagy ilyen kapcsolata megalapozottan 

feltehető. Figyelemmel azonban arra, hogy a törvény elmulasztja a „bűnös 

kapcsolattartás” fogalmát definiálni, a normavilágosság követelménye ehelyütt is 

csorbát szenved. Ahol a jogalkotó bűncselekmény megalapozott gyanújának 

felmerülését kívánja meg, azt explicite kimondja a Be-ben; álláspontom szerint jelen 

esetben is célszerű lett volna ezt megtenni, azzal, hogy adott esetben ezen kör 

szélesíthető például előkészületi jellegű magatartások felsorolásával, így az nem 

csupán a büntetőjogi felelősséget meglapozó magatartásokat öleli fel, ugyanakkor a 

norma tartalma egyértelmű lenne, s kizárná az indokolatlan diszkréció lehetőségét. 

 I.11.  Szintén nem felel meg a jogbiztonság kritériumának az „ilyen kapcsolat 

megalapozottan feltehető” kitétel, ugyanis amennyiben azt úgy értelmezzük, hogy a 

feltételezés alapjául konkrét rendelkezésre álló adatot kíván meg (mint ahogyan a 

„megalapozottan” kifejezés a büntetőeljárásban értelmezhető más esetekben), akkor 

szükségtelen lenne, hiszen ugyanezt már az előző tagmondatban rögzítette a jogalkotó, 

amennyiben pedig ilyen adat nem lenne szükséges, akkor puszta feltételezésről 

beszélhetnénk, ami pedig nem szolgálhat alapjául titkos adatszerzés elrendelésének. 

Mindezek alapján ezen kritérium Be-ből történő törlése megfontolásra érdemes. 

 II.1.  A rendőri együttműködés alapvető szabályainak rögzítése nem csupán a 

kooperáció hatékonysága, de a kontroll miatt is jelentőséggel bír – különösen a titkos 

eszközök területén. Ugyanakkor fontos mérlegelni minden egyes esetben, hogy az 

adott tárgykör milyen szintű szabályozást igényel, s az egyes államok közötti 

együttműködés intenzitásától függően melyek rögzítendők multilaterális, melyek 

bilaterális keretek között, s melyek azok a szabályok, amelyek belső jogforrásokban 

rögzítendők. Ebben a rendszerben speciális helyet foglal el az Európai Unió és az 

„európai büntetőjog”, nem csupán a sajátos kooperációs rendszer kialakítása, de az 

uniós jogalkotásnak a tagállamok belső büntetőjogi szabályozására gyakorolt 

közvetlen és közvetett hatása folytán is. 
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 II.2.  Mind a szabályozás, mind ezzel összefüggésben a kooperációs struktúra 

tekintetében kiemelkedő jelentőséggel bír az átláthatóság, s mind a jogalkotás, mind a 

mindennapi együttműködés területén a folyamatos képzés, az egyes államok 

jogrendszerei, büntető igazságszolgáltatása, szervezeti eltérő működési sajátosságainak 

ismerete. Ezzel összefüggésben a mindennapi kooperáció területén – ideértve akár a 

mikorszintű, akár a makroszintű együttműködést – rendkívül fontos a kölcsönös 

bizalom, amely egyrészt személyes kapcsolatok, másrészt pedig az egymás felé 

irányuló megkeresések rendszeres, megfelelő végrehajtása, s a többi állam 

jogrendszerének megfelelő ismerete, adott esetben a releváns területen a közös alapok 

kialakítása segíthet. 

 II.3.  Az állami szuverenitás témaköre nem csupán az államok közötti 

együttműködés, hanem az egyes tagállamok és az Unió egyes intézményei (Europol, 

Eurojust, OLAF, esetlegesen a jövőre tekintve az Európai Ügyészség) közötti 

kooperáció tekintetében, valamint az ún. „európai büntetőjog” kialakulása, bel- és 

igazságügy területét érintő uniós jogalkotás tekintetében is felmerül. Tekintettel arra, 

hogy a kormányközi együttműködés keretében jelenleg is léteznek büntetőjogi 

szabályok, a jövőre tekintettel bizonyos büntetőjogi normák uniós hatáskörbe utalása, 

egységesítése vet fel alapvető kérdéseket. 

 II.4.  A jogharmonizáció azonban önmagában nem biztosítja a bűnügyi 

együttműködés hatékonyságát, hiszen az államok jogi hagyományaiból és aktuális – 

elsősorban természetesen saját, belső társadalmi viszonyaikhoz igazított - 

kriminálpolitikai célkitűzéseiből fakadó eltérések is a hatékonyság gátjául 

szolgálhatnak, mindazonáltal harmonizációs intézkedésekkel nem oldhatók fel. Ide 

tartozik egyrészt a büntetőeljárási rendszerek eltérő volta. Az angolszász és a 

kontinentális rendszer különbségeinek illusztrálására e körben elegendő megemlíteni a 

például a keresztkérdezés rendszerét, a szóbeliség érvényesülését, ami összefügg a 

bizonyítási rendszerek között tapasztalható különbségekkel is. Másrészt ebbe a körbe 

sorolhatók a bűnüldöző szervek strukturális különbségei is. 

 II.5.  A mikroszintű kooperáció kérdéseit tekintve kiemelendő, hogy a 2000. 

május 29. napján kelt az Európai Unió tagállamai közötti Kölcsönös Bűnügyi 

Jogsegélyről szóló Egyezményben a titkos adatgyűjtési eszközök területéhez 
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kapcsolódóan folytatott nemzetközi együttműködés területén első alkalommal rögzített 

forum regit actum elv jelentős előrelépést jelent nem csupán az országhatáron átnyúló 

műveletek lefolytatása, de - a büntetőeljáráshoz kapcsolódván – az ezek során 

beszerzett adatok bizonyítékkénti felhasználása megítélése kérdésében is, ekként 

áthidalván az egyes országok büntető igazságszolgáltatási rendszerei között fellelhető 

– még az Európai Unió tagállamai tekintetében is esetenként alapvetőnek tekinthető – 

eltéréseket, ezáltal a más tagállam területén beszerzett adatok bizonyítékkénti 

felhasználásának esetleges korlátait, elősegítvén a bűnüldözés – és a bizonyítás - 

hatékonyságának fokozása mellett a szabályozás átláthatóságát. Hasonló előrelépést 

jelentenek e tekintetben a kölcsönös elismerés elvén nyugvó további jogi aktusok (így 

például az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló kerethatározat). 

 II.6.  Az igazságügyi és a rendőri együttműködés konkrét határvonalai a 

nemzetközi jogforrások aspektusából egyrészt azoknak a belső jogszabályoktól eltérő 

szabályozási alapjaira, másrészt éppen a büntető igazságszolgáltatási rendszerek 

közötti különbségek folytán, korántsem rajzolhatók fel olyan egyértelműen, mint a 

hazai jogszabályok vizsgálata alapján. Ugyanakkor a bűnügyi kooperáció – és 

különösen annak a titkos eszközöket érintő része – területén véleményem szerint az 

együttműködés alapvető szabályainak multilaterális keretek között történő lefektetése 

nem csupán a hatékonyság követelménye aspektusából, de garanciális nézőpontból is 

fontos – különösen, ha a rendőri együttműködés kialakulására, alapvetően informális 

jellegére, továbbá arra is figyelemmel vagyunk, hogy a titkos adatgyűjtés területén 

hagyományosan minden államban a lehető legalapvetőbb, általános, ekként a 

jogbiztonság, az átláthatóság, az ellenőrizhetőség tekintetében csekély funkcióval bíró 

normák kerültek a múltban lefektetésre, feltéve, hogy léteztek ilyen szabályok 

egyáltalán, s a változások a strasbourgi bíróság, továbbá a nemzetközi műveletek 

komoly sikertelensége által kiváltott reakciók miatt következtek be. 

 III.1.  A titkosszolgálati módszerek felhasználásával beszerzett bizonyítási 

eszközökből származó bizonyítékok megbízhatósága, elfogadhatósága kapcsán 

különös figyelmet kell fordítani a beszerzés körülményeire, ezek ellenőrizhetősége 

pedig további problémákat vet fel a perrendszerű bizonyítás szemszögéből és emellett 

a bűnügyekben folytatott igazságügyi és rendőri együttműködés aspektusából is. 
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Ebben az összefüggésben ismételten visszautalok a titkos adatgyűjtés lefolytatása alatt 

gyakorolható ellenőrzés lehetősége megteremtésére, hiszen az ennek során felmerülő 

tényezők a perbeli bizonyítás során a legritkább esetben vizsgálhatók. 

 III.2.  E területen figyelmet kell szentelnünk a bizonyítási tilalmak 

témakörének, elsősorban azok jogalkalmazás során való érvényesülésének, továbbá az 

azok mögött fellelhető mögöttes indokoknak, melyek között fellelhetjük a további 

jogsértésektől való visszatartást, az ezekkel szembeni védelem biztosítását, a 

büntetőeljárás integritása megőrzésének követelményét, melyek elemei bizonyos 

egyensúlyának megteremtése ez egyes országos büntető igazságszolgáltatásában 

többféle módon jelenik meg, s az egyes bizonyítási tilalmakhoz fűződő „szankciók” is 

eltérőek, ugyanakkor a határvonal az angolszász és a kontinentális gyökerű rendszerek 

között korántsem olyan éles, mint a büntetőeljárás egyéb vonatkozásai, így például a 

bizonyítási eszközök tekintetében. Ugyanakkor a fentiek miatt hangsúlyozom ebben a 

körben a kölcsönös elismerés elvének gyakorlati alkalmazása, a forum regit actum elve 

érvényesülése, továbbá a más országok szabályozása megismerhetőségének – ezzel 

kapcsolatosan a kooperáció koordinatív szerepet is betöltő szervei, az Europol és az 

Eurojust -, valamint a folyamatos képzés jelentőségét az eljárások valamennyi aktív 

szereplője tekintetében annak minden szakaszát tekintve. 

 III.3.  A bizonyítási eszközök beszerzése során megvalósult jogsértésnek a 

bizonyíték felhasználása keretében történő megítéléséhez kapcsolódik a mérgezett fa 

gyümölcse elv, melynek szem előtt tartása a mindennapi jogalkalmazás során jut 

kiemelkedő szerephez, s értelmezése során szükséges figyelemmel lenni egyik oldalról 

a bizonyítékok „tisztára mosásának” elkerülésére – összhangban a büntetőeljárás 

integritásának megőrzése és a jogsértések „eljárásjogi szankcionálása” 

követelményével -, másrészről azonban különös gondossággal kell vizsgálni, hogy az 

adott szabálysértés mennyiben hatott ki a bizonyítás, az eljárás érdemére vagy az 

csupán technikai jellegű, ekként sem a bizonyíték megbízhatósága, sem az eljárási 

garanciák aspektusából nem tekinthetők olyan súlyúnak, amely a kizárást indokolná. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az előbbiekben felsoroltak külön-külön vizsgálatot 

érdemelnek, s nem konjunktív feltételek. 
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III.4.  Alapvetően a bizonyítás törvényességére vonatkozó szabályok 

betartásának vizsgálatára kizárólag bírósági szakban kerül sor, így a nyomozás során a 

büntetőeljárás törvénybe ütköző módon (például kötelező védelem esetén a védő 

távollétében, értesítése hiányában történő gyanúsítotti kihallgatás esetén) beszerzett 

bizonyítási eszközök a nyomozás során szabadon felhasználásra kerülhetnek – holott a 

bizonyítás törvényességére vonatkozó rendelkezések korántsem csupán a bírósági 

eljárásra irányadók -, s azok adott esetben a vádirat alapját képezhetik. Ekkor a vád 

törvényességének vizsgálata merülhet fel, melynek azonban nincsen relevanciája a 

nyomozási szak tekintetében, továbbá a Be. 2.§ (2) bekezdése a törvényes vád fogalmi 

elemeként kifejezetten nem jelöli meg azt, hogy az törvényes bizonyítékokon 

alapuljon. 

III.5.  Úgyszintén a jogalkalmazás tekintetében tartom fontosnak megjegyezni, 

hogy álláspontom szerint a Be. egyetlenegy bizonyítási tilalom esetében sem azt 

rögzíti, hogy az egyes garanciák (védelemhez való jog, önvádra kötelezés tilalma, 

Miranda-figyelmeztetések, tanú-figyelmeztetések) megsértése, illetőleg teljes 

figyelmen kívül hagyása csupán azt zárná ki, hogy az adott bizonyítási eszköz 

típusként felhasználható legyen, hanem általánosságban azt tilalmazzák, hogy a 

jogsértő módon beszerzett bizonyítási eszközökből származó bizonyítékok bármilyen 

formában is egy, a törvényes előírások keretei között lefolytatott, perrendszerű 

bizonyítás anyagát képezhessék. (Itt ismételten visszautalok a bizonyítási tilalmak 

rögzítése és alkalmazása mögöttes indokai és azok vizsgálata jelentőségére, a 

szabályozás sokrétű implikációira.) Mindennek jelentősége van mind a Be. 78.§ (4) 

bekezdésben foglalt generálklauzula, mind az egyes speciális (továbbá a rejtett) 

bizonyítási tilalmak tekintetében is. 

III.6.  A titkos adatgyűjtés során beszerzett adatok bizonyítékként történő 

felhasználása tekintetében utalok a részletes, egyértelmű szabályozás jelentőségére, 

amelynek keretében ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a műveletek 

titkosságából fakadóan döntően csupán okiratokra hagyatkozó bizonyítási eljárás és a 

széles értelemben vett védelemhez való jog és konfliktusa. A nyílt eljárásban 

beszerzett bizonyítási eszközökhöz képest értelemszerűen kevesebb lehetőség áll 

rendelkezésre a titkos adatgyűjtés esetében, ugyanakkor éppen ezen körülményből 
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kifolyólag rendkívül fontos a titkos adatgyűjtésről készített jelentés kötelező 

adattartalmának pontos, minél részletesebb leírást megkövetelő rögzítése, továbbá a 

tanúbizonyítás lehetőségének nyitva hagyása. 

III.7.  Álláspontom szerint a bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása 

során beszerzett információk bizonyítékkénti felhasználásának engedélyezése 

tárgyában hozandó nyomozási bírói végzés tekintetében is szükséges lenne a Be-ben 

rögzíteni annak minimum tartalmi elemeit, melynek köszönhetően a konkrétan vizsgált 

szempontokról szóló indokolás az ezen kontroll közvetlen gyakorlásától elzárt 

szereplők számára lehetővé tenné a vizsgálat érdemi megismerését, s a hatékonyság 

sérelme nélkül biztosítana lehetőséget számukra az ellenőrzésre. 
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