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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK

A terrorizmus elleni küzdelem nemcsak a büntetőjogi harmonizációban, hanem el-
sődlegesen a bűnmegelőzés és bűnüldözés területén a kriminalisztikai megoldások 
kidolgozásában és közelítésében áll. A kriminalisztika alatt azt a multidiszciplináris 
bűnügyi tudományt értjük, „amely a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően tu-
dományosan megalapozott eszközöket, módszereket és eljárásokat dolgoz ki a felde-
rítés és a bizonyítás, valamint a bűncselekmények megelőzése érdekében.”1

Tekintettel arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem az egyes államok ön-
álló harca, hanem regionális, nemzetközi szervezetek, szerveződések próbálkoznak 
valamifajta akadályt gördíteni az elkövetők elé, illetve igyekeznek az elkövetett ter-
rorcselekmények mind hatékonyabb felderítését támogatni, az Európai Unió egyes 
eszközeiből szemelgetek, és vizsgálom azok megfelelőségét.

Az Európai Unió nem rendelkezik nyomozó hatósággal és nincsen európai 
ügyészség sem, illetve az Európai Unió Bírósága büntetőjogi felelősségre vonás kér-
désében nem dönthet. Mindez a tagállami hatóságok hatáskörében marad. Ugyan-
akkor meg kell jegyezni, hogy a tagállamok közötti együttműködés szorosabbra fű-
zésével, egyes jogintézmények harmonizációjával, illetve egyes uniós intézkedések 
bevezetésével fel lehet sikeresen venni a harcot a terrorizmus ellen. Számos adat-
forrás áll rendelkezésre az Európai Unióban. A tagállamoknak maguknak is számos 
adatbázisuk van, amit a bűnmegelőzés és bűnüldözés során felhasználnak, rendel-
keznek ilyenekkel az uniós intézmények és szervek is, valamint léteznek az Unióban 
létrehozott, tagállamok közötti kapcsolatok, adathalmazok.

1  Lakatos János (2005): Kriminalisztikai alapismeretek, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 15. o.
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2. A BIOMETRIKUS SZEMÉLYAZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A „biometrikus” és „biometria” kifejezéseket a 20. század elején kezdték alkalmazni 
a biológiai tudomány adatelemzési feladataira, a statisztikai és a matematikai mód-
szerek eredményeinek interpretációjára. Első megjelenésével például a különböző 
búzafajtákból származó biológiai jellegzetességek leírásánál találkozhatunk, vagy 
olyan humán klinikai vizsgálatokból (gyógyszerhatás vizsgálatok) származó adatok 
elemzésénél, ahol a vizsgált, versengő terápiák relatív hatékonyságát, eredményes-
ségét értékelték. A 20. század második felétől a „biometrikus” kifejezés új jelentést 
(is) kapott a személyek fiziológiai vagy anatómiai jellegzetességeken alapuló azo-
nosítására szolgáló automatizált módszerek, mint például a retina-, vagy az írisz 
vizsgálatára, az ujjnyomok elemzésére, az arcfelismerésre, a kézírásra és a járáskép 
elemzésére kezdték el alkalmazni.2

A  kriminalisztikai tudományok (forensic sciences) és a klasszikus biometria 
egyaránt sokféle azonosítási módszert alkalmaz, amelyek különböző tudomány-
területet, alaptudományt érintenek. (Pl. biológia, orvostudományok, informatika, 
matematika.) A forenzikus szakirodalom megkülönböztet előzetes biometrikus azo-
nosítást (pre-event situation), például egy objektumba belépéskor, határellenőrzés-
kor, vagy informatikai rendszerekbe való belépéskor, hitelesítéskor. Ezzel szemben a 
kriminalisztikai tudományok egy múltban lezajlott eseménnyel (leginkább bűncse-
lekménnyel) összefüggésben használnak fel biometrikus nyomokat, adatokat, illetve 
ez alapján végeznek azonosítást. Ezt utólagos (post-event situations) azonosításnak 
nevezzük, amely leginkább az elkövető kilétének azonosításához, vagy a bűncse-
lekmények tágabb értelemben vett rekonstruálásához, továbbá a büntetőeljárásbeli 
bizonyításhoz nyújt segítséget.3 Azaz, lényeges különbség van az előzetes és az utó-
lagos biometrikus azonosítás célja, eredményének felhasználása között, és ez jelen-
tősen meghatározza a célszerűen alkalmazható módszerek körét is.

Kijelenthetjük, hogy az a folyamat, amikor egyes személyek azonosságát ellen-
őrizzük, a mindennapjaink részévé vált, hiszen köznapi értelemben akár naponta 
többször is azonosítjuk magunkat, vagy másokat. Egy egyszerű munkahelyi belép-
tetés, banki művelet, vagy a hivatali ügyintézés során arcképes igazolványt kell hasz-
nálnunk, arcképünk alapján a másik személy megállapítja, hogy kilétünk azonos-e 
a fényképen szereplő személyével. Ez azonban mégsem nevezhető azonosításnak, 
ugyanis az okmány (adat) ellenőrzésen alapuló „személyazonosítás” kriminalisztikai 
értelemben semmiképpen nem tekinthető azonosításnak (identification), legfeljebb 
csupán „felismerésnek” (recognition). Így például a rendőr (vagy szakavatott lai-

2  Houck, Max, M., Siegel Jay, A.,: Fundamentals of Forensic Sciences. Academic Press, ELSEVI-
ER, Burlington, Second Edition, 2011, p. 477.

3  Woodward, J.D, Orlans, N.M., Higgins, P.T.,(2003): Biometrics. McGraw-Hill/Osborne, 
New york, 
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kus, tisztviselő, bíró stb.) által végzett, a személy arca és okmányon szereplő arckép 
közötti összehasonlítást valójában „a személyazonosság ellenőrzése” és nem azono-
sítása, míg az azonosítás a kriminalisztikai eljárások és forenzikus szakértői tevé-
kenység területére tartozik.4 

Más felosztásban a biometrikus adatokat ugyancsak két csoportba sorolhatók:5 
Biológiai alapú biometrikus adatok: 

 – bőrmintázat: ujjnyomat, ujjlenyomat, ujjnyom, tenyérnyomat, talplenyomat, 
kézgeometria, 

 – érhálózat: tenyérerezet, ujjerezet, 
 – arc: 2D, 3D, hőkép, 
 – szem: írisz, retina, 
 – DNS 

Viselkedés alapú biometrikus adatok: 
 – kézírás: íráskép, dinamika, 
 – beszédhang, 
 – gépelési ritmus, 
 – mozgás: járásmód, a test helyzetének változásai.

Egzakt mérési, algoritmizálási, értékelési lehetőséget leginkább a biológiai alapú bi-
ometrikus adatok kínálnak, a viselkedési alapú csoportból a beszédhang emelhető 
ki, tekintve, hogy az egyes hangazonosítási módszerek validitására vonatkozó ada-
tok komoly lehetőséget vetítenek elénk. 

A biometrikus eljárások tovább csoportosíthatóak a szerint, hogy azok az érin-
tett személy milyen fokú közreműködésével biztosíthatóak. Az ún. aktív azonosító 
eljárások az azonosítandó személy tevékeny közreműködését igénylik (pl. hangazo-
nosításnál egy meghatározott szöveg elmondása, aláírásnál írásminta). A  passzív 
azonosító eljárások során a személy közreműködése legfeljebb a mintavétel lehe-
tővé tételéhez szükséges (pl. ujjnyomat alapján történő azonosításhoz az ujjnyomat 
szkenner használata), vagy spontán minták esetén még passzív közreműködés sem 
szükséges (Pl. arcszkenner).

A  kriminalisztikai felhasználású biometria az emberi test olyan mérhető, vagy 
egyéb vizsgálati eljárásokkal meghatározható jellemzőivel foglalkozik, melyek alkal-
masak lehetnek nyilvántartási adatbázis létrehozására és a tárolt adatokkal történő 

4  Angyal M., Mészáros B. (2016): Egyek vagyunk, de nem ugyanazok – személyazonosítás és 
európai bevándorlás. In Hautzinger Z (szerk.) A migráció bűnügyi hatásai. Magyar Rendészettu-
dományi Társaság Migrációs Tagozat Budapest 2016, p. 109 

5  Kovács T., Otti Cs., Milák I. (2015) : A biztonságtudomány biometriai aspektusai. Pécsi Ha-
tárőr Közlemények, XIII., p. 485–496. illetve Vö.: Ketskeméty Gábor: Biometrián alapuló személy-
azonosító rendszerek, szakdolgozat. Budapesti Mőszaki Fıiskola Bánki Donát Gépész- és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kar. Budapest, 2008. 4. o.
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összehasonlítás alapján végzett személyazonosításra. A biometriai azonosítás kere-
tében tehát az egyént nem egy egyszerű okmány, vagy fényképfelvétel segítségével 
azonosítják, hanem egyértelműen csak az adott személyhez (személy testéhez) köt-
hető adatokat tartalmazó biztonsági rendszert vagy személyi azonosító adatot, ok-
mányokat kell alkalmazni. Ezek az egyént nem egy változó, vagy megváltoztatható 
jelleg, hanem lehetőség szerint állandó biológiai determináns segítségével azonosít-
ják, azaz saját személyi (testi) tulajdonságai alapján ismerik fel. Ebből a szempontból 
akkor megfelelő a biometriai metódus, ha az összehasonlítás lehetősége, szisztema-
tizált összehasonlító adatbázis kiépítése, és a minták minél gyorsabb összehasonlítá-
si lehetősége adott. A biometrikus azonosítókat úgy lehet meghatározni, mint olyan 
mérhető testi vagy viselkedésbeli jellemvonások összességét, amelyek mérése alkal-
mas arra, hogy egy adott személy azonosságát ellenőrizni lehessen.6 A biometrikus 
személyazonosítás előnye és jelentősége abban is megmutatkozik, hogy kizárja, vagy 
minimalizálja azt a személyi tényezőt, amely az egyszerű felismerésnél tényszerűen 
fennáll. Az anatómiai jegyek, vagy arcmás alapján történő személyazonosításhoz 
képest a biometrikus elemekkel végzett objektívebb és megbízhatóbb, illetve ideá-
lis esetben gyorsabb is. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott biometrikus ala-
pú eljárások: az ujj- és tenyérnyomat alapján történő személyazonosítás, a kéz és 
arcgeometria vizsgálat, a retina és az írisz vizsgálaton alapuló személyazonosítás, a 
hang/beszédazonosítás, a kézírás alapján történő személyazonosítás, a járásdinami-
ka vizsgálata, az arctermográfia-vizsgálat, a fogazat, valamint a DNS profilok össze-
hasonlításán alapuló személyazonosítás.

A  fentiek közül alapvetően négy külső biometrikus azonosítási eszközrendszer 
emelhető ki: az ujjnyomat-azonosítás, az íriszfelismerés, az arcazonosítás, az érhá-
lózat-azonosítás. Ezek alkalmazhatóságát, célszerűségét, megbízhatóságát, időtálló-
ságát, a kiértékelés gyorsaságát és a téves azonosítás lehetőségét számos hazai7 és 
külföldi tanulmány elemezte.8

A külső biológiai adottságok alapján végzett személyazonosítás, vagy még inkább 
a képmás alapján történő felismerés évszázados múltra tekint vissza. Az emberi kül-
ső megjelenésre alapozott személyazonosítás első, rendszerezett kialakítása Bertillon9 

6  Balláné Füszter E. (2016): Menekült vagy migráns? A személyazonosítás fontossága a mene-
kült kérdésben. In Hautzinger Z (szerk.) A migráció bűnügyi hatásai. Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság Migrációs Tagozat Budapest 2016, p. 126 

7  Tajti B. (2012): A biometrikus ujjnyomat azonosítás alkalmazásának új lehetőségei, Hadmér-
nök, VII. évfolyam 1. szám, 52. oldal

8  Shibani Kulkarni, Neeta Takawale (2016): A Comparative Study of Biometric Techniques. 
International Journal of Innovative Research and Communication Engineering, Vol. 4, Issue 1., 
January 2016, p. 879–883

9  Bertillon, A  (1881): Une application practique de l’antropométrie. Annales de démographie 
international. Mason. Paris
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(1881) nevéhez fűződik, aki10 rendkívül összetett (729 kategóriát tartalmazó) antro-
pometriai, fiziognómiai rendszert dolgozott ki, ami a személyek egyediségén alapult. 
A mérési adatok azonban az életkorral, az egyén természetes öregedésével változtak, 
így nem voltak alkalmasak hosszabb időtávú felhasználásra, másrészt az adatok fel-
vétele rendkívül nehézkes és időigényes volt, ami már akkoriban is komoly gondot 
okozott. Nem csoda, ha a „Bertillonage” rendszerrel csaknem egy időben fejlődő 
daktiloszkópia kiszorította az alkalmazását. A daktiloszkópia, az ujjak bőrfodorszál 
rajzolatának egyediségében, életkor előrehaladtával is változatlan megjelenésével, 
könnyű leképezhetőségével és a kategorizálás lehetőségével a kriminalisztika első 
mérföldkövének tekinthető11, egyúttal időtálló, hiszen a személyazonosítás máig 
legeredményesebb, legegyszerűbb és leggyorsabb módszere. Jelentősége az infor-
matika megjelenésével csak növekedett, 1990-es évek elején12 már megfelelő adat-
tároló kapacitású számítógépek álltak rendelkezésre ahhoz, hogy az egyébként jóval 
korábban, 1974-ben kifejlesztett AFIS (Automatic Fingerprint Identification Sys-
tem, Printac Co.) automata ujjnyom-azonosító rendszere elterjedjen. A korábbi, a 
tíz ujj együttes képéből felállított képlettel dolgozó rendszer helyett már alkalmas 
volt egyetlen ujjnyom-, vagy -nyomat keresésére is, ami lényeges áttörést jelentett. 
A DNS vizsgálatokat napjainkban nagyfokú pontosság és megbízhatóság, egyre nö-
vekvő adatbázis, ugyanakkor nagy eszközpark, komoly költség és munkaigény, ma-
gas szintű szakismereti követelmények jellemzik. Mindezek jelenleg kevéssé, vagy 
inkább nem teszik alkalmassá az előzetes (pre-event situation) biometrikus azonosí-
tásra, azonban az igazságszolgáltatásban az utólagos (post-event situation) bizonyí-
tásban szerepe felbecsülhetetlen.13 A daktiloszkópia igen nagyfokú megbízhatósága 
és az ujjnyomatszkennerek egyszerű használata és viszonylagos olcsósága miatt az 
ujj- és tenyérnyomatok vizsgálata képezi az EURODAC14 rendszer működésének 
alapját is. Az EURODAC rendszer az ujjlenyomatadatok számítógépes központi 
adatbázisából és a tagállamok, valamint a központi adatbázis közötti elektronikus 
adatátviteli rendszeréből áll. Célja, hogy elősegítse a menedékjogot kérelmező sze-

10  Bertillon, A (1892): de la reconstruction du signalement anthropométrique au moyen des vé-
temets. Paris

11  Fenyvesi Cs. (2017): A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus, Budapest, p. 57
12  Hazánkban 1992-től alkalmazták az AFIS Printak Orion 550 rendszert
13  Fenyvesi Cs. (2017): i. m. 63.
14  Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik or-

szágbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek 
és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU-rendelet hatékony alkalmazása érdeké-
ben az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összeha-
sonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapu-
ló térség nagymérető IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról 
szóló 1077/2011/EU-rendelet módosításáról.
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mélyek és a Közösség külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott sze-
mélyek személyazonosságának megállapítását. A rendszert létrehozó rendelet előír-
ja a tagállamok számára, hogy késedelem nélkül ujjnyomatot kell venni valamennyi 
menedékjogot kérelmező személytől, valamint az egyes tagállamok külső határának 
illegális átlépése miatt letartóztatott, 14. életévét betöltött valamennyi külfölditől, 
és az ujjnyomat adatokat legalább tíz évig meg kell őrizni. A 2003. január 15. óta 
működő rendszerben tárolt személyes adatok és ujjlenyomatok összehasonlításával 
a tagállamok meg tudják állapítani, hogy az Unió egyik tagállamában illegálisan 
tartózkodó menedékjogot kérő külföldi állampolgár kért-e korábban menedékjogot 
egy másik uniós tagállamban, illetve hogy jogellenesen lépett-e be az Unió terüle-
tére.

A biometrikus technikák közül az arcfelismerésen alapuló személyfelismerés – 
egyszerűsége és elterjedtsége, valamint történeti előzmények okán – kiemelt jelen-
tőséggel bír. Az arcképes személyi azonosító okmányoknál, az úti okmányoknál, 
vízumoknál, gépjármű-vezetői engedélyeknél az elsődleges biometrikus azonosító 
elem az arckép.15 Amint arra korábban utaltunk, ez esetben inkább felismerés, mint 
valódi azonosítás zajlik. Természetesen arcfelismerésnek pontosabb metódusa is lé-
tezik: az arc biometrikus azonosítása. Az arc biometrikus azonosításának alapvetően 
két módszere hivatkozható:16 1. Minta alapú, vagy fotometrikus. Az eljárás nagyban 
hasonlít az egyszerű felismerésre, mivel az arc, vagy arcrészletek, a szem, az ajkak, 
az orr globális tulajdonságait vetik össze a tárolt mintával, mintákkal. 2. Geometriai 
vizsgálat, melynek során az arc különböző részleteinek, így a szem, az ajkak, az orr, 
az áll – egymáshoz viszonyított elhelyezkedését és méretét elemzik. Fontos paramé-
terek, elemzési pontok és pozíciók például: a jobb és a bal szem két szélső pontja, a 
jobb és a bal orrcimpa két szélső pontja, a száj középpontja, az áll jobb és bal pont-
jának vízszintes pozíciója, az áll közepének függőleges pozíciója, a jobb vagy bal 
szemöldök vízszintes pozíciója, a jobb vagy bal fülcimpa alsó pontja. Az írisz, vagy 
másképpen a szem szivárványhártyáján alapuló biometrikus azonosítás az előzetes 
(pre-event situation) biometrikus azonosításra talán az egyik legegyszerűbb és jó 
gyakorlati jellemzőkkel bíró azonosítási módszer. Az íriszvizsgálat alapjainak lefek-
tetése John Daughman17nevéhez fűződik, aki 1998-ban megjelent közleményében 
klasszifikálta a szem szivárványhártyáján található, személyazonosításra alkalmas 
markereket.18 A vizsgálat a szivárványhártya látható, valamint szabad szemmel lát-
hatatlan – csak infravörös spektrumban látható – rajzolatának elemzésén alapul. 

15  Földesi (2017) i. m. p. 76.
16  Kovács T. (2015): Biometria digitális jegyzet, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-, és Biz-

tonságtechnikai Mérnöki Kar
17  John Daugman(2016): Information Theory and the IrisCode. IEEE Trans. Information Fo-

rensics and Security 11(2): 400–409. 
18  John Daugman(1998): Recognizing people by their iris patterns. Inf. Sec. Techn. Report 3(1): 

33–39 
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A látható elem az írisz úgynevezett trabekuláris hálózata (az írisz sugaras mintáza-
ta) amely egyedinek tekinthető19 Ez a rajzolat az embrionális fejlődés 8. hónapjában 
alakul ki, és az ember élete során nem változik. Az írisz alapú személyazonosítást 
több szervezet – így az ICAO20 is – javasolja az eljárás gyorsasága, illetve kiemelke-
dő megbízhatósága miatt. Az íriszazonosító rendszer optikai leolvasóval működik, 
amely a szivárványhártya összes egyedi jellegzetességét háromdimenziós képpé ala-
kítja. Az adatok digitalizálva 2048 számjegyű kódot alkotnak. Ez az összehasonlítás 
alapja, a kód egy adatbázisban tárolódik. 

Az Európa Tanács 2004. november 5-én fogadta el a Hágai Programot, amelyben 
a biometriát már mint a személyazonosítás legobjektívebb formáját, a közbiztonság 
megteremtésének lehetséges eszközét határozta meg.21 A Hágai Program a biomet-
ria eszközrendszerét a tagállamoknak már akkor is nagy nehézséget okozó migráci-
ós hullám kezelésének egyik lehetséges eszközének tekinti. Ez a dokumentum emeli 
ki elsőként a személyazonosság megállapítása érdekében alkalmazott biometrikus 
azonosítás eszközeit. A Hágai Programban említett egységes, rendvédelmi célú al-
kalmazási eszközök a korábban említett előzetes biometrikus azonosítás (pre-event 
situation) csoportjába sorolhatóak, részei: a Schengeni Információs Rendszer (SIS 
II)22, a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az EURODAC Rendszer. A legmoder-
nebb biometrikus azonosítási technológiákat ugyan eltérő célzattal, de egyértelmű-
en a személyazonosság kétséget kizáró megállapítása érdekében vonják be a műkö-
désbe.23 Utóbbi segítségével a tagállamok rendőrségei a terrorizmus elleni küzdelem 
és bűnüldözés céljából hozzáférhetnek a menedékkérők EURODAC adatbázisban 
tárolt ujjnyomataihoz is. Az EU tagállamok 2006-ban bevezették a biometrikus út-
leveleket, amely a tulajdonos ujjnyomatát tartalmazza. 

Látható, hogy EU keretében működő adatcsere, illetve az azt rendező joganyag 
a biometrikus azonosítás gyűjtőfogalma alatt jelenleg valójában csak az ujjnyomat/
ujjnyom, valamint a DNS azonosítását jelenti. A további módszerek alkalmazása ál-
talában nemzeti keretek között marad. 

19  Houda Benaliouche, Mohamed Touahria (2014): Comparative Study of Multimodal Bio-
metric Recognition by Fusion of Iris and Fingerprint. The Scientific World Journal, Volume 2014, 
ID829369,

20  A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization, ICAO) 
1944-ben alakult meg Chicagóban a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. december 7-én, 
52 állam által aláírt Egyezménnyel (Chicagói Egyezmény). Az ENSZ társult szerve. 

21  Hágai Program: A  szabadság, a biztonság es a jog érvényesülésének erősítése az Európai 
Unióban, (2005/C 53/01)

22  Az Európai Parlament es Tanács 1987/2006/EK Rendelete (2006. december 20.) a Schengeni 
Információs Rendszer második generációjának (SISII) létrehozásáról, mőködtetéséről és hasz-
nálatáról

23  Földesi K. (2017): A biometrikus azonosítási eljárások alkalmazhatósága a rendőri munká-
ban. PhD doktori értekezés. Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, p. 51.
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3. UNIÓS SAJÁTOSSÁGOK A BŰNMEGELŐZÉSBEN  
ÉS BŰNÜLDÖZÉSBEN24

A rendőrségi együttműködés – alany szerinti csoportosítás alapján – lehet közve-
tett vagy közvetlen jellegű. A centralizált vagy közvetett együttműködés esetében 
az együttműködés országosan egy kijelölt, központi szerven keresztül zajlik. Ehhez 
a szervhez érkeznek a megkeresések, és ez a szerv továbbítja a hatáskörrel rendel-
kező szerv megkeresésére adott válaszát is. Ennek megfelelően történik, ha a hazai, 
hatáskörrel rendelkező szerv kíván valamilyen információt külföldi hatóságtól meg-
szerezni. A centralizált megoldás előnye, hogy a központi szervek „megszűrik” az 
indokolatlan vagy jogszerűtlen megkereséseket, hátránya viszont, hogy az együtt-
működés folyamatát nehézkessé teszik, lelassítják.

A decentralizált vagy közvetlen modell esetében a hatáskörrel rendelkező hatósá-
gok közvetlenül, azaz közvetítő szerv közbejötte nélkül léphetnek egymással kapcso-
latba. Így az együttműködés folyamata lényegesen felgyorsul, a szerven belüli adat-
védelmi kontroll és az azon kívüli hatósági, bírósági kontroll szerepe pedig megnő.

Az EU keretében megvalósuló információcsere mindegyikére találunk példát: az 
Europol keretében megvalósuló adattovábbítás nemzeti egységen keresztül történik, 
lehetőség van azonban a tagállami hatóságok közötti közvetlen információcserére is.25

A két megoldás előnyeinek ötvözésére és a hátrányok kiküszöbölésére létezik a 
korlátozott decentralizált megoldás, amely esetében általánosságban a közvetett 
kapcsolat érvényesül, viszont bizonyos esetekben van lehetőség a közvetlen kapcso-
latfelvételre is. Erre példa a Prümi Szerződés, mellyel jelen írás keretében részletesen 
is foglalkozunk.

Nemcsak a szabályozás sokrétű, hanem a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevé-
kenységben résztvevők köre is, hiszen kezdhetjük a jogalkotásban részt vevőktől 
(különösen Európai Parlament, Európai Bizottság, EU Tanácsa) az uniós jogalkal-
mazókon át (pl. Europol) a tagállamokig. Mindehhez pedig hozzátartozik az is, hogy 
a tagállamok egymással és más állammal is köthetnek külön megállapodásokat, il-
letve az Unió is megteheti ezt (pl. SWIFT-megállapodás26, PNR-megállapodás27). 
Ezek szintén nem képezik jelen írás tárgyát.

24  Nagy Klára (2014): Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések: 
A rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 
99. o.

25  M. Nyitrai Péter (2006): Nemzetközi és európai büntetőjog, Osiris Kiadó, Budapest, 495. o.
26  Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból 

származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program 
céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról (HL L 
195., 2010. 07. 27., 3–14. o.)

27  A Tanács 2007/551/KKBP/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 
közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozá-
sáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló 
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Fontos körülmény továbbá, hogy az utóbbi időszakban minden uniós tagállam-
ban megváltozott az adatvédelmi környezet. A General Data Protection Regulat-
ion-ként (GDPR)28 emlegetett uniós rendelet 2018. május 25-től közvetlenül hatá-
lyosulva egységes, de a bűnügyi együttműködésekre nem alkalmazandó, szigorú 
adatvédelmi szabályokat állít. Ezen változás miatt történt meg a bűnügyi együtt-
működések keretében végzett adatkezelések felülvizsgálata is.29 „Ez az irányelv sza-
bályokat állapít meg a természetes személyek védelmére a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása – így többek között 
a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelő-
zése – céljából végzett kezelése tekintetében.”30 Mindez azonban nem zárja ki, hogy 
az egyes bűnügyi együttműködés keretében kezelt adatokra nézve speciális szabá-
lyozás is legyen. Azt az irányelv továbbá maga kimondja, hogy az Európai Unió in-
tézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei által végzett adatkezelésére az irányelv 
hatálya nem terjed ki.31 Így például az Europol vagy az OLAF adatkezelésére az új 
irányelv előírásai nem alkalmazandók. Míg más adatkezelések esetében az irány-
elv mögöttes szabályként alkalmazandó – esetleg speciális eltérésekkel. Így van ez a 
Prümi Szerződésnél is. Minderre csak azért utalunk, mert a kriminalisztikai eszkö-
zök alkalmazásának meg kell felelnie a garanciális előírásoknak, egyebekben nem 
lesz alkalmas a büntetőjogi felelősség megállapítására.

megállapodás Európai Unió részéről történő aláírásáról (2007. évi PNR-megállapodás) (HL 2007 
L 204, 2007. 08. 04., 16–25. o.)

28  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvé-
delmi rendelet) (HL L 119/1., 2016. 05. 04., 1–88. o.)

29  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes 
adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, 
a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekin-
tetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119/1., 2016. 05. 04., 89–
131. o.)

30  2016/680 irányelv 1. cikk (1) bek.
31  2016/680 irányelv 2. cikk (3) bek. b) pont
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4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS UNIÓS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS: A PRÜMI SZERZŐDÉS32

A Prümi Szerződés33 sajátos együttműködési eljárást rendez. A DNS-, az ujjnyom- 
és a járműnyilvántartások létrehozását irányozza elő, és annak szabályait fekteti le. 
Meghatározza az adatkezelés célját: a DNS-nyilvántartás esetében a bűnüldözést, az 
ujjnyom- és gépjármű-nyilvántartás esetében a bűnüldözést és a bűnmegelőzést ne-
vesíti.34 Személyek azonosításával, személyes és különleges adatok átadásával segíti 
tehát a bűnüldöző hatóságok munkáját.

Álláspontunk szerint a Prümi Szerződés egyik kiemelkedő eredménye az, hogy a 
legmagasabb szinten érvényesíti az adatvédelmi előírások betartását, hiszen speci-
ális adatvédelmi rendszer alapján két lépésben lehet a személyes adatokhoz hozzá-
férni. Első lépésként a hit/no hit rendszer alapján arról kap az adatigénylő infor-
mációt, hogy van vagy nincs találat az adott személyre nézve. Ha van, utána lehet 
a személyes adataihoz hozzáférni úgy, hogy a hatóság a központi szerven keresztül 
megkeresi a másik állam hatóságát, amely rendelkezik a szükséges személyes adat-
tal.35 Ebben az esetben tehát a hatóságok elsőként pusztán arra nézve kapnak infor-
mációt, hogy valamely tagállam rendelkezik-e az általa keresett adattal. Személyes 
adathoz azonban csak megkeresés útján jut.

A gépjármű adatokhoz viszont teljes hozzáférést kapnak online úton a hatósá-
gok, megreformálva az eddigi együttműködési formákat. Ezzel a Hágai Program-
ban megjelölt célkitűzés, a hozzáférhetőség elve teljes körűen megvalósulni látszik. 
Álláspontom szerint ez lehet a jövőbeni együttműködés egyik meghatározó útja. 
Nyilvánvaló, hogy ez felveti az egyes tagállami adatállományok harmonizálásának 
gondolatát az egységes vagy legalábbis átjárható technikai-infrastrukturális háttér 
fejlesztésével. Lesz-e azonban valaha – ha csak részleges, bizonyos kört érintő – eu-
rópai szintű adatbázis? A Prümi Szerződés előirányozza a tagállamok számára, hogy 
valamennyi uniós tagállamnak DNS-adatbázist is kell létesíteni, ennek a jogi alapjait 
azonban nem fekteti le.36

32  Kovács Gábor – Nagy Klára (2017): The past and present of the Prüm Treaty: The regulation 
of biometric data exchange in the EU. In Jog – Állam – Politika, 1. szám, 135–143. o.

33  A 2005. május 27-i Prümi Szerződést Németország, Franciaország, Ausztria, Spanyolország 
és a Benelux-államok kötött, de ahhoz bármely EU állam csatlakozhatott. Az Unió joganyagává 
2008-ban vált. [A Tanács 2008/615/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon át-
nyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről 
(HL L 210., 2008. 08. 06., 1–11. o.) (kihirdette: 2007. évi CXII. tv.)]

34  2008/615/IB határozat 2. cikk (1) bek., 8. cikk, 12. cikk (1) bek.
35  2008/615/IB határozat 3. cikk, 9. cikk
36  Bellanova, Rocco (2008): The „Prüm Process”: The Way Forward for EU Police Cooperation 

and Data Exchange, In Guild, Elspeth – Geyer, Florian: Security versus justice? Police and Judicial 
Cooperation in the European Union, Ashgate, pp. 211–215.
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Az említett adatokon kívül is minden egyéb személyes adatot át kell adni a ható-
ságoknak, ha az bűnmegelőzési érdek vagy közrend, közbiztonság biztosítása, vala-
mint határon átnyúló, jelentős rendezvényen fenyegető veszély elhárítása céljából 
szükséges. Az így átadott adatot csak ilyen célra lehet felhasználni, és ha az okafo-
gyottá vált (a célt elérték, vagy annak elérésére már nincs mód), akkor törölni kell.37

A Prümi Szerződés speciális rendelkezéseket tartalmaz terrorcselekmény meg-
előzésére nézve is, de a személyes adatok átadása ebben az esetben is korlátozott: a 
névre, a születési helyre és időre, valamint a bűncselekmény elkövetésére okot adó 
körülmény leírására terjedhet ki az átadott információ.38 Fontos azonban itt kiemel-
ni, hogy az az információátadás akár megkeresés nélkül is megtörténhet, ha arra 
nézve merül fel adat, hogy esetleg az adatalanyok terrorista cselekményt39 kívánnak 
elkövetni.40 Ennek a sikeressége nyilvánvalóan a tagállamok proaktivitásán múlik. 
Garanciális szabályok előírásával álláspontom szerint indokolt lehet az adatok szé-
lesebb körének átadása is a másik tagállamnak. Már csak azért is, mert az uniós tag-
államok mindegyike ugyanazon adatvédelmi szabályozás hatálya alá tartozik.

A  probléma a megvalósítással van. Hazánkban az implementálás a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvénnyel 
(a továbbiakban: Bnytv.) történt meg 2009.  június 30-i hatállyal, mely a bűnügyi 
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása keretében rendezi a daktiloszkó-
piai és a DNS-profil-nyilvántartást.41 A Bnytv. átmeneti rendelkezésekben azonban 
nem rendezi a korábbi törvény alapján kezelt adatállományok sorsát, így kizárólag 
a Bnytv. hatályba lépése óta rögzített egyedi DNS-profil megosztása történik meg a 
Prümi Szerződés keretében. 

A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordo-
zó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomatok nyilvántartása, valamint a DNS-profil 
nyilvántartás is kizárólag a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bűncselekmény 
megnevezését, elkövetésének helyét és idejét, a nyilvántartásba vételt kezdeménye-
ző nyomozó hatóság vagy ügyészség megnevezését és a büntetőügy iktatószámát 
tartalmazza, valamint a daktiloszkópiai nyilvántartás a bűncselekmény helyszínén 
és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyér-
nyomatot, a DNS-profil nyilvántartás pedig az anyagmaradványt, továbbá az abból 
meghatározott DNS-profilt foglalja magában, és nem tartalmaz személyazonosító 
adatot.

37  2008/615/IB határozat 14. cikk
38  2008/615/IB határozat 16. cikk (1) bek.
39  Meghatározva a Tanács 2002/475/IB kerethatározatában (2002. június 13.).
40  2008/615/IB határozat 16. cikk (1) bek.
41  Bnytv. 35. §.
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Ezen adatokon kívül minden ügy külön szakrendszeri azonosító kóddal rendel-
kezik.42 A szakrendszeri azonosító kód jelentősége, hogy a Prümi Szerződés alapján 
külföldi hatóság közvetlenül hozzáférhet a biometrikus nyilvántartásokhoz, azok-
ban kereshet, a benne tárolt biometrikus adatot összevetheti az általa kezelt adattal, 
és vice versa.43 A  keresés eredménye kétféle lehet: vagy talál azonos biometrikus 
adatot, vagy nem.44 Jelentősége, hogy a hit/no hit rendszer alapján a közvetlen hoz-
záférés esetén nem jut személyes adathoz, azt csak megkeresés keretében kaphatja 
meg. Amennyiben van találat, utána már konkrét információk birtokában meg le-
het keresni az érintett tagállam hatóságát az adatok továbbítása iránt. A hatékony-
ságot azonban csökkenti, hogy találat esetén is csak megkeresés útján lehet adatto-
vábbítást teljesíteni.45 A megkeresés és a megkeresés teljesítésének formája azonban 
nincsen jogszabályban lefektetve, jóllehet az megkönnyítené az együttműködést. 

Találat esetén is a Nemzeti Szakértői és Kutató Központnak (a továbbiakban: 
NSzKK) körültekintően kell eljárnia, hiszen előfordulhat, hogy csak véletlen egye-
zésről van szó. Az NSzKK ítélheti úgy, hogy további kiegészítő vizsgálat szükséges, 
mert például a 6 kötelező egyező tulajdonságon túl ugyan mindkét fél több tulaj-
donságot is megvizsgált, de azok különböző tulajdonságra irányultak. Így az NSzKK 
felhívhatja a megkereső felet további vizsgálat lefolytatására. Amennyiben valóban 
egyezés van, akkor az NSzKK a NEBEK-en keresztül továbbítja a tárolt adatokat.46 
Ha pedig utóbb mégis azt állapítja meg, hogy a két biometrikus adat nem egyezik, 
akkor azt haladéktalanul közli a megkereső szervvel.47

A prümi rendszer teljes megvalósulása számos lehetőséget rejt magában, hiszen 
már most is elviekben másodpercek alatt több 10 ezer keresés lefuttatására képes a 
rendszer. Azért csak elviekben, mert a Prümi Szerződés implementálása jelenleg is 
folyamatban van, és időbe telik, míg mind a 28 EU-tagállam az összes tagállammal 
kiépíti az informatikai és jogi kapcsolatot. A Prümi Szerződés teljes megvalósítá-
sának akadályát képezi, hogy az egyes tagállamok nagyon eltérően szabályozzák a 
biometrikus adatok nyilvántartását, Hollandiában törvény sem volt, Olaszország-
ban pedig nyilvántartás nem létezett. Eltérő az egyes nyilvántartások adattartalma 
is: Magyarországon nem lehet eltűnt személyek ujj- és tenyérnyomatát, valamint 
DNS-profilját kezelni, míg más országok nyilvántartásai ezeket is tartalmazzák. 
Azon országok tekintetében, amelyekkel még nem épült ki a Prümi Szerződés alap-
ján a kapcsolat, azok a hagyományos úton – megkereséssel – fordulhatnak a nemzeti 
egységhez a szükséges adatok megküldése iránt – anélkül, hogy lenne tudomásuk 

42  Bnytv. 41. § (1) bek., 56. §.
43  Bnytv. 39. § (1) bek., 54. § (1) bek.
44  Bnytv. 39. § (2) bek., 54. § (2) bek.
45  Bnytv. 67. § (1) bek., 81. § (1) bek. b) pont.
46  Bnytv. 82. § (1) bek.
47  Bnytv. 82. § (2) bek.
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arról, hogy a megkeresett állam hatósága rendelkezik-e ilyen adattal.48 Ez nyilván-
valóan sok esetben időveszteséggel jár.

A Prümi Szerződés továbbá nem teszi lehetővé a duplikátumokat, jóllehet a ma-
gyar megoldás az egyedi rögzítést alkalmazza, amely a bűncselekményenkénti tá-
rolást jelenti. Így előfordul, hogy egy személy DNS-profilja többször is előfordul a 
belföldi nyilvántartásban, feltéve, hogy több bűncselekményt is elkövetett. A prümi 
rendszerben egy személy csak egyszer szerepelhet. Így ha a rendszerben megosztott 
adathoz kötődő ügy kikerül a belföldi adatbázisból, akkor a másik – még bent ma-
radó – ügye kapcsán kell elérhetővé tenni az adatokat a prümi államok számára. 
Az egypetéjű ikrek esetében jelentkezik még a duplikáció problémája, hiszen az ő 
DNS-profiljuk azonos, de ebben az esetben mindkét személy vonatkozásában bent 
maradhat a biometrikus adat.

5. ZÁRÓ GONDOLATOK

összegzésképpen megállapítható, hogy a jelenlegi erőforrások jobb kiaknázására, 
az uniós előírások implementálására és a tagállamok közötti együttműködés szer-
vezettségének emelésére lenne szükség. Számos uniós aktust fogadott el a Tanács a 
rendőrségi együttműködés területén, amelyek valóban előrelépést jelentenek a ha-
tékonyabb szervezeti keretek között megvalósuló adattovábbítások terén. Ezek imp-
lementálása azonban nem történt meg maradéktalanul. A Prümi Szerződés hazai 
jogba történő átültetésének határideje 2011. augusztus 26-a volt, de az közel sem 
működik megfelelően valamennyi tagállam vonatkozásában.

Az érem másik oldala, ha a tagállamok beemelik a belső jogukba az uniós elő-
írásokat, de azokat nem hajtják végre. Ez azokban az esetekben lehet problémás, 
amikor az adattovábbítás proaktivitást igényel, és az nem történik meg, így a másik 
tagállam nem tud időben felkészülni az esetleges jogellenes támadásokra. E körben 
fontos a tagállamok közötti bizalom erősítése.49

48  Bnytv. 83. §
49  Nagy: i. m., 209–213. o.
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