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Bevezető gondolatok 

A 2001. szeptember 11-i események kiemelt jelentőséggel bírnak a rendőrségi és 

bűnügyi együttműködés továbbfejlesztésében, az uniós jogharmonizációban, uniós szervek 

létrehozatalában, illetve jogaik megerősítésében. A bűnügyi együttműködés azonban az 

európai kereteket szétfeszíti, és egyre szélesebb kört ölel fel nemzetközi viszonylatban, 

különösen az Egyesült Államok tekintetében. Külön említést érdemel a harmadik országokkal 

való együttműködés, amely egyrészt megvalósulhat uniós tagállam és harmadik állam, uniós 

szerv és harmadik állam között, illetve az Európai Unió és harmadik állam viszonyában. Az 

utas-nyilvántartási adatok továbbításáról szóló (PNR) egyezmény elsőként az EU és az 

Amerikai Egyesült Államok között született, de a későbbiekben Csehország is kötött e 

tárgykörben az USA-val nemzetközi megállapodást. Itt jegyezném meg, hogy a PNR-adatok 

vonatkozásában született még Ausztrália és Kanada vonatkozásában is megállapodás, de 

témánkat, az Amerikai Egyesült Államokkal való együttműködésre kívánom leszorítani. 

Az Európai Unió Bíróságának kevés beavatkozási lehetősége volt a harmadik 

államokkal a bűnügyi együttműködés területén kötött megállapodások felülvizsgálatára. Az 

Európai Unió és az Egyesült Államok adattovábbításának megítélése tekintetében a PNR-

megállapodás és a SWIFT-megállapodás kapcsán született ítéletek olyan követendő minták 

lehetnek, amelyet a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után a Bíróságnak követnie kell.1 

 

A rule of law érvényesülése 

A rule of law fogalmának meghatározására számos elmélet született. Ezek 

ismertetésére a tanulmány vállalkozik, az külön értekezés témája lehet. Azt azonban le kell 

szögezni, hogy a rule of law jelentése alapvetően eltér az angolszász és a kontinentális 

jogrendszerben: az angolszász megközelítés a bekövetkezett (vélt) jogsértés esetén a 

jogorvoslathoz való jogot, míg az európai megközelítés inkább az állammal szemben 

támasztott követelményeket hangsúlyozza. Mindegyikben közös azonban három összetevő: a 

jog uralma, a jog szupremáciája és a törvény előtti egyenlőség követelménye.  

Mindez ez azt jelenti, hogy minden természetes személy, jogi személy és egyéb 

magánjogi és közjogi entitás a jognak alárendelten működik, a jogszerű működésük 

megkülönböztetés nélkül kikényszeríthető és pártatlan megítélés alá esik, külön kiemelve a 

                                                 
1 FAHEY, Elaine: Challenging EU-US PNR and SWIFT law before the Court of Justice of the European Union, 

In: PAWLAK, Patryk (ed.): The EU-US security and justice agenda in action, Institute for Security Studies 

European Union, Paris, 2011, 55. o. 
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hatalmi ágak elválasztásának elvét. Az eljárásnak átláthatónak kell lennie. A rule of law 

magában foglalja mindez a nemzetközi emberi jogi normáknak megfelel. 

A rule of law érvényesüléséhez azonban nem elegendő a tartalmi követelmények 

meghatározása, hanem annak betartását intézmények útján meghatározott eljárások során 

ellenőrizni is kell. Ezen intézményes háttér megteremtése nemzetközi megállapodás esetén a 

szerződő államok feladata. A megállapodás végrehajtásában résztvevő intézmény működése 

folyamatába be kell épülniük bizonyos ellenőrzési eszközöknek, a jogszerű működés 

biztosítása így már „csírájában” elfolytatható, és ebben az esetben nem kell feltétlenül külső 

szervhez folyamodni a jogorvoslás céljából. Az alapvető jogok érvényre juttatását szolgálná 

olyan belső intézkedéstervek, amelyek a jogalkalmazók képzésére irányulnak, különösen 

hazai alkotmányjog és nemzetközi emberi jogok területén. Ezen a kontrollon kívül az Európai 

Parlamentnek fontos szerep jut. Ezt a PNR-megállapodás és a SWIFT-megállapodás 

folyamata is igazolja.  A bírói út biztosítása nemcsak a jogaiban érintett személy joga, hanem 

az egyes intézmények között felmerülő vita feloldása is bíróság előtt történik. Végül, de nem 

utolsó sorban a civil szerveződések bekapcsolódása a megállapodás-kötés (jogalkotás) 

folyamatába szintén egy olyan visszacsatolás, amely mindenképpen iránymutatóul szolgál. 

Összegzésként tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a rule of law biztosításának nem egy 

intézmény egyedüli felelőssége kell lennie, hanem számos szereplő együttes fellépése folytán 

juthat érvényre a rule of law.2 

 

Általános adatvédelmi rendelkezések 

A bűnügyi együttműködés mind kiterjedtebb alkalmazási lehetőségei mellett nem 

szabadna megfeledkeznünk az emberi jogok garantálásról. A harmadik országgal történő 

információcsere adatvédelmi szabályozása azért is kiemelt jelentőségű, mert ha a harmadik 

országokkal való kapcsolat során a magánszféra védelme nem vagy kevésbé lenne biztosított 

az uniós tagállamok közötti információcseréhez képest, akkor a tagállamok harmadik állam 

közbeiktatásával garanciális feltételek teljesülése hiányában is hozzájuthatnának a kívánt 

adatokhoz.  

A Lisszaboni Szerződés előrelépést hoz az alapjogvédelem területén. Azon túl, hogy a 

Lisszaboni Szerződés kötelező jogi erővel ruházza fel az Alapjogi Chartát, csatlakozik az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez is.  [EUSz. 6. 

                                                 
2 WETZLING, Thorsten: What role for what rule of law in EU-US counterterorism cooperation?, In: PAWLAK, 

Patryk (ed.): The EU-US security and justice agenda in action, Institute for Security Studies European Union, 

Paris, 2011, 30-31. o. 
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cikk (1)-(2) bek., 8. jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikk (2) bekezdésével 

összefüggésben az uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 

európai egyezményhez való csatlakozásáról] A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését 

megelőzően az EU csak „tiszteletben tartotta” az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló egyezményben foglalt alapelveket – anélkül, hogy csatlakozott volna hozzá. 

Az egyezmény mellett az EU általános elveit a közösségi jogból, illetve a tagállamok közös 

alkotmányos hagyományaiból vezette le. [korábbi EUSz. 6. cikk (2) bek.] 

Témánk szempontjából a személyes adatok védelme biztosításának van különös 

jelentősége. Tény, hogy büntető ügyekben az általános adatvédelmi szabályoktól eltérő 

rendelkezésekre van szükség, ugyanakkor nincs egy olyan átfogó uniós jogforrás, amely 

valamennyi bűnügyi adatkezelésre kiterjedne. 3 A biztonság és a jog között megbomlott 

egyensúlyt egy kerethatározattal kívánta az Unió helyrebillenteni. Ezt a hiányosságot a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott 

személyes adatok védelméről szóló 2008/977/IB kerethatározattal igyekeztek pótolni. 

Ugyanakkor ez sem tekinthető átfogó szabálynak, mert bizonyos adatkezelésekre nem terjed 

ki a kerethatározat hatálya. Nincsen olyan uniós dokumentum, amely a tagállami szinten folyó 

bűnügyi adatkezelés alapvető követelményeit lefektetné. A kerethatározat hatálya nem terjed 

ki továbbá az Europol és az Eurojust előtt folyó eljárásra sem. Úgyszintén harmadik 

államokkal való együttműködésre sem kell alkalmazni ezt a kerethatározatot, hanem azt a 

szerződő államok a két- vagy többoldalú megállapodásokban szabályozzák. A 

2008/977/IB kerethatározat csak annyit rögzíti, hogy a harmadik ország köteles biztosítani az 

adatok megfelelő védelmét, de nem írja elő, mit jelent ez a védelem, így hiányoznak a 

minimum követelmények.  Ez az EU és az USA viszonyában azért is jelent külön problémát, 

mert eltérőek az alapjogvédelmi hagyományok, de erre még a későbbiekben részletesen 

kitérek.  

Ennek a jogalkotásnak az lett az eredménye, hogy az uniós jogalkotó nagyon hasonló 

területeken külön-külön szabályozza az adatvédelmi követelményeket, így indokolatlanul 

megnövekszik az alkalmazandó uniós joganyag, amely jogbizonytalansághoz vezethet, és 

természetesen ezzel a jogalkotással még nem orvosolja az átfogó védelem hiányát. 

Vitathatatlan, hogy a jelenlegi adatvédelmi szabályok nem kielégítőek. Jóllehet az 

alapelvek univerzálisak, szükségesnek mutatkozik azonban egy átfogó adatvédelmi 

                                                 
3 21. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről a büntetőügyekben folytatott igazságügyi, valamint a 

rendőrségi együttműködés területén 
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szabályozás a bűnügyi együttműködés területén, hiszen az információcsere egyre szélesebb 

körű lesz, és az uniós szervek is egyre több személyes és különleges adathoz jutnak. 4 

További bizonytalansági tényező, hogy az Európai Bíróságnak nem egységes az 

álláspontja abban a kérdésben, hogy meddig terjed a közösségi jog határa. Így az sem 

egyértelmű, hogy a 95/46/EK irányelv hatálya milyen adatkezelésekre terjed ki.  5 Ez a 

probléma nem veszíti érvényét a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével sem. Ennek 

megítélésben azonban a Bíróság sem foglalt egyértelműen állást. Az Österreichischer 

Rundfunk-ügyben az Európai Unió Bírósága akként döntött, hogy kiszámíthatatlan lenne a 

jogkövető polgár számára, ha valamely uniós szabály alkalmazhatósága kérdésének 

felmerülése esetében mindig vizsgálni kellene a belső piaccal, vagyis a közösségi joggal való 

összefüggést, 6 jóllehet a Bíróság a Lindquist-ügyben még úgy foglalt állást, hogy ha a 

szabálynak valódi hatása van a belső piac kialakítására, illetve működésére, akkor az a 

közösségi jog területére esik. 7 A Bíróság a PNR-ügyben viszont azt állította, hogy az első 

pillérbeli irányelv hatálya alól kivett tárgykörök alá esik az USA területére, területéről vagy 

területén keresztül járatot indító légi utasszállítók azon kötelezettsége, hogy az Egyesült 

Államok vámhatóságai számára hozzáférést biztosítsanak a helyfoglalási és az 

indulásellenőrzési rendszereikben a „Passanger Name Records”-nak (PNR) nevezett 

információkhoz. Mivel azok a közbiztonság biztosítását szolgálják, nem terjeszthető ki rájuk 

az irányelv hatálya, akkor sem, ha gazdasági szereplőként a közösségi jog hatálya alá tartózó 

tevékenysége során jutnak a légitársaságok az információkhoz. 8 Az első és a harmadik pillér 

között tehát a határvonal nem egyértelmű, de az ismertetett döntésekből le lehet vonni azt a 

következtetést, hogy a közösségi pillérben deklarált védelem nem terjed ki minden esetre.  

Ezzel függ össze a céltól eltérő adatkezelés problémájának megítélése is, amelyben a 

Bíróság gyakorlata szintén nem egységes. Az EU Bírósága ebben a kérdésben akként foglalt 

állást, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a 

nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok 

megőrzéséről szóló 2006/24/EK irányelv a szolgáltató szektor tevékenységét érinti, és nem 

                                                 
4  HIELKE, Hijmans – ALFONSO, Scirocco: Shortcomings in EU data protection int he third and the second 

pillars. Can the Lisbon Treaty be expected to help? In: Common Market Law Review, v. 46, n. 5, October, 2009, 

1494. o., 1499. o., 1502. o. 
5 Ez az irányelv a legátfogóbban szabályozza regionális szinten az adatvédelemmel kapcsolatos alapelveket, 

amely a korábbi első pillérben született. Az irányelv 3. cikk (2) bekezdése egyértelműen kizárja azonban a 

közösségi jog (első pillér) hatályán kívüli alkalmazását, így különösen „(…) a közbiztonsággal, a védelemmel, a 

nemzetbiztonsággal (beleértve az ország gazdasági jólétét is, ha a feldolgozási művelet nemzetbiztonsági ügyre 

vonatkozik), továbbá a büntetőjog területén az állami tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozási műveleteket.” 
6  HIELKE – ALFONSO: i. m. 1502. o. 
7 COUDRAY, Ludovic: Case law, In: Common Market Law Review, v. 41, n. 5, 2004, 1368. o. 
8 HIELKE – ALFONSO: i. m. 1503. o., 1508. o. 
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tartalmaz szabályt a hatóságok jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében foganatosított 

tevékenységére nézve. [Írország v. EP és Tanács-ügy] Jóllehet ebben az ügyben is arról van 

szó, hogy az elektronikus kommunikációs szolgáltatók kötelesek bizonyos forgalmi adatokat 

6 és 24 hónap közötti időtartamig tárolni súlyos bűncselekmény elleni harcban való lehetséges 

felhasználás céljából. Ezen irányelv lerontja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes 

adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv 

azon előírását, amely szerint az adatokat törölni kell, ha azok speciális kereskedelmi célokhoz 

már nem szükségesek. A szolgáltató adatgyűjtése abban különbözik a Bíróság szerint a PNR-

ügyben megvizsgált adatkezeléstől, hogy az imént említett esetben az adatok nem 

rendszeresen kerültek megküldésre a nyomozó szerveknek, hanem a szolgáltató birtokában 

maradtak mindaddig, amíg bizonyos – az irányelvben meghatározott – esetekben nem 

továbbították a hatóságok felé. Ez az irányelv csak a magánfelekre, és nem a nyomozó 

hatóságokra nézve állapít meg kötelezettséget – érvel a Bíróság. Ebből kifolyólag erre az 

adatkezelésre a 95/46/EK irányelvet kell alkalmazni, és nem a harmadik pillérben érvényesülő 

kerethatározatot, ellentétben a PNR-megállapodással. 9 

A harmadik országokkal való együttműködés azért is okoz problémát a gyakorlatban, 

mert – akár annak ellenére is, hogy azonos értékeket tartanak fontosnak az országok – 

bizonyos alapvető kérdésekben viszont eltérhet a nézetük. 
10

 Az Amerikai Egyesült 

Államokban és az Európai Unióban is érték a személyes adatok védelme, de ez eltérően 

biztosított. Az USA-ban kevesebb intézményi garancia létezik, és inkább az egyéni jelzésnek 

és jogorvoslásnak jut szerep, azaz a bírósági eljárásban lehet jogvédelmet kapni, és nem 

annyira jogszabályi szinten. Az Unióban viszont viszonylag hosszú történelme van az 

intézményes védelemnek. Ez a fajta megközelítés a nem amerikai állampolgárok számára 

azért is volt problémás, mert a valódi jogorvoslat csak az amerikai állampolgárok számára 

volt biztosított. A nem amerikai állampolgárok más szervhez fordulhattak jogi segítségért, így 

például a TRIP keretében (Traveller Redress Inquiry Program, Utasok Jogorvoslati 

Vizsgálóbizottságának Programja). Jogforrástani szempontból is az amerikai szabályozás 

sajátosnak tekinthető, hiszen jóllehet szövetségi szinten is vannak átfogó adatvédelmi tárgyú 

törvények, ugyanakkor azok nem fedik le az adatvédelem teljes spektrumát, azt a legfelsőbb 

bírósági esetjog és a tagállami törvényhozás egészítik ki. Amerika tehát az egyéni szabadságot 

                                                 
9 HIELKE – ALFONSO: i. m. 1504-1505. o. 
10 WOUTERS, Jan – NAERT, Frederik: Of arrest warrants, terrorist offences and extradition deals: an appraisal 

of the EU’s main criminal law measures against terrorism after „11 September”, In: Common Market Law 

Review, v 41., n. 4, 2004, 930. o. 
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védi, míg Európa az emberi méltóságot. Az USA-ban csak privacy van, míg az EU-ban a 

privacy részeként létezik az adatvédelem. 11
 

Az eltérő alapállás miatt nincsen egy átfogó adatvédelmi szabály az amerikai és uniós 

kapcsolatokra. Az együttműködésre vonatkozó szabályok tekintetében azonban találunk 

háttéranyagot. Kiemelném az EU és az USA között 2003-ban kötött kiadatási egyezményt és 

a kölcsönös eljárási jogsegélyről szóló egyezményt, amely egyezményeket a 

2001. szeptember 11-i terrortámadás indukált. A kiadatási egyezmény 17. cikk (2) bekezdése 

tartalmaz ugyan – többek között – olyan kiadatási akadályt, amely szerint, ha az alkotmányos 

elvek a megkereső államban nem megfelelően biztosítottak, akkor meg lehet tagadni a 

kiadatást, és ha a szerződésben részes felek ezt a cikket eltérően értelmezik, akkor lehetőség 

van arra, hogy ebben a kérdésben egyeztessenek. A kölcsönös eljárási jogsegélyről szóló 

egyezmény is tartalmaz adatvédelmi korlátot.  Fontos megjegyezni, hogy ezek az 

egyezmények azonban nem helyettesítik, csak kiegészítik az USA és a tagállamok közötti 

kétoldalú megállapodásokat. 12 Ezen keret-megállapodásokat természetesen a további 

nemzetközi megállapodásokon túl a belső jog tölti ki tartalommal, így a nemzetközi bűnügyi 

jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény, amely a nemzetközi együttműködés 

jogintézményeinél általános követelményként rögzíti  – többek között – az emberi jogi 

klauzulát, amely szerint „a jogsegély iránti megkeresés teljesítését a miniszter, illetőleg a 

legfőbb ügyész megfelelő garanciákhoz kötheti, a garanciavállalás elutasítása esetén pedig 

megtagadhatja a teljesítést, ha feltételezhető, hogy a külföldön folyó eljárás, a várható 

büntetés vagy annak végrehajtása nincs összhangban az Alkotmánynak, továbbá a nemzetközi 

jognak az emberi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseivel és alapelveivel.” [7. §] Ily 

módon a megkeresés megtagadható a nem megfelelő alapjogi, így különösen adatvédelemi 

hiányosságok miatt. Az eljárási jogsegély különös szabályainál pedig a törvény előírja, hogy a 

megkeresés esetén a locus regit actum elve érvényesül főszabályként, azaz a magyar jogot 

kell alkalmazni az eljárás során, kivéve, ha a megkereső hatóság külön kéri, hogy más eljárási 

szabályt alkalmazzanak, feltéve hogy azok nem összeegyeztethetetlenek a magyar jogrendszer 

alapelveivel. [64. § (1) bek.] 

Ezen nemzetközi és belső jogi dokumentumok háttérszabályként funkcionálnak. 

Emellett azonban a megállapodásban részes államok, illetve az EU és szervei az egyes 

szerződésekben „alkudozzák ki” a konkrét védelmi szintet, ahogy ez történt a PNR-

                                                 
11 PAPAKONSTANTINOU, Vagelis – DE HERT, Paul: The PNR Agreement and Transatlantic anti-terrorism 

cooperation: no firm human rights framework on either side of the Atlantic, In: Common Market Law Reviex, v 

46., n. 3, 2009, 885. o., 888. o., 892. o., 897. o. 
12 WOUTERS – NAERT, i. m.,  931. o., 934-935. o. 
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megállapodás kapcsán is. A tárgyalások során számos adatvédelmi aggály merült fel, hiszen a 

légitársaságok mint magánszereplők részéről a személyes adatok kezelése kizárólag 

kereskedelmi célú volt, konkrétan jegyvásárláshoz volt szükséges. Ez az adatkezelés az első 

pillér keretében elfogadott irányelv, illetve a tagállami szinten megvalósult harmonizáció 

folytán kontrollált volt. A harmadik pillérben a védelem viszont a tárgyalások megkezdésekor 

a mainál is hiányosabb volt. 13 A problémát tehát az okozta, hogy eredetileg az adatkezelés a 

közösségi jog területére esett. Az első, 2004. évi PNR-megállapodás ennek fényében jött létre, 

amely azonban – mint ahogy azt az EU Bíróság is megállapította – téves alapokon született, 

így megsemmisítette, hiszen döntésében a biztonsági tényező túlsúlyára tekintettel nem látta 

megállapíthatónak az irányelv hatályának kiterjesztését erre az adatkezelésre.  A második, 

2007 júliusában elfogadott PNR-egyezményt már a harmadik pillér sajátosságainak 

figyelembe vételével fogadták el. Az egyezményben meghatározták az adatkezelés célját 

(terrorizmus és ahhoz kapcsolódó bűncselekmények, illetve más súlyos bűncselekmények 

megelőzése, ezekkel szembeni küzdelem), amely az első PNR-megállapodásból hiányzott. A 

célhoz kötöttség elve kapcsán meg kell jegyezni, hogy a terrorizmus fogalmának 

meghatározására számos elmélet született14, és annak megközelítése az Unió és az USA 

viszonyában eltérő, így az adatkezelés célja is további magyarázatra szorulna. 

A célszerűség elvének teljesüléséhez azonban annak bizonyítása lenne szükséges, 

hogy az a sérelem, amelynek az elhárítására a jogalkotó, jogalkalmazó törekszik nagyobb, 

mint a személyes adatok kezelésével, továbbításával okozott sérelem. Ez azonban 

megkérdőjelezhető, hiszen minden utas közel 20 területre eső személyes adatát továbbítják a 

tengeren túlra, és 15 évig őrzik is a terrorizmus elleni harc jegyében. Az érzékeny adatokat 

kivették az adattovábbítás alá eső adatok köréből. Azokat csak kivételes esetben lehet 

továbbítani, így akkor, ha az adatalany vagy más életének veszélyeztetése fennáll. Az 

adatkezelés maximális tartamát – a korábbi 7 év helyett – 15 évben maximálták. 

Kiterjesztették továbbá a valós jogorvoslati jogot minden személyre, függetlenül 

állampolgárságától és lakóhelyétől. 

                                                 
13 2008-ban került elfogadásra egy kerethatározat, amely a rendőrségi és bűnügyi együttműködés területére 

tartozó adatvédelmi kérdéseket átfogó módon kívánja rendezni, jóllehet számos külön megállapodás létezik, így 

az Europol, illetve az Eurojust tevékenységére vonatkozóan, vagy említhetjük a Schengeni Megállapodást is a 

biztonságpolitika területén. Ezt megelőzően a Prümi szerződés célozta ezt a hiányosságot orvosolni, amelyet hét 

uniós tagállam kezdeményezett a szorosabb bűnügyi együttműködés biztosítására, de fontos adatvédelmi 

előírásokat is rögzített, amelyek azonban kizárólag az együttműködéshez kapcsolódtak, és nem általános 

célkitűzéseket fogalmaztak meg.  
14 v. ö. HUSSAIN, Munir: The Challenge of Global Terrorism for the European Union: EU-US Cooperation and 

discrepancies, In: Journal of East European & Asian Studies Vol. 2, No. 2, December 2011, 253-273. o. 
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A megállapodások nemcsak az Unió és harmadik ország között köttetnek, hanem az 

egyes európai államok is szabadon köthetnek megállapodásokat adattovábbítás tárgyában. A 

PNR-megállapodáshoz kapcsolódóan megemlítem, hogy a Cseh Köztársaság élt is ezen 

lehetőséggel. Ebben a kétoldalú megállapodásban az USA nagyobb „szabadságot” kapott a 

Csehországból érkező utasnyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében, mint az Uniótól. 

Így viszont az EU részéről adott „engedmények” szükségtelennek bizonyulnak. Emellett 

azonban még az uniós jog kohézióját is rombolja. 15 Azt azonban le kell szögeznünk, hogy 

olyan kötelezettséget nem vállalhat, amely nemzetközi, illetve uniós jogba ütközne. A csehek 

többek között vállalták, hogy a PNR-adatokon kívül utas információkkal látják az Egyesült 

Államokat. Ezenkívül Csehország biztosította az USA-t afelől, hogy – az Interpolon keresztül 

történő adattovábbításon túl – közvetlenül is továbbítja feléje az elveszett és ellopott útlevelek 

adatait. 16 

 

A PNR-megállapodás  

A PNR-adatokról általában 

A PNR-adatok a légitársaságok helyfoglalási rendszere által tárolt, a légiutasokra 

vonatkozó adatállományt jelentik. A helyfoglalási rendszerek tartalmazzák az utasok nevét, 

állampolgárságát, a születési helyét és idejét, az útlevél számát és lejártának időpontját, a 

repülőjegy váltásának időpontját és egyéb adatait, az útvonalat és az együttutazókat is. Az 

adatállomány ezeken túl azonban tartalmazhatja a jegyárat annak fizetési módjával együtt, az 

esetleges korlátozásokat, az értesítési címet, telefonszámot, az életkorra vonatkozó adatot – ha 

az az utazás szempontjából jelentőséggel bír-, valamint az utas ellátásra, étkezésre és 

ülőhelyre vonatkozó kéréseit. Ezek az adatok az érintett személyről sok mindent elárulnak, és 

különleges adatát is érintetheti, mint például az étkezési szokásból lehet következtetni a 

vallásos meggyőződésére.  

Ebből kifolyólag komoly adatvédelmi aggályok merülnek fel atekintetben, hogy a 

légiforgalmazók egymással korlátlanul osztják meg az adatokat. Az adatokhoz nemcsak a 

légiforgalmazók férnek hozzá, hanem a helyfoglalással foglalkozó cégek honlapján is – akár 

már egy helyfoglalási szám megadásával – bárki lekérdezheti. Az adatokat a cégek az utazás 

megtörténte után is megőrzik, és nagyon gyakran adatbányászatra (data mining) használják 

                                                 
15 PAPAKONSTANTINOU – DE HERT, i. m., 886. o., 888- 891. o., 901. o., 911-912. o., 917-919. o. 
16 Közös uniós elvek az amerikai vízumtárgyalásokra http://www.bruxinfo.hu/cikk/20080310-kozos-unios-elvek-

az-amerikai-vizumtargyalasokra.html 2011. 06. 10. 

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20080310-kozos-unios-elvek-az-amerikai-vizumtargyalasokra.html
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20080310-kozos-unios-elvek-az-amerikai-vizumtargyalasokra.html
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fel. Az Amerikai Egyesült Államok sokszor ilyen ún. nyílt forrásból szerzik az adatokat, 

amely aztán büntetőeljárás alapjául is szolgálhat. 

 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után több ország is a hatóságok általi, a 

légiforgalmazói adatállományhoz való hozzáférésben látta a terrorizmus elleni küzdelem 

kulcsát. Az országok a területükön székhellyel rendelkező légiforgalmazók adataihoz való 

hozzáférést belső jogszabály rendelkezése útján lehetővé tették, az igény viszont nemzetközi 

tekintetben is jelentkezett.  

Az Egyesült Államok Kongresszusa 2001 novemberében arra kötelezte17 a területére 

érkező, a területéről induló és a területén áthaladó repülőgépjáratokat indító légitársaságokat, 

hogy vámhatóságai részére biztosítsanak hozzáférést a helyfoglalási és indulás-ellenőrzési 

rendszereikben tárolt személyes adatokhoz. Az EU válasza erre az volt, hogy a Bizottság 

tájékoztatta arról az Amerikai Egyesült Államokat, hogy ez a rendelkezés a számítógépes 

helyfoglalási rendszerek (CRS) ügyviteli szabályzatáról szóló 2299/89/EGK rendelet 

módosított 323/1999/EK rendelettel ellentétes lehet, 18 különösen a rendelet módosított 22. § 

(1) bekezdésére, miszerint „ez a rendelet nem sérti a biztonságra, a közrendre és az adatok 

védelmére vonatkozóan a 95/46/EK irányelv alkalmazásában létrehozott nemzeti 

jogszabályokat.” 19 Az USA elhalasztotta a rendelkezés hatályba léptetését, de az eredeti 

elképzelésétől nem állt el, így attól sem, hogy a 2003. március 5-étől ezen előírásnak meg 

nem felelő légitársaságokat szankcióval sújtsa. Ennélfogva számos európai társaság engedett a 

nyomásnak. 

Erre tekintettel az Európai Bizottság tárgyalásokat kezdett az Államokkal.20 A 

Parlament az előterjesztett javaslat kapcsán 2004. március 31-én elfogadott 

állásfoglalásában21 jogi fenntartásait fogalmazta meg. Egyrészről az Európai Bizottság 

megfelelőségi határozat tervezetében a Bizottság túlterjeszkedik az irányelv 25. cikkében 

meghatározott átruházott hatáskörén. Másrészről pedig olyan megállapodás megkötését kérte 

                                                 
17 A Malévnál 2003-2004-ben folyatott adatvédelmi biztosi vizsgálat megállapította, hogy a Malév Zrt. először 

szerződés alapján továbbította az utasok és a legénység adatait az USA bevándorlási hatóságai felé. A 2001. 

november 19-i Aviation and Transportation Security Act (107-71) és a 2002. május 14-i Enhanced Border and 

Security Act (107-73) a légitársaságok számára törvényi kötelezettségként írja elő az adatok továbbítását. Ennek 

nem teljesítése esetén a légitársaság nem kaphat repülési engedélyt, illetve a már kiadott engedélyt az USA 

hatósága visszavonja. [268/A/2003 adatvédelmi biztosi állásfoglalás] 
18 KONDOROSI Ferenc - LIGETI Katalin: Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó, Budapest, 2008, 361-362. o., 532. o. 
19 A Tanács 323/1999/EK rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek (CRS) ügyviteli szabályzatáról 

szóló 2299/89/EGK rendelet módosításáról 1. cikk 15. pont 
20 KONDOROSI Ferenc - LIGETI Katalin: Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó, Budapest, 2008, 362-363. o. 
21 1999/468/EK tanácsi határozat 8. cikk 
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a Bizottságtól, mely az alapvető jogok garanciális védelmét biztosítja. Állásfoglalásában 

fenntartotta magának az Unió Bíróságához való fordulás jogát.22 Ilyen előzmények után a 

Bizottság május 14-én határozatával megállapította – miután az USA megtette 

kötelezettségvállalásait – hogy az Egyesült Államok hatósága megfelelő védelmi szintet 

biztosít a személyes adatok vonatkozásában.23 Ennek azért van jelentősége, mert a 95/46/EK 

irányelv értelmében harmadik országba személyes adat akkor továbbítható, ha megfelelő 

védelmi szintet biztosítja.24 

Az Európai Parlament ezt követően az EU Bírósága előtt megtámadta a Bizottság ezen 

határozatát (a továbbiakban: megfelelőségi határozat) és a Tanácsnak az USA-val kötött 

megállapodását tartalmazó 2004/496/EK határozatát is. A Bíróság a 2006. május 30-i 

ítéletében kimondta, hogy a PNR-megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatot és a 

megfelelőségi bizottsági határozatot megsemmisíti. Indokolásában előadta, hogy a 95/46/EK 

„irányelv 3. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése kizárja az irányelv hatálya alól a 

közösségi jog hatályán kívül eső, így különösen az Európai Unióról szóló szerződés V. és VI. 

címeiben megállapított tevékenységekkel, valamint a közbiztonsággal, a védelemmel, a 

nemzetbiztonsággal, továbbá a büntetőjog területén az állami tevékenységekkel kapcsolatos 

feldolgozási műveleteket.” A PNR-adatok továbbítása közbiztonsággal és a büntetőjog 

területén az állami tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozási műveletnek minősül. Ez annak 

ellenére is így van, hogy a PNR-adatok gyűjtése a légitársaságok által történik, amely 

tevékenységük során a 95/46/EK irányelv hatálya alá tartoznak. A Bíróság ezt az álláspontját 

már a Lindquist-ügyben megalapozta: a „példálódzó jelleggel említett tevékenységek minden 

esetben az állam vagy az állami hatóságok sajátos tevékenységei, és nem tartoznak a 

magánszemélyek tevékenységei közé. Ebből azonban nem következik az, hogy a kérdéses 

adattovábbítás azért ne tartozna e rendelkezés hatálya alá, mert a PNR-adatokat gazdasági 

szereplők kereskedelmi célból gyűjtik, és harmadik államba történő továbbításukat e 

gazdasági szereplők szervezik meg.” A tevékenység megítélésénél annak közhatalmi jellege 

és az adatkezelés célja a döntő, ami jelen esetbe a közbiztonság. A Bíróság a megfelelőségi 

                                                 
22 C-317/04. és C/318/04. számú egyesített ügyek (HL C 178. 1-2 o.) 
23 A Bizottság 2004/535/EK határozata (2004. május 14.) az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi 

Irodája rendelkezésére bocsátott, a légiutasok utasnyilvántartási adatállományában tárolt személyes adatok 

megfelelő védelméről (HL L 235 11. o.) 
24 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL 281 31-51. o.) 25. cikk (6) 

bek. 
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határozatot a jogbiztonság elvére és az érintettek védelmére tekintettel  2006.  szeptember 30-i 

hatállyal, vagy ha ez rövidebb, a megállapodás megszűnéséig hatályban tartja.25 

A Bíróság ítélete következtében a Bizottság „2006. július 3-án értesítette az Amerikai 

Egyesült Államok kormányát, hogy az említett megállapodást 2006. szeptember 30-i hatállyal 

felmondja.”26 

Jóllehet a Bíróságnak ez az ítélete a jövőre nézve iránymutatásul szolgál – miszerint a 

harmadik állammal folytatott bűnügyi együttműködés alapjául szolgáló megállapodások bírói 

felülvizsgálat alá esnek –, mégis kritika érte az Unió ezen döntését: nem az alapvető jogok 

korlátozásának megfelelőségét vizsgálta, hanem hatásköri kérdésként kezelte az ügyet.27 

 

Az adatkezelés célja a terrorizmus elleni küzdelem. A személyes adatok kezelése 

során, annak valamennyi szakaszában érvényesülnie kell a célhoz kötöttség elvének. A célhoz 

kötöttség elve jelenti többek között azt is, hogy az adatkezelésnek a cél elérésére alkalmasnak 

kell lennie. A PNR-adatok viszont a repülőgép indulásakor kerülnek továbbításra. Ilyenkor 

azonban a „terrorista” is már a gép fedélzetén van.28 

 

A II. PNR-megállapodás (2006) 

Ilyen előzmények után került sor 2006-ban újabb – ideiglenesnek is nevezett – PNR-

megállapodás megkötésére, mely a korábbihoz képest több adatvédelmi garanciát 

tartalmazott.  

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport állásfoglalásában kifejezett aggodalmának 

megfelelően volt egy olyan időszak, 2006. október 1-jétől 2006. október 6-áig, míg nem volt 

jogalap, nemzetközi megállapodás a PNR-adatok továbbítása tekintetében. A Munkacsoport 

korábbi állásfoglalásában olyan előírásokat sürgetett, mint például a továbbítható adatok 

számának csökkentését vagy az adatok további felhasználásának korlátozását [WP122].29 

Célja az volt, hogy az utas-nyilvántartási adatokat az EU az USA Belbiztonsági 

Minisztériuma (rövidítve: DHS) részére továbbítsa. A Belbiztonsági Minisztérium Vámügyi 

és Határvédelmi Irodája, a Bevándorlási és Vámhivatala és a Miniszteri Hivatala, valamint az 

ezeket közvetlenül támogató egységek férhetnek hozzá a továbbított adatokhoz. További 

                                                 
25 C-317/04. és C/318/04. számú egyesített ügyek (HL C 178. 1-2 o.) 
26 Értesítés az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a légi szállítók PNR adatainak az 

Egyesült Államok Állambiztonsági Minisztériuma Vám- és Határvédelmi Igazgatóságának részére történő 

feldolgozásáról és átadásáról szóló megállapodás felmondásáról (HL C 219., 2006. 09. 12.,  1. o.) 
27 FAHEY, i.m., 58. o. 
28 268/A/2003 adatvédelmi biztosi állásfoglalás 
29 Adatvédelmi biztos beszámolója 2006, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2007, 228-229. o. 
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szervezetei, mint az állampolgársági szolgálat, a titkosszolgálat, a közlekedésbiztonsági 

hivatal, a parti őrség és a katasztrófavédelmi ügynökség nem férhet hozzá az adatokhoz. 

Mindez a megállapodás preambulumában került rögzítésre, amely azonban kérdéses, hogy 

normatív kötőerővel bír-e, vagy annak csak iránymutató jellege van. 30 Annál is inkább, hogy 

az Egyesült Államok egy levelében hivatalosan tájékoztatta arról az Európai Uniót, hogy a 

PNR-megállapodás a hírszerzés reformjáról és a terrorizmus megelőzéséről szóló 2004. évi 

törvény végrehajtására 2005. október 25-én kiadott 13388. sz. elnöki rendelet azon előírását 

korlátozza, miszerint a DHS és más ügynökségeket kötelezi arra, hogy „azonnali hozzáférést 

biztosítsanak a terrorizmusra vonatkozó információkhoz (…) valamennyi egyéb, terrorizmus-

ellenes feladatokat ellátó ügynökség vezetője számára.” Erre tekintettel a DHS „elő fogja 

segíteni a PNR-adatokhoz történő hozzáférést az Egyesült Államok azon kormányzati 

hatóságai számára, amelyek terrorizmusellenes feladatot látnak el, és amelyeknek a 

terrorizmus és a kapcsolódó bűncselekmények megelőzése vagy az azok elleni küzdelem 

céljából, az általuk vizsgált vagy nyomozásuk alatt álló ügyekben (beleértve a gyanúra okot 

adó fenyegetéseket, légi járatokat, egyéneket és útvonalakat) szükségük van a PNR-

adatokra.”31 

A PNR-megállapodás kizárólag egy egyoldalú adatszolgáltatásra irányul: „az 

Amerikai Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló nemzetközi légiutas-szállító 

járatokat működtető légifuvarozók a helyfoglalási rendszerükben tárolt PNR-adatokat” a 

Belbiztonsági Minisztérium által előírt módon dolgozzák fel. Ennek módja az Európai Unió 

tagállamainak területén található légifuvarozók adatbázisaihoz való közvetlen hozzáférés. Ez 

a hozzáférés csak átmeneti, mindaddig így teljesíti az unió a kötelezettségvállalását, míg a 

továbbításra egy megfelelő rendszer felállításra kerül. 

A PNR-megállapodás adatvédelmi garanciákat nem fektet le. Amit rögzít az az, hogy a 

szerződő felet úgy kell tekinteni, mint aki a megfelelő védelmi szintet biztosítja. Rögzíti 

tovább, hogy az adatfeldolgozás „az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályaival és 

alkotmányos előírásaival összhangban” történik.32 

                                                 
30 Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, a PNR-adatoknak a légifuvarozók 

általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról (HL) 

preambulum 
31 Az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának (DHS) a Tanács elnökségéhez és a 

Bizottsághoz címzett levele a DHS által 2004. május 11-én, az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak 

légifuvarozók általi továbbításával összefüggésben kiadott kötelezettségvállalások egyes rendelkezéseinek 

értelmezéséről (HL C 259., 2006. 10. 27., 1-3. o.) 
32 Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, a PNR-adatoknak a légifuvarozók 

általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról 

preambulum, (1)-(3) bek., (6) bek. 
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A megállapodás hatályosulása szempontjából érdekesség, hogy már hatályba lépését 

megelőzően alkalmazandó. A megállapodás csak a belső eljárások befejezéséről szóló, 

kölcsönös értesítést követő hónap első napjától lettek hatályosak, de már a megállapodás 

aláírásának napjától „ideiglenesen alkalmazni kell.” 

A megállapodást bármelyik fél felmondhatja, vagy annak alkalmazást felfüggesztheti. 

A felmondás a diplomáciai úton történt értesítés közlésétől számított 30 napon lesz hatályos. 

33 A Tanács határozata alapján a tagállamok hatóságainak is joga van az adatszolgáltatást 

felfüggeszteni akkor, ha az USA illetékes hatósága megállapítja a Belbiztonsági Minisztérium 

jogsértését, vagy ha „alaposan valószínűsíthető, hogy az alkalmazandó adatvédelmi 

előírásokat megsértették, elfogadható alapja van azon feltételezésnek, hogy a DHS nem teszi 

meg, vagy nem fogja megtenni a szükséges és időszerű lépéseket annak érdekében, hogy 

elintézze a szóban forgó ügyet, az adattovábbítás folytatása az adatalany számára súlyos 

hátrányok közvetlen kockázatával jár és az érintett tagállamok illetékes hatóságai megtették 

az ésszerű erőfeszítéseket az adott viszonyok között annak érdekében, hogy értesítsék a DHS-

t és hogy lehetőséget nyújtsanak neki a válaszadásra.” A felfüggesztés addig tart, míg a 

biztonsági követelmények a megállapodásnak megfelelően teljesülnek, és erről a tagállam 

illetékes hatóságát a DHS értesíti. A Tanács is dönthet akként, hogy – ha úgy véli, hogy a 

megfelelő szintű védelem feltételei nem teljesülnek, vagy nem elég eredményesen végzik 

feladatukat az illetékes szervek – a szerződés alkalmazását felfüggeszti, vagy akár meg is 

szüntetheti.34 Ez a szabály a korábbi PNR-megállapodáshoz képest egy fontos, garanciális 

rendelkezés. 

Ez a megállapodás egyébként határozott időre köttetett: a helyébe lépő szerződés 

időpontjáig, de legkésőbb 2007. július 31. napjáig hatályosul.35 

 

A III. PNR-megállapodás (2007) 

                                                 
33 Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, a PNR-adatoknak a légifuvarozók 

általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról (7) 

bek. 
34 A Tanács 2006/729/KKBP/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-

nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légifuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok 

Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részéről 4. cikk, 5. 

cikk (3) bek. 
35 Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, a PNR-adatoknak a légifuvarozók 

általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról (7) 

bek. 
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Tekintettel arra, hogy a 2006. évi PNR-megállapodás úgy rendelkezett, hogy 

legkésőbb 2007. augusztus 1. napjától már nem hatályos, az USA és az Unió új megállapodást 

fogadott el a PNR-adatok továbbításáról. 36 A 2007. évi megállapodás tekintetében csak a 

2006.évi megállapodáshoz képest, általam lényegesnek tartott eltéréseket emelném ki, mert – 

kevés kivételtől eltekintve – gyakorlatilag azonos tartalommal köttetett újra. 

Szembetűnő különbség azonban, hogy a megállapodás nem tartalmazza már azt a 

megszorítást, hogy a Belbiztonsági Minisztérium mely szervei kaphatják meg az adatot, 

melyek nem. Ebből az következhet, hogy valamennyi felé továbbítható. 

Utalást találunk a preambulumban az 13388. sz. elnöki rendeletre, amelyre 

hivatkozással a 2006. évi megállapodás alkalmazását az Amerikai Egyesült Államok ki 

kívánta terjeszteni a személyes adatok védelméhez való jog rovására. 

A megállapodás azt rögzíti továbbá, hogy a Belbiztonsági Minisztérium tartalmazza az 

adatok feldolgozása során érvényesülő adatvédelmi garanciákat. A megállapodás – 

véleményem szerint – igencsak támadható kitétele az is, hogy az Unió adatvédelmi indokok 

alapján nem avatkozhat be az USA és a harmadik országok között az utasok adatainak 

cseréjére irányuló kapcsolataiba. Szintén érdekes megközelítést olyan szabályt rögzíteni, hogy 

az európai hatóságok nem kérhetnek szigorúbb adatvédelmi intézkedéseket az adattovábbítás 

során, mint a sajátjuk, és ez vica versa is működik. A megállapodás kitér arra, hogy a légi 

forgalmazóknak nagyon figyelmet kell fordítani az utasok tájékoztatására, és ennek érdekében 

az amerikai állam együttműködik a cégekkel. 

A megállapodás felfüggesztésének szabályai változatlan szabályokkal kerültek 

elfogadásra. A felmondás szabályai annyiban változtak, hogy rövidebb felmondási idővel 

mondható fel a megállapodást, ha azt valamely fél nemzetbiztonsági vagy belbiztonsági 

érdeke indokolja. 

A megállapodást egyébként szintén határozott időre írták alá a felek: „az aláírás 

időpontját követő hét évvel a hatályukat vesztik” ezen rendelkezések, kivéve a ha felek 

„megállapodnak annak helyettesítéséről.” Ezen szabály nem egyértelmű számomra. Az aláírás 

időpontjának megfelelő napon fogja hatályát veszteni a megállapodás vagy azt követő napon? 

És a kivétel hogyan értelmezhető: a megállapodás meghosszabbításaként vagy, ahogy történt 

                                                 
36 Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, a PNR-adatoknak a légifuvarozók 

általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról (7) 

bek. 
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a 2006. évi megállapodás esetén, új megállapodás elfogadásával? Én ez utóbbit értem alatta: 

az új megállapodás helyébe egy új lép. Ebben az esetben viszont, a korábbi hatályát veszti.37 

 

Az Amerikai Egyesült Államok részéről megfogalmazott levél rögzíti, hogy „e 

levélben ismertetett politikák egyike sem keletkeztet semmilyen jogot vagy előnyt 

magánszemélyek vagy más, magánjogi vagy közjogi jogalanyok részére, valamint nem ruház 

rájuk ilyeneket; sem pedig bármilyen jogorvoslati lehetőséget” a megállapodásban 

rögzítetteken kívül, jóllehet a levél igyekszik pótolni a megállapodásban nem rögzített 

adatvédelmi garanciákat. A levél rögzíti, hogy „minden olyan egyesült államokbeli jogszabály 

elfogadásáról értesíti az Európai Uniót, amely jelentősen befolyásolja az e levélben tett 

kijelentéseket.” Ez azt jelenti, hogy belső jogszabályok módosíthatják a megállapodás 

tartalmát? 

Rögzíti az adatok felhasználásának célját: a terrorizmus és ehhez kapcsolódó 

bűncselekmények, vagy egyéb súlyos, transznacionális jellegű bűncselekmények, beleértve a 

szervezett bűnözés megelőzése és ellenük megvalósuló küzdelem esetén, valamint ezen 

bűncselekmények miatt elrendelt letartóztatás, illetve kiadott elfogatóparancs előli szökés 

esetén. Ezen meghatározások bizonytalanságaira már csak utalnék. Nem beszélve arról, hogy 

a felhasználás céljáról beszél a levél, de mi a helyzet a további adatkezelési műveletekkel? 

Azoknak is törvényben lefektetett célnak meg kell(ene) felelniük. A levél még az adatok 

„megosztásáról” beszél, amely alatt véleményem szerint a továbbítást kell érteni, bár az nem 

világos, hogy mi a fogalmi különbségtétel indoka. Mindenesetre a levél rögzíti, hogy az 

adatok megosztása szintén az egyesült államokbeli, bűnüldözéssel, közbiztonsággal vagy a 

terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó kormányzati hatóságok részére 

csak a jelzett célból történhet. Példaként említi a levél „az aggodalomra okot adó 

fenyegetéseket” is, amely kapcsán megint csak nem tisztázott, hogy mi a viszony a közvetlen 

veszély fogalmával, hiszen a hazai büntetőjogi terminológia ilyen kifejezést nem ismer. 

Harmadik ország kormányzati hatósága felé is „megoszthatók” az adatok, ha az USA 

felmérte, hogy milyen célra kívánja a harmadik ország az adatot felhasználni, és hogy képes-e 

az adatok védelmének biztosítására. Ez utóbbi esetben véleményem szerint a védelem 

megfelelő szintjének hangsúlyozása lenne indokolt, hiszen – kis túlzással – valamilyen szinte 

                                                 
37 A Tanács 2007/551/KKBP/IB határozata (2007. július 23.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 

közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az 

Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió 

részéről történő aláírásáról (2007. évi PNR-megállapodás) (HL 2007 L 204, 2007. 08. 04., 16-25.) preambulum, 

(3)-(4) bek., (7) bek. (9) bek. 
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minden állam tudja a személyes adatok védelmét biztosítani. Főszabályként az adatcserére – 

itt már ezt a fogalmat használja a levél – megállapodás alapján kerülhet sor, kivéve, ha 

szükséghelyzet adódik. 

A levél meghatározza a PNR-megállapodás által érintett adatok kategóriáját, amely 

azonban a jogalkalmazó számára tág teret enged: 

„1. PNR nyilvántartási helymeghatározó kód, 

2. a foglalás/jegy kiállításának időpontja, 

3. tervezett indulási időpont(ok), 

4. név (nevek), 

5. törzsutasstátusra és kedvezményekre vonatkozóan rendelkezésre álló információk 

(szabadjegyek, upgrade, azaz a kiszolgálási osztály szintjének emelése stb.), 

6. a PNR-ben szereplő egyéb nevek, ideértve az utazók számát, 

7. valamennyi rendelkezésre álló elérhetőségi információ (ideértve a kibocsátóra 

vonatkozó információt is), 

8. valamennyi rendelkezésre álló fizetési/számlázási információ (kivéve a 

hitelkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos, az utazási tranzakcióhoz nem kötődő 

tranzakciós adatokat), 

9. az utazás útvonalával kapcsolatos információk meghatározott PNR esetében, 

10. utazási iroda/utazási ügynök, 

11. code share (megosztott járattal kapcsolatos) információ, 

12. Megosztott/kettős információ, 

13. az utas utazási státusa (ideértve a visszaigazolásokat és az utasfelvételi státust), 

14. a jegy kiállításával kapcsolatos információk, ideértve a repülőjegy számát, a csak 

odaútra szóló jegyeket és az automatikus árlekérdezést (ATFQ), 

15. valamennyi poggyászadat, 

16. az ülésre vonatkozó adatok, ideértve az ülésszámot, 

17. általános megjegyzések, ideértve az OSI-, SSI- és SSR-információkat, 

18. összegyűjtött APIS-információk, 

19. az 1–18. pontban felsorolt PNR-adatok módosításai.” 

Ebbe a körbe érzékeny adat nem tartozhat. A felsorolás nem taxatív, és ez imént 

említett kitétel sem alkalmazandó, ha „az adatalany vagy mások élete veszélyben forog, vagy 

súlyos károsodás fenyegeti őket,” mert akkor érzékeny adat és nemcsak a felsorolt 

kategóriába eső adat is kezelhető. Az érzékeny adatok esetében írja csak elő a hozzáférések 

naplózását. Csak a cél teljesítését követő 30 napon belülre írja elő az adatok törlését. 
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Az adatok továbbítása a menetrend szerinti indulás előtt 72 órával kerül sor, majd ezt 

követően a frissített, pontosított adatok kerülnek megküldésre az USA hatóságai számára. A 

belbiztonsági Minisztérium jelzése esetén azonban az adatok továbbítása már ezt megelőzően 

is megtörténhet, feltéve, ha a járatot vagy az útvonalat konkrét veszély fenyegeti vagy ha 

egyéb okból, a megállapodás céljára tekintettel szükséges. Mérlegelési jogköre a Belbiztonság 

Minisztériumnak, az „a józan belátás és az arányosság jegyében” jár el. 

Az adatalanynak biztosítja a tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jogot. Bizonyos 

eseteben viszont megtagadhatja vagy elhalaszthatja a tájékoztatást a az 

információszabadságról szóló törvény (FOIA) 5. cím 1. rész 5. fejezet II. alfejezet 552. cikk 

(b) bekezdése38 alapján. Ebben az esetben közigazgatási és bírói úton érvényt szerezhet (?) 

jogának. 

                                                 
38 OPEN FOIA Act of 2009 

“552. § (b) This section does not apply to matters that are—  

(1)  
(A) specifically authorized under criteria established by an Executive order to be kept secret in the interest of 

national defense or foreign policy and  

(B) are in fact properly classified pursuant to such Executive order;  

(2) related solely to the internal personnel rules and practices of an agency;  

(3) specifically exempted from disclosure by statute (other than section 552b of this title), if that statute—  

(A)  
(i) requires that the matters be withheld from the public in such a manner as to leave no discretion on the issue; 

or  

(ii) establishes particular criteria for withholding or refers to particular types of matters to be withheld; and  

(B) if enacted after the date of enactment of the OPEN FOIA Act of 2009, specifically cites to this paragraph.  

(4) trade secrets and commercial or financial information obtained from a person and privileged or confidential;  

(5) inter-agency or intra-agency memorandums or letters which would not be available by law to a party other 

than an agency in litigation with the agency;  

(6) personnel and medical files and similar files the disclosure of which would constitute a clearly unwarranted 

invasion of personal privacy;  

(7) records or information compiled for law enforcement purposes, but only to the extent that the production of 

such law enforcement records or information  

(A) could reasonably be expected to interfere with enforcement proceedings,  

(B) would deprive a person of a right to a fair trial or an impartial adjudication,  

(C) could reasonably be expected to constitute an unwarranted invasion of personal privacy,  

(D) could reasonably be expected to disclose the identity of a confidential source, including a State, local, or 

foreign agency or authority or any private institution which furnished information on a confidential basis, and, in 

the case of a record or information compiled by criminal law enforcement authority in the course of a criminal 

investigation or by an agency conducting a lawful national security intelligence investigation, information 

furnished by a confidential source,  

(E) would disclose techniques and procedures for law enforcement investigations or prosecutions, or would 

disclose guidelines for law enforcement investigations or prosecutions if such disclosure could reasonably be 

expected to risk circumvention of the law, or  

(F) could reasonably be expected to endanger the life or physical safety of any individual;  

(8) contained in or related to examination, operating, or condition reports prepared by, on behalf of, or for the 

use of an agency responsible for the regulation or supervision of financial institutions; or  

(9) geological and geophysical information and data, including maps, concerning wells.  

Any reasonably segregable portion of a record shall be provided to any person requesting such record after 

deletion of the portions which are exempt under this subsection. The amount of information deleted, and the 

exemption under which the deletion is made, shall be indicated on the released portion of the record, unless 

including that indication would harm an interest protected by the exemption in this subsection under which the 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/552b
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Nemcsak a jogorvoslatra, hanem „az Egyesült Államok joga tartalmaz közigazgatási, 

polgári és büntetőjogi végrehajtási intézkedéseket az Egyesült Államok jogszabályaiban 

meghatározott adatvédelmi szabályok megsértésének és az Egyesült Államok 

nyilvántartásaiban szereplő adatok jogosulatlan közlésének eseteire.”  

Az adatok – analitikus nyilvántartásban történő – megőrzésének határidejét a levél 7 

évben határozza meg. Ezt követően nyugvó státuszba kerül egy, amely esetén további 8 évig 

őrizhetők az adatok. Ezen adatokhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha egy konkrét ügyre, 

veszélyre vagy kockázatra tekintettel az indokolt. A törlésre vonatkozó eljárási szabályok róla 

felek később egyeztetnek. Ha valamely adatot egy adott ügyben vagy vizsgálat során 

felhasználtak, akkor az adatokat az ügy archiválásáig aktív állományban kell tartani. Ezeknek 

a rendelkezéseknek visszamenőleges hatálya is van: a 2004. és 2006. évi PNR-megállapodás 

alapján gyűjtött adatok tekintetében is érvényesül. 

A levélben az USA rögzíti a megállapodás, a levél és a gyakorlat rendszeres 

felülvizsgálatát.39 

 

A PNR-megállapodás utóélete 

2010. március 1-jén Belgiumban egy emberi jogi szervezet, a Ligue des Droits de 

l’Homme alkotmányossági felülvizsgálatra küldte meg a 2007.évi PNR-megállapodást 

kihirdető belga törvényt. 40 A belga Alkotmánybíróság – hasonlóan az EU Bíróságához – 

„bátortalan” döntést hozott: a kérelmet elutasította arra való hivatkozással, hogy a PNR-

megállapodás kihirdetéséről szóló törvény uniós kötelezettség, az abban foglaltak teljesítése 

közvetlenül az EU jogából eredeztethető. Ezzel ha hallgatólagosan is, de kimondta, hogy az 

uniós megállapodások alkotmányossági szempontból nem vizsgálhatók felül. Másrészről 

pedig megállapította, hogy a támadott törvény már „inaktuálissá” vált, hiszen az Unió 

elfogadta a Lisszaboni Szerződés előírásainak megfelelő jogalkotási eljárás keretében a z új 

PNR-megállapodást.41 

                                                                                                                                                         
deletion is made. If technically feasible, the amount of the information deleted, and the exemption under which 

the deletion is made, shall be indicated at the place in the record where such deletion is made.” 
39 A Tanács 2007/551/KKBP/IB határozata (2007. július 23.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 

közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az 

Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió 

részéről történő aláírásáról (2007. évi PNR-megállapodás) (HL 2007 L 204, 2007. 08. 04., 16-25.) mellékletében 

foglalt levél az USA-tól bevezető, I-V. pont, VII-VIII. pont, X. pont 
40 FRA Annual Report 2010 - Fundamental rights: challenges and achievements in 2010, Imprimerie Centrale, 

Luxembourg, 2011, 61. o. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1633-annual-report-2011_EN.pdf 

letöltés ideje: 2012. 11. 20. 
41 Belgische Verfassungsgerichtshof Urteil Nr. 42/2011 vom 24. März 2011 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1633-annual-report-2011_EN.pdf
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Az Európai Parlament a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után, 2010. május 5-én 

elfogadott határozatában előirányozta a „második generációs” PNR-adatok tárgyában az 

USA-val, Kanadával és Ausztráliával kötendő megállapodásokról szóló tárgyalások 

megkezdését. 42 Az Európai Bizottság ugyanezen a napon elfogadott határozatában előírta, 

hogy a magánélet-védelmi hatásvizsgálatot és az arányossági tesztet minden PNR-adat 

továbbítására vonatkozó új uniós forrás elfogadása előtt el kell végezni. 

2010 szeptemberében az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatcsomagot a 

harmadik államokkal kötendő PNR-megállapodásokra nézve, különös tekintettel arra, hogy az 

Amerikai Egyesült Államokon kívül Kanadával és Ausztráliával is tárgyalásokat folytatott az 

Európai unió. Ennek a javaslatnak a lényege az volt, hogy harmadik államokkal szemben 

magas szintű adatvédelmi követelményeket kell megkövetelni.43 Az Adatvédelmi 

Munkacsoport a 178 véleményében alapvetően üdvözli a bizottsági javaslatcsomagot, 

ugyanakkor megjegyzi, hogy – jóllehet a terrorizmus és más súlyos nemzetközi 

bűncselekmények üldözése a személyes adatok korlátozása vonatkozásában legitim célnak 

tekinthető – a személyes adatok védelméhez való jog korlátozásához nemcsak a 

jogkorlátozáshoz szükségessége kell, hanem az arányosság követelményének is teljesülnie 

kell. Ha az adott cél kevésbé korlátozó intézkedéssel is elérhető, akkor azt a megoldást 

kell választani. Jelen esetben pedig a bűnüldözés és bűnmegelőzés más módon is elérhető 

lenne.44  

 

A PNR-megállapodás magyar jogba történő átültetése megtörtént, melynek kapcsán a 

adatvédelmi biztos 1682/J/2008 véleményében kifejtette – és ezzel lényegében megerősítette 

a Munkacsoport imént ismertetett álláspontját – hogy „az állam csak akkor nyúlhat az 

alapvető jog korlátozásának végső eszközéhez, ha a másik jog védelme vagy érvényesülése 

semmilyen más módon nem érhető el, és a korlátozás csak olyan mértékű lehet, amennyi 

ehhez feltétlenül szükséges.” A biztos szerint a jogkorlátozás nem áll arányban az elérni 

kívánt céllal.45 

 

                                                 
42 FAHEY, i.m., 59. o. 
43 FRA Annual Report 2010 - Fundamental rights: challenges and achievements in 2010, Imprimerie Centrale, 

Luxembourg, 2011, 61. o. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1633-annual-report-2011_EN.pdf 

letöltés ideje: 2012. 11. 20. 
44 Beszámoló az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenyégéről, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2011, 241-

242. o. 
45 Beszámoló az adatvédelmi biztos 2009. évi tevékenyégéről, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2010, 201. 

o. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1633-annual-report-2011_EN.pdf
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PNR-megállapodás Kanadával 

Az Unió és Kanada között született megállapodás hatálya az előzetes utasinformációs 

(API) és utasnyilvántartási (PNR) adatokra terjed ki. Ezeket a megállapodás tartalmazza, 

eltérően az USA-val kötött megállapodáshoz képest. Ez azonban nem jár az adatkörök 

fogalmának tisztázásával. Az EU-USA megállapodásához képest a Kanadával kötött 

megállapodás ismeri Az szerint a következők: 

a) a kapcsolattartó személy(ek) telefonszáma, 

b) törzsutas adatok közül a repült mérföldek száma és címe, 

c) jegykezelésre nem jelentkezett (no show) utas, 

d) foglalás nélkül utazó (go show) utas, 

e) betöltetlen helyre váró, várólistás (standby) utasra és 

f) az utasfelvétel (check-in) során felmerülő speciális kérésekre 

vonatkozó adatkategóriákat. Viszont bizonyos adatkörök kimaradtak a megállapodásból, 

úgymint a kedvezményekre vonatkozó adat, az utas utazási státusza, valamennyi 

poggyászadat, általános megjegyzések (ideértve az „OSI-, SSI- és SSR-információkat). Az 

adatok körének meghatározása ezen megállapodás esetén sem egyértelmű, mint ahogy az AB 

is kimondta, jogbizonytalanságot idéz elő, és így a kezelt adatok körének önkényes 

értelmezésére ad alapot a „vonatkozó információk” kifejezés használata. 

A felsorolt adatokat a Kanadai Határszolgálati Ügynökség jogosult kezelni, de ezen 

jogosultság tekintetében a megállapodással felállított vegyes bizottságban megállapodhatnak. 

A vegyes bizottságban mindkét szerződő fél képviselteti magát, de ennél többet a 

megállapodás ne igazán mond. Feladat a megállapodás végrehajtásához kötődik, így a 

felmerülő vitás kérdéseket, először a bizottságban igyekeznek tisztázni. 

Ezen megállapodás is nagyon kevés garanciális szabályt fektet le. A megállapodás 

preambuluma a 95/46/EK irányelvre hivatkozik, mint adatvédelmi szabály, ugyanakkor azt 

meg kell jegyeznünk, hogy – mint ahogy azt az EU Bírósága is megerősítette – ezen irányelv 

kizárólag a közösségi jog területén megvalósuló adatkezelésekre vonatkozhat, hiszen az I. 

pillér keretében született. A rendőrségi és bűnügyi együttműködés a korábbi III. pillérbe 

tartozott.  Ezen terület adatvédelmi hiányosságairól pedig már esett szó. Ennek ellenére az EU 

a megállapodásban hozzájárult ahhoz, hogy a kanadai hatóság részére továbbított adat 

feldolgozása a kanadai szabályok szerint történjen. 
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Rögzíti az adatokhoz való hozzáférés jogát és az érintett személy azon jogát, hogy 

személyes adatának javítására vonatkozó jelzéssel élhet, és ha az adat valóban téves, akkor az 

adatkezelő hatóság kötele azt javítani. 

A felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közösen felülvizsgálják a megállapodás 

végrehajtását. Erre nézve azonban nincsen határidő, illetve szankció meghatározva. A 

felülvizsgálati csoportokba a magánélet és személyes adatok védelmével, vámüggyel, 

bevándorlással vagy határbiztonsággal, légi biztonsággal, bűnüldözéssel, hírszerzéssel és 

tiltással (?) foglalkozó hatóság, illetve a jogérvényesítés egyéb formáit megvalósító szervek 

szakértői képviselhetik magukat. A felülvizsgálat szabályait is a felek később határozzák meg. 

A közös felülvizsgálatról azonban jelentés készül az EP-nek és a kanadai parlamentnek, de 

annak tartalmára nézve nincsen információnk. 

A megállapodást bármelyik fél 90 napra felmondhatja. Úgyszintén a megállapodás 

módosítása a kölcsönös értesítéstől számított 90. naptól hatályosul.46 

 

PNR-megállapodás Ausztráliával 

Ausztráliában is belső jogszabály írja elő a légitársaságok számára azt a 

kötelezettséget, hogy az ausztrál vámhatóság megkeresésére adja át a kért PNR-adatokat. 

légitársaságok az adatokat a repülőgép leszállásától számított 24 és 48 óra között időtartamig 

őrzik,így az a adatokat a vámhatóság ezen időtartamon belül igényelheti. Az ausztrál 

vámtörvénynek is a célja a terrorista cselekmény vagy ezzel összefüggő más bűncselekmény 

elkövetőjének a kiszűrése. A PNR-adatok kezelése tekintetében egyébként a szenzitív 

adatokra vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

Ez a vámtörvény rögzíti az így megszerzett adatok feldolgozásának menetét, mely 

három fázisra tagolható. Az első fázis a szűrés szakasza: kockázatértékelést hajt végre egy 

program, azon a személy adatai nem kerülnek tárolásra, akit a rendszer „veszélytelennek” 

talál. A második fázisban az így megszűrt személyeket tovább értékelik, míg az utolsó fázis a 

vámellenőrzés befejezéséig tart.  

A vámhatóság kötelezte magát arra, hogy csak azon személy adatait rögzíti, illetve 

tárolja, aki vonatkozásában „bizonyították”, hogy meghatározott bűncselekményt követett el, 

vagy ezzel „gyanúsítják.” Amennyiben a büntetőjogi felelősség hiánya már a nyomozás során 

nyilvánvaló, az adatokat törli a hatóság.  

                                                 
46 A Tanács 2006/230/EK határozata az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok 

feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 82, 2006. 03. 21. 14-19.o.) preambulum, 4. cikk (1) -

bek., 5. cikk (1) bek., 6. cikk, 8. cikk, 9. cikk (1) és (3) bek., 1-3. melléklet 
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A PNR adatok továbbítása más hatóság részére nem kizárt, de annak bírósági 

határozaton kell alapulnia, és kizárólag bíróság részére, illetve az ausztrál szövetségi 

nyomozóhivatal részére továbbítható.47 

 

Részösszegzés 

A PNR-megállapodások kapcsán meg kell állapítanunk, hogy továbbra is számos 

adatvédelmi aggály merül fel, amelynek felülvizsgálatára valamely uniós intézmény 

vállalkozhatna. Az amerikai hatóságok széles diszkrecionális joga és a hosszú őrzési idő is 

problémás. A megszerzett és a felhasznált adatok mennyisége az arányosság sérelmét vetik 

fel, az adattovábbítással érintett személyek részéről felmerül a magánélethez fűződő jog, a 

jogorvoslathoz való jog, illetve az ártatlanság vélelmének megsértése is. 

A PNR-megállapodáshoz hasonló megállapodások megítélését nagyban 

befolyásolhatja az EU Bíróságának a Strasbourgi Bírósághoz való viszonya.48 

 

A SWIFT-megállapodás 

A megállapodás előzményei 

Már 2001 vége óta létezik a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program 

(Terrorist Finance Tracking Programme, TFTP), melynek keretében az USA 

Pénzügyminisztériuma a kijelölt szolgáltató usa-beli részlegétől korlátozott mértékben 

kérhetett pénzügyi üzenetadatokat. Az Unió és az USA ilyen irányú megkeresésének a jogi 

alapjait teremti meg a SWIFT-megállapodás.49 A TFTP első megjelenése az uniós jogban 

2007-re tehető, amikor egy reprezentáció jelent meg az Unió Hivatalos Lapjában erről a 

programról.50 

 

Az Unió és az Amerikai Egyesült Államok már 2009. november 30-án aláírtak egy 

megállapodást a pénzügyi fizetési üzenetek kezelésére és továbbítására. Ez az ún. SWIFT I 

megállapodás. A Tanács általi elfogadást követően került az EP-hez megküldésre. Az Európai 

Parlament azonban a személyes adatok védelmét nem látta biztosítottnak, így 2010. február 

11-én elutasította a megállapodás megkötését, ezzel a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottságának álláspontjára helyezkedett: számos kérdés vitatott még, így 

                                                 
47 Adatvédelmi biztos beszámolója 2004, I. kötet, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2005, 178-179. o. 
48 FAHEY, i.m., 60. o. 
49 Beszámoló az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenyégéről, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2011, 244. 

o. 
50 FAHEY, i.m., 61. o. 
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különösen az adatok harmadik államok részére továbbítása, a bírói felülvizsgálat 

megteremtése, a megőrzési határidő. 

 

A SWIFT-megállapodás megkötésének azonban ez csak átmeneti akadálya volt, mégis 

kiemelt jelentőséggel bírt. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépését 

követően a rendes jogalkotási eljárásban az EP gyakorlatilag társjogalkotóvá lépett elő: az ő 

belegyezése is kell a nemzetközi megállapodás elfogadásához. A EU Tanácsának és az 

Európai Bizottságnak ezen túl már a tárgyalási szakaszban egyeztetéseket kell folytatni a 

Parlamenttel. Ez a rendelkezése a Lisszaboni Szerződésnek segíthet megteremteni az uniós 

intézmények között bizalmat. Ennek a döntésnek a demokratikus legitimáció megteremtése 

szempontjából is jelentősége lehet, hiszen a tagállamok képviselői közvetlenül döntenek 

fontos kérdésekben. Nem utolsó sorban a döntés jelentősége a alapvető jogok területén  is 

megmutatkozik: egy előzetes „szűrőszerepet” tölthet be a Parlament a megállapodás-kötés 

fázisában, és talán a Tanács és a Bizottság is nagyobb figyelmet fordít az alapvető jogok 

biztosítására. Az Amerikai Egyesült Államokra nézve is tanulsággal szolgálhat az eset: ahhoz, 

hogy minimalizálja a hasonló „balesetek” bekövetkezésének valószínűségét, – megértve az 

Unió intézményeinek működését – az EP többé már nem tekinthető megkerülhető 

szereplőnek.51 

 

Az európai adatvédelmi biztos álláspontja szerint a SWIFT-megállapodás adatvédelmi 

szempontból kevésbé problematikus a PNR-megállapodáshoz képest: több adatvédelmi 

garanciát találunk benne. Így szabályokat tartalmaz az adatfelhasználás átláthatóságára, az 

érintett személy jogainak (úgymint hozzáférés, zárolás, kijavítás joga), az adatkezelés 

időtartamának meghatározása. Külön kiemelést érdemel a megkülönböztetés nélküli 

jogorvoslathoz való jog deklarálása és az Europol általi felügyelet.52 

 

A megállapodás célja 

Az Amerikai Egyesült Államok 2010. június 28-án az Európai Unióval megállapodást 

kötött pénzeszközök átutalására utaló pénzügyi fizetési üzenetek és kapcsolódó adatok 

kölcsönös megküldésére a terrorizmus vagy a terrorizmus finanszírozásának 

megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, illetve büntetőeljárás alá vonása céljából.  

                                                 
51 MONAR, Jörg: The Rejection of the EU-US SWIFT Interim Agreement by the European Parliament: A 

Historic Vote and Its Implications, In: European Foreign Affairs Review No. 15, 2010, 144-145. o., 147-148.o. 
52 Beszámoló az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenyégéről, Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2011, 244. 

o. 
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Az adattovábbítás célját a megállapodás pontosítja ugyan, de annak megfogalmazása 

számos kérdést vet fel. A SWIFT-megállapodás szerint a pénzügyi fizetési üzenetek és 

kapcsolódó anyagok csak abból a célból továbbíthatók, ha  

„a) egy adott személy vagy szervezet által elkövetett erőszakos, vagy az emberi életet 

más módon veszélyeztető cselekmény, vagy olyan cselekmény, amely vagyontárgy 

vagy infrastruktúra megrongálódását okozhatja, és amelyet jellegéből és 

körülményeiből adódóan feltehetően az alábbi céllal követnek el:  

i. egy adott népcsoport megfélemlítése vagy nyomás alatt tartása;  

ii. egy adott kormány vagy nemzetközi szervezet megfélemlítése, kényszerítése 

vagy nyomás alá helyezése valamely cselekvés véghezvitele vagy cselekvéstől 

való visszatartása céljából; vagy  

iii. egy adott ország vagy nemzetközi szervezet alapvető politikai, 

alkotmányos, gazdasági vagy társadalmi struktúráinak súlyos destabilizálása 

vagy megsemmisítése;  

b) egy adott személy vagy szervezet által segítség, finanszírozás, pénzügyi, anyagi 

vagy műszaki támogatás, illetve pénzügyi vagy egyéb szolgáltatások nyújtása az a) 

pontban említett cselekményekhez vagy azok támogatásaként;  

c) valamely személy vagy szervezet által pénzeszközök bármely módon, közvetve 

vagy közvetlenül történő nyújtása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, illetve annak 

tudatában, hogy e pénzeszközöket részben vagy egészben az a) vagy b) pontban 

említett cselekmények valamelyikének elkövetésére fordítják vagy akarják fordítani; 

vagy  

d) az a), b) vagy c) pontban említett cselekményekkel kapcsolatos bűnsegély, felbujtás 

vagy azok elkövetésének megkísérlése egy adott személy vagy szervezet által” 

tevékenységek megakadályozása miatt, kivizsgálása, valamint büntetőeljárás alá vonása miatt 

szükséges.53 

 A megállapodásban tett megfogalmazás magyar Btk.-beli terrorcselekmény54 

elkövetési magatartásaival részben átfedik egymást, részben viszont azon túlterjeszkednek. 

                                                 
53 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 1. cikk (1) bek., 2. cikk 
54 „261. § (1) Aki abból a célból, hogy 

a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen 

vagy eltűrjön, 

b) a lakosságot megfélemlítse, 

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetőleg 

nemzetközi szervezet működését megzavarja, 
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a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos 

bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít 

hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett 

követelés teljesítésétől teszi függővé. 

(3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 

a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos 

következmény származott volna, és 

b) aki tevékenységét a hatóság előtt felfedi, 

ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további 

elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények megakadályozásában. 

(4)605 Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűntett elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a 

közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő 

feltételeket biztosítja, ahhoz anyagi eszközöket szolgáltat vagy gyűjt, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5)606 Aki a (4) bekezdésben meghatározott cselekményeket az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott 

bűntettnek terrorista csoportban történő elkövetése érdekében valósítja meg, illetőleg a terrorista csoport 

tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

(6)607 A (4) vagy az (5) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető, aki a cselekményt, 

mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. 

(7) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, bűntettet követ 

el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(8) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a hatóságnak, 

mihelyt teheti, jelentést nem tesz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(9) E § alkalmazásában 

a)608 személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény az emberölés 

[166. § (1) és (2) bek.], a testi sértés [170. § (1)–(5) bek.], a foglalkozás körében elkövetett szándékos 

veszélyeztetés [171. § (3) bek.], a személyi szabadság megsértése (175. §), az emberrablás (175/A. §), a 

közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [184. § (1) és (2) bek.], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése [185. § (1) és (2) bek.], a hivatalos személy elleni erőszak (229. §), a közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak (230. §), a hivatalos személy támogatója elleni erőszak (231. §), a nemzetközileg védett személy 

elleni erőszak (232. §), a közveszélyokozás [259. § (1)–(3) bek.], a közérdekű üzem működésének megzavarása 

[260. § (1)–(4) bek.], a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 

jármű hatalomba kerítése (262. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (263. §), a lőfegyverrel 

vagy lőszerrel visszaélés [263/A. § (1)–(3) bek.], a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős 

felhasználású termékkel visszaélés [263/B. § (1)–(3) bek.], a radioaktív anyaggal visszaélés [264. § (1)–(3) bek.], 

a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [264/C. § (1)–(3) bek.], a számítástechnikai rendszer és 

adatok elleni bűncselekmény (300/C. §), a rablás (321. §) és a rongálás (324. §), 

b) terrorista csoport: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő 

csoport, amelynek célja az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmények elkövetése.” [1978. évi IV. tv.] 

„314. § (1) Aki abból a célból, hogy 

a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen 

vagy eltűrjön, 

b) a lakosságot megfélemlítse, 

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve 

nemzetközi szervezet működését megzavarja, 

a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos 

bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít 

hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett 

követelés teljesítésétől teszi függővé. 

(3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 

a) az (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott terrorcselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos 

következmény származott volna, és 

b) tevékenységét a hatóság előtt felfedi, 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.604814&kif=terrorcselekm%C3%A9ny*#foot605
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.604814&kif=terrorcselekm%C3%A9ny*#foot606
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.604814&kif=terrorcselekm%C3%A9ny*#foot607
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.604814&kif=terrorcselekm%C3%A9ny*#foot608


27 
 

A SWIFT-megállapodásban foglaltak azért is okoznak alkalmazási problémát, mert az 

alkalmazási kör meghatározását bizonytalan jogfogalmak túlságosan kitágítják, önkényessé 

teszik.  Az elkövetési magatartásokat az elkövető a megállapodásban rögzített, „feltehető” 

céllal kell, hogy megvalósítsa. Nem világos, hogy ez a feltételezés ez milyen viszonyban van 

például az alapos gyanú fogalmával. Az a contrario értelmezési elv alapján arra juthatunk, 

hogy az eltérő fogalomhasználat nem véletlen, hanem abból arra következtethetünk, hogy a 

megállapodás hatálya alá tartozó adatok továbbításához nem kell alapos gyanúnak fennállni, 

pusztán elég egy feltételezés. 

 

Az adatok továbbítása 

A pénzügyi fizetési műveletekre vonatkozó adatok továbbítása az USA 

Pénzügyminisztériumának kérelmére történik. A Nemzetközi Bankközi Pénzügyi 

Telekommunikációs Társaság (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication, SWIFT) a kapcsolattartó, amely globális szinten gyűjt adatokat, de 

belgiumi központú. Az amerikai Pénzügyminisztérium a kijelölt adatszolgáltató felé 

megkeresést intéz, hogy az Európai Unió területéről bizonyos adatokat szerezzen meg.  

Ez a megkeresés a lehető legpontosabban meghatározza a kért adatokat, a kért adat 

külön kategóriáját is, és az adatkérés szükségességét. A „lehető legpontosabban” történő 

meghatározás a jogalkalmazó számára megint csak olyan értelmezési lehetőséget nyújt, 

amelynek keretében maga határozza meg, hogy mi az az adatkör, amelynek megjelölése 

szükséges ahhoz, hogy az adott cselekmény megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, 

                                                                                                                                                         
ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további 

elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények megakadályozásában. 

(4) E § alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos 

bűncselekmény 

a) az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés], a testi sértés [164. § (2)-(6) és (8) bekezdés], a foglalkozás körében 

elkövetett szándékos veszélyeztetés [165. § (3) bekezdés], 

b) az emberrablás [190. § (1)-(4) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. §), 

c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [232. § (1)-(2) bekezdés], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése [233. § (1)-(2) bekezdés], 

d) a radioaktív anyaggal visszaélés [250. § (1)-(2) bekezdés], 

e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311. 

§), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak (312. §), a nemzetközileg 

védett személy elleni erőszak [313. § (1) bekezdés], 

f) a jármű hatalomba kerítése [320. § (1)-(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. § (1)-(3) bekezdés], a 

közérdekű üzem működésének megzavarása [323. § (1)-(3) bekezdés], a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 

visszaélés [324. § (1)-(2) bekezdés], a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [325. § (1)-(3) bekezdés], 

g) a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [326. § (1)-(5) bekezdés], a haditechnikai termékkel 

vagy szolgáltatással visszaélés [329. § (1)-(3) bekezdés], a kettős felhasználású termékkel visszaélés [330. § (1)-

(2) bekezdés], 

h) a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés], 

i) az információs rendszer vagy adat megsértése [423. § (1)-(3) bekezdés].” [2012. évi C. törvény] 
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illetve büntetőeljárás alá vonása elég hatékony, eredményes legyen. Nyilvánvaló annál 

eredményesebb lehet egy bűnmegelőzésre vagy bűnüldözésre irányuló eljárás, minél több 

adatot, minél több személyre nézve kér a minisztérium. Jóllehet a megállapodás tartalmazza, 

hogy az adatkérésnek a lehető legkisebb mennyiségű adatra kell irányulnia, különösen 

figyelembe véve a „a terrorfenyegetettségről készült, az adattípusokra és földrajzi 

jellemzőkre, valamint az észlelt terrorfenyegetésekre és veszélyeztetettségre, földrajzi, 

fenyegetettségi és veszélyeztetettségi elemzésekre összpontosító múltbéli és jelenlegi 

kockázatelemzéseket.” Az adatkérés nem irányulhat az egységes eurofizetési térséget érintő 

adat (SEPA) megszerzésére. 55 A megállapodás nem rögzíti a kérhető adatok körét, így 

könnyen előfordulhat, hogy szenzitív adat lesz a megkeresés tárgya, amelyre nézve azonban 

szigorúbb szabályoknak kellene érvényesülnie, mint a személyes adatokra. Bizonyos 

esetekben igazolható lehet a szenzitív adat kezelése és továbbítása, mint például a 

nemzetbiztonság vagy a közrend veszélyeztetése okán, de nem a nemzetbiztonság vagy a 

közrend veszélyeztetésének lehetséges bekövetkezésére hivatkozással, mert ez utóbbi előrébb 

hozza az  adatkezelés korlátozásának lehetőségét. A személyes adatok védelméhez való jog 

korlátozásánál az EJEB gyakorlatából ismert „quality of law” tesztnek érvényesülni kell. A 

adatkorlátozásnak meghatározottnak (Sunday Times v. UK) és előreláthatónak kell lenni 

(Silvers and others v. UK). Mérlegelést kívánó esetekben is az „ésszerű bizonyosság” kereteit 

meg kell teremteni. Legalább az adatkezelés feltételeit és annak eljárási szabályait meg kell 

határozni (Klass v. FRG No. 5029/71).56 

A megkeresés SWIFT-nek történő megküldésével egyidejűleg a Pénzügyminisztérium 

megküldi a megkeresés egy példányát az Europolnak is. Az Europol kontroll-szerepet tölt be 

ebben a folyamatban: ellenőrzi, hogy a megkereséssel szemben támasztott követelménye 

teljesülnek-e. Az ellenőrzés eredményéről a SWIFT-et értesíti. Ha a megállapodásban 

foglaltakkal összhangban állónak találta az Europol a megkeresést, akkor a SWIFT köteles a 

megkeresést teljesíteni, ún. „push basis” alapon továbbítja. A továbbításról naplót vezet. 57 Az 

Europol kifogásolta az USA-nak azon gyakorlatát, hogy megkeresést szóban terjeszti elő, így 

annak helyessége később nem ellenőrizhető.58 

                                                 
55 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 3. cikk, 4. cikk (1)-(2) bek., melléklet 
56 WETZLING, i.m., 34-35. o.  
57 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 4. cikk (3)-(7) bek. 
58 WETZLING, i.m., 35. o.  + http://www.idpc.gov.mt/dbfile.aspx/TFTP2. pdf 

http://www.idpc.gov.mt/dbfile.aspx/TFTP
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A megállapodás rögzíti, hogy jogorvoslati joggal az USA joga szerinti közigazgatási 

és bírósági úton lehet élni. Kérdésként merül fel, hogy az Amerikai Egyesült Államok jogába 

milyen nemzetközi fórumok joga értendő belőle, vagy kizárólag a belső szabályai szerinti 

jogorvoslati rendszert lehet ezen megfogalmazás alatt érteni? Az nyilvánvaló, hogy az EU 

Bírósága nem tartozik ezen jogorvoslati fórumok közé.59 A jogorvoslat hatékonyságához és 

megfelelőségéhez kétség fér. Az USA Privacy Act-je (552a. § (a) (2) bek.) alapján a 

jogorvoslati joggal az amerikai állampolgár és az a nem amerikai állampolgár élhet, aki 

állandó lakóhellyel rendelkezik az Egyesült Államok területén. És a többi polgár, akit a 

SWIFT-megállapodás érint, nem élhet jogorvoslattal?60 

 

A SWIFT-megállapodás adatvédelmi biztosítékai 

A megállapodás rögzíti, hogy „a rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag a 

terrorizmus vagy a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, 

illetve büntetőeljárás alá vonása céljából dolgozhatók fel.” Mit jelent azonban az 

adatfeldolgozás fogalma? A magyar szabályok szerint az adatfeldolgozás csak technikai, tehát 

nem érdemi műveleteket jelent. Nyilvánvaló azonban, hogy az adattovábbítás nem technikai 

céllal történik. Ha nem pusztán technikai művelettel azonosítható, akkor az adatkezelés 

fogalmával vagy az adat felhasználásának fogalmával?  Ha az előbbit fogadjuk el, akkor az 

adatot akár ilyen céllal harmadik fél részére is továbbíthatja. 

A megállapodás kifejezetten tiltja a profilkészítést, más adatbázissal való 

összekapcsolást és a számítógépes szűrést. Ez utóbbi számomra nehezen értelmezhető, hiszen 

az adattovábbítás informatikai rendszeren keresztül történik. A legegyszerűbb számítógépes 

program is lehetővé tesz bizonyos keresést. A továbbított adatok módosítás, megváltoztatása, 

kiegészítése tiltott. Másolatot készíteni kizárólag vészhelyzet esetére lehet. 

Lekérdezésnek a megküldött adatokból akkor van helye, ha olyan ismert 

információkon vagy bizonyítékokon alapul, „amelyekből következően megalapozottan 

feltételezhető, hogy a lekeresés alanya összefüggésbe hozható a terrorizmussal vagy a 

terrorizmus finanszírozásával.” A megalapozott feltételezés a magyar terminológiai szerint 

megint csak nehezen értelmezhető. Úgyszintén érdekes kérdést vet fel az „ismert információ” 

fogalma. Úgyszintén kit értünk az alatt, aki az terrorizmussal vagy annak finanszírozásával 

                                                 
59 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 4. cikk (8) bek. 
60 FAHEY, i.m., 61. o. 
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összefüggésben áll?61 A magyar Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a 

különböző „jogfogalmakhoz és tág értelemben vett bűncselekmény típusokhoz” kapcsolódó 

„kapcsolatos”, „kapcsolatba hozhat”, „jellegű” kifejezések nem tesznek eleget az egyértelmű 

jogfogalmak követelményének. [940/B/2003. AB határozat, 47/2003. (X. 27.) AB határozat] 

A megállapodás rögzíti, hogy mely személyes adatok különleges jellegét ismerik el, 

így „amelyekből következtetni lehet a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, 

vallási vagy egyéb világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra 

vagy a szexuális életre.” 62 

 

Az Egyesült Államok kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy évente felülvizsgálja 

azon, részére megküldött, le nem hívott adatokat, amelyekre már nincsen szükség a 

megállapodásban rögzített célból. Ezek azonosítása esetén azonnal és véglegesen törli az 

adatokat, illetve lerövidíti az adatmegőrzési időszakot. A megállapodás azonban tartalmaz 

olyan kitételt, hogy akkor törlendő, ha az „műszakilag lehetségessé válik.” Ezen fordulat 

felveti az olvasóban a kérdést: milyen műszaki akadálya lehet a törlésnek? A 2007. július 20-

át megelőzően megküldött adatokat, amennyiben azokat nem hívta le az amerikai hatóság, 

2012. július 20-ig köteles törölni, a 2007. július 20-án vagy azt követően kézhez kapott adatok 

esetében ez a határidő a beérkezéstől számított 5 év. Törlendő azonban az az adat, amelyet 

olyan nyomozás vagy büntetőeljárás során használtak fel, amely lezárult. Az eljárás végén a 

jogerős befejezést kell érteni. A magyar terminológia szerint a nyomozás a büntetőeljárás 

részét képezi, így annak külön tartása a megállapodásban nem indokolt, annál is inkább, hogy 

felmerül a kérdés: a nyomozás vagy a jogerős bírói ítélettel törlendőek-e az adatok.63 

 

A megállapodás tárgyát képező adatok az amerikai, uniós tagállami és harmadik 

államok hatóságai részére is továbbíthatók, amelyek hatáskörébe a bűnüldözés, illetve a 

közbiztonsággal vagy terrorizmussal szembeni küzdelem tartozik. Nemzeti hatóságokon kívül 

az adatok továbbíthatók az Europolnak és az Eurojustnak, mint uniós szerveknek, és „egyéb 

                                                 
61 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 5. cikk (2)-(3) bek., (4) bek. b) és d)-e) 

pont, (5) bek. 
62 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 5. cikk (7) bek. 
63 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 6. cikk (1)-(5) bek., (7) bek. 
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megfelelő nemzetközi szerveknek.” Azt, hogy ezen utóbbi fordulaton mit értenek a szerződő 

felek, nem derül ki a megállapodásból. Az adattovábbítás célját a szerződő felek 

meghatározták: „nyomozati adatgyűjtés céljából, valamint a terrorizmus vagy a terrorizmus 

finanszírozásának megakadályozása, kivizsgálása, felderítése, illetve büntetőeljárás alá 

vonása kizárólagos céljából.”  

Ha az USA Pénzügyminisztériuma tudomást szerez arról, hogy a harmadik országnak 

továbbítani kívánt információ valamely uniós tagállam állampolgárát vagy lakosát érinti, az 

érintett tagállam illetékes hatóságának előzetes hozzájárulását kell kérni, vagy az ilyen 

információk továbbadásáról szóló, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és az érintett 

tagállam között meglévő jegyzőkönyv szerint kell eljárni. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, 

„ha az adat továbbadása e megállapodás valamely Felénél, uniós tagállamban vagy harmadik 

országban fennálló, a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély elhárításához 

elengedhetetlenül szükséges.” Ilyenkor csak értesítési kötelezettség áll fenn. 

Minden adattovábbítást naplózni kell. Adatvédelmi szempontból vitásnak tartom a 

megállapodás azon megfogalmazását, miszerint a továbbított adatot az USA kérésére az 

átvevő hatóság köteles törölni, feltéve, hogy „annak megőrzését az adattovábbítás célja már 

nem teszi szükségessé.” Az adattovábbító államnak nem érvényesül maradéktalanul az adattal 

való rendelkezési joga.64 

 

A megállapodás rögzíti, hogy a megfelelő szintű adatvédelmet biztosítja. A harmadik 

államokkal való kapcsolat esetére viszont ez a megfelelőségi követelmény nem vonatkozik, 

legalábbis a megállapodás alapján nem.65 

 

A SWIFT nem pusztán az Amerikába irányuló adattovábbítást teszi lehetővé, hanem 

az Europol és az Eurojust, valamint az uniós tagállamok bűnüldözéssel, közbiztonsággal vagy 

terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó hatóságai számára történő adattovábbítást is. Az 

ily módon megszerzett információ segítségével nyert adatot azonban az USA rendelkezésére 

kell bocsátani. Ilyen viszonossági előírást a megállapodás nem tartalmaz arra az esetre, ha az 

                                                 
64 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 7. cikk 
65 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 8. cikk 
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USA Pénzügyminisztériuma kap adatot. A hatékony adatcsere elősegítése érdekében Europol 

tisztviselő működhet az amerikai Pénzügyminisztériumban.66 

 

A megállapodás a rendelkezései betartására meghatározza a kontrollmechanizmust is: 

a biztosítékok és ellenőrzések figyelemmel kísérése, valamint a közös felülvizsgálat. Az 

ellenőrzést független ellenőrök végzik. A megállapodás kizárólag az Európai Bizottság által 

kinevezett ellenőr személyét említi, a továbbiak személyét nem konkretizálja. Az ellenőrzés 

azonban kizárólag az adatok megőrzésére és törlésére, valamint a lekérdezésre vonatkozó 

szabályok és az adatbiztonsági előírások betartására irányulhat. Így az adattovábbítás 

jogszerűségének ellenőrzéséra nem terjed ki ez a felülvizsgálati jogkör. 

További érdekessége a megállapodásnak, hogy az USA Pénzügyminisztériumának 

egyetértésével és az USA biztonsági szabályainak betartásával történik a jogkör gyakorlása. 

Ezen felülvizsgálati jogkör felett az USA Pénzügyminisztériumának főfelügyelője 

biztosítja az alkalmazandó ellenőrzési szabványok teljesülését. 

A közös felülvizsgálat a megállapodás hatályba lépését követő legkésőbb 6 hónap 

elteltével, majd rendszeresen történik. Az első felülvizsgálat időpontjának meghatározása 

jogbizonytalanságot idéz elő: 6 hónapnak el kell telnie a megállapodás hatályosulásától, vagy 

legkésőbb azon belül eleget kell tenni ennek a kötelezettségnek? A felülvizsgálat nemcsak a 

jogszerűségi szempontokra, hanem a hatékonysági tényezőre is kiterjed. A felülvizsgálat 

során az EU-t az EB, míg az USA a Pénzügyminisztérium képviseli. Biztonsági és 

adatvédelmi szakértőket és egy jogi szakértelemmel rendelkező személyt mindkét fél 

bevonhat a felülvizsgálati eljárásba. Kötelező előírásaként a megállapodásnak az Unió részérő 

két adatvédelmi szakértő mindenképpen részt vesz az eljárásban: legalább az egyikük abból a 

tagállamból kell, hogy érkezzen, ahol a kijelölt szolgáltató található. A felülvizsgálat 

eredményéről az Európai Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak.67 

  

A személyes adatok védelméhez való jogból kifolyólag a megállapodás minden 

személynek biztosít bizonyos jogokat, így a hozzáférési jogot, az adathelyesbítéshez, 

adattörléshez vagy adatzároláshoz való jogot és a jogorvoslati jogot. 

                                                 
66 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 9. cikk 
67 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 12. cikk és13. cikk (1)-(3) bek. 
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A hozzáférési jog keretében „minden személynek joga van ahhoz, hogy – ésszerű 

időközönként benyújtott kérelmek alapján, korlátozásoktól mentesen és túlzott késedelem 

nélkül – legalább megerősítést kapjon az Európai Unióban található adatvédelmi hatóságtól 

arról, hogy minden szükséges ellenőrzést elvégeztek az Európai Unión belül annak érdekében, 

hogy meggyőződjenek arról, miszerint az érintett személy adatvédelmi jogait e 

megállapodásnak megfelelően tiszteletben tartották és különösen, hogy sor került-e személyes 

adatainak az e megállapodás megsértésével megvalósuló feldolgozására.” A kérelmet az 

európai nemzeti felügyeleti hatóságnál kell benyújtani, amely azt továbbítja az USA 

Pénzügyminisztériumába. Az USA indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az európai 

hatóságot arról, hogy a feldolgozott adatok közölhetőek-e, illetve hogy az adatvédelmi 

szabályok megfelelően betartásra kerültek-e. A feldolgozott személyes adatok kiadását meg 

lehet azonban „bűncselekmények megakadályozására, kivizsgálására, felderítésére, illetve 

büntetőeljárás alá vonására, valamint a közbiztonság vagy a nemzetbiztonság védelmére 

irányuló nemzeti jogszabályok értelmében” tagadni. Ha az adatok kiadását megtagadják, 

akkor azt írásban indokolni kell és tájékoztatni kell az érintett személyt az USA-ban igénybe 

vehető közigazgatási és bírósági jogorvoslati lehetőségekről. 

Minden személynek joga, hogy a feldolgozott adatok helyesbítését, törlését vagy 

zárolását kérheti, ha az adat nem helytálló vagy nem felel meg a megállapodásban 

foglaltaknak. Az indokolt kérelem előterjesztésének ugyanaz az eljárási menet, mint az 

adathozzáférés esetén, azzal, hogy a minden esetben indokolt határozat azt tartalmazza, hogy 

sor került-e a helyesbítésre, törlésre, zárolásra, valamint hogy az érintett személy jogait 

tiszteletben tartották-e. A szerződő felek is kötelesek azonban – tudomásuk esetén – 

hivatalból biztosítani az adatok helytállóságát. 

A jogorvoslathoz való jogot az amerikai szabályoknak megfelelően gyakorolhatja az 

érintett személy. A megállapodásban rögzített előírások megszegése esetén az Egyesült 

Államokban, az ott irányadó szabályok szerint van  helye jogorvoslatnak: igazgatási úton és 

bírói úton. Az adatkezelés jogellenessége azonban véleményem szerint nemcsak az USA-ban 

valósulhat meg, hanem akár az Unióban is, például a jogellenes adattovábbítással. Szintén 

sérelmesnek tartom azt, hogy az érintett személy számára idegen, de az adatkezelő országa 

szerinti igazgatási szerv bírálja el elsőfokon az adatkezelés jogszerűségét.68 

 

                                                 
68 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 15-17. cikk, 18. cikk (2) bek. 
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Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt egy, az amerikaihoz hasonló – a 

célzottabb adattovábbítást lehetővé tevő – TFTP kidolgozására és bevezetésére.69 

Adatvédelmi garanciaként került rögzítésre a SWIFT-megállapodásban, hogy a 

„megállapodás semmiben sem tér el az Egyesült Államoknak és az Európai Unió 

tagállamainak a kölcsönös jogsegélyről szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült 

Államok között 2003. június 25-én aláírt megállapodás, valamint az Egyesült Államok és az 

Európai Unió tagállamai közötti vonatkozó kölcsönös kétoldalú jogsegélynyújtási eszközök 

értelmében fennálló kötelezettségeitől.”70 

A Tanács álláspontja szerint a megállapodás megfelel az EU Alapjogi Chartájában 

rögzített elveknek, így különösen a magánélet tiszteletben tartásához való jognak, a személyes 

adatok védelméhez való jognak és a tisztességes eljáráshoz való jognak, valamint a 

jogorvoslathoz való jognak.71 

 

A megállapodás hatályosulása 

A megállapodás lépett hatályba, amely az Európai Unió – Dánia, Egyesült Királyság 

és Írország kivételével az ellenkezőszándék kinyilvánításáig72 – és az USA területén 

hatályosul.  

Bármelyik fél diplomáciai úton történő értesítés útján felfüggesztheti, illetve – az 

értesítés kézhezvételének napjától számított 6 hónapra – felmondhatja a megállapodást. 

Felfüggesztésnek akkor van helye, ha a megállapodásban rögzített kötelezettségének a másik 

fél nem tesz eleget, míg a felmondásnál ilyen kitételt nem tartalmaz a megállapodás, így 

egyéb esetben is helye lehet a megállapodás felmondásának. A megállapodás felfüggesztése 

és felmondása is csak a jövőre nézve van joghatással, legalábbis az USA 

Pénzügyminisztériuma részére továbbított adatok tekintetében: a „megállapodás rendelkezései 

értelmében megszerzett adatok feldolgozása továbbra is az e megállapodásban foglalt 

biztosítékoknak megfelelően történik, ideértve az adattörlésre vonatkozó rendelkezéseket is.” 

                                                 
69 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 11. cikk (1) bek. 
70 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 20. cikk (2) bek. 
71 A Tanács 2010/412/EU határozata 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 szóló megállapodás 

megkötéséről Preambulum (4) bek. 
72 Az Egyesült Királyság csatlakozott a megállapodáshoz [Tanács 2010/412/EU határozata Preambulum (5) 

bek.]. 
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Az EU részére továbbított adatokra ez a rendelkezés nem vonatkozik. Kérdés azonban, hogy 

ha a felmondás vagy felfüggesztés oka éppen az, hogy a megállapodásban foglalt 

biztosítékoknak nem tesz eleget, akkor a szerződés felfüggesztése vagy felmondása után miért 

tenne eleget. Legfeljebb az lehet visszatartó erő, hogy a jövőben nem kap további információt 

a jogsértő fél. 

A megállapodás eredetileg 5 évre kötetett, amelyet minden további évben további 1 

évvel meghosszabbodik, kivéve, ha valamelyik fél diplomáciai úton legalább 6 hónappal 

korábban ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatot tesz.73 

 

A megállapodás utóélete 

2011. június 29. és július 1. napja között Budapesten rendezték meg a 70. 

Interparliamentary Meeting of Transatlantic Legislators’ Dialogue-t, ahol a TFTP sikeréről 

eset szó. Jóllehet erre az időre elkészült – igaz, a megállapodásban rögzített 6 hónapos 

időszakot meghaladva – az első közös felülvizsgálat már megtörtént. A közös 

felülvizsgálatból azonban az EU egy küldöttje ki lett zárva, mégis a jelentés mellékletében 

mint résztvevő feltüntetésre került. A felülvizsgálat eredménye az implementáció folytán 

felmerülő gyakorlati problémákat elenyésző számban tárgyal.  

Az Europol részéről is nyilvánosságra került az önellenőrzés eredménye. Ez a jelentés 

megállapítja, hogy a személyes adatokhoz való jog korlátázását valamennyi esetben tagállam, 

az Europollal együttműködő fél vagy szervezet érdeke indokolta. 74 Annál is inkább fontos ez 

a kérdés, mert maga a szoftver nem olyan, amely lehetővé tenne egyes adatok továbbítását, 

hanem azokat csoportosan tudja csak áttadni (bulk data). Ezt kifogásolta az EP is a 

megállapodás aláírásának folyamatában.75 A jelentés ellentmondást is tartalmaz: először azt 

állítja, hogy az USA megkeresései mindig az ’RESTREINT UE/EU RESTRICTED’ 

minősítést kapják, míg a jelentés más részében a ’SECRET UE/EU SECRET” minősítést 

említi. 

Az Europol közös ellenőrző szerve által lefolytatott ellenőrzését egy rövid, egyoldalas 

összegzéssel zárta, mégis is több kritikát fogalmaz meg benne, mint az előbbi jelentések. Így 

rögzíti, hogy bizonyos esetekben az USA hatóságának megkeresése túl általános. Az Europol 

nem kap elegendő információt ahhoz, hogy meg tudja ítélni, hogy az adattovábbítás indokolt 

                                                 
73 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 21. cikk (1)-(2) és (4) bek., 23. cikk 
74 FAHEY, i.m., 62. o. 
75 ARMELLINI, Alvise: EU asks US for „transparency” on SWIFT bank-transfer data redquests, In: DPA 2011. 

március 17. 
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vagy sem. Az ellenőrzést nagyban megkönnyítené, ha az amerikai hatóság visszajelzést 

küldene, hogy a megküldött adatokból, melyek voltak azok, melyek ténylegesen a terrorizmus 

elleni küzdelmet szolgálták. Úgyszintén kifogásolja azt a gyakorlatot, hogy az Europol szóbeli 

megkereséseket teljesít, amelyeknél utólag nem ellenőrizhető, hogy a kért adat továbbítása az 

adatvédelmi elveknek megfelelően történt-e, így az átláthatóság elve is sérül. 

 

A fentiekre tekintettel megint csak az Európai Unió Bíróság eljárását tartanám 

döntőnek, hiszen a SWIFT-megállapodás – hasonlóan a PNR-megállapodáshoz – számos jogi 

problémát vet: kezdve a tisztességes eljárás elvétől az arányosság követelményén át a 

magánélethez fűződő jogig. Ha a Bíróság azt állapítaná meg, hogy a megállapodás nem esik a 

szabályozó aktus fogalmába, és így egyén nem támadhatja meg annak tartalmát, a 

jogorvoslathoz való jog szenvedne sérelmet.76 

 

Általános adatvédelmi keret-megállapodás az EU és az USA között 

Jelenleg tárgyalási szakaszban van az Unió és az Amerikai Egyesült Államok között 

egy olyan megállapodás megkötése, amely a két szerződő fél viszonyában általános jelleggel 

a garanciális szabályok lefektetésével rendezné a rendőrségi és bűnügyi együttműködés 

keretében megvalósuló adatkezeléseket. A megállapodás nemcsak az Unió és annak 

intézményei, testületei, hivatalai, valamint ügynökségei, hanem a tagállamok Egyesült 

Államokba történő adattovábbítására kiterjedne. 

A keret-megállapodás egyeztetése során talán a legnagyobb „kihívás” a jogorvoslat 

szabályainak megfelelő lefektetése, hiszen mint ahogy a fentiekben már említettem a Privacy 

Act nem amerikai állampolgároknak csak akkor adja meg ezt a jogot, ha az USA-ban 

lakóhellyel rendelkeznek. A szenátus egy 2011. májusi határozatával pedig kinyilvánította 

azon álláspontját, hogy nem támogat olyan megállapodás megkötését, amellyel az EU 

ellenőrzést szerezne valamely intézménye felett. Ez a két tényező kibékíthetetlennek tűnik. 

Tekintettel a Privacy Act rendelkezésére az EU igazságügyi hatóságaira hárul az 

adatkezeléssel járó problémák orvoslása. 

A megállapodás alapján mind az EU, mind az USA széles körben rendelkezhet 

diszkrecionális joggal, hiszen ezen megállapodás csak a kereteket határozza meg, azt további 

tartalommal az egyes speciális megállapodások töltik meg.77 
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Záró gondolatok 

Összegzésként annyit kívánok kiemelni, hogy a bűnmegelőzés és bűnüldözés 

hatékonyságának növelése mellett kívánatos lenne egy olyan átfogó adatvédelmi szabályozás 

megalkotása, amely az Unió határain túlnyúló, nemzetközi adattovábbításokra nézve 

meghatározza azt a minimális szintet, amelyet valamennyi együttműködés esetén követnie 

kellene az Uniónak, az uniós szerveknek és a tagállamoknak is, ezzel is elhárítva a jogi 

bizonytalanságokat. Így sürgető lenne különösen az USA és EU között megvalósuló 

rendőrségi és bűnügyi együttműködések tekintetében. 

Az EU az Emberi Jogok Európai Egyezményének alapvető szabályait és nemzetközi 

jogot sértene, ha elutasítaná a PNR és a SWIFT adatok tárgyában született megállapodások 

által előidézett sérelmes helyzetek orvoslását. A problémát azonban az oldaná meg, ha 

explicite kimondaná valamely megállapodás a jogorvoslati jog ezen útjának lehetőségét.78 

 

Az alapvető jogok hangsúlyozásán túl nyilvánvaló a biztonság garantálása is, hiszen a 

tanulmány szerzője sem kívánja, hogy 2001. szeptember 11-éhez hasonló esemény bármikor 

is megismétlődjön. Viszont arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a PNR- és SWIFT-

megállapodások hiányában sem eszköztelenek a hatóságok, hiszen az EU és az USA között 

egy több mint 6 éves ratifikációs időszak eredményeként 2010. február 1-jén hatályba lépett a 

büntető ügyekben megvalósuló kölcsönös eljárási jogsegélyről szóló egyezmény, melynek 

keretében lehetőség van a pénzügyi üzenetadatok vagy a légiutas-forgalmi adatok cseréjére.79 
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