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Bevezetés

A büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező 
európai határozatokról szóló rendeletre irányuló javaslatról szóló (2018/0108 (COD)) 3. 
munkadokumentum a javasolt rendeletben szereplő szolgáltatók szerepével foglalkozik. 

A Bizottság javaslata szerint a rendszer központi szerepet ír elő a szolgáltatók számára azáltal, 
hogy a szolgáltató jogi képviselőjének a közlésre és megőrzésre kötelező európai határozat 
„címzettjének” szerepét adja.1 A határozat vonatkozásában önmagában a kapcsolattartás és az 
együttműködés elvben kizárólag a szolgáltató és a határozatot kibocsátó külföldi igazságügyi 
hatóság között zajlik. A végrehajtó állam igazságügyi hatóságának tájékoztatására és 
bevonására csak azokban az esetekben kerül sor, ahol az ilyen határozatok végrehajtásával 
kapcsolatban probléma merül fel. 

A szolgáltatók javasolt új szerepének megfelelő értékelése érdekében a következő elemekre 
vonatkozóan további elemzések készülnek: a szolgáltató belső értékelési eljárása, ideértve az 
alapvető jogokat is; a közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatok továbbítása és 
hitelesítése; kettős büntethetőség; költségek; a szolgáltatók kötelezettségeinek 
megvalósíthatósága és arányossága; valamint felelősség és a szankciók.

A szolgáltató belső értékelési eljárása

A Bizottság javaslata előír a szolgáltatók számára egy bizonyos, szűk határok közötti 
értékelést a hatóságoktól érkezett határozatok két típusa esetén.

A közlésre kötelező határozatot (KKEHT) illetően a 9. cikk meghatározza a következőket:
  „amennyiben a címzett nem tud eleget tenni kötelezettségének, mivel a KKEHT 

hiányos, nyilvánvalóan hibás vagy nem tartalmaz elegendő információt ahhoz, hogy 
végre lehessen hajtani, a címzett indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a 
KKEHT-ban feltüntetett kibocsátó hatóságot és felvilágosítást kér...” – 9. cikk (3) 
bekezdés;

  „amennyiben a címzett vis maior vagy nem a címzettnek, illetve ha eltérő, a 
szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség – többek között mert az a személy, 
akinek adatait kérik, nem ügyfelük vagy az adatokat a KKEHT átvételét megelőzően 
törölték – miatt nem tud eleget tenni kötelezettségének, a címzett az indokok 
ismertetésével indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a KKEHT-ban hivatkozott 
kibocsátó hatóságot, ...”. – 9. cikk (4) bekezdés;

 „amennyiben a címzett úgy ítéli meg, hogy a KKEHT azért nem hajtható végre, mert 
pusztán a KKEHT-ban szereplő információk alapján úgy tűnik, hogy nyilvánvalóan 
sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját vagy nyilvánvalóan visszaélést valósít meg, 
a címzettnek szintén tájékoztatnia kell a címzett tagállamának illetékes végrehajtási 
hatóságát. Ilyen esetekben az illetékes végrehajtási hatóság felvilágosítást kérhet a 

1 A javasolt rendelet 7. cikke. Amennyiben nem kerül sor jogi képviselő kijelölésére, nem tud eleget tenni 
kötelezettségének sürgős esetekben vagy nem felel meg kötelezettségeinek és súlyos adatvesztés kockázata áll 
fenn, a határozatokat a szolgáltató bármely uniós telephelye részére is lehet címezni. 
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kibocsátó hatóságtól a közlésre kötelező európai határozatot illetően, akár az 
Eurojust, akár az Európai Igazságügyi Hálózat útján.” – 9. cikk (5) bekezdés 2. rész.

Hasonlóképpen a megőrzésre kötelező határozatot (MKEHT) illetően a 10. cikk a 
következőket határozza meg: 

 „amennyiben a címzett nem tud eleget tenni kötelezettségének, mivel a tanúsítvány 
hiányos, nyilvánvalóan hibás vagy nem tartalmaz elegendő információt ahhoz, hogy 
végre lehessen hajtani, a címzett indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a 
kibocsátó hatóságot és felvilágosítást kér...” – 10. cikk (4) bekezdés;

 „amennyiben a címzett vis maior vagy nem a címzettnek, illetve ha eltérő, a 
szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség – többek között mert az a személy, 
akinek adatait kérik, nem ügyfelük vagy az adatokat a határozat átvételét megelőzően 
törölték – miatt nem tud eleget tenni kötelezettségének, a címzett az indokok 
ismertetésével indokolatlan késedelem nélkül felveszi a kapcsolatot a kibocsátó 
hatósággal, ...” – 10. cikk (5) bekezdés; 

 Azonban a közlésre kötelező határozatoktól (9. cikk (5) bekezdés 2. rész) eltérően a 
megőrzésre kötelező határozatok esetén az alapvető jogok értékelése nincs előírva a 
10. cikkben.

Továbbá meg nem felelés esetén, ahol egy szolgáltató nem teljesítette kötelezettségeit egy 
MKEHT-re vonatkozóan és így a 14. cikk szerinti végrehajtási eljárás indult ellene, a 
Bizottság javaslata – ugyanabban a cikkben – további indokokat ír elő a szolgáltató számára a 
MKEHT végrehajtásának kifogásolására. 

A 14. cikk (4) bekezdése meghatározza, hogy a címzett kifogásolhatja a nem megfelelő 
hatóság által kibocsátott/érvényesített, vagy az 5. cikk (4) bekezdésében felsoroltaktól eltérő 
bűncselekményre vonatkozóan kibocsátott, közlésre kötelező határozat végrehajtását. A 
szolgáltató emellett hivatkozhat vis maiorra/nyilvánvaló hibákra, a KKEHT átvételének 
idejében a szolgáltató által vagy nevében nem tárolt adatokra, arra, hogy a címzett nem 
tartozik a rendelet hatálya alá, valamint arra, hogy a KKEHT nyilvánvalóan megsérti a 
Chartát vagy nyilvánvalóan visszaélést valósít meg.

A megőrzésre kötelező határozatok esetén a 14. cikk (5) bekezdése előírja, hogy a címzett 
kifogásolhatja a nem megfelelő hatóság által kibocsátott/érvényesített határozatok 
végrehajtását, valamint hivatkozhat vis maiorra/nyilvánvaló hibákra, a MKEHT átvételének 
idejében a szolgáltató által vagy nevében nem tárolt adatokra, arra, hogy a címzett nem 
tartozik a rendelet hatálya alá, valamint arra, hogy a határozat nyilvánvalóan megsérti a 
Chartát vagy nyilvánvalóan visszaélést valósít meg. Ezzel úgy tűnik, hogy a Bizottság 
javaslata következetlenséget tartalmaz; míg a 10. cikk nem írja elő az alapvető jogok 
értékelését a megőrzésre kötelező határozatokat illetően (a közlésre kötelező határozatokkal 
ellentétben), a 14. cikk (5) pontjának e) bekezdésében említésre kerül egy ilyen indok a 
megőrzésre kötelező határozatra vonatkozóan.2 

Végül a javasolt rendelet 15. és 16. cikkei előírják egy konkrét felülvizsgálati eljárás 

2 Általános megközelítésében a Tanács teljes mértékben törölte az ilyen értékeléseket, még a 14. cikk 
végrehajtási eljárásából is.
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indításának lehetőségét a kibocsátó államban3. Amennyiben a címzett úgy ítéli meg, hogy a 
KKEHT teljesítése egymással ütköző kötelezettségeket eredményezne az alapvető jogok vagy 
egy harmadik ország alapvető érdekei alapján (15. cikk), vagy más indokokon alapuló, 
egymással ütköző kötelezettségek esetén (16. cikk), lehetséges egy felülvizsgálati eljárás.4

Ebben a tekintetben az átvett határozatok értékelésének vonatkozásában a Bizottság javaslata 
ad bizonyos mozgásteret a szolgáltató számára. A LIBE-meghallgatáson5 kifejtettek szerint, 
valamint a szolgáltatóktól gyűjtött információk alapján bizonyos szolgáltatók már most is 
végeznek ilyen értékelést. A szolgáltatók szerint a bűnüldöző hatóságok nyilvánvalóan hibás, 
önkényes vagy pontosan nem meghatározott kéréseit (például a tisztán „önkényes 
adatgyűjtéseket”) nem hajtják végre. Az ilyen eljárások, mint – a határozatok hatékonysága 
tekintetében – hozzáadott értékkel rendelkező eljárások széles körben elfogadottak. Továbbá a 
szolgáltatók értékelik annak lehetőségét, hogy ne hajtsák végre a nyilvánvalóan hibás, 
önkényes vagy pontosan nem meghatározott határozatokat, mivel felelősek az ügyfeleik 
adatainak védelméért és magánéletének védelméért – ez jelenti az üzleti modelljük lényegét, 
valamint ebből fakad ügyfeleik szolgáltatókba vetett bizalma. 6

Azonban az európai határozatra vonatkozó tanúsítvány és a megőrzésre kötelező európai 
határozatra vonatkozó tanúsítvány tekintetében a rendelet azt írja elő a 8. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, hogy a szolgáltatók csak nagyon korlátozott információkat kapnak arra a 
konkrét ügyre vonatkozóan, amelyhez a határozat kapcsolódik.7 Így nem egyértelmű, hogy a 

3 Ugyanakkor adódhat olyan helyzet, amelyben másik tagállam érintett, amennyiben egy harmadik ország 
szolgáltatójának jogi képviselője másik tagállamban van. Ilyen esetben veszélyben foroghatnak az adott tagállam 
(a végrehajtás helye), valamint egy harmadik ország közötti nemzetközi kapcsolatok. Azonban nincs előírva, 
hogy ilyen esetben lehetséges a végrehajtás helye szerinti tagállamban (a „végrehajtó” államban) történő 
jogorvoslat. 
4 A 15. cikk tekintetében előírták az eljárást az érintett személyek alapvető jogaival kapcsolatban egy harmadik 
ország törvényeivel való ütközés esetén, vagy a harmadik ország nemzetbiztonsággal vagy védelemmel 
kapcsolatos alapvető érdekeivel való ütközés esetén. Egy különleges eljárást írtak elő, amelynek segítségével a 
bíróság tájékoztatja a másik államot, amely kifogással élhet egy bizonyos határidőn belül. Ezzel szemben 
minden más esetre a 16. cikk előírásai vonatkoznak, amelynek értelmében a bíróság nem tájékoztatja a harmadik 
ország hatóságait konfliktus esetén, és önálló döntést hoz bizonyos előre meghatározott követelmények alapján. 
Általános megközelítésében a Tanács törölte a 15. cikket. 
5 Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) 2018. november 27-ére 
nyilvános meghallgatást szervezett Brüsszelben, „Elektronikus bizonyítékok a büntetőügyekben” címmel
6 Lásd a Vodafone észrevételeit, EP-meghallgatás az elektronikus bizonyítékokról, 2018. november 27., 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. Úgy 
tűnik azonban, hogy a Tanács általános megközelítése még tovább szűkíti az ilyen lehetőségeket. Lásd: a 
Microsoft válasza az elektronikus bizonyítékokról szóló javasolt rendeletre vonatkozó tanácsi álláspontról, 2019. 
január, 5. o. („A tanácsi szöveg semmilyen jogot vagy mechanizmust nem ad a szolgáltatók számára, amivel 
kifejezhetnék aggodalmukat a rendelet értelmében átvett határozatok jogszerűségére vonatkozóan. 
Kulcsfontosságú a szolgáltatók felhatalmazása arra, hogy kifejezzék ilyen jellegű aggodalmaikat, mert bizonyos 
esetekben kizárólag a szolgáltatók képesek azonosítani azokat az igényeket, amelyek túlságosan általánosak 
vagy más okból nem megfelelőek.”). Ez az arányosság kérdéséhez is kapcsolódik, amint azt a Microsoft a 
továbbiakban kifejtette („Vegyük például azt az esetet, amikor a bűnüldöző hatóság egy olyan bűncselekményt 
vizsgál, amelyben szerepelnek az „Acme vállalat” bizonyos munkavállalói. A bűnüldöző hatóság kibocsáthat egy 
európai védelmi határozatot, ami az „Acmecomapny.com” domainről küldött összes e-mailre vonatkozik, 
anélkül, hogy tisztában lenne azzal, hogy a vállalatnál több ezer munkavállaló dolgozik, aki arról a domainről 
küld  e-maileket...”).
7 Lásd: a javasolt rendelet 7. cikke. Nagyon korlátozott számú információt adnak meg – lásd a javasolt rendelet 
5. cikkének (5) bekezdését a KKEHT-re vonatkozóan, és 6. cikkének (3) bekezdését az MKEHT-re 
vonatkozóan. Nevezetesen a következő információkat: – a kibocsátó és adott esetben az érvényesítő hatóság; – a 
határozat címzettje; – az érintett személy(ek); – az adat kategóriája (előfizetői adatok, hozzáférési adatok, 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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szolgáltatók hogyan lehetnek abban a helyzetben, hogy tényleges értékelést végezhessenek, 
különösen a közlésre kötelező határozatok alapvető jogi értékelése tekintetében.  

Továbbá, annak ellenére, hogy a legtöbb fél üdvözli a szolgáltatók értékelési eljárását a hibák, 
a vis maior és az adatvédelem, valamint a szolgáltatók szerződéses kötelezettségei 
tekintetében, tisztázni kell egy teljes körű alapjogi értékelés (amint azt a 9. cikk (5) 
bekezdésének 2. része, valamint a 14. cikk (4) bekezdésének f) pontja és (5) bekezdésének e) 
pontja előírja) számukra történő kiszervezésének lehetőségét és szükségességét. Az ilyen 
értékelési kötelezettségek szolgáltatók számára történő kiszervezésével a végrehajtás helye 
szerinti állam hatóságai elvben nem kapnak többé semmilyen értesítést a közlésről vagy 
megőrzésről, és így nem lesz lehetőségük a határozat leállítására. Ennek következtében a 
végrehajtás helye szerinti állam hatóságai alapvetően elveszítenek minden szuverén előjogot 
az adatokra vonatkozóan, vagy azzal kapcsolatban, hogy garantálják az alapvető jogokat a 
területükön. Az állami előjogok és szuverenitás lehetséges kiszervezésének vagy akár 
privatizálásának kérdése az alapvető (alkotmányos) állami előjogokhoz kapcsolódik, mint 
például az állampolgárok alapvető jogainak védelme a nemzeti alkotmányos 
rendelkezésekkel/hagyományokkal és nemzetközi jogi eszközökkel, valamint a külföldi 
hatóságok esetlegesen indokolatlan beavatkozásaival szembeni védelem a területén, az 
igazságügy/bűnüldözés terén.8 

A szuverén előjogok, különösen a magánélet védelméhez való jogok jelentősége még 
kritikusabbnak tűnik az Unió jelenlegi, széttagolt adatmegőrzési törvényeinek 
vonatkozásában,9 ideértve a nemzeti adatmegőrzési rendelkezések érvényességével 
kapcsolatos nem egyértelmű jogi helyzetet10, valamint a dinamikus IP-címek engedélyező 

tranzakciós adatok vagy tartalmi adatok); – adott esetben a kért időtartomány; – a kibocsátó állam 
büntetőjogának alkalmazandó rendelkezései; – az intézkedés szükségességének és arányosságának indokai; 
továbbá a közlésre kötelező határozatok esetén is – sürgős esetben vagy korábbi közlésre irányuló kérelem 
esetén ennek indokai; valamint annak megerősítése, hogy olyan esetekben, amikor a kért adatokat egy 
szolgáltató által egy vállalat vagy más nem természetes személy jogalany részére biztosított infrastruktúra 
részeként tárolják vagy kezelik, a közlésre kötelező európai határozat címzettje csak akkor lehet a szolgáltató, ha 
a vállalat vagy jogalany részére címzett nyomozási cselekmények nem megfelelőek. Azonban a szükségességre 
és arányosságra vonatkozó információk tekintetében nem egyértelmű, hogy ez hogyan kapcsolódik a 8. cikk (4) 
bekezdéséhez, ami a következőt állítja: „Az intézkedés szükségességének és arányosságának indokait és a 
nyomozással kapcsolatos további részleteket nem kell feltüntetni.” 

8 Lásd e tekintetben az EJEE 1. cikke szerinti kötelezettségeket az egyezmény szerződő feleire vonatkozóan – 
Lásd Európa Tanács, Útmutató az EJEE 1. cikkére vonatkozóan, Kötelezettség az emberi jogok tisztetletben 
tartására, a „joghatóság” és a betudhatóság fogalma, 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Lásd még: Jaloud v. Hollandia  (GC), a. no. 
47708/08: „143. Továbbá egy külföldi állam hatósága által adott határozat vagy végzés végrehajtásának ténye 
önmagában nem elegendő ahhoz, hogy felmentsen egy szerződő államot az Egyezmény értelmében magára 
vállalt kötelezettségei alól (lásd: értelemszerűen, Pellegrini v. Olaszország , no. 30882/96, § 40, EJEE 2001-
VIII, valamint K. v. Olaszország , no. 38805/97, § 21, EJEE 2004-VIII).” Lásd még: EJEB, Bosphorus et al. v. 
Írország, a. no. 45036/98 (EU alapjogi  védelmi egyenértékűség); M.S.S. v. Belgium és Görögország (GC), a. no. 
30696/09 (a Bosphorus vélelem alkalmazásának mellőzése); Valamint Avotinš v. Lettország, a. no. 17502/07 (a 
kölcsönös elismerés és bizalom korlátai). A problémát a EJEE bírája, Prof. Dr. Bošnjak szintén felvetette: 
elektronikus bizonyítékokról szóló EP-meghallgatás, 2018. november 27. (különösen a 16:55-16:58 közötti rész 
szól kifejezetten a problémáról – „Ami a végrehajtó állam törvényeit illeti, úgy tűnik, hogy azok nem relevánsak 
a meglévő javaslat szerint. Az Egyezmény szempontjából ez problémát okozhat, mivel az EJEE Magas Szerződő 
Felei, ideértve az Unió mind a 28 tagállamát, felelősek az emberi jogok védelméért a joghatóságuk alatt álló 
területen. ... Be kell vezetniük egy keretszabályozást, valamint ha bírói jogvédelmet nem, jogi védelmet akkor is 
garantálniuk kell bizonyos esetekben... Amennyiben a végrehajtó állam hatóságai olyan panasszal szembesülnek, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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hatóságának megoldatlan kérdését (különböző megközelítések a különböző tagállamokban).11

A szuverén előjogok magánszférában működő felek számára történő kiszervezésének 
problémája mellett erősen megkérdőjelezhető az is, ha a szolgáltatókat olyan helyzetbe 
hozzák, ahol határozhatnak az állampolgárok alapvető jogairól, amivel kapcsolatban maguk a 
szolgáltatók érvelnek azzal, hogy ezt nem képesek és nem kívánják teljesíteni.12 Továbbá 
képesnek kell lenniük arra, hogy egyértelmű jogszabályok szerint működjenek, az egyéb 
uniós tagállamok, valamint valamennyi harmadik állam tekintetében. Ezért az a kérdés, hogy 
a Bizottság javaslata milyen mértékben biztosítja ezt a jogi egyértelműséget vagy a szükséges 
garanciákat amiatt, hogy a végrehajtás helye szerinti állam igazságügyi hatósága nem jelent 
végső választottbíróságot. 

Továbbra is fennáll tehát az a kérdés, hogy egyértelművé tenné-e a helyzetet a végrehajtás 
helye szerinti állam hatóságának erőteljesebb bevonása (pl. a hatóság értesítésének 
formájában, ideértve szükség esetén az érdemi reakcióra vagy kifogásra vonatkozó határidőt 
is) (hasonlóan 31. cikkhez, európai nyomozási határozat).  Egy ilyen értesítési rendszer 
egyrészről fenntarthatja a szuverén előjogokat, másrészről pedig további garanciákat és 
jogbiztonságot nyújthat a szolgáltatók számára (ideértve azok felmentését a felelősségi 
kérdések alól).13

hogy az Egyezményben meghatározott jogok védelme nyilvánvalóan hiányosságokat mutat, és ez uniós 
törvényekkel nem orvosolható, akkor nem tartózkodhatnak a panasz kivizsgálásától azon az alapon, hogy ők 
csupán az uniós jogot alkalmazzák. Ezt egyértelműen kimondta az Avotinš v. Lettország... ügyben hozott ítélet. A 
javaslat, a jelenlegi formájában, meglehetősen egyedi helyzetet hoz létre az EJEE ítélkezési gyakorlata 
szempontjából. A 8. cikkel kapcsolatos zavaró hatások a végrehajtó állam hatóságainak részvétele nélkül 
történnek.  Azon tűnődöm, vajon ez összhangban áll-e az EJEE-vel. Lehetséges egy arra vonatkozó jogos 
elvárás, hogy minden egyes konkrét helyzetben a végrehajtó állam törvényeit alkalmazzák. Ez befolyásolja a 
jogszerűség értékelését...”).
Lásd: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 A Bíróság Digital Ireland ügyben hozott határozatát követően.
10 Bíróság, C-293/12. és C-594/12. számú Digital Rights Ireland és Seitlinger és mások egyesített ügyek. Lásd 
még: Cable Europe állásfoglalás, 3. o. („Azonban a jelenleg nemzeti szinten érvényben lévő adatmegőrzési 
kötelezettségek státusza – az Unió adatmegőrzési irányelvének az Európai Unió Bírósága általi érvénytelenítését 
követően – nem egyértelmű... Nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy a szolgáltató nem rendelkezik a 
kibocsátó hatóság által kért adatokkal.”). Lásd még: az ETNO állásfoglalása, amely a következőt állítja: „Fontos 
hangsúlyozni, hogy a gyakorlatban nehéz egyértelműen megkülönböztetni a „hozzáférési” és „tranzakciós” 
adatokat... szükséges valamennyi – egy meghatározott bűncselekmény-listával és valamennyi adatkategóriával 
kapcsolatos – kérés bírósági felügyelete...”
11 Úgy tűnik, hogy a Bizottság javaslata, az új különleges kategória, a „hozzáférési adatok” bevezetésével nem 
oldja meg a különböző nemzeti hatóságok problémáját, különösen az ilyen adatok bírósági engedélyezésének 
trendje tekintetében. Lásd például: Cable Europe állásfoglalás, 2018. október 11.,   9. o. „A határozatok 
kibocsátásának valódi bírósági határozatnak kell lennie”). Lásd még a kérdés következő elemzését: Európa 
Tanács, Kiberbűnözési Bizottság: Az előfizetői információk megszerzésének feltételei a dinamikus kontra 
statikus IP-címekkel kapcsolatban: a releváns bírósági határozatok és fejlemények áttekintése, T-CY (2018)26, 
2018. október 25. (részletekért lásd: 2. sz. EP-munkadokumentum a kérdésben). Lásd még: a Microsoft válasza 
az elektronikus bizonyítékokról szóló javasolt rendeletre vonatkozó tanácsi álláspontról, 2019. január, amely 
többek között a következőket állítja: „a tartalomra és egyéb érzékeny adatokra vonatkozó bűnüldözési kéréseket 
egy független igazságügyi hatóságnak kell áttekintenie és jóváhagynia a határozat végrehajtását megelőzően, és 
kizárólag egy érdemi, minimális jogi és ténybeli bizonyítást követően”. 
12 Lásd például: az ETNO (Európai Távközlési Hálózatüzemeltetők Egyesülete) állásfoglalását (amelyet például 
a KPN támogatott) az elektronikus bizonyítékokhoz való, határokon átnyúló hozzáférés javításáról 
büntetőügyekben („A javaslat által a szolgáltatók számára előírt szerep nem tűnik reálisnak. A távközlési 
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A KKEHT-k és MKEHT-t továbbítása és hitelesítése  

A KKEHT-t és az MKEHT-t közvetlenül az egyik tagállamban lévő kibocsátó hatóságtól kell 
továbbítani a másik tagállamban lévő szolgáltatóhoz (jogi képviselőhöz) (vagy egy, az 
Unióban működő, harmadik országhoz tartozó szolgáltató képviselőjéhez), egy 
szabványosított tanúsítványon keresztül.14 
A javasolt rendelet meglehetősen homályos a tényleges továbbítási módot illetően, és csak a 
következőt állítja: a KKEHT-t vagy a MKEHT-t „az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő 
bármely úton közvetlenül kell továbbítani olyan módon, amely lehetővé teszi a címzett 
számára a hitelesség megállapítását”. 

Amennyiben a szolgáltatók, a tagállamok vagy az uniós szervek a bűnüldöző hatóságok vagy 
az igazságügyi hatóságok adatkérelmeinek kezelése céljából kijelölt platformokat vagy más 
biztonságos csatornákat alakítottak ki, a kibocsátó hatóság úgy is dönthet, hogy a tanúsítványt 
e csatornákon keresztül küldi meg.15 Következésképpen nincs előírva közös, centralizált vagy 
biztonságos átviteli kapu az eszközben, és a probléma továbbra is nyitott a tagállamok és 
szolgáltatók számára, annak ellenére, hogy az eszköz névlegesen egy rendelet.16 Ehelyett a 
Bizottság azt állítja a javaslatot kísérő nyilatkozatban, hogy a rendeletnek nem szabad 
meggátolnia a már meglévő platformok igénybevételét, mivel rengeteg előnyt kínálnak, 
beleértve a könnyű hitelesítés és a biztonságos adatátvitel lehetőségét. 

üzemeltetők nincsenek abban a helyzetben, hogy garantálják például azt, hogy a határozat nem sérti a Chartát. 
Hasonlóképpen, a határozatok hitelessége és jogi érvényessége... nem lehet az üzemeltetők felelőssége... Ezért az 
iparág így nem léphet az igazságügyi hatóságok helyébe fő szerepükben, az európai védelmi határozat 
megfelelőségének értékelésében”).
13 A Tanács törölt a szolgáltatók értékeléséből minden autonómiát, és belefoglalt egy értesítést, de kizárólag 
abban az esetben, ha az érintett személy nem lakik a szolgáltató területén és kizárólag a tartalmi adatokra 
vonatkozóan (más kategóriák esetén nem), az adatátvitel leállításának lehetősége nélkül. A végrehajtás helye 
szerinti állam kizárólag korlátozottan, a felsorolt esetekben teheti ezt meg (a kért adatokat a végrehajtó állam 
törvényei szerint adott mentességek és kiváltságok védik, vagy az adott tagállamban a sajtószabadsággal és a 
véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos törvények vonatkoznak rájuk, vagy a végrehajtó állam alapvető 
érdekei vonatkoznak rájuk, mint például  nemzetbiztonsággal vagy védelemmel kapcsolatos érdekek). Azonban 
a kibocsátó hatóságnak ugyanúgy figyelembe kell vennie ezeket a körülményeket, mintha azokat a nemzeti jog 
írná elő. Lásd a Tanács általános megközelítésének 7a. cikkét, 15020/18. dokumentum. Az új 12a. cikkben az a 
lehetőség is szerepel, hogy a kibocsátó állam a tranzakciós (forgalmi) adatok esetén az ilyen információkat 
„ugyanúgy vegye figyelembe, mintha azokat a saját nemzeti joga szerint biztosították volna”. Azonban nem 
egyértelmű, hogyan fog felmerülni ez a probléma, ha a végrehajtás szerinti állam sosem kap értesítést és nincs 
tudatában a problémának. Ezt a problémát például a Microsoft is felvetette (a Tanács általános megközelítéséről 
szóló állásfoglalás, 2019. január), amikor a következőt állította: „Ennek a megközelítésnek nem sok értelme 
van... Valójában, tekintettel arra, hogy hány szolgáltató tárol adatokat Írországban, az ír hatóságokat 
eláraszthatják az értesítések a Tanács javaslata értelmében, de gyakran nem értékelhetik, hogy a kibocsátásra 
kerülő adatok jogi védelem alatt állnak-e. Javasolt álláspont: A kibocsátó hatóságok legyenek kötelesek 
értesíteni az érintett tagállamokat. A rendeletnek meg kell követelnie a kibocsátó hatóságtól, hogy értesítse az 
európai védelmi határozatokról azt a tagállamot, ahol az a személy tartózkodik, akire a határozat irányul. Ezt 
követően ez az állam lesz a legjobb helyzetben ahhoz, hogy azonosítson minden alkalmazandó védelmet, és 
ennek az államnak áll leginkább érdekében e védelmek védelmezése. Ez a megoldás nem jelent indokolatlan 
megterhelést: a Microsoft tapasztalatai szerint a bűnüldöző hatóságok felhasználói adatokra irányuló 
igényléseinek csupán körülbelül 7%-a vonatkozik más tagállamban tartózkodó célszemélyekre.” Lásd még: a 
Bitkom állásfoglalása, amely a következőt állítja: „Az érintett felhasználók és ügyfelek értesítésén túl a 
rendeletnek azt is tisztáznia kell, hogy a vállalatok értesíthetik a központi hatóságot bármely tagállamban, 
amelynek szuverén érdekeit érinti a kérés.” A KPN szintén hasonló álláspontot ismertetett azzal kapcsolatban, 
hogy szükséges a végrehajtás szerinti állam hatóságának bevonása („A határozatok legitimitásának érdemi 
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Meg kell azonban említeni, hogy e platformoknak lehetővé kell tenniük a KKEHT-k és az 
MKEHT-k előterjesztését az I. és II. mellékletben meghatározott formátumban, anélkül, hogy 
további, a határozatra vonatkozó adatokat igényelnének. Ezért ez elkerülhetetlenül azt jelenti, 
hogy az ilyen platformokat ki kell igazítani, és nem egyértelmű, hogy ki fogja viselni ennek 
költségeit. A Bizottság továbbá a meglévő, centralizált uniós platformokra is hivatkozik, mint 
például az e-Codex17 és a SIRIUS18, és felveti ezek bővítésének elméleti lehetőségét, hogy 
kiterjedjenek a szolgáltatókra is. Ugyanakkor ehhez nem ad meg semmilyen rögzített 
ütemezést vagy szilárd kötelezettségvállalást.19 Ennek következtében kérdés, hogy a 

megítélésére a magánszféra szolgáltatói nem képesek és nem is szabad megtenniük”). Ugyanezt fejezte ki az 
EuroISPA 2018. júniusi állásfoglalása („Kritizáljuk a bűnüldözés javaslat szerinti további privatizálását”).
14 Lásd: a javasolt rendelet 7. cikke. Nagyon korlátozott számú információt adnak meg – lásd a javasolt rendelet 
5. cikkének (5) bekezdését a KKEHT-re vonatkozóan, és 6. cikkének (3) bekezdését az MKEHT-re 
vonatkozóan. Nevezetesen a következő információkat: – a kibocsátó és adott esetben az érvényesítő hatóság; – a 
határozat címzettje; – az érintett személy(ek); – az adat kategóriája (előfizetői adatok, hozzáférési adatok, 
tranzakciós adatok vagy tartalmi adatok); – adott esetben a kért időtartomány; – a kibocsátó állam 
büntetőjogának alkalmazandó rendelkezései; – az intézkedés szükségességének és arányosságának indokai; 
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szolgáltató honnan tudja majd ténylegesen, hogy a KKEHT-t vagy a MKEHT-t hiteles 

továbbá a közlésre kötelező határozatok esetén is – sürgős esetben vagy korábbi közlésre irányuló kérelem 
esetén ennek indokai; valamint annak megerősítése, hogy olyan esetekben, amikor a kért adatokat egy 
szolgáltató által egy vállalat vagy más nem természetes személy jogalany részére biztosított infrastruktúra 
részeként tárolják vagy kezelik, a közlésre kötelező európai határozat címzettje csak akkor lehet a szolgáltató, ha 
a vállalat vagy jogalany részére címzett nyomozási cselekmények nem megfelelőek. Azonban a szükségességre 
és arányosságra vonatkozó információk tekintetében nem egyértelmű, hogy ez hogyan kapcsolódik a 8. cikk (4) 
bekezdéséhez, ami a következőt állítja: „Az intézkedés szükségességének és arányosságának indokait és a 
nyomozással kapcsolatos további részleteket nem kell feltüntetni.” 
15 Lásd: a javasolt rendelet 8. cikke.
16 Ezt kritizálta például az ETNO: „Kulcsfontosságú egy centralizált, biztonságos átviteli csatorna, egyfajta 
egyedi platform kiépítése: – amelyre megérkezik a kérés a kibocsátó tagállam bűnüldöző hatóságaitól; – ami 
ellenőrzi a kérés érvényességét... egy, a végrehajtó államban működő, illetékes igazságügyi hatóságon keresztül; 
valamint – továbbítja a kéréseket a szolgáltatóhoz... Ezt követően a platform meggyőződik arról, hogy a kérés 
hiteles, megfelelő és teljesíthető...” Külön említésre került az e-Codex: „Ehhez szükséges, hogy az e-Codex 
rendelet és annak végrehajtása elkészüljön addigra, mire alkalmazandó lesz az elektronikus bizonyítékokról 
szóló rendelet. Egy átmeneti időszakban, mielőtt létrehoznak egy biztonságos platformot, és az működni kezd, 
fontos lehet kinevezni egy igazságszolgáltatási egyedüli kapcsolattartó pontot az egyes tagállamokban, amelyek 
felelősek a más tagállamokból érkező, továbbított adatok átvételéért és érvényesítéséért.” Hasonlóképpen a 
Vodafone, EP-meghallgatás az elektronikus bizonyítékokról, 2018. november 27., 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 Az „e-CODEX” a határokon átnyúló igazságügyi együttműködés informatikai rendszere, ami lehetővé teszi a 
felhasználók számára, legyenek azok igazságügyi hatóságok, jogi szakemberek vagy állampolgárok, a 
dokumentumok, jogi nyomtatványok, bizonyítékok vagy egyéb információk biztonságos módon történő küldését 
és átvételét. Hozzáférési pontok decentralizált hálózataként működik, összekapcsolva egymással a nemzeti és 
európai informatikai rendszereket. Egy e-CODEX hozzáférési pont létrehozásához speciális szoftver szükséges. 
Az e-CODEX rendszert a digitális egységes piac összefüggésében a tagállamok egy csoportja fejlesztette uniós 
támogatások segítségével – a fejlesztésre a Versenyképességi és innovációs keretprogram keretében, a 
tagállamok konzorciumának IKT-politika támogatásának programjában került sor. A rendszert polgári ügyekre 
és büntetőügyekre tervezték. Az e-Codex platformot az elektronikus bizonyíték rendszerek szintén használják 
(kölcsönös jogsegély, európai nyomozási határozat és esetlegesen elektronikus bizonyítékok). Ebben az 
összefüggésben támogatást kapott az Evidence2e-Codex projekt (10 tagállam és 21 partner, 2018-2019). A 
szolgáltatókkal való együttműködés végrehajtása csak a várt eredmények egy részét jelentette, mivel ez az 
európai nyomozási határozatra és a kölcsönös jogsegély kérésekre összpontosít, az elektronikus bizonyítékokkal 
kapcsolatban. Azonban a program még kezdeti-/tesztszakaszban van, és még nem létezik egy teljes mértékben 
működő platform. Az előkészítő szakaszban az Evidence projekt 2014 és 2016 között működött (Olaszország, 
Hollandia, Franciaország, Németország, Málta, Belgium és Bulgária részvételével). Az említett projekt fő 
megállapításai a következők voltak: – nincs átfogó jogi keret az elektronikus bizonyítékok gyűjtésére, 
megőrzésére, tárolására, felhasználására és cseréjére vonatkozóan; – az átfogó jogi keret hiánya ellenére az 
elektronikus bizonyítékok egyre nagyobb mértékben jelentenek kulcsfontosságú bizonyítékokat a 
büntetőeljárásokban; – ennek az átfogó jogi keretnek a hiánya miatt a bűnüldöző hatóságok széttagolt 
megoldások alkalmazásával működnek, akár jogi, akár adatvédelmi, bűnüldözési vagy műszaki megoldásokról 
van szó; – a bevont érdekelt felek úgy érzik, hogy szükség van a tanúsítás létrehozására és a részt vevő 
személyek professzionalizálására, valamint olyan környezet kialakítására, ahol az elektronikus bizonyítékokat 
megőrzik, tárolják, elemzik és cserélik (lásd: evidenceproject.eu).
Továbbá az Interpolnak van egy elektronikus kölcsönös jogsegély szakértői munkacsoportja. Figyelembe kell 
venni azonban, hogy az Interpol nagyon különböző államokat foglal magában, és nem csak uniós tagállamokat. 
Egy uniós elektronikus bizonyíték platformnak teljes mértékben meg kell felelnie az uniós adatvédelmi 
szabványoknak.
18 A SIRIUS egy biztonságos webes platform bűnüldöző szakemberek számára, amelyet az Europol indított el 
2017-ben. Lehetővé teszi az ismeretek, a legjobb gyakorlatok és a szakértelem nyomozók közötti megosztását az 
internet által segített bűnügyi nyomozások terén, különös tekintettel a terrorizmus elleni küzdelemre. Emellett a 
nyomozások egyéb kihívásait is kezeli, mint például az online szolgáltatóknak címzett kérések észszerűsítését, 
valamint az érzékeny nyilvántartások minőségének javítását.
19 Lásd a javasolt rendelet indokolásának 18. oldalát: „Meg kell fontolni az e-Codex és SIRIUS platformok 
esetleg kibővítését annak érdekében, hogy biztonságos kapcsolatot tartalmazzanak a szolgáltatók felé, a 
KKEHT-k és az MKEHT-k, illetve adott esetben a szolgáltatók válaszainak megküldése céljából.”
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külföldi igazságügyi hatóságtól kapta és nem „személyazonosság-lopás” vagy csalárd 
gyakorlat esetével áll szemben. Hasonló problémák várhatóak a kért adatoknak a 
szolgáltatótól a másik tagállamban lévő, kibocsátó hatóság felé történő továbbításának 
tekintetében. A szolgáltatóknak és a tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni az 
adattovábbítás biztonságos módjait, tekintettel egyfelől az adatok érzékenységére, másfelől 
pedig az adatfájlok esetleges méretére. 

Tehát amennyiben az elektronikus bizonyítékok javasolt rendszere megvalósítható, annak 
elengedhetetlen előfeltétele egy biztonságos kommunikációs csatorna bevezetése, és 
ugyanakkor garancia nyújtása a szolgáltató számára a kérés hitelességét illetően, valamint a 
kért adatok átvitelére szolgáló csatorna biztonságára vonatkozóan. Tekintettel a Bizottság által 
a javasolt rendelet alkalmazásának tervezett határidejére (a hatálybalépés után 6 hónappal), 
egyértelmű, hogy a Bizottság nem tervezett egy közös rendszert a javaslat részeként, és azt 
sem tervezi, hogy az működőképes lesz a hatálybalépés idejére. 

A Bizottság e-Codexre és Siriusra vonatkozó hivatkozására tekintettel figyelembe kell venni, 
hogy mindkét projekt „kísérleti” szakaszban vagy „tesztfázisban” van, és nincs bevezetve 
teljes körű, közös irányítási platform. Azonban több tagállam már most is használja az e-
CODEX platformot a határokon átnyúló jogi eljárások támogatására mind polgári ügyekben, 
mind büntetőügyekben, például az ügyészek közötti, kölcsönös jogsegélyre irányuló kérések 
cseréjekor. Figyelembe véve a felhasználók hitelesítését és a biztonságos adatátvitelt illetően 
felvetett problémákat, a Bizottságnak értékelnie kell a szolgáltatók és a bűnüldöző hatóságok 
közötti fokozott átviteli biztonság lehetőségeit.


