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informatikai nagyvállalatoknak a polgárok számítógépeihez és telefonjaihoz 
való hozzáféréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggódik amiatt, hogy informatikai nagyvállalatok, például a Google és az 
Apple hozzáférnek a polgárok számítógépeihez és telefonjaihoz. A petíció benyújtója 
példaként említi azt, ahogy a Google az Android egyik biztonsági problémáját megoldotta. Az 
Android felhasználói nem vették észre a beavatkozást. Noha a vállalat által végzett 
beavatkozás önmagában véve hasznos volt, a petíció benyújtója szerint ez azt is jelenti, hogy 
egyes vállalatok – és esetlegesen bűnszervezetek – hozzáférhetnek a felhasználók személyes 
adataihoz. A petíció benyújtója furcsállja, hogy a hackereket súlyosan megbüntetik az ilyen 
tettekért, miközben a nagyvállalatok a jelek szerint büntetlenek maradnak. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről szóló 95/46/EK irányelv értelmében az Unió minden polgárát megilleti a védelem 
személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan. A petíció benyújtója uniós rendeletet 
sürget, amely betiltja az úgynevezett „hátsó kapukat”, vagy legalább a felhasználó 
engedélyéhez köti azok használatát. Emellett véleménye szerint független szervet kell 
létrehozni az e szabályoknak való megfelelés felügyelete céljából.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.
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„A petíció benyújtója kéri az uniós jogszabályok megváltoztatását annak érdekében, hogy a 
számítógépek és mobiltelefonok védelme fokozottabban biztosítva legyen, és a harmadik fél 
általi hozzáférés megelőzhető vagy ellenőrizhető legyen. A petíció benyújtója megjegyzi, 
hogy az ilyen hozzáférések hétköznapi dolognak számítanak az Unióban, jóllehet kétli 
törvényességüket.
Az egyének számítógépéhez és mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférés sértheti az 
egyének tulajdonuk védelméhez, magán- és családi életük, otthonuk és kommunikációjuk 
tiszteletben tartásához, valamint személyes adataik védelméhez fűződő alapvető jogait, 
melyeket az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít, és az uniós vívmányok és nemzeti 
jogszabályok szabályoznak. Az efféle hozzáférés csak a jogszabályokban meghatározott 
szigorú feltételek mellett tekinthető jogosnak.
Az, hogy valamely információs rendszerhez vagy eszközhöz való hozzáférésre tett kísérlet 
bűncselekménynek minősül-e, az egyedi esettől és a konkrét körülményektől függ. Ilyen 
esetben a nemzeti büntetőjog alkalmazandó, és a nemzeti bűnüldöző hatóságok illetékesek a 
bűncselekmény kivizsgálásában és az eljárás megindításában.
A petíció az adatvédelemmel, az elektronikus hírközlési adatvédelemmel, a 
fogyasztóvédelemmel és a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos uniós vívmányokat 
érinti.

* Uniós vívmányok:

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv
Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK) az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok feldolgozására alkalmazandó az ilyen adatok, az elektronikus 
kommunikációs berendezések és szolgáltatások Közösségen belüli szabad mozgásának 
biztosítása érdekében. Egyértelmű szabályokat határoz meg az egyéni eszközökön tárolt 
személyes adatokhoz való hozzáférés tekintetében, és kimondja, hogy a felhasználó 
hozzájárulása kötelező. Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv idevágó rendelkezése 
a következő: „A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó 
végberendezésében történő adattárolás, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés csak 
azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizető vagy felhasználó a 95/46/EK 
irányelvvel összhangban történő – többek között az adatkezelés céljairól szóló – egyértelmű 
és teljes körű tájékoztatás alapján ehhez előzetes hozzájárulását adta.”

Az adatvédelmi irányelv
A 95/46/EK adatvédelmi irányelv pontosan meghatározza a bármely adatfeldolgozási 
tevékenységre alkalmazandó elveket: tisztességesen és törvényesen kell végezni, törvényes, 
meghatározott és egyértelmű célból, a feldolgozott adatoknak megfelelőnek, relevánsnak és 
pontosnak kell lenniük és a szükséges mértéket nem léphetik túl, naprakésszé tételükről 
gondoskodni kell, és a feldolgozás csak a szükséges ideig tarthat (6. cikk). A 7. cikk 
egyértelműsíti, hogy a személyes adatok feldolgozása milyen esetekben törvényes. Ilyen eset 
többek között, ha „az érintett egyértelmű hozzájárulását adta”, és ha „az adatfeldolgozás 
közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy annak a közhatalomnak a 
gyakorlásához szükséges, amelyet az adatkezelőre, illetve arra a harmadik félre ruháztak, 
akivel az adatokat közölték”, kivéve ha az említett érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett alapvető jogai és szabadságjogai. Az érintettet a 95/46/EK irányelv – és ennek 
következtében az irányelv végrehajtásának keretében elfogadott nemzeti intézkedések –
értelmében számos jog illeti meg. Ilyen joga többek között az adatkezelőtől az olyan adatok 
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helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni, amelyek feldolgozása nem felel meg az irányelv 
rendelkezéseinek (12. cikk b) pontja). Ezenfelül a 14. cikk b) pontja értelmében az érintettnek 
joga van arra, hogy „kérelemre és térítésmentesen tiltakozhasson az olyan, rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellen, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő előre jelzi, hogy 
feldolgozásuk célja közvetlen üzletszerzés, illetve hogy tájékoztassák személyes adatainak 
harmadik személyeknek első alkalommal történő közlése, vagy a nevükben közvetlen 
üzletszerzés céljára történő felhasználás előtt, valamint hogy számára az ilyen közlés vagy 
felhasználás elleni kifogás jogát kifejezetten biztosítsák”. A 95/46/EK irányelv 28. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy az ezen irányelv értelmében 
az általuk elfogadott nemzeti rendelkezéseknek a területükön történő alkalmazását valamely 
hatóság vagy hatóságok felügyeljék. Németországban ez a hatóság a Bundesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, amely az adatfeldolgozás törvényességével 
kapcsolatos panaszokkal foglalkozik. 

Szerződési jog és fogyasztói jogok
A távértékesítésről szóló 97/7/EK irányelv és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló 2005/29/EK irányelv előírja a kereskedőknek, hogy az általuk kínált áruk és 
szolgáltatások főbb jellemzőiről tájékoztatást nyújtsanak. A fogyasztók jogairól szóló új 
2011/83/EU irányelv, amelyet a tagállamok jelenleg ültetnek át nemzeti jogszabályaikba, és 
amely 2014. június 13-tól alkalmazandó, kifejezetten megköveteli a digitális tartalmak 
funkcióiról és interoperabilitásáról szóló tájékoztatást. A fogyasztónak szolgáltatott digitális 
tartalom bármely frissítésére vagy módosítására ugyanolyan szabályok és tájékoztatási 
kötelezettség vonatkozik, mint a fő termékre, kivéve, ha a fogyasztó az automatikus 
frissítések elfogadásával lemondott a frissítések jellemzőiről való tájékoztatásról. 
A szolgáltató bármely olyan általános szerződési feltétele, amely kötelezi a fogyasztót a 
frissítések elfogadására, vagy a termék használatát a jövőbeli frissítések elfogadásának 
feltételéhez köti, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv tükrében vizsgálandó. Ez az irányelv tiltja, hogy a 
társaságok olyan általános szerződési feltételt alkalmazzanak, amely a felek szerződésből 
eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára. 
Valószínűtlen például, hogy az azonosított biztonsági kockázatok javítását célzó 
szoftverfrissítések elfogadását előíró szerződési feltételt a fogyasztó számára károsnak lehetne 
tekinteni. Azonban abban az esetben, ha egy automatikus frissítés a fogyasztó kárára van, 
például a funkciók csökkenése vagy a fogyasztó hardverével való inkompatibilitás miatt, a 
szolgáltató azon szerződési feltétele, mellyel a fogyasztót az automatikus frissítések 
elfogadására kötelezi, tisztességtelennek tekinthető a 93/13/EGK irányelv értelmében.
A fent említett uniós jogszabályok rendelkezései átültetésre kerültek a tagállamok nemzeti 
jogszabályaiba, alkalmazásuk pedig a tagállami hatóságok és bíróságok feladata konkrét 
esetekben. A határokon átnyúló problémákra vonatkozóan a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet összekapcsolja a nemzeti végrehajtó 
hatóságokat, létrehozva így a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatot, és meghatározza 
azokat a kereteket és feltételeket, melyek lehetővé teszik, hogy felderítsék, kivizsgálják és 
megakadályozzák a határokon átnyúló tisztességtelen gyakorlatokat. A tisztességtelen 
gyakorlatnak áldozatul eső fogyasztók bejelentést tehetnek a nemzeti végrehajtó 
hatóságuknál. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat német tagja a Szövetségi 
Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (BVL); címe: Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 
Braunschweig; honlapja: www.bvl.bund.de
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A fogyasztók az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához is fordulhatnak. Ez a szervezet 
megfelelő információk beszerzésében és a vállalkozásokkal folytatott kapcsolattartásban 
segíti azokat a fogyasztókat, akiknek határokon átnyúló tranzakció során megsértették 
jogaikat. A német Európai Fogyasztói Központ: Europäisches Verbraucherzentrum 
Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; honlapja: http://www.eu-
verbraucher.de/de/startseite/).

* A Bizottság jelenleg folyamatban lévő és jövőbeli kezdeményezései és javaslatai

Az adatvédelmi reform
A Bizottság adatvédelmi reformra vonatkozó javaslatának1 célja, hogy megerősítse a 
hozzájárulással kapcsolatos szabályokat annak érdekében, hogy a hozzájárulást ne csupán 
önkéntes, konkrét esetre vonatkozó és tájékozott módon, hanem kifejezetten is ki kelljen 
nyilvánítani. Az adatvédelmi reform célja annak biztosítása, hogy az adatvédelmi 
hatóságoknak nagyobb hatáskörük legyen a vizsgálódásra és a szankciók kiszabására annak 
érdekében, hogy a személyes adatok jogellenes feldolgozása megfelelően szankcionálható 
legyen az Európai Unió egészében.
E javaslat jelenleg a társjogalkotók (az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa) előtt 
fekszik.

Szerződési jog és fogyasztói jogok 
A fogyasztók jogairól szóló új irányelv, mely 2014 júniusától válik alkalmazandóvá, meg 
fogja erősíteni a fogyasztók jogait az internetes vásárlások és a digitális tartalomszolgáltatás 
esetében. Különösen megerősíti a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályokat, 
kifejezetten kötelezve a kereskedőket arra, hogy tájékoztatást nyújtsanak digitális tartalmak 
funkcióiról és interoperabilitásáról. Továbbá a nemrégiben (2012 májusában) elfogadott 
európai fogyasztóügyi stratégában a Bizottság bejelentette, hogy 2014-ig iránymutatásokat 
fog kidolgozni a tagállamok végrehajtó hatóságai számára a fogyasztók tájékoztatására 
vonatkozó követelmények digitális területen való alkalmazására vonatkozóan.

A számítási felhővel kapcsolatos stratégia
A Bizottság 2012. szeptember 27-én elfogadott, „A számítási felhőben rejlő potenciál 
felszabadítása Európában” című közleménye foglalkozik az adatvédelem néhány 
vonatkozásával a felhőalapú szolgáltatásokkal összefüggésben. A közlemény különösen 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság adatvédelmi rendeletre irányuló javaslata lehetőséget ad arra, 
hogy a jogszabályokat jobban hozzáigazítsák a felhőalapú szolgáltatások modelljeihez. 
Továbbá a Bizottság a közleményben leszögezi, hogy a javasolt rendelet elfogadását követően 
használni fogja a rendeletben rögzített mechanizmusokat, hogy a nemzeti adatvédelmi 
hatóságokkal szoros együttműködésben megadhasson minden szükséges kiegészítő 
iránymutatást az európai adatvédelmi jogszabályok alkalmazásához a felhőalapú 
szolgáltatások tekintetében. A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy szükség van 
iránymutatásokra arra vonatkozóan is, hogy hogyan kell alkalmazni a meglévő uniós 
adatvédelmi irányelvet a felhőalapú szolgáltatások esetében (pl. az adatvédelmi jogok és az 
adatkezelői és adatfeldolgozói kötelezettségek azonosítása és megkülönböztetése a felhőalapú 
szolgáltatást nyújtók esetében, vagy az alkalmazandó jogszabályok meghatározása akkor, 

                                               
1 Adatvédelmi reformcsomag, 2012. január 25.: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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amikor a felhőalapú szolgáltatást nyújtó szolgáltató székhelyének meghatározása nehézségbe 
ütközhet).

A számítástechnikai bűnözésről szóló irányelv és az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája
A kiberbiztonságot fenyegető veszélyek, legyenek véletlenszerűek vagy rosszindulatúak, 
jelentős kihívás elé állítják a gazdaságunkat és társadalmunkat. 
E probléma átfogó és integrált megoldása érdekében a Bizottság és az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője 2013. február 7-én közösen elfogadta az Európai Unió 
kiberbiztonsági stratégiáját1. A stratégia elképzeléseket vázol, és bemutatja azokat a politikai 
fellépéseket, amelyek biztonságos és rugalmas környezetet biztosítanak az alapvető jogok 
(köztük a magánélet tiszteletben tartásához való jog és az adatvédelem) betartása és 
előmozdítása mellett. 
A stratégiában javasolt egyik fő fellépés az Unión belüli magas szintű hálózat- és 
információbiztonság megteremtésére irányuló jogalkotási javaslat a belső piac zökkenőmentes 
működésének biztosítása érdekében. A javaslat2 a következők biztosítására törekszik: a 
tagállamok nemzeti szinten biztosítsák a képességek minimális szintjét; a tagállamok 
működjenek együtt uniós szinten az információk megosztása és szükség esetén a válaszok 
koordinálása terén; a magánszektor alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplői és az 
államigazgatás tegyenek megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket, és jelentsék a 
biztonságot érintő jelentős eseményeket a tagállami nemzeti hatóságoknak.

Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv
Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv tervezetének célja különösen az 
információs rendszerek elleni nagyszabású támadások elleni küzdelem megerősítése a 
bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek közelítése révén. Az irányelv tervezete az 
információs rendszerek elleni támadásokról szóló meglévő kerethatározatra (2005/222/IB) 
épül, és megtartja annak jelenlegi rendelkezéseit – a jogsértő hozzáférés, a rendszerbe való 
jogsértő beavatkozás, az adatokba való jogsértő beavatkozás szankcionálását –, valamint új 
tényállásokat vezet be, például a jogsértő adatszerzést és az eszközök használatát a 
nagyszabású támadások végrehajtásához. A javaslat emeli a jogsértésekért kiszabható 
büntetések szintjét, kiterjeszti a súlyosbító körülmények körét, bevonva a nagyszabású 
támadás végrehajtását lehetővé tévő eszköz használatát és a személyazonosság 
eltulajdonítását a kibertámadások elkövetetéséhez. A javaslat emeli a súlyosbító körülmények 
mellett kiszabható büntetések szintjét is. A javaslat olyan rendelkezéseket is tartalmaz, 
amelyek a bűnüldöző hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködés javítását, valamint 
a hatékony ellenőrző és adatgyűjtő rendszerek létrehozását célozzák. A irányelv tervezete 
politikai megállapodás tárgyát képezte a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament között, 
jelenleg végső elfogadásra vár.

Következtetés
Az Európai Bizottság véleménye szerint a petíció benyújtóját tájékoztatni kell arról, hogy az 
adatvédelem biztosítására konkrét feltételek vonatkoznak. Továbbá jelenleg folyik e 
szabályok további megerősítése és összehangolása a Bizottság különböző javaslatai alapján. 
Különösen a nemrégiben előterjesztett adatvédelmi rendelettervezet fogja biztosítani, hogy az 
egyének jogait megsértő, és például eszközeikhez jogtalanul hozzáférő vállalatokat – a 
                                               
1 COM(2013)0001
2 COM(2013)0048
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büntetőjogi vonatkozások mellett – az adatvédelmi hatóságok komolyan megbírságolják.”


