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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Háttér 

A technológiai eszközökön alapuló célzott megfigyelés a mélysége miatt jogos aggályokat vet fel, 
mivel a megfigyelés kiterjedhet a célszemélyek életének minden területére. A mobil eszközöket feltörő 
kémprogramrendszerek – mint például az izraeli NSO Group által kifejlesztett Pegasus – lehetővé teszik 
a mindenre kiterjedő titkos megfigyelést. A Pegasus teljes és korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a 
feltört eszközhöz: képes az eszközön lévő összes adatot kinyerni (kezdeti adatnyerés), megfigyelni az 
azon keresztül lebonyolított összes tevékenységet (passzív megfigyelés), aktiválni az eszköz funkcióit 
további adatok gyűjtése érdekében (aktív megfigyelés), és esetleg beavatkozni az eszközön lévő 
tartalmakba és az általa küldött üzenetekbe (manipuláció). Az érintett személyek beavatkozása nélkül 
telepíthető, és nem hagy nyomot (vagy legalábbis nagyon kevés nyomot hagy) a működéséről. 

 

Cél  

E jelentés célja, hogy a) meghatározza a legfontosabb kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy a Pegasus 
és más kémszoftverek hogyan avatkozhatnak be a személyhez fűződő jogokba, valamint a 
demokratikus folyamatokba és intézményekbe; b) értékelje az alkalmazandó jogi keretet; c) 
meghatározza, hogy milyen mértékben és milyen feltételek mellett lehet jogszerűen használni a 
kémszoftvereket; és d) ajánlásokat fogalmazzon meg ezeknek a feltételeknek a megvalósítására. 

A jogokra és demokráciára gyakorolt hatás 

A mindenre kiterjedő megfigyelés hatással van az emberek magánéletére, az adatvédelemre és további 
személyhez fűződő jogokra – például a szólásszabadságra és az egyesülési és gyülekezési szabadságra 
–, valamint a társadalom demokratikus intézményeire. A politikai részvételt a kémszoftverek annyiban 
befolyásolják, hogy a megfigyelt polgárok úgy érezhetik, tartózkodniuk kell a politikai tartalmú 
interakciókban való részvételtől, nézeteik őszinte kinyilvánításától és attól, hogy másokkal politikai 
céllal társuljanak. Ez kihat a demokratikus közszféra minőségére, amely végső soron a polgárok 
közreműködésére és reakcióira épül. Konkrétabban megfogalmazva, a kémszoftverek olyan 
személyeket (például újságírókat, politikusokat és aktivistákat) érintenek, akik különleges szerepet 
töltenek be a közszférában. E személyek megfigyelése teret nyit az elnyomásnak, a manipulációnak, a 
zsarolásnak, a hamisításnak és a rágalmazásnak. Magát a választási folyamatot is befolyásolhatják, 
amikor az összegyűjtött, esetleg manipulált információkat arra használják fel, hogy lejárató 
kampányokat indítsanak a célba vett jelöltek ellen, vagy más, a választási siker esélyeit befolyásoló 
tevékenységet folytassanak. A kémkedéstől való félelem már önmagában arra késztetheti az 
embereket, hogy ne induljanak a választáson, vagy ne folytassanak hatékony kampányt. 

Kémszoftver és nemzetbiztonság 

A kémszoftverek használatát általában nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célokra hivatkozva 
indokolják. Úgy tűnik azonban, hogy a kémszoftvereket sok esetben más célokra használják, gyakran 
pártpolitikai célokra vagy a társadalmi és politikai ellenvélemény elfojtására. Számos állam elismerten 
cinikus jogi ürügyként használta a nemzetbiztonságot a véleménynyilvánítás szabadságának 
korlátozására, a kínzás és más bántalmazás legitimálására, valamint arra, hogy elrettentsék a 
kisebbségeket, az aktivistákat és a politikai ellenzéket. Különösen sok bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy a Pegasust olyan személyek, például politikai ellenfelek, emberi jogi aktivisták, 
ügyvédek és újságírók ellen használják, akiknek nincs közük súlyos bűncselekményekhez vagy 
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nemzetbiztonsági fenyegetésekhez. Annak elkerülése érdekében, hogy a nemzetbiztonság fogalmát 
kiterjesztően használják, szűken kell értelmezni ezt a fogalmat, és meg kell különböztetni a belső 
biztonság fogalmától, amely tágabb alkalmazási körrel rendelkezik, és magában foglalja az egyes 
polgárokat fenyegető kockázatok megelőzését, különösen a büntetőjog végrehajtását. 

Az emberi jogok nemzetközi joga  

Az ENSZ keretében a megfigyelési tevékenységeket az emberi jogi egyezmények, például a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya alapján kell értékelni. A visszaélésszerű megfigyelés 
nemcsak a magánélethez való jogot, hanem a véleménynyilvánítás szabadságát és az 
Egyezségokmányban foglalt egyéb jogokat is érinti. Mind a magánélethez való jog, mind a 
véleménynyilvánítás szabadsága csak a törvény erejénél fogva és a törvényes célok eléréséhez 
szükséges mértékben korlátozható. A nemzetbiztonság indokolhatja a korlátozást, de a Pegasus 
esetében a jogszerűség és a szükségesség követelményei valószínűleg nem teljesülnek. 

Az emberi jogok európai egyezménye szerint egy demokratikus társadalomban a célzott megfigyelés 
minden esetében alkalmazandók a legitimitás, a jogszerűség, a szükségesség és az arányosság 
követelményei. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kiterjedt ítélkezési gyakorlatában 
feltételekhez kötött, hogy a leplezett megfigyelés mikor áll összhangban az emberi jogokkal, 
különösen a jogszerűség (a megfigyelést engedélyező jogszabályok hozzáférhetősége és a 
következmények előreláthatósága) és az értesítés tekintetében. A Bíróság a leplezett megfigyelés által 
akár csak potenciálisan érintett személyeknek is biztosított jogállást. 

Uniós jog 

Az uniós jog összefüggésében a célzott megfigyelés az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt 
jogok, a Szerződésekben foglalt elvek (például a demokrácia és a jogállamiság), valamint a másodlagos 
uniós jog különböző, például az adatvédelemre vonatkozó eszközei szempontjából releváns.  

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) szerint a nemzetbiztonság az egyes tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, de ez elvben nem zárja ki, hogy a nemzetbiztonsági tevékenységek az uniós jog 
hatálya alá tartozzanak, ami valóban így van, ha azok az uniós jog által szabályozott tevékenységekbe 
ütköznek.  

Akadályozza azonban az uniós jognak a kémszoftverek nemzetbiztonsági célú használatára való 
alkalmazását, hogy a nemzetbiztonságot kizárták két alapvető jogi eszköz, az általános adatvédelmi 
rendelet és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv hatálya alól. Ez a Chartában foglalt jogok és 
a Szerződésekben foglalt elvek fényében aligha indokolható. Mivel ezt a kizárást túlságosan tágan lehet 
alkalmazni, rá kell mutatnunk arra, hogy ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a kémszoftvert 
valóban a megfelelően értelmezett nemzetbiztonság védelmére használják. Az uniós jog teljes 
mértékben alkalmazandó a bűnüldözési célú fedett nyomozásokra. Még ezen a területen is vannak 
azonban bizonyítékok a visszaélésekre. 

Ajánlások 

A kémszoftverek használata veszélyezteti az alapvető jogokat és az uniós jog olyan alapelveit, mint a 
(képviseleti-deliberatív) demokrácia és a jogállamiság. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy aláássa azokat az 
elveket, amelyekre az uniós jogrendszer épül. 

A nemzetközi és az európai jogrendszerben a nemzetbiztonsági tevékenységek indokolhatják az 
alapvető jogok korlátozását, de ahhoz, hogy ezek a korlátozások jogszerűek legyenek, meg kell 
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felelniük a legitimitás, a jogszerűség, a szükségesség, a kiegyensúlyozottság és a demokráciával való 
összeegyeztethetőség feltételeinek. 

Számos esetben, amikor bevetették, a Pegasus eddig nem felelt meg ezeknek a követelményeknek, 
hiszen nem legitim célokra, megfelelő jogi keret nélkül, valós szükségesség hiányában, a személyhez 
fűződő jogok aránytalan sérelmét okozva és a demokráciát aláásva használták. 

Különböző stratégiákat javasolunk, amelyek segíthetnek megelőzni a visszaéléseket: 

• A nemzetbiztonsági tevékenységek tárgyi hatályának körülírása annak érdekében, hogy az 
államok nehezebben tudják a nemzetbiztonságot más célokra irányuló tevékenységek 
hamis jogi igazolásaként felhasználni. 

• A nemzetbiztonsági tevékenységek személyi hatályának körülírása, kizárva ebből a körből 
a magánszemélyek bizonyos tevékenységeit. 

• A nemzetbiztonsági tevékenység bevonása az adatvédelmi jog hatálya alá annak 
biztosítása érdekében, hogy az érintettek jogainak nemzetbiztonsági célú korlátozására 
vonatkozzanak a jogszerűség és az arányosság követelményei. 

• A megfelelő nemzeti szintű jogi keretek elfogadásának támogatása, mivel a 
nemzetbiztonság továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a 
tagállamok feladata annak hatékony biztosítása, hogy tevékenységük megfeleljen az uniós 
jogban foglalt alapvető jogoknak és elveknek. Ezeknek a kereteknek meg kell felelniük 
például az alábbi elveknek: jogszerűség, törvényes cél, szükségesség, arányosság, illetékes 
hatóság, tisztességes eljárás, a felhasználók értesítése, átláthatóság, nyilvánosság általi 
felügyelet, biztonság és tanúsítás, valamint technikai kiigazíthatóság. 

Politikai szempontból megfelelő moratóriumot arra a megalapozott vélelemre építve lehetne 
bevezetni a készülékek feltörésére alkalmas eszközök használatára, hogy felhasználásuk nem jogszerű, 
ha ez a vélelem ezen eszközök visszaélésszerű alkalmazására vonatkozóan széles körű bizonyítékokon 
alapul. Ezt a vélelmet csak akkor lehetne megdönteni, ha egy állam meggyőzően bizonyítja, hogy 
hajlandó és képes megelőzni minden visszaélést. 

Ezenkívül minden tagállamot fel kell szólítani arra, hogy tiltsák be egyes kémszoftverek használatát, ha 
– a Pegasushoz hasonlóan – komoly bizonyítékai vannak annak, hogy azokat széles körben alkalmazzák 
jogellenes tevékenységekben, különösen az Unión belül. Amíg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy 
ilyen elfogadhatatlan gyakorlatokra nem kerül többet sor, addig a Pegasus további bevetése – még 
törvényes tevékenységek keretében is – a Pegasus gyártóinak és fejlesztőinek támogatását jelenti, és 
így politikai (még ha nem is jogi) bűnrészességet jelent e gyakorlatokban.  
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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

Megvizsgáljuk, hogy az emberi jogi jogszabályok és az uniós jog milyen mértékben alkalmazhatók a 
kémszoftverek állítólag nemzetbiztonsági célú bevetésére. A digitális eszközök elleni rosszindulatú 
támadások különböző fajtáinak bemutatása után (2. fejezet) azokra a rendszerekre összpontosítunk, 
amelyek mobil eszközök feltörésével működnek, mint például a Pegasus (3. fejezet). Megvitatjuk, hogy 
milyen hatást gyakorol a Pegasus a demokráciára (4. fejezet), valamint azt az esetet, amikor leplezett 
megfigyelés indoklásaként a nemzetbiztonságra hivatkoznak (5. fejezet). Megvizsgáljuk az 
alkalmazandó jogi keretet: az emberi jogi eszközöket, például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát és az emberi jogok európai egyezményét (6. fejezet), valamint az uniós jogot, 
beleértve az uniós Szerződéseket, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az adatvédelmi jogi eszközöket 
(7. fejezet). Végezetül megosztunk néhány gondolatot arról, hogy a kémszoftverek jogszerűen 
alkalmazhatók-e, és ha igen, milyen feltételek mellett (8. fejezet). 
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2. ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK, SEBEZHETŐSÉGEK ÉS 
FENYEGETÉSEK  

 
Számos lehetséges oka lehet annak, hogy harmadik feleket miért érdekli az, hogy jogosulatlan 
hozzáférést szerezzenek egy eszközhöz vagy eszközcsoporthoz. Néhány lehetséges ok: 

• Információk gyűjtése a célszemélyről (az eszköz felhasználójáról). Ezek közé tartozhatnak 
személyes adatok, például név, cím és telefonszám, valamint a célszemély online 
tevékenységeire és szokásaira vonatkozó információk. 

• Információk gyűjtése a célszemély ismerőseiről. Ide tartozhatnak az arra vonatkozó adatok, 
hogy a célszemély kikkel kommunikál, valamint információk e személyek online 
tevékenységeiről és szokásairól. 

• Hozzáférés az eszközhöz váltságdíj követelése céljával. Ebben az esetben a harmadik fél 
megpróbálhatja átvenni az irányítást az eszköz felett és hozzáférhetetlenné tenni annak 
tartalmát (titkosítással), majd fizetést követelhet a tulajdonostól cserébe azért, hogy visszaadja 
az eszköz feletti irányítást a felhasználónak és lehetővé tegye az adatokhoz való hozzáférést. 

• Személyazonosság-lopás. Ha egy harmadik fél hozzáférést szerez egy eszközhöz, akkor képes 
lehet arra, hogy a készülék tulajdonosának adja ki magát, és olyan üzeneteket küldjön, illetve 
olyan egyéb műveleteket hajtson végre, amelyek úgy tűnnek, mintha a jogos tulajdonostól 
származnának. Ez különösen akkor lehet veszélyes, ha a harmadik fél az eszközön keresztül 
hozzáférhet érzékeny személyes vagy pénzügyi információkhoz. 

• Ne legyen képes a célszemély használni az eszközt. Ez történhet fontos fájlok törlésével vagy a 
készülék legfontosabb funkcióinak letiltásával. 

 
Kibertámadások végrehajtására különböző technológiák használhatók1. A támadók által esetlegesen 
használt technológiák megértésével az egyének és a szervezetek lépéseket tehetnek saját maguk és 
rendszereik védelme érdekében. A következő megközelítések a legfontosabbak: 

                                                             
1   Saeed, I.A., Selamat, A. és Abuagoub, A.M.: A survey on malware and malware detection systems. 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A technológiai eszközök jelentik a kapcsolódási pontunkat a digitális világhoz. Az eszközök 
egyre bővülő hálózatáról van szó, amelyek az internethez kapcsolódnak, és képesek egymással 
és az emberekkel kommunikálni. Ezeket az eszközöket információk tárolására és 
kommunikációra használjuk; olyan érzékelőkkel vagy más beépített technológiával 
rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy adatokat gyűjtsenek a fizikai környezetből. A 
kémszoftver lehetővé teszi a behatolók számára, hogy a jogszerű felhasználók tudta és 
beleegyezése nélkül hozzáférjenek a digitális eszközökhöz és használják azokat. Az 
összegyűjtött adatok, köztük érzékeny információk is, olyan módon használhatók fel, amely 
nem felel meg a felhasználók elvárásainak vagy preferenciáinak. Különféle rosszindulatú 
szoftverek léteznek, amelyek a sebezhetőségeket kihasználva jogosulatlan tevékenységeket 
végeznek. 
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• Malware2. Ez a szakkifejezés a rosszindulatú szoftver rövidítése. A malware célja egy önálló 
számítógép vagy egy hálózatra csatlakoztatott PC megtámadása, például információ- vagy 
személyazonosság-lopás, kémkedés és a szolgáltatások megszakítása céljából. 

• Adathalászat (phishing)3. Ezeknek az online csalásoknak az a lényege, hogy rávegyék a 
felhasználókat olyan érzékeny információk megadására, mint például a jelszavak, 
számlaszámok vagy személyes adatok. Ezeket az információkat aztán tisztességtelen célokra 
lehet felhasználni, például arra, hogy pénzt lopjanak a felhasználó bankszámlájáról, vagy arra, 
hogy az információk segítségével jogosulatlan hozzáférést szerezzenek a felhasználó fiókjaihoz 
vagy eszközeihez. Az adathalász-támadások során gyakran hamis weboldalakat vagy e-
maileket használnak, amelyek célja, hogy a felhasználókat rávegyék érzékeny információk 
átadására. 

• Kattintás eltérítése (clickjacking)4. E támadás során az online felhasználókat a 
megtévesztésükre szolgáló hamis hiperhivatkozásra vagy gombra kattintásra bírják rá. Amikor 
a felhasználó rákattint a linkre, átirányítják egy másik weboldalra, vagy letöltődik egy csalárd 
alkalmazás, vagy bizalmas adatok válnak hozzáférhetővé. Ezek a támadások felhasználhatók 
személyes adatok ellopására, rosszindulatú szoftverek telepítésére a felhasználó eszközére, 
vagy egyéb káros műveletek végrehajtására. 

• Pszichológiai manipuláció 5. Az ilyen támadások során azért manipulálnak embereket, hogy 
érzékeny információkhoz vagy rendszerekhez férjenek hozzá. A pszichológiai manipulációhoz 
különböző taktikákat alkalmaznak, például adathalász e-maileket, telefonhívásokat vagy 
személyes interakciókat. A támadó olyasvalakinek adhatja ki magát, akiben az áldozat 
megbízik, például egy munkatársnak, ügyfélszolgálati képviselőnek vagy egy pénzintézet 
munkatársának, hogy elnyerje az áldozat bizalmát, és rávegye arra, hogy bizalmas 
információkat adjon ki vagy más, a biztonságát veszélyeztető lépéseket tegyen. 

 

2.1. Rosszindulatú szoftver 
 

Amint fentebb említettük, a malware-támadások során rosszindulatú szoftvereket használnak.  

1. ábra: A rosszindulatú szoftverek taxonómiája 

 

 

                                                             
2   Saeed, I.A., Selamat, A. és Abuagoub, A.M.: A survey on malware and malware detection systems. International Journal of 

Computer Applications (2013), 67(16). 
3 Kathrine, G.J.W., Praise, P.M., Rose, A.A. és Kalaivani, E.C.: Variants of phishing attacks and their detection techniques. in: 

3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI). IEEE, 2019, 255–259. o. 
4 Sahani, R. és Randhawa, S.: Clickjacking: Beware of Clicking. Wireless Personal Communications (2021), 121(4), 2845–2855. 

o. 
5   Salahdine, F. és Kaabouch, N.: Social engineering attacks: A survey. Future Internet (2019), 11(4), 89. o. 
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Ahogy azt az 1. ábra mutatja, különböző fajtájú rosszindulatú szoftverek léteznek. 

• A vírusok képesek másolatot készíteni magukról és átterjedni más számítógépekre. Gyakran 
fertőzött fájlokon vagy e-maileken keresztül terjednek, és számos problémát okozhatnak, 
beleértve a számítógép teljesítményének lassítását, fontos fájlok törlését vagy személyes 
adatok ellopását. Különböző formát ölthetnek, és különböző programozási nyelveken 
fejleszthetők. Néhány példa: 

o Makrovírusok. Makroprogramozási nyelvek, például a Visual Basic for Applications 
(Visual Basic alkalmazásokhoz – VBA) segítségével íródnak. A makrók segítségével 
automatizálhatók és egyszerűsíthetők a feladatok az olyan szoftverekben, mint a 
Microsoft Office, és egy dokumentum vagy táblázat részeként tárolhatók. A 
makrovírusok akkor terjednek, ha a fertőzött dokumentumokat vagy fájlokat 
megosztják másokkal. Amikor a felhasználó megnyit egy fertőzött fájlt és engedélyezi 
a makrókat, a vírus lefuttatja magát, és kárt okoz a felhasználó eszközében vagy 
adataiban, vagy ellopja az érzékeny információkat. 

o Lopakodó vírusok. Ezek a vírusok a fájlméretek vagy a könyvtárszerkezet 
megváltoztatásával képesek elrejtőzni az operációs rendszer vagy a vírusirtó szoftverek 
elől. A lopakodó vírusok antiheurisztikusak, azaz úgy vannak megtervezve, hogy 
felderítésük nehéz legyen. 

o Polimorf vírusok. Ezeket a vírusokat úgy tervezték, hogy amikor megfertőznek egy 
másik rendszert, minden alkalommal megváltoztassák a megjelenésüket és a kódjukat. 
Ez segíthet nekik elkerülni, hogy a vírusirtó programok észleljék őket. 

o A rendszerindító szektort megfertőző vírusok. A megtámadott számítógép 
merevlemezének első szektorát fertőzik meg, ahol a fő rendszerindító rekord (Master 
Boot Record – MBR) tárolódik. A fő rendszerindító rekord tartalmazza a lemez 
elsődleges partíciós tábláját és a rendszerbetöltési utasításokat, amelyek a számítógép 
indításakor azonnal lefutnak 6. Amikor a rendszerindító szektort megtámadó vírussal 
megfertőzött számítógépet bekapcsolják, a vírus azonnal elindul és betöltődik a 
memóriába, lehetővé téve számára, hogy átvegye az irányítást a rendszer felett. 
 

• A kémszoftvereket úgy tervezték meg, hogy a felhasználók tudta vagy beleegyezése nélkül 
gyűjtsenek információkat a felhasználókról. Nyomon tudják követni a felhasználók online 
tevékenységét, személyes adatokat lophatnak, vagy nem kívánt hirdetéseket jeleníthetnek 
meg. A kémszoftverek fertőzött fájlokon vagy e-maileken keresztül terjedhetnek, vagy 
összeköthetők más szoftverekkel, és a felhasználó tudta nélkül telepíthetők. Más rosszindulatú 
szoftvereket is letölthetnek az internetről, és telepíthetik azokat a készülékre.  

• A reklámprogramok nem kívánt hirdetéseket jelenítenek meg. Automatikusan, a felhasználó 
tudta nélkül települhetnek az eszközre, amikor a felhasználó aktivál egy programot, vagy belép 
egy olyan weboldalra, amely a reklámprogramot tartalmazza.  A reklámprogram általában 
felugró ablakokon vagy a képernyőn megjelenő sávokon keresztül jeleníti meg a hirdetéseket, 
és információkat gyűjthet és továbbíthat a felhasználóról.  

• A trójai falovak törvényes programoknak vagy fájloknak álcázzák magukat. A vírusokkal 
ellentétben nem képesek másolatot készíteni magukról és átterjedni más számítógépekre. A 
trójai falovak gyakran egy „hátsó ajtót” nyitnak meg az eszközön, amely lehetővé teszi, hogy a 
támadók vagy rosszindulatú szoftverek hozzáférjenek a rendszerhez. Így felhasználhatók 
bizalmas és személyes adatok ellopására vagy egyéb jogosulatlan műveletek végrehajtására.  

                                                             
6 Közvetlenül a BIOS (Basic Input-Output System – alapvető bemeneti/kimeneti rendszer), a számítógép hardverét 

inicializáló belső vezérlőprogram (firmware) lefuttatása után. 
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• A programférgeket úgy tervezték, hogy megtöbbszörözzék magukat és a számítógépes 
hálózaton keresztül terjedjenek, gyakran a felhasználók tudta nélkül. Nem kapcsolódnak hozzá 
a meglévő programokhoz, mint a vírusok, és jellemzően nem károsítják az adatokat vagy a 
programokat. Azonban erőforrásokat fogyasztanak és más eszközökre is átterjednek. Lassítják 
a hálózati teljesítményt vagy sávszélességet fogyasztanak. 

 

2.2. Sebezhetőségek 
 

A sebezhetőségek olyan gyenge pontok vagy hibák egy rendszerben vagy eszközben, amelyeket a 
támadók kihasználhatnak, hogy jogosulatlan hozzáférést szerezzenek vagy más rosszindulatú 
műveleteket hajtsanak végre. Ezek a sebezhetőségek jelen lehetnek az operációs rendszerben, a 
szoftveralkalmazásokban vagy magában a hardverben, és lehetővé tehetik a támadók számára, hogy 
beavatkozzanak az eszköz vagy az IT-infrastruktúra rendes működésébe. 

A sebezhetőségeket felfedezhetik a biztonsági kutatók vagy a támadók. Különböző módszerekkel lehet 
kihasználni őket, például rosszindulatú szoftverekkel, adathalász támadásokkal vagy speciális 
„exploitokkal” (szoftverprogramok, adatdarabok vagy parancssorozatok, amelyek célja a sebezhetőség 
kihasználása). A sebezhetőségek kihasználásával a támadók hozzáférhetnek érzékeny információkhoz, 
megzavarhatják az eszköz vagy rendszer rendes működését, vagy más káros műveleteket hajthatnak 
végre.  

A nulladik napi sebezhetőség7 olyan biztonsági hiba, amelyet még nem javítottak ki, mivel ismeretlen 
a szoftverfejlesztők vagy biztonsági kutatók számára, akik általában a javításán dolgoznának. Mivel a 
felhasználók nem tudnak a sebezhetőségről, nincs módjuk megvédeni magukat. 

A nulladik napi exploitok olyan digitális támadások, amelyek a nulladik napi sebezhetőséget veszik 
célba. A kiberbűnözők egymással versenyezve próbálják kihasználni ezeket a sebezhetőségeket, hogy 
pénzre váltsák cselszövéseiket. 

Nemzetközi kezdeményezések keretében nyilvánosan elérhető adatállományokat tartanak fenn az 
ismert sebezhetőségekről; a kiberbiztonsági közösség jóváhagyta a gyakori sebezhetőségek és 
kitettségek listáját (CVE)8, amely a nyilvánosan ismert kiberbiztonsági sebezhetőségek katalógusát 
vezeti. Az ebben a katalógusban szereplő rekordokat a sebezhetőségek egyedi azonosítására 
használják, és közzéteszik olyan megfigyelési listákon, mint például az Open Web Application Security 
Project (OWASP) által összeállított top 10-es lista a webes alkalmazások biztonsági problémáiról9. 

A sebezhetőség és az exploitok elemzése alapján kétféle támadást különböztethetünk meg: 

• A nulla kattintásos támadások10 nem igényelnek semmilyen felhasználói beavatkozást. Ezek 
gyakran nulladik napi sebezhetőségen alapulnak, és különösen veszélyesek, mivel a 
felhasználók általában nem tudnak ezekről a támadásokról, így nem tudnak ellenük védekezni 
és nem tudják enyhíteni a hatásukat.  

                                                             
7   Singh, U.K., Joshi, C. és Kanellopoulos, D.: A framework for zero-day vulnerabilities detection and prioritization. Journal of 

Information Security and Applications (2019), 46, 164–172. o. 
8 Gyakori sebezhetőségek és kitettségek listája. https://cve.mitre.org/cve/. 
9 Open Web Application Security Project, https://owasp.org/www-project-top-ten/. 
10 Sarker, I.H., Kayes, A.S.M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P. és Ng, A.: Cybersecurity data science: an overview from 

machine learning perspective. Journal of Big data (2020), 7(1), 1–29. o. 

https://cve.mitre.org/cve/
https://owasp.org/www-project-top-ten/
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• Az egykattintásos támadásokhoz a célba vett felhasználók cselekvése szükséges, ami általában 
abból áll, hogy a felhasználó rákattint egy webes alkalmazáson keresztül megjelenő linkre vagy 
gombra. Bár az áldozatnak tennie kell valamilyen lépést, előfordulhat, hogy nem tudja, mi 
történik, mivel a támadó által biztosított üzenet vagy felület megtévesztő megjelenése 
félrevezeti. 

Az elmúlt években egyre több támadásnak lehettünk tanúi, amelyek a hagyományos csatornákon 
(például az e-mail-üzeneteken) túl a nehezebben elkerülhető módszerekre (például a fertőzött 
weboldalak által indított automatikus álcázott letöltésekre) is kiterjedtek, lehetővé téve a rosszindulatú 
szereplők számára, hogy hozzáférjenek a feltört eszközökhöz, irányításuk alá vonják őket, behatoljanak 
az eszközökbe, és nagy mennyiségű információt nyerjenek ki az eszközökből. 

 

2. ábra: Folyamatábra a webes malware terjedési mechanizmusáról 11 

 
 
 

                                                             
11 Liu, W. és Zhong, S.: Web malware spread modelling and optimal control strategies. Scientific reports (2017), 7(1), 1–19. o. 
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2.3. Új fenyegetések 
 

A kiberfenyegetésekről szóló jelentések általában a kereskedelmi területre összpontosítanak, és 
figyelmen kívül hagyják a civil társadalmat fenyegető kiberfenyegetéseket12, annak ellenére, hogy a 
kémszoftverek gyakran másként gondolkodók, emberijog-védők, újságírók és a civil társadalom 
képviselői ellen irányulnak (lásd a A kémszoftverek által támasztott kihívás3.2. szakaszt). Csak a 
közelmúltban kerültek a média figyelmének középpontjába a civil társadalom elleni megfigyelések és 
támadások és sarkalltak jogalkotási/szabályozási felügyeletre, az olyan kémszoftvereket érintő 
incidensek miatt, mint a Pegasus (lásd a 3. fejezetet), a Predator13 és mások.  

2022 novemberében az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) a digitális megfigyelést a 
2030-ig tartó időszak tíz legfontosabb újonnan megjelenő kiberbiztonsági fenyegetése közé sorolta 
(lásd: 3)14. Hasonló aggodalmakról számolnak be sok más forrásból is. 

 

3. ábra: Kiberbiztonsági fenyegetések 

 
 
A magas szintű állandó fenyegetést (APT) jelentő csoportok – azaz a számítógépekhez és hálózatokhoz 
jogosulatlan hozzáférés megszerzésére képes szereplők, akik hosszabb ideig észrevétlenek maradnak 
– amellett, hogy fejlett támadó képességek kifejlesztésére vagy megvásárlására is áldoznak, egyre 

                                                             
12 ENISA. 2022-es fenyegetettségi helyzetjelentés. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022. 
13 Stevis-Gridneff, M. és Pronczuk, M.: Senior European Parliament Member Targeted as Spyware Abuse Spreads. The New 

York Times (2022. július 27.). https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html. 
14 Az ENISA sajtóközleménye. Cybersecurity Threats Fast-Forward 2030: Fasten your Security-Belt Before the Ride! 2022. 

november 11. https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast -forward-2030. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030
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gyakrabban alkalmaznak nyilvánosan elérhető rosszindulatú eszközöket, többek között nyílt 
forráskódú rosszindulatú szoftvereket15. Az alacsony költségekkel járó alapszintű eszközök széles körű 
elérhetősége azt eredményezi, hogy a belépés korlátainak csökkenésével bővül a hackelési és 
megfigyelési lehetőségekhez való hozzáférés. A technológiához való szélesebb körű hozzáférés azt 
jelenti, hogy a biztonsági kutatók nem tudják időben azonosítani ezeket a csoportokat, amelyek így 
rejtettek maradhatnak16. 

Érdemes felidézni, hogy az NSO Group, a Pegasus gyártója csak egy vállalat a sokkal kiterjedtebb 
globális kiberzsoldos iparban. 2021-ben a Meta hét olyan szereplőről osztott meg információkat, akiket 
a vállalat megfigyelés gyanúja miatt távolított el a platformjáról17. A Microsoft 2021-ben azonosította a 
nulladik napi sebezhetőséget kihasználó Candirut. Alaposan kidolgozott támadásokat terveznek meg, 
hogy kémszoftvereket juttassanak a célpontok eszközére. Azt állították például, hogy 2020-ban az Abu-
Dzabiban működő iráni nagykövetség weboldalát úgy módosították, hogy egy kis szoftverprogramot 
illesztettek be, amelynek az volt a funkciója, hogy bejuttassa a Candiruhoz hasonló, Karkadann nevű 
kémprogramot 18. 

2021-ben a Malwarebytes 54 677, Android rendszereket figyelő alkalmazás és 1106, ilyen rendszerek 
felett kémkedő alkalmazás észlelését rögzítette (ez 4,2%-kal, illetve 7,2%-kal több észlelés, mint 2020-
ban). Úgy tűnik, hogy 2021 volt a legrosszabb év a kémszoftverek tekintetében. Egyes rosszindulatú 
szoftverek előre telepítve vannak az olcsó gyártók által készített mobil eszközök operációs 
rendszerében, ami nagyon megnehezíti az eltávolításukat19. 

Három, sok támadásban közös fázis különíthető el: felderítés, aktivitás és hasznosítás. Míg egyes 
szervezetek a megfigyelés egy adott szakaszára specializálódnak, mások a teljes támadási láncolatot 
támogatják. 

1. Felderítés. A hackerek az ügyfelek megbízásából meghatározzák a célszemélyek profilját, hogy 
megállapítsák, milyen módon lehet sikeresen megtámadni ezeknek a személyeknek az 
eszközeit. Ebben a szakaszban a hackerek általában szoftvereket használnak az adatgyűjtés és 
-elemzés automatizálására. Információkat nyernek ki az összes elérhető online bejegyzésből, 
például blogokból, közösségi hálózatokból, tudásmenedzsment-platformokból stb. 

2. Aktivitás. Kapcsolatba léphetnek a célszemélyekkel azzal a céllal, hogy bizalmat keltsenek 
bennük, információkat szerezzenek, és esetleg rávegyék őket arra, hogy rosszindulatú linkekre 
vagy fájlokra kattintsanak. Ebből a célból a támadók pszichológiai manipulációs taktikákhoz 
folyamodhatnak. Fiktív személyiségeket vehetnek fel, és e-mailben, telefonhívásokon, 
szöveges üzeneteken vagy a közösségi médiában közvetlen üzeneteken keresztül léphetnek 
kapcsolatba az emberekkel.  

                                                             
15 Nimmo, B.: Meta’s Adversarial Threat Report, Second Quarter 2022. Meta Newsroom. 2022. augusztus 4. 

https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/. 
16 Nimmo, B., Agranovich, D., Franklin, M., Dvilyanski, M. és Gleicher, N.: Quarterly Adversarial Threat Report. Meta. 2022. 

augusztus. https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf. 
17 Agranovich, D. és Dvilyanski, M.: Taking Action Against the Surveillance-for-Hire Industry. Meta Newsroom. 2021. december 

16. https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-sur veillance-for-hire/. 
18 Faou, M.: Strategic Web Compromises in the Middle East with a Pinch of Candiru: ESET Researchers Have Discovered 

Strategic Web Compromise (aka Watering Hole) Attacks against High‑Profile Websites in the Middle East. welivesecurity. 
2021. november 16. https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-
candiru/. 

19 Malwarebytes Cyberprotection. Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, Cybercrimes, 
and Privacy Breaches. 2022. https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.ht ml  
(lekérdezve 2022. december 26-án). 

https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf.
https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.html
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3. Hasznosítás. A támadók saját fejlesztésű testre szabott exploitok vagy másoktól vásárolt 
rosszindulatú eszközök felhasználásával juttatják el a rosszindulatú „szállítmányt” az adott 
eszközre. Az exploittól függően a támadók hozzáférhetnek a célszemély telefonjának vagy 
számítógépének bármely adatához, beleértve a jelszavakat, sütiket, hozzáférési tokeneket, 
fényképeket, videókat, üzeneteket, címjegyzékeket, valamint csendben aktiválhatják a 
mikrofont, a kamerát és a földrajzi helymeghatározást. 
 

4. ábra: Az első tíz észlelési kategória 2021-ben20 

 

 

Hét – Kínában, Izraelben, Indiában és Észak-Macedóniában található – szervezetet azonosítottak, 
amelyek a megfigyelési láncolat három szakaszát kihasználva több mint 100 országban figyelnek 
magánszemélyeket, amint azt az 5. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Malwarebytes Cyberprotection. Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, Cybercrimes, 

and Privacy Breaches. 
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5. ábra: A megfigyelés szakaszai és a Meta által azonosított hét szervezet21 

 

                                                             
21 Nimmo, B.: Meta’s Adversarial Threat Report. 
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3. A PEGASUS MINT MEGFIGYELÉSI ESZKÖZ 

Ebben a fejezetben először a megfigyelés fogalmát ismertetjük. Különbséget teszünk egyrészt 
hagyományos és új típusú, technológiailag támogatott megfigyelés, másrészt célzott és tömeges 
megfigyelés között. Ezután a Pegasusra mint a technológiailag támogatott célzott megfigyelés 
szélsőséges példájára fogunk összpontosítani. 

 

3.1. Hagyományos és új típusú megfigyelés 
 

A nemzetbiztonsági kockázatok elhárítása érdekében – de a politikai vagy gazdasági előnyszerzésre 
irányuló tevékenységek folytatása érdekében is – a kormányok mindig is alkalmaztak fedett nyomozási 
módszereket. Ezeket a módszereket gyakran bevetik „megfigyelés”22 céljából, azaz az egyének és 
csoportok szándékos, szisztematikus és tartós ellenőrzésére, amely kiterjed „a személyes információk 
figyelésére befolyásolás, irányítás, védelem vagy irányítás céljából”23. 

Az emberi ügynökök tevékenysége, akik beépülésen, személyes kapcsolatfelvételen és bizalmas 
dokumentumokhoz való hozzáférésen keresztül gyűjtenek információkat, kiegészült a technológiával, 
különösen a digitális technológiákkal. Így a hagyományos, az emberi érzékszerveken alapuló 
megfigyelés átadta helyét egy nagyon eltérő társadalmi ellenőrzési modellnek, az úgynevezett „új 
típusú megfigyelésnek”, amelyet úgy határoznak meg, mint „az egyének, csoportok és környezetek 
technikai eszközökkel történő ellenőrzése az információk kinyerése vagy létrehozása céljából”, így 
küzdve le a hagyományos megfigyelés térbeli, időbeli, mennyiségi és egyéb korlátait24. 

                                                             
22  Az angol surveillance (megfigyelés) szó – amely a francia surveiller szóból ered, amely a sur, azaz „fölött” és a veiller, azaz a 

latin vigilare, „figyelni” szavakból tevődik össze – a francia forradalom (1789–1799) idején került be az angol nyelvbe, 
amikor minden francia településen megfigyelőbizottságokat hoztak létre a külföldiek, másként gondolkodók és 
gyanúsítottak tevékenységének és mozgásának megfigyelésére. Lásd: Watt, E.: State Sponsored Cyber Surveillance. Elgar, 
2021. A kibermegfigyeléssel és a nemzetbiztonsággal kapcsolatban lásd még: Monti, A. és Wacks, R.: National Security in 
the New World Order. Routledge, 2022. 

23 Lyon, D.: Surveillance Studies. Polity Press, 2007. 
24 Marx, G. T.: Windows into the Soul. Surveillance and Society in an Age of High Technology. Chicago University Press, 2016. 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A technológiai eszközökön keresztül végzett célzott megfigyelés a mélysége miatt jogos 
aggályokat vet fel, mivel a megfigyelés kiterjedhet a célszemélyek életének minden területére. A 
mobil eszközöket feltörő kémprogramrendszerek – mint például az izraeli NSO Group által 
kifejlesztett Pegasus – lehetővé teszik a mindenre kiterjedő titkos megfigyelést. A Pegasus teljes és 
korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a célba vett eszközhöz: képes az eszközön lévő összes adatot 
kinyerni (kezdeti adatnyerés), megfigyelni az azon keresztül lebonyolított összes tevékenységet 
(passzív megfigyelés), aktiválni az eszköz funkcióit további adatok gyűjtése érdekében (aktív 
megfigyelés), és esetleg beavatkozni az eszközön lévő tartalmakba és az általa küldött üzenetekbe. 
Az érintett személyek beavatkozása nélkül telepíthető, és nem hagy nyomot (vagy legalábbis 
nagyon kevés nyomot hagy) a működéséről. A Pegasus használatáról számos országban, köztük 
uniós tagállamokban is bizonyítékok széles köre áll rendelkezésre. 
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Napjaink információs technológiái soha nem látott mértékben teszik lehetővé a „közlések 
megfigyelésének” gyakorlatát, amelyet az ENSZ emberi jogi főbiztosa a következőképpen ír le: 

egy személy múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli közléseit tartalmazó, tükröző, abból származó vagy 
arra vonatkozó információk nyomon követése, kifürkészése, gyűjtése, megszerzése, elemzése, 
felhasználása, megőrzése, visszatartása, az azokba való beavatkozás és az azokhoz való 
hozzáférés vagy hasonló cselekmények25. 

Igaz, hogy a tömeges megfigyelés már a jelenlegi technológiák megjelenése előtt is lehetséges volt, 
mint például a Német Demokratikus Köztársaság Állambiztonsági Minisztériuma, a Stasi esetében, 
amely a becslések szerint 6 millió ember aktáit tartalmazó archívumot halmozott fel. 

A becslések szerint 274 000 alkalmazott között legalább 174 000 informátor volt, ami a dolgozó 
népesség mintegy 2,5%-át jelentette. Az informátorok minden hivatalban, kulturális és 
sportegyesületben és lakóházban spicliskedtek. Saját otthonukban és a barátaik otthonában is 
felvételeket készítettek az emberekről26. 

A digitális technológiára épülő modern megfigyelés az emberi erőforrás töredékével képes elérni és 
akár meg is haladni ezt a szintet. Az érzékelők és a hacker szoftverek bármilyen információt 
összegyűjthetnek közvetlenül a megfigyelt személytől, korlátozott emberi beavatkozással vagy akár 
anélkül, míg az elektronikus közléseket hatalmas mennyiségben lehet megszerezni közvetlenül az ilyen 
közléseket továbbító kábelekről és az információkat tároló szerverekről. 

A megfigyelés elemzése során az egyik legfontosabb választóvonal a célzott és a tömeges megfigyelés 
közötti különbségtétel. 

A célzott megfigyelés érdeklődésre számot tartó konkrét személyekre irányul. Ez állhat egy adott 
személytől vagy helyről származó közlések lehallgatásából, de kiterjedhet egy távoli berendezésen 
végzett beavatkozásra is (más néven „hackelés”), amelyet az internetre csatlakoztatott eszközökből, 
például asztali számítógépekből, laptopokból, táblagépekből vagy okostelefonokból történő 
adatszerzésre használnak. Mivel a digitális közléseket egyre inkább titkosítják, a biztonsági és 
bűnüldöző szervek inkább a berendezésekbe való behatolást választják, hogy megismerjék a közlések 
tartalmát, mielőtt az a titkosítás miatt hozzáférhetetlenné válna. Az olyan fejlett kémszoftverek, mint a 
Pegasus, az évtizedek óta használt technológiák fejlődésének aktuális állapotát képviselik. 

A célzott megfigyeléssel ellentétben a tömeges megfigyelés válogatás nélkül emberek nagy 
csoportjaira irányul (és akár egy egész országra is kiterjedhet). Anélkül indul el, hogy egy adott 
személyre vagy személyekre gyanakodnának, és proaktív funkciót tölt be, célja a jövőbeli fenyegetések 
azonosítása és a gyanús személyek megjelölése. A tömeges megfigyelést a digitális technológiák tették 
lehetővé, amelyek rövid idő alatt és korlátozott költséggel hatalmas mennyiségű adatot képesek 
feldolgozni, és ezeket az adatokat távközlési vonalakról vagy meglévő (gyakran a vezető digitális 
vállalatok birtokában lévő) információtárakból gyűjtik. A tömeges megfigyelés hatalmas globális vita 
tárgyát képezte, különösen azután, hogy a Snowden-féle leleplezések feltárták a jelenség 
kiterjedtségét és a visszaélések mértékét. Az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a megfigyeléssel 
kapcsolatban, tekintettel annak az alapvető jogokra és az uniós jog elveire gyakorolt hatására27. Mind 

                                                             
25 Egyesült Nemzetek Szervezete: A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és 

védelmével foglalkozó különleges előadó jelentése. Frank La Rue. A/HRC/23/40, 2013. 
26 Amnesty International. Lessons from the Stasi – A cautionary tale on mass surveillance. 2015.  
 URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/ 
27 Lásd: Európai Parlament (2014): 2014. március 12-i állásfoglalás az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a 

különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti bel- és 
igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatásukról (2013/2188(INI)); Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: A hírszerző 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/
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az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), mind az Európai Unió Bírósága (EUB) több esetben is 
véleményt adott ki az államok által folytatott túlzott mértékű megfigyelés ellen 28. 

Ezzel szemben a célzott megfigyelés, amelyre ez a jelentés összpontosít, egészen a közelmúltig nem 
került a figyelem középpontjába. A legújabb technológiai fejlesztések azonban – amint azt az olyan 
szoftverek is bizonyítják, mint a Pegasus – megkövetelik, hogy a célzott megfigyelés egyéni és 
társadalmi hatásait is vizsgáljuk. Lényegében ha a tömeges megfigyelés jogos aggályokat vet fel a 
hatóköre miatt, mivel egy közösség minden tagjára kiterjedhet, akkor a célzott megfigyelés – a 
rendelkezésre álló technológiai eszközökkel – ugyanilyen jogos aggályokat vet fel a mélysége miatt, 
mivel a célszemélyek életének minden aspektusát érintheti. 

 

3.2. A kémszoftverek által támasztott kihívás 
 

A mobil eszközöket feltörő kémszoftverrendszerek, mint a Pegasus esetében is, lehetővé teszik a 
mindenre kiterjedő megfigyelést. Óriási hatást gyakorolhatnak az érintett személyekre és a társadalom 
egészére, és fennáll a veszélye, hogy aláássák az EU alapvető jogait, valamint az uniós jog alapvető 
értékeit. 

Hatásuk mélységét csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy az emberi élet ma egy 
rendkívül összekapcsolt világban bontakozik ki, ahol számos, ha nem a legtöbb egyéni és társadalmi 
tevékenységet a digitális infrastruktúra közvetít, amelyet az információk széles skálájának tárolására és 
megosztására, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációra és interakcióra használunk. Ebben 
különleges szerepet játszanak a személyes eszközeink, jellemzően az okostelefonok, mivel ezek jelentik 
azt a kapcsolódási pontot, amelyen keresztül hozzáférünk ahhoz a digitálisan közvetített és konstruált 
dimenzióhoz, amelyben élünk. 

Úgy tűnhet, hogy az eszközöket feltörő technológiákat a hagyományos lehallgatáshoz lehet 
hasonlítani, amely a távközlési hálózatok kifejlesztése óta a bűnüldöző szervek és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok által nagyban használt technika a közlésekhez való titkos hozzáférés céljából. A lehallgatás 
– tágan értelmezve – abból áll, hogy titokban hozzáférnek a kommunikációs vonalakon továbbított 
üzenet tartalmához, és annak másolatát elküldik a lehallgató ügynökségnek. Eredetileg a 
lehallgatáshoz egy elektromos eszközt (a lehallgatót) kellett a telefonvonalon elhelyezni, ma már a 
művelet azonban távolról is elvégezhető a digitális kapcsolási technológiáknak köszönhetően, 
amelyeket a kommunikációs operátorok aktiválnak. Ezt a gyakorlatot nemzeti jogszabályok 
szabályozzák, és olyan szupranacionális jogi eszközök is foglalkoznak vele, mint a törvényes 
lehallgatásról szóló tanácsi állásfoglalás29. 

Fontos különbségek vannak azonban a lehallgatás és az eszközök feltörése között, mivel az utóbbi 
nagyobb mennyiségű információ gyűjtését teszi lehetővé: a megtámadott eszközön lévő üzenetek 
elérésén kívül a feltöréssel hozzá lehet férni az eszközön tárolt összes információhoz, és esetleg 
manipulálni is lehet azokat. Az eszközök feltörésének célja, hogy nagyobb adatkészletet gyűjtsenek, de 
az is, hogy kijátsszák a titkosítási technológiákat, ahogy azt a 3.1. szakasz is megemlíti. A végpontok 
                                                             

szolgálatok általi megfigyelés: az alapvető jogokkal kapcsolatos garanciák és jogorvoslatok az Európai Unióban – II. kötet: 
Szakterületi szempontok és jogszabályi változások. Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2017. 

28 Az EJEB legutóbbi ügyei közül lásd a Big Brother Watch és mások kontra Egyesült Királyság [nagytanács] ügyet (a 2021. május 
25-i 58170/13., 62322/14. és 24960/15. sz. ügyek); a Bíróság esetében lásd a C-140/20. sz., 2022. április 5-i Commissioner of 
the Garda Síochána és mások ügyet. 

29 A Tanács 1995. január 17-i állásfoglalása a távközlési adatok törvényes lehallgatásáról (96/C 329/01). 
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közötti titkosítás során az eredeti közlést az elküldés előtt olyan rejtjelezett szöveggé alakítják át, amely 
harmadik felek számára nem érthető: az eredeti közlés visszaállításához a rejtjelezett szöveget egy 
titkos kulcs segítségével kell visszafejteni, amely csak a címzett számára áll rendelkezésre. Az eszközök 
feltörése lehetővé teszi a titkosítás megkerülését azzal, hogy az eredeti üzeneteket még a titkosítás 
előtt rögzítik. Azokban az esetekben, amikor a bűncselekmények során fejlett titkosítási technológiákat 
vesznek igénybe, indokolt lehet az eszközök feltörése a legsúlyosabb bűncselekmények és 
nemzetbiztonsági fenyegetések elleni küzdelemben. Amint azonban a következőkben látni fogjuk, 
szigorú korlátozások és hatékony ellenőrzések hiányában az eszközök feltörésének gyakorlata aligha 
egyeztethető össze az uniós jogi kerettel, általánosabban véve pedig a demokrácia és az emberi jogok 
megőrzésével. 

 

3.3. A Pegasus kritikus jellemzői 
 

Az európai adatvédelmi biztos szerint a Pegasus három figyelemre méltó jellemzőjét 
különböztethetjük meg, amelyek révén „soha nem látott kockázatokat és károkat okozhat nemcsak az 
egyének alapvető szabadságai, hanem a demokrácia és a jogállamiság szempontjából is”30, 
nevezetesen, hogy képes a) teljes körű hozzáférést szerezni a célba vett eszközökhöz; b) nulla 
kattintásos támadásokat végrehajtani; és c) kevés vagy semmilyen nyomot nem hagy maga után. 
Tekintsük át ezek mindegyikét. 

 

3.3.1. Teljes körű hozzáférés 

A Pegasus első jellemzője, hogy „teljes, korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a célba vett eszközhöz”31 – 
derült ki az Amnesty International biztonsági műhelye32 által végzett vizsgálatokból. A biztonsági 
műhely által rendelkezésre bocsátott termékismertető 33 szerint a Pegasus háromféleképpen gyűjthet 
adatokat: 

• Kezdeti adatnyerés, amelynek során összegyűjti az összes olyan információt, amely a Pegasus 
telepítésekor már rendelkezésre állt a készüléken, beleértve az SMS-bejegyzéseket, a 
kapcsolatok adatait, a híváslistát (a hívásnaplót), a naptárbejegyzéseket, az e-maileket, az 
azonnali üzenetküldést és a böngészési előzményeket. 

• Passzív megfigyelés, amely – amíg a kémszoftver működésben van – valós időben összegyűjt 
minden új rekordot, amely elérhetővé válik (ez ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint 
a fentiekben, de kiegészül a cellaazonosítón alapuló helyzetkövetéssel; a cellaazonosító az a 
közeli adóvevő-állomást azonosító szám, amelyre a telefon rácsatlakozik, hogy hozzáférjen a 
kommunikációs hálózathoz). 

• Aktív megfigyelés, amely a célba vett eszköz funkcióinak felhasználását jelenti további 
adatgyűjtési tevékenységek elvégzése céljából, mint például a GPS segítségével történő 

                                                             
30 Európai adatvédelmi biztos: Előzetes észrevételek a modern kémszoftverekről, 2022. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15edpspreliminaryremarksonmodernspywareen0.pdf 
31 Európai adatvédelmi biztos: Előzetes észrevételek, 3. o. 
32 Amnesty International. Forensic Methodology Report. How to Catch NSO Group’s Pegasus. Amnesty International, 2021. 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/ 
33 Pegasus – Termékismertető. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15edpspreliminaryremarksonmodernspywareen0.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
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helymeghatározás, hanghívások rögzítése, fájlok lekérdezése, környezeti hangok rögzítése, 
fényképek készítése és képernyőfotók rögzítése. 

 

6. ábra: A Pegasusszal gyűjtött adatok34 

 

 

 

Ahogy a 6. ábra is szemlélteti, a Pegasus olyan szintű megfigyelést és manipulációt tesz lehetővé, amely 
korábban elképzelhetetlen volt. Hannah Arendt híres írása szerint „minden, ami él, a sötétség 
biztonságát igényli ahhoz, hogy egyáltalán növekedni tudjon”35. A Pegasus pedig lényegében semmit 
sem hagy a sötétségben. 

 

3.3.2. Nulla kattintásos támadások 

A Pegasus lehetővé teszi az úgynevezett nulla kattintásos támadásokat, ami azt jelenti, hogy az 
érintettek beavatkozása nélkül telepíthető: nem szükséges, hogy rákattintsanak egy figyelmeztetésre 
vagy válaszoljanak egy üzenetre (lásd: 7. ábra). A Pegasus termékismertetője így írja le ezt a funkciót: 

A push-üzenetet távolról és álcázva küldik el a mobil eszközre. Ez az üzenet jelet ad a készüléknek, 
hogy töltse le és telepítse az ágenst az eszközre. A teljes telepítési folyamat során nincs szükség a 
célszemély együttműködésére vagy aktivitására (pl. linkre kattintás, üzenet megnyitása), és 
semmilyen jelzés nem jelenik meg az eszközön. A telepítés teljesen csendes és láthatatlan, és azt 
a célszemély nem tudja megakadályozni36. 

 
                                                             
34 Pegasus – Termékismertető, 16. o. 
35 Arendt, H.: The Crisis in Education. In: Between Past and Future – Six Exercises in Political Thought. Viking, 1961 [1954]. 
36 Pegasus – Termékismertető, 12. o. 
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7. ábra: A Pegasus ágens telepítése37  
 

 

 

Így előfordulhat, hogy még egy óvatos és digitálisan jártas felhasználónak sincs fogalma arról, hogy a 
készülékét a kémszoftver irányítja. Többek között az Amnesty International és a torontói Citizen Lab38 
munkájának köszönhetően sikerült azonosítani a különböző nulla kattintásos exploitokat, azaz az olyan 
szoftvereket és adatokat, amelyek a felhasználók eszközeinek sebezhetőségét kihasználva átveszik az 
irányítást azok felett anélkül, hogy a felhasználók bármit is tennének. Ezek az exploitok letöltik a 
Pegasus ágenst (az áldozat eszközére telepített Pegasus szoftvert), amely összegyűjti az adatokat, és 
kapcsolatba lép a távoli Pegasus szerverekkel (lásd: 7. ábra és 8. ábra). Még a legnagyobb és 
technológiailag legfejlettebb IKT-cégek – mint például a Google és az Apple – sem tudtak eddig 
hatékony megelőző védelmet nyújtani, mivel a vezető kémszoftvergyártó cégek magas szintű, egy 
ország hírszerző szerveivel egyenrangú szakértelemmel rendelkeznek39. 

 

3.3.3. Nem hagy nyomot (vagy csak kevés nyomot hagy hátra) 

Nagyon nehéz észlelni a Pegasus telepítését, bizonyítékot szerezni annak tevékenységéről, és 
azonosítani a behatolás szerzőit, hacsak a megtámadott rendszer nem rendelkezik biztonságos 
naplózási funkcióval (olyan funkcióval, amely rögzíti az eszköz összes tevékenységét), ahogy az Apple 
telefonok esetében láthatóan volt ilyen funkció. Valójában az eltávolítás során a Pegasus megpróbálja 
eltávolítani jelenlétének minden nyomát. Az európai adatvédelmi biztos szerint a Pegasus új verzióit 
még nehezebb lehet észlelni, mivel csak ideiglenesen vannak telepítve vagy a felhőben vannak. Végül 
a Pegasus távoli operátorainak azonosítását lehetetlenné teszi az, hogy egy hálózatot használnak, 
amely anonimizálja a Pegasus ágens és a Pegasus szerver közötti kapcsolatot (8. ábra). 

 

  

                                                             
37 Pegasus – Termékismertető, 13. o. 
38 A Citizen Lab egy interdiszciplináris kutatóműhely, amely a Torontói Egyetemen, a Munk School of Global Affairs & Public 

Policy keretében működik. 
39 Newman, L. H.: Google Warns That NSO Hacking Is On Par With Elite Nation-State Spies. In: Wired (2021. december 15.). 
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8. ábra: A Pegasus adatgyűjtési folyamata40 
 

 
 

3.3.4. Többrétegű nyitott környezet 

A Pegasus (és más hasonló, eszközöket feltörő technológiák) által használt infrastruktúra lényegesen 
különbözik a hagyományos lehallgatás technológiai kereteitől. A telefonvonalakon keresztül folyó 
kommunikáció lehallgatásakor az illetékes tisztviselők általában hitelesített és ellenőrzött 
berendezésekre, valamint a távközlési szolgáltatók átlátható együttműködésére támaszkodhatnak. 
Sokszor nem ez a helyzet akkor, amikor a bűnüldöző vagy nemzetbiztonsági szolgálatok „különleges 
nyomozási technikákat” alkalmaznak, és különösen akkor, amikor számítógépes eszközöket törnek fel 
adatgyűjtés és a közlések megfigyelése céljából. Egy olyan rendszer, mint a Pegasus, több hálózaton és 
magántulajdonban lévő hardveren keresztül működik (beleértve az áldozat hardverét is), a távközlési 
cégeket is bevonó elfogadott keretrendszer nélkül. Így azt lehet állítani, hogy a Pegasus nem garantálja 
a közlések biztonságát, és így nem garantálja, hogy az összegyűjtött adatokat nem módosítják 
jogellenesen, illetve nem használják fel további célokra. 

 

3.3.5. A tartalom manipulálása 

Mint említettük, a Pegasus átveheti az irányítást a megtámadott eszköz felett, és használhatja annak 
funkcióit. Ez lehetővé teszi az aktív megfigyelést, például utasíthatja a készülék mikrofonját és 
kameráját, hogy rögzítse a környezetből származó információkat. 

A Pegasus által egy eszköz felett gyakorolt irányítás ráadásul elvileg többféle jogellenes cél 
megvalósítására is felhasználható: a készüléken lévő tartalom módosítása, valamint hamis üzenetek 
vagy más dokumentumok létrehozása és tárolása; hamis üzenetek küldése, a készülék tulajdonosának 
kiadva magát; hozzáférés a tulajdonos digitális vagy fizikai eszközeihez, és esetleg tranzakciók 
végrehajtása a tulajdonos nevében; vagy bűncselekményekre vagy más jogellenes tevékenységekre 
vonatkozó hamis bizonyítékok elhelyezése a készüléken41. 

 

3.3.6. A Pegasus alkalmazása 

Mint említettük, a Pegasust az izraeli NSO 42 vállalat fejlesztette ki, amely az izraeli védelmi minisztérium 
engedélyével kormányok számára értékesíti a szoftvert szerte a világon. Az NSO azt állítja, hogy a 
szerződéses záradékok értelmében a Pegasus csak a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelemre 
használható (bár, mint látni fogjuk, számos bizonyíték van arra, hogy a Pegasust más célokra is 
használják). A vállalat szerint 40 ország 60 kormányzati ügynökségének adta el a Pegasust. 

                                                             
40 Pegasus – Termékismertető, 13. o. 
41 Európai adatvédelmi biztos: Előzetes észrevételek a modern kémszoftverekről, 3. o. 
42 Az NSO a vállalatalapítók, Niv, Shalev és Omri neveinek a rövidítése. 
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A Pegasus használatának (és az azzal való visszaélésnek) a mértéke először a Torontói Egyetemen 
működő Citizen Lab 2018-as vizsgálata során derült ki, amely 45 országban talált a Pegasusra utaló 
nyomokat, amelyek közül néhányat autoriter rezsimek irányítanak. 

A Pegasus Project 2021-es jelentése szerint – amely a Forbidden Stories által koordinált és az Amnesty 
International technikai támogatásával 10 ország 17 médiaszervezetének több mint 80 újságírója által 
indított közös kezdeményezés – a Pegasus kémszoftvert világszerte széles körben használják a 
kormányok emberi jogi aktivisták, ellenzékiek, ügyvédek, bírák és külföldi vezetők elleni támadásokra43. 
A Pegasus Project egy 50 000 telefonszámot tartalmazó listát is közzétett, amelyek a jelek szerint olyan 
személyekhez tartoznak, akiket az izraeli NSO Group ügyfelei a megfigyelés lehetséges célpontjaiként 
választottak ki. 

Az Európai Parlament létrehozta a PEGA vizsgálóbizottságot, és megbízta azzal a feladattal, hogy 
vizsgálja ki a Pegasus és azzal egyenértékű megfigyelési kémszoftverek használatát44. A PEGA bizottság 
vizsgálata szerint komoly bizonyítékok vannak arra, hogy a Pegasust használják az EU-ban. Úgy tűnik, 
hogy az NSO Group 22 végfelhasználónak adta el termékeit legalább 14 tagállamban, köztük 
Lengyelországban, Magyarországon, Spanyolországban, Hollandiában és Belgiumban. Két tagállam, 
Ciprus és Bulgária a kémszoftverek exportközpontjaként szolgált45. 

A Pegasuson keresztül elkövetett visszaélések ellen az Egyesült Államokban is indult néhány eljárás, 
ahol 2021-ben az NSO Group feketelistára került, mivel olyan tevékenységet folytat, amely ellentétes 
az Egyesült Államok nemzetbiztonsági vagy külpolitikai érdekeivel (ezért kizárták az amerikai 
kormányzati hivatalokkal és ügynökségekkel kötött szerződésekből és az amerikai vállalatokkal 
folytatott üzleti tevékenységekből). Ez jelentős változás az USA politikájában, mivel úgy tűnik, hogy az 
USA maga is tárgyalásokat kezdeményezett a Pegasus megvásárlásáról, és még a dzsibuti kormány 
számára is megszerezte azt. Úgy tűnik azonban, hogy az amerikai kormányzati hivatalok és 
ügynökségek továbbra is használnak hasonló funkciójú kémszoftvereket, például az izraeli Paragon cég 
által kifejlesztett Graphite-ot 46. 2021-ben az Apple és a Meta is pert indított az NSO Group ellen a 
felhasználóik megfigyelése és megtámadása miatt. 2022 júniusában az Egyesült Államok egyik kerületi 
bírósága elutasította az NSO Group mentelmi kérelmét az Apple-perben. 

2021 novemberében kiderült, hogy Izrael 65 országot törölt azon országok listájáról, ahová 
kibertermékeket lehet exportálni, és ezzel 102-ről 37-re csökkentette ezen országok számát. A média 
mégis arról számolt be, hogy Izrael újra engedélyezte Szaúd-Arábiának a Pegasus használatát. 

 

  

                                                             
43 Amnesty International. Forensic Methodology Report. How to Catch NSO Group’s Pegasus. 2021. 
44 PEGA (A Pegasus és azzal egyenértékű kémszoftverek használatának kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság). 

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/pega/home/highlights. 
45 Európai Parlament. A Pegasus és azzal egyenértékű kémszoftverek használatának kivizsgálásával foglalkozó 

vizsgálóbizottság. Előadó: Sophie in ‘t Veld (2022). Jelentéstervezet. 
46 Mazetti, M., Bergman, R., és Sevis-Grindneff, M.: US strains to control spyware, but uses it. The New York Times (2022. 

december 1.). 

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/pega/home/highlights
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4. A PEGASUS ÉS A (DELIBERATÍV) DEMOKRÁCIA 

 

A mindenre kiterjedő megfigyelés nemcsak az emberek magánélethez és adatvédelemhez való jogát 
érinti, hanem további személyhez fűződő jogokat – például a szólásszabadságot és az egyesülési és 
gyülekezési szabadságot –, valamint a társadalom demokratikus szerkezetét is (amely feltételezi e 
jogok gyakorlását). 

Az adatvédelem és a demokrácia közötti kapcsolat mindig is alapvető szempont volt az adatvédelmi 
vitában 47, miközben az utóbbi években egyre fontosabbá vált, mivel a társadalom egyre digitálisabbá, 
a megfigyelési technológiák pedig egyre erőteljesebbé váltak: 

Sem a szólásszabadság, sem az egyesülési szabadság, sem a gyülekezési szabadság nem 
gyakorolható teljes mértékben mindaddig, amíg bizonytalan, hogy gyűjtenek és kezelnek-e 
személyes adatokat, és ha igen, milyen körülmények között és milyen célból. A magánélet 
védelmével kapcsolatos megfontolások nem csak egy adott jogra vonatkoznak: meghatározzák 
a demokratikus és a tekintélyelvű társadalom közötti választás lehetőségét48. 

A Snowden-féle leleplezések után az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a 2045. számú 
határozatában kijelentette, hogy az államok által folytatott megfigyelés gyakorlata veszélyezteti az 

                                                             
47 Lásd: Simitis, S.: Reviewing Privacy in the Information Age. In: University of Pennsylvania Law Review (1987), 707–746. o.; 

Rodotà, S.: Data Protection as a Fundamental Right. In: Reinventing Data Protection? Szerk.: Serge Gutwirth et al., Springer, 
2009, 77–82. o. 

48 Simitis: Reviewing Privacy in the Information Age. 734. o. 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A mindenre kiterjedő megfigyelés nemcsak az emberek magánélethez és adatvédelemhez való 
jogát érinti, hanem további személyhez fűződő jogokat – például a szólásszabadságot és az 
egyesülési és gyülekezési szabadságot –, valamint a társadalom demokratikus berendezkedését 
is (amely feltételezi e jogok gyakorlását). 

A politikai részvételt a kémszoftverek annyiban befolyásolják, hogy a megfigyelt polgárokat 
megfélemlíti, és ezért tartózkodnak a politikai tartalmú interakciókban való részvételtől, nézeteik 
őszinte kinyilvánításától és attól, hogy másokkal politikai céllal társuljanak. Ez kihat a 
demokratikus közszféra minőségére, amely végső soron a polgárok közreműködésére és 
reakcióira épül. 

Konkrétabban megfogalmazva, a kémszoftvereket gyakran olyan személyek (például újságírók, 
politikusok és aktivisták) elleni támadásra használják fel, akik különleges szerepet töltenek be a 
közszférában. E személyek megfigyelése teret nyit az elnyomásnak, a manipulációnak, a 
zsarolásnak, a hamisításnak és a rágalmazásnak. 

Magát a választási folyamatot is befolyásolhatják, amikor az összegyűjtött, esetleg manipulált 
információkat arra használják fel, hogy lejárató kampányokat indítsanak a nemkívánatos jelöltek 
ellen, vagy más, a sikerességük esélyeit kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytassanak. A 
kémkedéstől való félelem már önmagában arra késztetheti az embereket, hogy ne induljanak a 
választáson, vagy ne folytassanak hatékony kampányt. 
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emberi jogokat, amelyek „a demokrácia sarokkövei”, és amelyek „megfelelő bírósági ellenőrzés nélküli 
megsértése a jogállamiságot is veszélyezteti”49. 

A következő szakaszokban azt fogjuk megvizsgálni, hogy a megfigyelés – különösen a Pegasuson 
keresztül – hogyan befolyásolhatja komolyan a demokrácia ökológiáját, beavatkozva annak különböző 
aspektusaiba. 

4.1. A képviseleti-deliberatív demokrácia gondolata 
 

Annak megértéséhez, hogy a megfigyelés milyen módon befolyásolhatja a demokratikus 
folyamatokat, hasznos lehet utalni arra a fajta társadalmi berendezkedésre, amely ahhoz szükséges, 
hogy a demokrácia eredményes legyen. Bár a demokráciának számos fogalommeghatározása és 
megközelítése létezik 50, itt a deliberatív demokrácia eszméjére fogunk összpontosítani, amely széles 
normatív keretet kínál a politikai részvétel megközelítéséhez, és így kudarcainak megértéséhez is. A 
deliberáció és a deliberatív demokrácia fogalma a következőképpen határozható meg: 

A deliberációt minimálisan úgy határozzuk meg, mint az olyan kölcsönös kommunikációt, amely 
magában foglalja a preferenciák, értékek és érdekek mérlegelését és átgondolását a közös érdekű 
ügyekkel kapcsolatban. A deliberatív demokrácia magában foglalja azt a követelményt, hogy a 
deliberáció az egyenlő felek közötti elismerés, tisztelet, kölcsönösség és a kellően egyenlő 
hatalom kontextusában folyjon, hogy a kommunikációs befolyás működni tudjon51. 

A deliberatív demokrácia eszménye szerint tehát a nyilvános döntéseket megfelelő nyilvános 
indoklással kell alátámasztani, hogy végül „a jobb érv kényszer nélküli kényszere”52 érvényesülhessen, 
vagy legalábbis hajlandóak legyünk meghallgatni az érveket, és elindulni az észszerű eredmények felé. 
A politikai döntéseknek valóban egy olyan nyílt és befogadó folyamat eredményeként kell 
megszületniük, amelyekben a polgárok számára érthető indokok alapján különböző vélemények 
hangzanak el és kerülnek megvitatásra, hogy „a releváns szempontokat felvető meggyőzés lépjen az 
elfojtás, az elnyomás és a meggondolatlan mellőzés helyébe”.53 A részvételi és deliberatív demokrácia 
előmozdítása valóban a Bizottság európai demokráciára vonatkozó 2020. évi cselekvési tervének egyik 
célja 54. 

A liberális és deliberatív megközelítés szempontjából a modern demokráciák intézményi felépítésének 
három alapvető szempontot kell garantálnia: 

először is, a polgárok személyes autonómiája, akik mindannyian a saját életüket élik; másodszor,  
a demokratikus állampolgárság, azaz a szabad és egyenlő polgárok bevonása a politikai 

                                                             
49 Lásd: Európa Tanács. Mass surveillance: Who is watching the watchers? Council of Europe Publishing, 2016. 
50 A legutóbbi szakirodalmi munkák közül lásd például: Beckman, L.: Democracy. In: Oxford Research Encyclopedias, Politics. 

Oxford University Press, 2021; Christiano, T. és Sameer B.: Democracy. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford 
University, 2022. 

51 Bächtiger, A. et al.: Deliberative Democracy: An Introduction. In: The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford 
University Press, 2018. szeptember, 1. o. 

52 Habermas, J.: Legitimation crisis. Cambridge, Beacon Press, 1975., 108. o. 
53 Mansbridge, J. et al.: A systemic approach to deliberative democracy. In: Deliberative Systems: Deliberative Democracy at 

the Large Scale. Szerk.: John Parkinson és Jane Mansbridge. Cambridge University Press, 2012. 
54 Az Európai Unió Bizottsága: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervről. COM(2020) 790 final, 2020. 
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közösségbe; és harmadszor, az állam és a társadalom közötti közvetítő rendszerként működő 
közszféra függetlensége55. 

 

4.2. A mindenre kiterjedő megfigyelés hatása a demokráciára 
 

Könnyű belátni, hogy a részvételi-deliberatív demokráciát súlyosan érinti a Pegasus és a hasonló 
kémszoftverek használatával folytatott, mindenre kiterjedő megfigyelés. 

Először is vizsgáljuk meg mindazon személyek helyzetét, akiknél felmerülhet a megalapozott gyanú, 
hogy megfigyelés alatt állnak, azaz hogy az eszközeiket feltörték vagy a közeljövőben feltörhetik, oly 
módon, hogy az egész életüket rosszindulatú szándékkal megfigyelhetik. Ez azt a félelmet kelti ezekben 
a személyekben, hogy hátrányos intézkedések érik őket, ha a megfigyelők nemkívánatos magatartást 
vagy olyan körülményeket észlelnek, amelyek új lehetőséget biztosítanak arra, hogy kárt okozzanak 
nekik (például a hírnevük megtámadásával vagy a cselekedeteik megelőzésével). Ilyen hátrányos 
intézkedések lehetnek a jogi vagy társadalmi szankciók, veszteségek (elbocsátások, kizárás 
lehetőségekből), a rágalmazás és a törvénytelen, esetleg erőszakos támadások. Ilyen körülmények 
között előfordul, hogy az emberek tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely esetleg 
észlelhető és káros reakciókat válthat ki. Ezzel kapcsolatban néha szóba kerül a Panoptikon-hatás (a 
Jeremy Bentham filozófus által a 18. század végén tervezett börtönre utalva, ahol a rabok láthatóak 
voltak az őrök számára, de a rabok nem láthatták, hogy egy adott pillanatban valóban figyelik-e őket): 
a puszta lehetőség, hogy megfigyelés alatt tarthatják és „megbüntethetik” őket, nyomást gyakorol az 
egyénekre, hogy aszerint viselkedjenek, amit elvárnak tőlük. 

Ráadásul azok az esetek, amikor a megfigyelés hátrányosan érintett bizonyos személyeket, 
tanulságokkal szolgálnak mindazok számára, akik úgy gondolják, hogy velük szemben is hasonló 
intézkedéseket vezethetnek be. A megfigyelés minden potenciális áldozata megtanulja, hogy nem 
szabad olyan magatartást tanúsítania, amely miatt megfigyelés alá kerülhet. Azt is megtanulják, hogy 
nem szabad olyan magatartást tanúsítaniuk, amely – ha megfigyelik őket – kedvezőtlen társadalmi, 
politikai vagy jogi következményekkel járhat. Az ilyen kockázatokkal szembeni kitettség arra 
késztetheti az embereket, hogy ne foglalkozzanak társadalmi és politikai kérdésekkel, hogy öncenzúrát 
gyakoroljanak, és még a magánéletben is kerüljék a véleménynyilvánítást, valamint hogy a „bujkálást 
válasszák, miközben élnek”, és a közszférán kívül maradjanak. 

Azáltal, hogy a kémszoftverek hatással vannak az egyénekre, a társadalom demokratikus-deliberatív 
berendezkedését is befolyásolják, mégpedig olyan módon, amely attól függ, hogy a különböző 
egyének milyen szerepet játszanak ebben a berendezkedésben. A demokráciaelmélettel kapcsolatos 
legújabb munkák lényegében a deliberatív demokrácia rendszerszintű megközelítését alkalmazzák: az 
egészséges deliberatív demokrácia megköveteli, hogy a társadalom több szegmense különböző 
módon járuljon hozzá annak biztosításához, hogy a társadalmi döntések megfontolt, nyilvánosan 
elérhető indokokon alapuljanak, amelyek egy befogadó folyamat során jönnek létre. A mindenre 
kiterjedő megfigyelés, és különösen a Pegasushoz hasonló kémszoftverek használata, erősen 
befolyásolhatja a demokratikus berendezkedés különböző aspektusainak működését. 

Egyrészt a kémszoftverek befolyásolhatják a korábban meghatározott három szempont közül az elsőt, 
nevezetesen az egyének személyes autonómiáját, azaz magánjellegű döntéseiket és interakcióikat. 

                                                             
55 Habermas, J.: Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of 

Normative Theory on Empirical Research. In: Communication Theory (2006), 412. o. 
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Azzal, hogy beavatkoznak az egyének személyes autonómiájába, a kémszoftverek hatást fejtenek ki a 
demokráciára, mivel a demokrácia azon az elképzelésen alapul, hogy az emberek képesek önállóan 
dönteni életükről (családdal, munkával, szabadidővel stb. kapcsolatban) és informálisan kapcsolatba 
lépni másokkal, és ennek megfelelően kialakítani érdekeiket és elképzeléseiket. Csak akkor tudnak 
valóban hozzátenni a közszférához, ha személyiségüket indokolatlan külső nyomásgyakorlástól 
mentesen tudják kibontakoztatni. 

A mindenre kiterjedő megfigyelés azonban a három szempont közül a másodikra is hatással van, 
nevezetesen a demokratikus állampolgárságra. E tekintetben figyelembe kell vennünk, hogy a 
demokratikus állampolgárság magában foglalja „a lehető legtöbb érdekelt polgár politikai részvételét 
az egyenlő kommunikációs és részvételi jogok, az inkluzív választójogon alapuló időszakos választások 
(és népszavazások), a különböző pártok, platformok és programok közötti verseny, valamint a 
képviseleti testületekben hozott politikai döntések során alkalmazott többségi elv révén.”56 

A politikai részvételt a kémszoftverek annyiban befolyásolják, hogy a megfigyelt polgárokat 
visszatartják a politikai tartalmú interakciókban való részvételtől, nézeteik őszinte kinyilvánításától és 
attól, hogy másokkal politikai céllal társuljanak. Ez akadályozza a polgárokat a véleménynyilvánítás és 
az egyesülés szabadságának gyakorlásában. Emellett kihat a demokratikus közszféra minőségére is, 
amely végső soron a polgárok közreműködésére és reakcióira épül. 

Azzal, hogy a kémszoftverek beavatkoznak a polgárok, a médiaorgánumok és a politikusok által 
folytatott kommunikációba, és politikai célokból indokolatlanul befolyásolják azt, a három szempont 
közül a harmadikat, azaz a közszféra függetlenségét is aláássák. 

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan történhet mindez, figyelembe kell vennünk, hogy – mint említettük – 
a deliberatív-demokratikus berendezkedés egy különböző alkotóelemek kombinációjából eredő 
ökoszisztéma: csak akkor jön létre egészséges demokratikus környezet, ha mindegyik elem 
megfelelően ellátja a feladatát.  

A politikai rendszer központját az ismert intézmények alkotják: parlamentek, bíróságok, 
közigazgatási szervek és kormányok. Mindegyik ág egy-egy különálló deliberatív arénaként 
írható le [...]. A politikai rendszer perifériáján a közszféra az üzenetek – hírek, riportok, 
kommentárok, beszélgetések, jelenetek és képek, valamint tájékoztató, polemizáló, oktató vagy 
szórakoztató tartalmú műsorok és filmek – szabályozatlan áramlásába ágyazódik be, amely 
hálózatokat alkot. Ezek a közzétett vélemények különböző típusú szereplőktől származnak – 
politikusoktól és politikai pártoktól, lobbistáktól és érdekcsoportoktól, illetve a civil társadalom 
szereplőitől. Ezeket a tömegmédia szakemberei választják ki és alakítják, befogadói pedig a széles 
és egymást átfedő közönségek, táborok, szubkultúrák stb.  

Ebben az összefüggésben 

a viták tárgyát képező közügyekben hallgatólagosan kialakuló támogató vagy ellentmondó 
attitűdöket legalább annyira befolyásolják a civil társadalom informális környezetében vagy 
epizodikus nyilvánosságában folytatott mindennapi beszélgetések, mint a nyomtatott vagy 
elektronikus média figyelemmel kísérése. 

Bár minden polgár szerepet játszhat a közszférában, általában a politikusok és a médiaszakemberek 
állnak a politikai rendszer középpontjában, akik a közvélemény társszerzői és címzettjei is egyben. Ez 
nagyrészt még ma is így van, pedig az internet mindenki számára lehetővé teszi, hogy fórumokon, 

                                                             
56 Habermas J.: Political Communication in Media Society, 412. o. 
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blogokon, online tárhelyeken, közösségi hálókon stb. keresztül információkat és hozzászólásokat 
tegyen közzé. 

Végezetül, a választások minden demokratikus-deliberatív rendszerben szükséges funkciót töltenek 
be: biztosítják, hogy a közvélemény továbbra is releváns maradjon az állami döntéshozatalban, mivel 
lehetővé teszik a szavazók számára, hogy olyan képviselőket válasszanak, akiknek a nézetei 
megegyeznek a sajátjukkal. 

A Pegasus és más hasonló kémszoftverek ügye azt mutatja meg, hogy hogyan lehet beavatkozni a 
demokratikus ökoszisztéma különböző folyamataiba, ahogy ez valójában már meg is történt. 

Először is, a kémkedés lehetősége tág értelemben minden egyes polgár politikai tevékenységét érinti. 
A megfigyelés miatt adott esetben tartózkodnak a politikai információk elérésétől és terjesztésétől 
(tekintettel arra, hogy az internetes böngészés és a digitális közlések megfigyelhetők), és távol tartják 
magukat a politikai interakcióktól, az informális környezetben folytatott mindennapi beszélgetésektől 
kezdve a politikai mozgalmakban való részvételig és a kollektív fellépésig. 

Konkrétabban megfogalmazva, a kémszoftverek olyan személyeket érintenek, akik – ahogy már 
említettük – különleges szerepet töltenek be a közszférában. Valójában gyakran használták újságírók 
és politikusok és általában a politikai aktivizmusban részt vevő emberek ellen. E személyek 
megfigyelése teret nyit az elnyomásnak, a manipulációnak, a zsarolásnak, a hamisításnak és a 
rágalmazásnak. Ez nemcsak az érintett személyekre, hanem a közszférában zajló véleményformálás 
folyamatára is negatívan hat. A megfigyelt újságírók adott esetben nem képesek tudósítani – például 
attól való félelmükben, hogy bizalmas kapcsolataikat nyomon követik, vagy azért, mert az oknyomozói 
munkájuk során akadályokba ütköznek –, vagy nem hajlandók cikkek publikálására, mert félnek az 
eszközeikről gyűjtött bizalmas információkon alapuló káros reakcióktól. Hasonló megfontolások 
érvényesek a politikusokra is, ha a nyilvános kommunikációs szférában betöltött szerepüket tekintjük. 
Amikor az uralkodó politikai erők kémszoftvereket vetnek be ellenfeleik ellen, a demokratikus 
berendezkedés egyik alapvető – bár mindig veszélyeztetett – aspektusa is veszélybe kerül, nevezetesen 
a média és a politikai hatalom szétválasztása. 

A kémszoftverek közvetlenül befolyásolhatják a demokratikus berendezkedés alapvető 
intézményeinek, nevezetesen a törvényhozásnak és az igazságszolgáltatásnak a működését. A 
támadások irányulhatnak olyan személyek ellen, akik már választott képviselőként vagy bíróként 
folytatják tevékenységüket: egyesek az összegyűjtött információk alapján hátrányos intézkedéseket 
szenvedhetnek el; mások talán csak attól félnek, hogy kémkednek utánuk. Mindkét esetben 
előfordulhat, hogy az érintett személyek nem a jogalkotói vagy bírói szerepükre irányadó normáknak 
megfelelően járnak el, amelyek az első esetben arra kötelezik őket, hogy a társadalmat a polgárok 
közjavát szolgálva, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása mellett szabályozzák, a második 
esetben pedig arra, hogy pártatlanul, a törvénynek megfelelően ítélkezzenek a jogvitákban. 

Végezetül pedig magát a választási folyamatot is befolyásolhatják, amikor az összegyűjtött, esetleg 
manipulált információkat arra használják fel, hogy lejárató kampányokat indítsanak a nemkívánatos 
jelöltek ellen, vagy más, a választási siker esélyeit csökkentő tevékenységet folytassanak (ellenfeleik 
javát szolgálva)57. A kémkedéstől való félelem ráadásul már önmagában arra késztetheti az embereket, 
hogy ne induljanak a választáson, vagy ne folytassanak hatékony kampányt. Ez befolyásolhatja a 
választási folyamat igazságosságát és egyenlőségét, mivel azok a személyek és pártok, akik és amelyek 

                                                             
57 A választási folyamatba jogellenes lehallgatáson keresztül történő beavatkozás nagyon híres példája a Watergate-ügy 

(1972). Behatoltak a Demokrata Nemzeti Bizottság székházába, és ott lehallgatóberendezéseket helyeztek el, ami miatt 
Richard Nixon amerikai elnöknek le kellett mondania. 
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– közvetlenül vagy a kormányon lévőkhöz fűződő kapcsolataiknak köszönhetően – kémszoftvereket 
használhatnak, előnyben lesznek azokkal a konkurens személyekkel és pártokkal szemben, akik és 
amelyek ellen kémkednek. A kémprogramok a „választási kiberbeavatkozások” különböző módjait 
teszik lehetővé58. Különösen azáltal, hogy a kémszoftverek magánjellegű információkat nyernek ki az 
áldozatok eszközeiből, lehetővé teszik a „doxolás”59 első lépésének megtételét, nevezetesen 

azt a gyakorlatot, hogy jogosulatlan hozzáférést szereznek egy számítógépes rendszerhez vagy 
digitális szolgáltatáshoz, például egy közösségimédia- vagy e-mail-fiókhoz, onnan nem 
nyilvános adatokat nyernek ki, majd az adatokat kiszivárogtatják a nyilvánosságnak. 

A Pegasus kapcsán lefolytatott vizsgálatokból kiderült, hogy a kémszoftverrel megszerzett anyagok 
kétféle rosszindulatú doxolást tettek lehetővé (szemben a visszaélések közérdekű bejelentésével): 
„stratégiai hackelés”, amely a nyilvánosság érdeklődésére számot tartó anyagok szelektív 
kiszivárogtatásából áll, de pártpolitikai érdekek előmozdítása céljából, és „manipulált kiszivárogtatás”, 
amely abból áll, hogy a nyilvánosság számára kiszivárogtatott, valóban bizalmas adatok nagyobb 
halmazában szándékosan hamis vagy más módon félrevezető információkat helyeznek el. Ez utóbbi 
esetben a doxing a félretájékoztatás egyik esetének is tekinthető, amely az alább információ 
terjesztésének gyakorlata: 

olyan igazolhatóan hamis vagy félrevezető információ, amelyet gazdasági haszonszerzés vagy 
szándékos megtévesztés céljából hoznak létre, hoznak nyilvánosságra és terjesztenek, és amely 
kárt okozhat a közérdeknek, [amely magában foglalja] azokat a veszélyeket, amelyek a 
demokratikus politikai és szakpolitikai döntéshozatali folyamatokat […] fenyegetik60.  

A félretájékoztatás láthatóan egyre nagyobb szerepet játszik a választási folyamatokban, ahol arra 
használják, hogy lejárassák az ellenzéki tábor politikusait és pártjait, általánosabban pedig arra, hogy 
hamis vagy félrevezető információkat terjesszenek az egyik oldal javára és az ellenfelek kárára: 

A félrevezető információk ma már egy olyan szélesebb eszköztár – például a honlapok feltörése 
vagy eltávolítása, illetve a politikusokkal kapcsolatos személyes információkhoz való hozzáférés 
és azok továbbítása – részét képezik, amely a választási folyamatok manipulálására szolgál. Az 
internetes műveletek felhasználhatók a nyilvános információk integritásának veszélyeztetésére 
és a félrevezető információk forrása azonosításának megakadályozására. Ez kritikus fontosságú 
a választási kampányok során, ahol a sűrű ütemezés megakadályozhatja a félrevezető 
információk időben történő észlelését és az azokra történő reagálást. 61 

 

 

                                                             
58 A különböző „választási kiberbeavatkozások” ismertetését és osztályozását, valamint a hivatkozásokat lásd: Sander, B.: 

Democracy Under the Influence: Paradigms of State Responsibility for Cyber Influence Operations on Elections. In: Chinese 
Journal of International Law (2019); Watt, Eliza: State Sponsored Cyber Surveillance,2.4.3. szakasz. 

59 A doxolás (doxing vagy doxxing) kifejezés a szlengben használt angol „dropping dox” kifejezésből származik – ahol a dox a 
„docs” (dokumentumok) rövidítése –, és a bizalmas információk (dokumentumok) nem kívánt terjesztését jelenti. 

60 Európai Bizottság: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelésére. COM(2018) 236 final, 
2018. 

61 Európai Bizottság: Közlemény az online félretájékoztatás kezeléséről, 3.2. szakasz. 
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4.3. Néhány bizonyítéka annak, hogy a Pegasust használva beavatkoztak 
a választási folyamatokba 

 

A Guardian és 16 másik médiaszervezet oknyomozásának eredményei arra utalnak, hogy a pártpolitika 
és a média befolyásolása céljából széles körben és folyamatosan visszaéltek a Pegasus kémszoftverrel. 
Egy több mint 50 000 telefonszámot tartalmazó listát szivárogtattak ki, amelyek a jelek szerint olyan 
személyekhez tartoznak, akiket az izraeli NSO Group ügyfelei a megfigyelés lehetséges célpontjaiként 
választottak ki. 

A listán nem csak terroristák és ismert bűnözők szerepelnek, hanem üzleti vezetők, vallási 
személyiségek, a tudományos élet képviselői, nem kormányzati szervezetek alkalmazottjai, 
szakszervezeti és kormányzati tisztviselők százai is, köztük miniszterek, elnökök és miniszterelnökök. A 
listán több mint száz újságírót találunk, köztük vezető folyóiratok riportereit, szerkesztőit és 
ügyvezetőit. 

Az Európai Parlamenthez benyújtott jelentés 62 szerint Görögországot azzal vádolják, hogy újságírókat, 
valamint ellenzéki politikusokat támadott meg a készülékeket feltörő kémszoftverekkel63. Állítólag 
Magyarország, Franciaország, Spanyolország, Finnország, Lengyelország, Belgium és az Európai 
Bizottság politikusai is áldozatul estek a Pegasus-támadásoknak.  

A jelentés konkrétan idéz olyan vizsgálatokat, amelyek szerint Magyarországon több mint 300 személyt 
vettek célba a Pegasusszal, köztük újságírókat, politikusokat, a tudományos élet szereplőit, ügyvédeket 
és kormányzati tisztviselőket. 

A jelentés azt is megállapítja, hogy a Citizen Lab szerint a lengyel kormány a Pegasus segítségével 
számos lengyel állampolgárt megfigyelés alá helyezett, köztük ügyvédeket, ügyészeket, parlamenti 
képviselőket és politikai pártok vezetőit. 

A lengyel szenátus különbizottsága előtt tett tanúvallomások között volt Zoll professzoré is, aki azzal 
érvelt, hogy a Pegasus használata Lengyelországban törvénytelen, mivel a szoftvernek nincs 
tanúsítványa, valamint előfordulhat az adatok kiszivárogtatása és manipulálása. Vallomásában azt is 
kifejtette, hogy a Pegasus használatával beavatkoztak a 2019-es választásokba, jelentősen 
megváltoztatva a választási folyamatban a jelöltek egyenlő helyzetét, valamint a választási eredmények 
tisztességességét. A Pegasus segítségével megtámadott jelöltek valójában hátrányban voltak 
ellenfeleikkel szemben, különösen akkor, ha az utóbbiak politikai kapcsolataik révén felhasználhatták 
az összegyűjtött adatokat arra, hogy megelőzzék és lejárassák ezeket a jelölteket. 

Krzysztof Brejza szenátor tanúvallomást tett a PEGA 2022. október 27-i ülésén „A kémszoftverek hatása 
az alapvető jogokra/demokráciára és a választási folyamatokra” címmel tartott meghallgatáson. 
Kijelentette, hogy a 2019-es választások során mindenre kiterjedő megfigyelésnek vetették alá, 
beleértve a lehallgatást, levelezése ellopását és annak meghamisítását. A megfigyelés útján szerzett 
adatokat, és különösen a Pegasuson keresztül megszerzett szöveges üzeneteket szelektíven és 
félrevezető módon mutatták be egy rágalmazó kampányban, amelynek célja a választások 

                                                             
62 Marzocchi, O. és Mazzini, M.: Pegasus and surveillance spyware. 
63 Görögországban a bizonyítékok a Predatorra utalnak. A Predatort, amely egy Pegasushoz hasonló kémszoftver, szintén 

izraeli szoftvercégek fejlesztik (amelyek az Intellexa néven működnek). Lásd: Benjakob, O.: As Israel Reins in Its Cyberarms 
Industry, an Ex-intel Officer Is Building a New Empire. Haaretz (2022. szeptember). Elérhető itt: 
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-
cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000 

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
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befolyásolása volt. Tanúvallomása jól példázza, hogy milyen mélyreható hatást fejt ki a megfigyelés az 
egyes szereplők tevékenységére, és következésképpen a demokratikus intézmények működésére. 
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5. NEMZETBIZTONSÁG: INDOK VAGY ÜRÜGY? 

Ebben a fejezetben először a nemzetbiztonság fogalmát tárgyaljuk, majd megvizsgáljuk, hogyan 
használják azt az állami intézkedések indoklásaként, beleértve azokat az eseteket, amikor az állítólagos 
nemzetbiztonsági érdekek zászlaja alatt eltérő célokat követnek az alapvető jogok és a demokrácia 
rovására. 

 

5.1. A nemzetbiztonság fogalma 
 

A biztonság fogalmát különböző összefüggésekben használják, ahol annak hatóköre a szóban forgó 
veszélyektől függően változik 64. Így megkülönböztethetjük a külső biztonságot, amely az ország 
területén kívülről érkező fenyegetésekre vonatkozik, a belső biztonságot, amely az emberek 
biztonságát fenyegető valamennyi veszélyre vonatkozik egy országban vagy régióban, függetlenül 
azok forrásától, és a globális biztonságot, amely azokra a fenyegetésekre vonatkozik, amelyeket csak 
transznacionális intézkedésekkel lehet kezelni. Az Európai Tanács például a következőképpen jellemzi 
a belső biztonságot: 

                                                             
64 A security (biztonság) kifejezés a latin securitas szóból származik, ami a securus állapotát jelenti. A securus szó viszont a 

„nélkül” jelentésű se előtagból és a „gond” vagy „törődés” jelentésű cura szóból áll. Így a biztonság állapotában lenni 
eredetileg a gond, aggodalom vagy szorongás nélküli állapotot jelentette, és ennek megfelelően azt is, hogy nincs 
semmilyen veszély, vagy hogy megfelelően védve vagyunk minden lehetséges fenyegetéssel szemben. Ha a biztonságot  
nem állapotnak, hanem tevékenységnek tekintjük, akkor a fogalom az ilyen fenyegetések megelőzése vagy elhárítása 
érdekében végzett tevékenység, amely megteremti a biztonság állapotát. 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A kémszoftverek használatát általában nemzetbiztonsági célokra hivatkozva indokolják. Úgy tűnik 
azonban, hogy a kémszoftvereket sok esetben más célokra használják, különösen pártpolitikai 
érdekeket szolgáló célokra vagy a társadalmi és politikai ellenvélemény elfojtására. 

Annak elkerülése érdekében, hogy a nemzetbiztonság fogalmát túlzottan kiterjesztően használják, 
szűken kell értelmezni ezt a fogalmat, és meg kell különböztetni a belső biztonság fogalmától, 
amely tágabb alkalmazási körrel rendelkezik, és magában foglalja az egyes polgárokat fenyegető 
kockázatok megelőzését, különösen a büntetőjog végrehajtását. 

Számos állam elismerten jogi ürügyként használta a nemzetbiztonságot a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozására, a kínzás és más bántalmazás legitimálására, valamint arra, hogy 
elrettentsék a kisebbségeket, az aktivistákat és a politikai ellenzéket. 

Különösen sok bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Pegasust olyan személyek, 
például politikai ellenfelek, emberi jogi aktivisták, ügyvédek és újságírók ellen használják, akiknek 
nincs közük súlyos bűncselekményekhez vagy nemzetbiztonsági fenyegetésekhez. 
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az EU belső biztonsági stratégiája az emberek, valamint a szabadság és demokrácia képviselte 
értékek védelmét jelenti annak érdekében, hogy mindenki félelem nélkül élhesse mindennapi 
életét65. 

A Tanács felsorolja a belső biztonságot veszélyeztető fő fenyegetéseket: 

„a terrorizmus, a súlyos és a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a számítástechnikai 
bűnözés, az emberkereskedelem, a kiskorúak szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia, a gazdasági bűnözés és a korrupció, a fegyverkereskedelem és a határokon 
átnyúló bűnözés”, továbbá „maga az erőszak”, „ a természeti és az ember okozta katasztrófák”, 
valamint „több más, aggodalomra okot adó, az európai polgárok biztonságát és védelmét 
fenyegető veszélyt jelentő közös jelenség, így a közúti balesetek”. 

A nemzetbiztonság fogalma szűkebb körű, mint a belső biztonság, és a nemzet létét és integritását 
érintő kihívásokra terjed ki. Így azt mondhatjuk, hogy a nemzetbiztonságot az érinti, ha egy nemzet 
alapvető érdekei sérülnek vagy kerülnek veszélybe, és hogy a nemzetbiztonsági tevékenységek célja 
az ilyen károk megelőzése és az ilyen fenyegetések elhárítása. Eredetileg ezt a fogalmat elsősorban a 
nemzetállamok területi integritásával és politikai autonómiájával kapcsolatos kérdésekre használták, 
beleértve a külföldi hatalmak beavatkozását, de a terrorizmust és az erőszakos felforgatást is. Úgy tűnt 
tehát, hogy a biztonság a honvédelem eszméjéhez kapcsolódik, még akkor is, ha a biztonság magában 
foglalja nemcsak a külföldi, hanem a politikai közösség egészét érintő belső (erőszakos) 
fenyegetésekkel szembeni védelmet célzó tevékenységeket is. 

Ilyen értelmű meghatározást találunk például az amerikai jogban66: 

A nemzetbiztonság azokat a tevékenységeket jelenti, amelyek közvetlenül az Egyesült Államok 
külkapcsolataihoz, illetve a nemzet belső felforgatással, külföldi agresszióval vagy terrorizmussal 
szembeni védelméhez kapcsolódnak. 

Javaslatok születtek a nemzetbiztonság tágabb értelemben vett fogalmára, amely az eredeti fókuszán 
túl kiterjeszti a fogalmat az állam hatalmát (szuverenitását) és a területén a rendfenntartási képességét 
fenyegető valamennyi veszélyre: 

A nemzetközi terrorizmus nem az egyetlen fenyegetés, amelyet a nyugati államok 
nemzetbiztonsági kilátásaikban megfogalmaznak. Az ortodox fenyegetések köre továbbra is 
része a kockázatértékelésüknek. Ide tartoznak a transznacionális bűnözés, a tömegpusztító 
fegyverek, a bukott államokon belüli és a bukott államok közötti konfliktusok, a fejlett hadseregek 
közötti konvencionális háború kitörése és a világjárványok. Emellett egy sor „új” minőségű 
fenyegetést ismerünk el és veszünk fel a „biztonsági” portfólióba, beleértve az éghajlatváltozást,  
a szegénységet, a víz-, energia- és élelmezésbiztonságot, valamint a kritikus infrastruktúrák 
technológiai hibáit67. 

Az EU biztonsági stratégiája például a következő főbb biztonsági kérdéseket említi: a tömegpusztító 
fegyverek elterjedése, terrorizmus és szervezett bűnözés, kiberbiztonság, energiabiztonság és 
éghajlatváltozás68. 

                                                             
65 Európai Tanács: Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája – Az európai biztonsági modell felé. Az Európai Unió 

kiadóhivatala, 2010. 
66 Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve. 5. cím, 1400.102. § – Fogalommeghatározások és 

alkalmazhatóság. 
67 Legrand, T.: National Security and Public Policy: Exceptionalism Versus Accountability. In: The Palgrave Handbook of 

National Security. Szerk.: Michael Clarke et al. 2022, 53–72. o.  
68 A Tanács Főtitkársága: Európai biztonsági stratégia: biztonságos Európa egy jobb világban. 2009. 
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A nemzetbiztonság e kibővített fogalmát óvatosan kell használni, és a kontextust figyelembe véve kell 
alkalmazni. Egyrészt hasznos lehet a „nemzetbiztonság” fogalmának kiterjesztése, hogy a 
honvédelemmel és a terrorizmus elleni védelemmel általában összefüggő sürgősséget implicit módon 
kiterjesszük az állami fellépés más kritikus területeire is, például az éghajlat-változási politikára. 
Másrészt ennek a fogalmi kiterjesztésnek nem kívánt mellékhatásai is lehetnek, mivel a 
nemzetbiztonság fogalma az alapvető jogok és egyéb jogi védelem korlátozására is alapot ad. Ha egy 
alkotmányos rendszer lehetővé teszi az alapvető jogok nemzetbiztonsági célú korlátozását, vagy 
kizárja bizonyos jogi korlátozások alkalmazását a nemzetbiztonsági tevékenységekre, akkor – a 
nemzetbiztonság kiterjesztett fogalmának megkülönböztetés nélküli, átfogó alkalmazásával – azt 
kockáztatjuk, hogy kiterjesztjük az állam hatalmát az alapvető jogok korlátozására és a jogi 
korlátozások nélküli fellépésre. Annak elkerülése érdekében, hogy a nemzetbiztonság fogalmát 
túlzottan kiterjesztően használják, körültekintően meg kell különböztetni ezt a fogalmat a belső 
biztonság fogalmától, amely tágabb alkalmazási körrel rendelkezik, és magában foglalja a polgárokat 
fenyegető kockázatok megelőzését, különösen a büntetőjog végrehajtását. 

Az a kérdés, hogy mennyire tágan értelmezzük a nemzetbiztonság fogalmát, valóban összefügg a 
„kivételességgel”, amely gyakran biztosított az állami fellépés számára ezen a területen. Ez a 
„kivételesség” nem úgy értendő, mint a jogállamiság (és maga a jog) felfüggesztésének képessége a 
nemzeti közösség megőrzése érdekében69, ahogyan az lehetséges lenne a „nép biztonsága a legfőbb 
törvény” elvének tekintélyelvű értelmezése alapján70. Inkább úgy kell érteni, mint annak lehetőségét, 
hogy bizonyos alapvető jogok hatályát csak annyira korlátozzuk, amennyire az szükséges ahhoz, hogy 
egy demokratikus közösséget (amelynek megőrzése magában foglalja demokratikus intézményeinek 
és polgárai jogainak fenntartását) megóvjunk a súlyos kockázatoktól, mégpedig jogi keretek között. 

Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy a nemzetbiztonsági tevékenységek még egy demokratikus 
alkotmányos rendben is különleges megfontolást igényelnek, hiszen a más területeken alkalmazandó 
korlátozások és ellenőrzések nem feltétlenül alkalmasak, mivel bizonyos súlyos kockázatok (például 
terrortámadások) elhárításához szükség lehet leplezett és időben végrehajtott beavatkozásra 71. Ezért 
különleges intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy a személyhez fűződő jogokat 
és a demokratikus elveket ne korlátozzák indokolatlanul, és hogy a titkosszolgálatok ne váljanak 
minden jogi korlátozás alól mentesülő „állam az államban” szervezetté: nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
a pontos jogi keretre, az előzetes engedélyezésre és a független szervek által végzett utólagos 
ellenőrzésre, az eredményes szabályokra, amelyek megkövetelik, hogy minden beavatkozáshoz 
bizonyítékot kell szolgáltatni a súlyos fenyegetésről, továbbá az érintett személyek utólagos 
értesítésére, valamint a bírósági jogorvoslathoz való hozzáférésre és az emberi jogi elvekkel való 
összeegyeztethetőségre. 

 

 

 

                                                             
69 A német jogász, Carl Schmitt által kidolgozott módszer szerint, akinek munkája hozzájárult a fasiszta kormányok 

legitimálásához: Schmitt, C.: Political Theology. MIT, 1985 [1922]. 
70 Ez a mottó – a latin salus populi suprema lex után – Cicero A törvények (De Legibus) című művére vezethető vissza (III. könyv, 

III. rész, VIII. pont). 
71 Lásd: Auriel, P., Beaud, O., és Wellman, C.: The Rule of Crisis Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law. Springer, 

2018. 
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5.2. A nemzetbiztonság mint valós vagy állítólagos indok 
 

Gyakran állítják, hogy a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek összetettebbé, kiszámíthatatlanabbá 
és riasztóbbá váltak, ami indokolttá teszi, hogy szélsőséges intézkedéseket hozzanak ellenük. 
Ugyanakkor túlzás lehet „példátlannak” minősíteni a veszély jelenlegi szintjét, hiszen emberek 
tömegeinek életét követelő események (pl. az olyan járványok, mint a fekete halál, amely egyes 
becslések szerint az európai lakosság felét elpusztította) minden korszakra jellemzőek. Bizonyos 
fenyegetések kétségtelenül kifinomultabbá váltak (pl. a terrortámadások), de ugyanígy azok az 
eszközök is, amelyekkel ezeket a fenyegetéseket kezelni tudjuk, és amelyekkel a társadalmakat 
ellenállóbbá tehetjük. 

Még a túlzott riadalmat leszámítva is igaz, hogy a nemzetbiztonság védelmének szükségessége 
indokolhatja a polgárok alapvető jogainak súlyos korlátozásával járó intézkedéseket, amennyiben ezek 
az intézkedések arányosak és szükségesek a demokratikus társadalom megőrzéséhez. Mint látni fogjuk, 
ezt mind az Emberi Jogok Európai Bírósága, mind az Európai Bíróság elismeri (lásd a 6.2. és 7.2. 
szakaszt).  

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint a nemzetbiztonság fogalma tág és nem egyértelműen 
körülhatárolt jelentéssel bír 72: 

Az EJEB nemzetbiztonsággal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában [...] ez utóbbi túlmutat az 
állam területi integritásának és demokratikus intézményeinek védelmén – kiterjed a 
közbiztonságot fenyegető súlyos veszélyekre, beleértve a kritikus infrastruktúrák elleni 
kibertámadásokat is. 

Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonni, hogy az államok bármely kezdeményezésüket 
nemzetbiztonsági vonatkozásúnak minősíthetik oly módon, hogy ezzel jogi és erkölcsi igazolást 
adjanak ezeknek a kezdeményezéseknek. Számos országból, köztük néhány tagállamból is meggyőző 
bizonyítékok érkeztek arra vonatkozóan, hogy a kémszoftverekkel gyakran visszaélnek, és a 
nemzetbiztonsági kényszer ürügyén teljesen más célokra használják őket. 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa valóban elismerte, hogy számos állam cinikus jogi ürügyként használta a 
terrorelhárítási hatásköröket a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására, a kínzás és más 
bántalmazás legitimálására, valamint arra, hogy elrettentsék a kisebbségeket, az aktivistákat és a 
politikai ellenzéket. Az ENSZ különmegbízottja konkrétan a következő nyilatkozatot tette azzal 
kapcsolatban, hogy az emberi jogok megsértésének legitimálása céljából a nemzetbiztonságra 
hivatkoznak: 

Sok állam olyan törvényeket fogadott el, amelyek elnagyoltan hivatkoznak a 
nemzetbiztonságra, a nemzeti érdekre vagy a közrendre, mint mindenre kiterjedő kategóriákra, 
amelyek a kizárólag az általuk adott esetben okozott hatás szubjektív szemszögéből vizsgálva 
gyakran minden cselekményt büntethetővé tesznek, beleértve a „nemzetbiztonságot, a politikai 
és társadalmi stabilitást érintő” és a „politikai, gazdasági vagy társadalmi rendszerre veszélyes”  
cselekményeket. A civil szervezetek, az emberijog-védők, az újságírók, a bloggerek és a politikai 

                                                             
72 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: A hírszerző szolgálatok általi megfigyelés: az alapvető jogokkal kapcsolatos garanciák 

és jogorvoslatok az Európai Unióban – II. kötet: Szakterületi szempontok és jogszabályi változások. Az Európai Unió 
Kiadóhivatala, 2017. 
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ellenfelek számos tevékenysége ilyen törvények hatálya alá fog esni, amelyek fő célja a jogszerű 
véleménynyilvánítás és gondolatszabadság kriminalizálása. 73 

Még a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) Obama-kormány által készített jelentése74 is kijelenti, hogy 
a személyhez fűződő jogokat és társadalmi értékeket érintő bizonyos beavatkozások igazolásaként 
soha nem szabadna hivatkozni a nemzetbiztonságra: 

Egyes biztosítékok egyáltalán nem képezik mérlegelés tárgyát. Egy szabad társadalomban a 
köztisztviselőknek soha nem szabadna azzal a céllal megfigyeléseket végezniük, hogy 
megbüntessék politikai ellenségeiket, hogy korlátozzák a szólás- vagy vallásszabadságot, hogy 
elfojtsák a jogos kritikát és az ellenvéleményt, hogy támogassák az általuk előnyben részesített 
vállalatokat vagy iparágakat, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttassák a hazai 
vállalatokat, vagy hogy vallás, etnikai hovatartozás, faj és nem alapján meghatározott csoportok 
tagjait előnyösebb vagy hátrányos helyzetbe hozzák. 

Didier Reynders, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa határozottan elítélte a 
nemzetbiztonságra való, visszaélésszerű hivatkozást. Az Európai Parlament előtt 2021 szeptemberében 
tartott beszédében valóban „teljes mértékben elítélte” a nemzetbiztonsági szolgálatok arra tett 
állítólagos próbálkozásait, hogy telefonjaikon keresztül jogellenesen szerezzenek információkat 
politikai ellenfeleikről. Kijelentette, hogy „alaposan ki kell vizsgálni minden arra utaló jelet, hogy ilyen 
módon valóban beavatkoztak-e a magánéletbe, és az esetleges jogsértésért felelős személyeket 
bíróság elé kell állítani.”75  

A korábban említett nemzetközi oknyomozó újságírói kezdeményezés76, a Pegasus Project sok 
bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a Pegasust olyan személyek, például politikai 
ellenfelek, emberi jogi aktivisták, ügyvédek és újságírók ellen használják, akiknek nincs közük súlyos 
bűncselekményekhez vagy nemzetbiztonsági fenyegetésekhez. Mint fentebb említettük, több mint 
300 ember, köztük több mint 100 politikai aktivista, ügyvéd és újságíró telefonján találtak bizonyítékot 
a Pegasus-támadásokra (lásd: 9. ábra)77. Valószínű, hogy számos ilyen kémszoftver-műveletet 
elsősorban vagy kizárólag törvénytelen célok motiválnak, például az áldozatok törvényes 
tevékenységének akadályozása, valamint zsarolás, támadások és szankciók alkalmazása 78. Ezek a 
műveletek (és az azokat engedélyező intézkedések) az alapjogi/emberi jogi jogszabályok alapján 
törvénytelenek, mivel nem mutatható ki olyan kapcsolódó érdek, amely indokolná az érintett jogok 
korlátozását. Igaz, hogy mind a magánélethez való jog, mind a véleménynyilvánítás szabadságához 
való jog a nemzetbiztonság érdekében jogszerűen korlátozható, de csak akkor, ha a korlátozó 
intézkedések valóban a nemzetbiztonságot szolgálják. Ha a nemzetbiztonsági cél csak ürügy, az 
állítólagosan ezen alapuló korlátozások nyilvánvalóan jogellenesek79. 

 

                                                             
73 Az emberi jogoknak és alapvető szabadságjogoknak a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában való előmozdításával  

és védelmével foglalkozó különmegbízott jelentése (2019). A terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelemre 
irányuló intézkedések hatása a polgári térre, valamint a civil társadalom szereplőinek és az emberijog-védőknek a jogaira. Az 
Emberi Jogi Tanács 40. ülésszakán nyújtotta be. 

74 Clarke, R. A. et al.: The NSA Report, Liberty and Security in a Changing World. Princeton University Press, 2014. 
75 Boffey, D.: EU Commissioner calls for urgent action against Pegasus spyware. In: The Guardian (2021. szeptember 15.). 
76 Forbidden stories, https://forbiddenstories.org/. 
77 Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/ (legutóbbi hozzáférés: 2022. december 

11.). 
78 Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/. 
79 A véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban lásd: Human Rights Committee. General comment No.34 on Article 

19: Freedoms of opinion and expression. United Nations. CCPR/C/GC/34, 2011, 29-32. pont.  

https://forbiddenstories.org/
https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/
https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/
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9. ábra: Kit támadtak meg a Pegasus szoftverrel?80 
 

 

 

  

                                                             
80 BBC News, 2021. július 22., https://www.bbc.com/news/world-57891506. 

https://www.bbc.com/news/world-57891506
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6. A PEGASUS ÉS AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI JOGA 

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a kémszoftverek, mint például a Pegasus mennyiben 
felelnek meg az emberi jogok nemzetközi jogának. Először az ENSZ keretrendszere kerül terítékre, majd 
áttérünk az emberi jogok európai egyezményére. 

 

6.1. Az ENSZ keretrendszere 
 

Az ENSZ keretrendszerében a megfigyelési tevékenységeket az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára és a vonatkozó emberi jogi szerződésekre, például a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányára tekintettel kell értékelni, amelyet valamennyi tagállam ratifikált. 

A visszaélésszerű megfigyeléssel szemben a legszélesebb körű garanciát a magánélettel, családdal, 
lakással vagy levelezéssel kapcsolatos beavatkozással, valamint a becsület és jó hírnév elleni 
támadásokkal szembeni védelemhez való jog nyújtja (az Egyezségokmány 17. cikke). Ez a jog sérül, ha 
egy adott eszközről információt gyűjtenek, azt továbbítják másoknak, és úgy dolgozzák fel, hogy az 
érintett személy nem járul hozzá ezekhez a műveletekhez, vagy még csak nem is tud róluk. Akkor is 
sérül ez a jog, ha az összegyűjtött információkat a célszemélyek hírnevének aláásására használják fel, 
és adott esetben manipulálják.  

Más jogok és elvek is előtérbe kerülnek, mint például a véleményalkotás és véleménynyilvánítás 
szabadsága, beleértve a szabad véleménynyilvánítást és „mindenfajta gondolat keresésének, 
megismerésének és terjesztésének a szabadságát” (19. cikk). A véleménynyilvánítás szabadsága sérül, 
ha az egyének – mivel gyanítják vagy tudatában vannak annak, hogy megfigyelik őket – úgy érzik, hogy 
tartózkodniuk kell véleményük kinyilvánításától (pl. az eszközeik kommunikációban való használatától) 
vagy az információszerzéstől (pl. az online tartalmak elérésétől). 

A tisztességes eljáráshoz való jog (14. cikk) is kockán forog. Ez minden olyan esetben fennáll, amikor az 
érintett személyeket nem tájékoztatják megfelelően arról, hogy megfigyelési intézkedéseket 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az ENSZ keretében a megfigyelési tevékenységeket az emberi jogi egyezmények, például a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya alapján kell értékelni. A visszaélésszerű 
megfigyelés nemcsak a magánélethez való jogot, hanem a véleménynyilvánítás szabadságát és az 
Egyezségokmányban foglalt egyéb jogokat is érinti. Mind a magánélethez való jog, mind a 
véleménynyilvánítás szabadsága csak a törvény erejénél fogva és a megadott célok eléréséhez 
szükséges mértékben korlátozható. A nemzetbiztonság indokolhatja a korlátozást, de a Pegasus 
esetében a jogszerűség és a szükségesség követelményei valószínűleg nem teljesülnek. 

Egy demokratikus társadalomban a célzott megfigyelésre az emberi jogok európai 
egyezményének keretrendszere is alkalmazandó, különösen a legitimitás, a jogszerűség, a 
szükségesség és az arányosság követelményei. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiterjedt 
ítélkezési gyakorlatában feltételekhez kötött, hogy a leplezett megfigyelés mikor áll összhangban 
az emberi jogokkal, különösen a jogszerűség (a megfigyelést engedélyező jogszabályok 
hozzáférhetősége és a következmények előreláthatósága) és az értesítés tekintetében. A Bíróság a 
leplezett megfigyelés által csak potenciálisan érintett személyeknek is biztosított jogállást. 
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foganatosítottak ellenük, vagy ha nincs lehetőségük arra, hogy olyan bírósághoz forduljanak, amely 
rendelkezik a panaszuk eredményes elbírálásához szükséges joghatósággal vagy erőforrásokkal. 
Hasonlóképpen az ártatlanság vélelme is sérülhet, ha a célszemélyeket a róluk gyűjtött részleges, 
félrevezető vagy manipulált információk alapján, vagy akár az eszközeiken elhelyezett hamis 
bizonyítékok alapján igazságtalanul vádolják meg. Ha – mint a Pegasus használata során oly gyakran – 
politikai aktivisták és jelöltek a célszemélyek, a fenyegetés érinti a „közügyek vitelében közvetlenül 
vagy szabadon választott képviselők útján” való részvételhez való jogot és a szavazáshoz és a 
megválasztáshoz való jogot is (25. cikk). 

A kémszoftverek az Egyezségokmányban foglalt egyéb jogokat is érinthetik, mint például a békés 
gyülekezés (21. cikk) és a szabad társulás (22. cikk) garantálását, valamint a 
megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos kötelezettségeket (2. cikk (1) bekezdése, 4. cikk (1) 
bekezdése és 26. cikk). A kémszoftvereken keresztül gyűjtött információk által kiváltott káros 
tevékenységek más oltalmakat is sérthetnek, például az élethez való jogot (6. cikk), a kínzás tilalmát (7. 
cikk), az önkényes őrizetbe vétel tilalmát (9. cikk), a szabad mozgáshoz (12. cikk) és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot (14. cikk). 

Az Egyetemes Nyilatkozatban foglalt jogok korlátozásának jogszerűségével a 29. cikk foglalkozik, amely 
szerint 

jogainak gyakorlásában és szabadságainak élvezetében mindenki csak olyan korlátozásoknak 
lehet alávetve, amelyeket a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és 
tiszteletben tartásának biztosítása, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és 
általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít. 

A polgári és politikai jogok korlátozásának konkrétabb feltételeit az Egyezségokmány tartalmazza. A 
szabad véleménynyilvánítás csak törvény által korlátozható, és csak olyan mértékben, amely „mások 
jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása”, illetőleg „az állambiztonság vagy a közrend (ordre 
public), a közegészség vagy a közerkölcs védelme érdekében” szükséges (19. cikk). Ugyanez a gondolat 
fogalmazódik meg a gyülekezéshez és a szabad társuláshoz való joggal kapcsolatban (21. és 22. cikk), 
miszerint a szükségességnek a demokratikus társadalomhoz kell viszonyulnia. 

Mind az Emberi Jogi Bizottság, mind a Közgyűlés megerősítette, hogy az állami megfigyeléssel 
összefüggésben biztosítani kell az emberi jogok védelmét. Az Emberi Jogi Bizottság 81 megállapította, 
hogy a magánélethez való jog megköveteli, hogy a megfigyelés, a lehallgatás és a hackelés 
tekintetében szilárd és független felügyeleti rendszerek álljanak rendelkezésre82. A Közgyűlés83 
megjegyezte, hogy a digitális közlések megfigyelésének összhangban kell állnia a nemzetközi joggal, 
és kijelentette, hogy „a magánélethez való joggal kapcsolatos minden beavatkozásnál figyelembe kell 
venni annak jogszerűségét, szükségességét és arányosságát”. 

Az ENSZ különleges előadói többször hangsúlyozták, hogy szigorúan kell értékelni azokat a 
megfigyelési tevékenységeket, amelyek az alapvető jogokat érintik. A véleményalkotás és a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó előadó 
nyomatékosította, hogy korlátozni kell és jogi biztosítékokkal kell körbebástyázni a megfigyelést, 
beleértve a nemzetbiztonsági célú megfigyelést is: 

                                                             
81 Human Rights Committee. General comment No. 34 on Article 19. 
82 Egyesült Nemzetek Szervezete: A magánélet tiszteletben tartásához való joggal foglalkozó különleges előadó jelentése. 

Joseph A. Cannataci. A/HRC/34/60, 2017. 
83 United Nations, General Assembly. The right to privacy in the digital age: resolution. United Nations. A/RES/73/179, 2019. 
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A közlések megfigyelését a magánéletbe rendkívül nagy mértékben beavatkozó cselekménynek 
kell tekinteni, amely sértheti a véleménynyilvánítás szabadságához és a magánélethez való 
jogot, és veszélyezteti a demokratikus társadalom alapjait. Jogszabályban kell rögzíteni, hogy a 
közlések állami megfigyelésére csak a legkivételesebb körülmények között és kizárólag független 
igazságügyi hatóság felügyelete mellett kerülhet sor. A lehetséges intézkedések jellegére,  
hatókörére és időtartamára, az elrendelésükhöz szükséges indokokra, az engedélyezésükben, 
végrehajtásukban és felügyeletükben illetékes hatóságokra, valamint a nemzeti jog által 
biztosított jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó biztosítékokat jogszabályban kell 
megfogalmazni84. 

Ezenfelül „az egyéneknek joguk van ahhoz, hogy értesítést kapjanak arról, hogy közléseiket 
megfigyelték”, és „lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy jogorvoslattal élhessenek a közlések 
megfigyelését szolgáló intézkedések alkalmazását követően”. 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és védelmével 
foglalkozó különleges előadó 85 megállapította, hogy a megfigyelési tevékenységeknek – beleértve 
különösen a számítógépes beavatkozást és a mobil eszközök feltörését – tiszteletben kell tartaniuk a 
jogszerűség elvét (ami megköveteli, hogy a tevékenységet kellően pontos és egyértelmű jogi 
szabályokkal engedélyezzék), valamint a szükségesség (a cél eléréséhez a legkevésbé korlátozó eszközt 
kell alkalmazni) és az arányosság elvét (a nemzetbiztonsági előnyök nem nyomhatnak többet a latban, 
mint a személyhez fűződő jogokat érintő hátrányok vagy sérelmek), ezen túlmenően pedig a 
legitimitást (a korlátozásnak azon célok elérését kell szolgálnia, amelyek érdekében az ilyen korlátozás 
megengedett, azaz esetünkben a nemzetbiztonságot). Ez utóbbi kritérium azt jelenti, hogy a 
nemzetbiztonságot – ha a magánélet és a szabadság korlátozását kívánjuk indokolni vele – helyesen 
kell értelmezni, azaz csak olyan helyzetekben szabad rá hivatkozni, „amikor az egész nemzet érdeke 
forog kockán”, például amikor egy állam politikai függetlensége és területi integritása kerül veszélybe. 
Így a legitimitás követelménye kizárja annak lehetőségét, hogy a nemzetbiztonságra hivatkozva 
igazolják „egy kormány, rezsim vagy hatalmi csoport kizárólagos érdekében álló” korlátozásokat. 

Az előadó végleges ajánlásai közé tartoznak az alábbiak 86: 

• Az államoknak azonnali moratóriumot kell bevezetniük a magánfejlesztésű megfigyelési 
eszközök exportjára, értékesítésére, átadására, használatára vagy szervizelésére mindaddig, 
amíg életbe nem lép egy az emberi jogi biztosítékoknak való megfelelést garantáló rendszer. 

• A megfigyelési technológiákat beszerző vagy használó államoknak („beszerző államok”) 
biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti jogszabályok csak az emberi jogi normákkal összhangban 
engedélyezzék azok használatát, továbbá jogorvoslati mechanizmusokat kell létrehozniuk. 

A kémszoftverekre vonatkozó moratóriumra irányuló javaslatot eddig csak Costa Rica támogatta. 

Ezeket a következtetéseket az Európai Parlament előtt tett tanúvallomásában Kaye úr is megismételte, 
aki 2014 és 2022 között az ENSZ véleményalkotás és véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó 
különleges előadója volt. Tanúvallásában kijelentette, hogy a Pegasus alkalmazása nem felel meg az 
emberi jogok jogszerű korlátozásához szükséges feltételeknek (különösen az Egyezségokmány 17. és 

                                                             
84 Egyesült Nemzetek Szervezete: A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és 

védelmével foglalkozó különleges előadó jelentése. Frank La Rue. A/HRC/23/40, 2013. 
85 Egyesült Nemzetek Szervezete: A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és 

védelmével foglalkozó különleges előadó jelentése. David Kaye. A/HRC/41/35, 2019. 
86 Egyesült Nemzetek Szervezete: A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és 

védelmével foglalkozó különleges előadó jelentése. David Kaye. 66. pont. 
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19. cikke alapján), mivel a Pegasus megkülönböztetés nélküli hozzáférést biztosít a készülék adataihoz 
és rögzítési funkcióihoz, ami lehetetlenné teszi annak biztosítását, hogy csak a jogos érdekhez 
szükséges információkat gyűjtsék össze87. 

Kaye úr azt is megállapította, hogy nem lehet az államok immunitására hivatkozni azzal a céllal, hogy 
mentesítsék az államokat és tisztviselőiket a kémszoftverek területükön kívüli használatával 
kapcsolatos felelősség alól: 

A külföldi államok és tisztviselők immunitása nem alkalmazható olyan állami vagy nem állami 
szereplők védelmére, akik felelősek azért, hogy magánszemélyeket határokon átnyúlóan 
kémszoftverrel támadtak meg. Ennek oka részben az, hogy az államok kötelesek határozott 
lépéseket tenni a személyhez fűződő jogok gyakorlásának és a jogorvoslat igénybevételének 
védelmében.31  

6.2. Az emberi jogok európai egyezménye által létrehozott keret 
 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a titkos megfigyelés behatol a „magánéletbe”, 
de néha a „lakásba" és a „levelezésbe” is, és így az egyezmény 8. cikke alapján probléma merül fel88. 

Az ilyen jellegű beavatkozás csak addig indokolható, amíg a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesülnek, azaz ha a beavatkozás 

egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági 
jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök 
védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. 

Ennek megfelelően a kémszoftverek nemzetbiztonsági műveletek keretében történő leplezett 
alkalmazása csak akkor megengedett, ha az eredményesen szolgálja a nemzetbiztonsági célokat – és 
így megfelel a legitimitás követelményének –, továbbá megfelel a jogszerűség és a szükségesség 
követelményének egy demokratikus társadalomban. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy egy intézkedés valóban nemzetbiztonsági célokat szolgál-e, a Bíróság 
elismerte, hogy a tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak meghatározásában, hogy mely 
célok járulnak hozzá a nemzetbiztonsághoz, és mely eszközök a legalkalmasabbak e célok elérésére. 
Ennek a mérlegelési jogkörnek a gyakorlása azonban felügyelethez kötött 89. Tekintettel arra, hogy a 
Bíróság nem feltétlenül rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok ítéletét 
ilyen ügyekben megtámadja, a Bíróság megköveteli, hogy amennyiben a nemzetbiztonságot 
fenyegető állítólagos veszélyt valamely emberi jog korlátozásának indokaként használják, a független 
nemzeti szervek számára engedélyezzék, hogy valamilyen kontradiktórius eljárás útján ellenőrizzék, 
hogy a veszélynek van-e észszerű alapja90. 

A jogszerűség követelményével kapcsolatban a Bíróság leszögezte, hogy a megfigyelési intézkedésnek 
„kell, hogy legyen valamilyen alapja a nemzeti jogban, és – a szóban forgó jog minőségére tekintettel 
– az érintett személy számára hozzáférhetőnek kell lennie, és előre látható következményekkel kell 

                                                             
87 Kaye, D.:The impact of spyware on fundamental rights. Tanúvallomás az Európai Parlament PEGA bizottsága előtt. 2022. 

október 27.  
88  Az Emberi Jogok Európai Bírósága. Útmutató az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatához. Adatvédelem. 

Council of Europe Publishing, 2022. 
89  A fent idézett Handyside kontra Egyesült Királyság ügy 49. pontja.  
90 Janowiec és mások kontra Oroszország [nagytanács] (a 2013. október 21-i 55508/07. sz. és 29520/09. sz. ügyek). 
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járnia”.91 Az intézkedésnek „kellően világosan meg kell jelölnie az illetékes hatóságokra ruházott 
bármely ilyen mérlegelési jogkör terjedelmét és annak gyakorlásának módját, hogy az egyén számára 
megfelelő védelmet nyújtson az önkényes beavatkozással szemben”.92 A Bíróság emellett 
minimumkövetelményeket dolgozott ki, amelyeknek a hatalommal való visszaélés elkerülése 
érdekében a törvénynek meg kell felelniük: „azon bűncselekmények jellege, amelyek okot adhatnak a 
lehallgatást elrendelő határozat meghozatalára; azon személyek kategóriáinak meghatározása, 
akiknek a telefonját lehallgathatják; a telefonlehallgatás időtartamának korlátozása; a megszerzett 
adatok vizsgálata, felhasználása és tárolása során követendő eljárás; az adatok más felekkel való közlése 
során alkalmazandó óvintézkedések; és azok a körülmények, amelyek esetén a felvételeket törölni vagy 
megsemmisíteni lehet, illetve kell.”93 

Ami a demokratikus társadalomban a szükségességet illeti, egy intézkedés akkor nem felel meg ennek 
a követelménynek, ha a) kevésbé korlátozó intézkedéseket is lehetett volna hozni, például további 
óvintézkedések és ellenőrzések bevezetésével; vagy b) az érintett személy jogaiba olyan súlyos 
mértékben avatkoznak be, hogy azt nem ellensúlyozzák az intézkedés nemzetbiztonsági előnyei. 

A Bíróság szerint „a szükségesség fogalma azt jelenti, hogy a beavatkozás sürgős társadalmi igénynek 
felel meg, és különösen azt, hogy arányos az elérni kívánt jogos céllal”. Így, még ha a nemzeti hatóságok 
a nemzetbiztonsági kérdésekben mérlegelési mozgástérrel is rendelkeznek, „az alperes államnak a 
nemzetbiztonság védelméhez fűződő érdekét azzal szemben kell mérlegelni, hogy milyen súlyosan 
avatkoztak be a felperesnek a magánélet tiszteletben tartásához való jogába”.94 A későbbi ügyekben a 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy a leplezett megfigyelés csak akkor engedhető meg, ha az „feltétlenül 
szükséges”. 95 

Fontos fejlemény az EJEB ítélkezési gyakorlatában, hogy egy személy milyen feltételek mellett 
rendelkezik jogállással a bíróság előtt, hogy az megvizsgálhassa az ügyét. Bár az érintett személyeknek 
általában bizonyítaniuk kell, hogy jogaik közvetlenül érintettek, az EJEB úgy ítélte meg, hogy az áldozati 
státusz akkor is elismerhető – és következésképpen megítélhető a jogállás –, ha ezek a személyek nem 
tudják bizonyítani, hogy a leplezett megfigyelési intézkedéseket kifejezetten velük szemben 
alkalmazták. Elegendő, ha bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy jelenleg leplezett 
megfigyelési intézkedések vannak érvényben, vagy hogy létezik ilyen intézkedéseket lehetővé tevő 
jogszabály, és nem állnak rendelkezésre hatékony nemzeti jogorvoslati lehetőségek. 

A bíróság elfogadja, hogy a felperes az alábbi feltételek teljesülése esetén hivatkozhat arra, hogy 
a leplezett megfigyelési intézkedések vagy a leplezett megfigyelési intézkedéseket lehetővé tevő 
jogszabályok puszta létezése miatt jogsértés áldozatává vált. Először is, a bíróság figyelembe 
veszi a leplezett megfigyelési intézkedéseket lehetővé tevő jogszabály hatályát, megvizsgálva, 
hogy a felperest érintheti-e az, akár azért, mert a megtámadott jogszabály által megcélzott 
személyek valamely csoportjához tartozik, akár azért, mert a jogszabály közvetlenül érinti a 
kommunikációs szolgáltatások valamennyi felhasználóját azáltal, hogy olyan rendszert hoz 
létre, amelyben bárki lehallgathatja a közléseit. Másodszor, a bíróság figyelembe veszi a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, és e jogorvoslati lehetőségek 
eredményességétől függően módosítja a megfigyelés mértékét96. 

                                                             
91 Kennedy kontra Egyesült Királyság (a 2010. május 18-i 26839/05. sz. ügy). 
92  Kennedy kontra Egyesült Királyság, 230. pont. 
93  Kennedy kontra Egyesült Királyság, 231. pont. 
94 Leander kontra Svédország (9248/81. sz. ügy, A. sorozat, 1987. március 26.), 59. pont. 
95 Malone kontra Egyesült Királyság (8691/79. sz. ügy, A. sorozat, 1984. augusztus 2.). 
96 Roman Zakharov kontra Oroszország (47143/06. sz. ügy, 171. pont), EJEB, 2015. 
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A hatékony jogorvoslathoz való hozzáférés biztosítása érdekében az EJEB szigorú értesítési 
kötelezettséget vezetett be: a leplezett megfigyelési intézkedéssel megcélzott személyeket értesíteni 
kell ezekről az intézkedésről, „mihelyt az értesítés a megfigyelési intézkedés megszüntetése után a 
korlátozás céljának veszélyeztetése nélkül elvégezhető”.97 Az időben történő értesítés valóban 
„elválaszthatatlanul összefügg a bírósági jogorvoslat eredményességével, és így a megfigyelési 
hatáskörökkel való visszaéléssel szembeni hatékony biztosítékok meglétével”.98  

Végül az Emberi Jogok Európai Bírósága az újságírással összefüggésben megvizsgálta a megfigyelés és 
a véleménynyilvánítás szabadsága közötti kapcsolatot. A Bíróság több ügyben is jóváhagyta a bizalmas 
újságírói anyagokhoz való hozzáférést a tömeges lehallgatási rendszerekben 99. Ezek az ügyek 
rávilágítanak az újságírás egyezmény keretében történő védelmének alapvető fontosságára, bár 
inkább a tömeges megfigyeléssel, mint a kémszoftverekkel végzett célzott megfigyeléssel 
kapcsolatosak.  Más ügyekben a Bíróság a személyre szabott megfigyelésre összpontosított, amely 
hasonló módon működik, mint a Pegasus által lehetővé tett megfigyelés, bár egyszerűbb technológiai 
környezetben. A Bíróság egyhangúlag megállapította például, hogy Azerbajdzsán megsértette a 
magánélethez és a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot egy olyan ügyben, amelyben egy 
újságírót leplezett megfigyelés alá vontak: lehallgató készülékeket és rejtett kamerákat szereltek fel a 
házában, intim videókat rögzítettek róla a hálószobájában, majd az interneten terjesztették, fenyegető 
levelet küldtek neki, és egy nyomozati jelentésben érzékeny személyes információkat hoztak 
nyilvánosságra róla; mindezek az intézkedések állítólag egy megfélemlítési kampány részei voltak100. 
Megjegyzendő, hogy Azerbajdzsán felelősségének megállapításához nem volt szükséges annak 
bizonyítása, hogy az állam tisztviselői közvetlenül részt vettek a megfigyelésben, illetve megszervezték 
azt, mivel a Bíróság megállapította, hogy Azerbajdzsán megsértette azt a 10. cikk szerinti tevőleges 
kötelezettségét, hogy védenie kell az újságíró véleménynyilvánítási szabadságát. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága jelenleg vizsgál néhány újszerű ügyet a megfigyeléssel 
kapcsolatban. 2022. szeptember 27-én tanácsi tárgyalást tartottak egy ügyvéd és négy emberi jogi 
aktivista által az egyezmény 8. cikke (magánélethez való jog) alapján benyújtott keresetről101. A 
felperesek azt állították, hogy a lengyel jog lehetővé teszi a rendőrség és a hírszerző szolgálatok 
számára, hogy tudtuk nélkül megfigyeljék a telekommunikációs és digitális közléseiket. Azzal érveltek 
továbbá, hogy a lengyel jog alapján nem álltak rendelkezésükre hatékony jogorvoslati lehetőségek, 
mivel ezek a szolgálatok nem voltak kötelesek tájékoztatni a célszemélyeket a rájuk irányuló 
megfigyelési intézkedésekről. Ezért ezeket az intézkedéseket nem lehetett bírósági felülvizsgálatnak 
alávetni. 

 

  

                                                             
97  Roman Zakharov kontra Oroszország, 287. pont.  
98  Roman Zakharov kontra Oroszország, 234. pont.  
99  Big Brother Watch és mások kontra Egyesült Királyság (a 2021. május 25-i 58170/13. sz. és 2 másik ügy), 447–450. pont. 
100 Khadija Ismayilova kontra Azerbajdzsán (a 2019. január 10-i 65286/13. és 57270/14. sz. ügyek). 
101 Pietrzak kontra Lengyelország és Bychawska-Siniarska és mások kontra Lengyelország (a 72038/17. sz. és 25237/18. sz. 

ügyek). 
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7. A PEGASUS ÉS AZ UNIÓS JOG 

 

Ebben a fejezetben a tagállamok által a nemzetbiztonság érdekében elfogadott intézkedések és az 
uniós jog közötti kapcsolatot vizsgáljuk, különös tekintettel az adatvédelemre. 

 

7.1. A kémszoftverek és a nemzetbiztonság az uniós Szerződésekben 
 

A kémszoftverek nemzetbiztonsági célok elérése érdekében történő felhasználása a Szerződésekben 
és a Chartában foglalt számos uniós jogi rendelkezés hatálya alá esik. Ez annak köszönhető, hogy – mint 
az imént említettük – a mindenre kiterjedő megfigyelés puszta lehetősége (és következésképpen a 
hátrányos intézkedéseknek való kitettség) kizárja az autonóm cselekvést az egyéni, kulturális és 
politikai szférában. 

A megfigyelés jogok és elvek egész sorát zavarja meg. Korábban tárgyaltuk a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányát és az emberi jogok európai egyezményét, mint olyan normákat, 
amelyek alapján az ilyen beavatkozást értékelni lehet. Fontos azonban, hogy ilyen normaként az 
Alapjogi Chartához is fordulhatunk, amely – ahogy az imént is utaltunk rá – tartalmazza a jogok és elvek 
releváns felsorolását az alábbiak szerint: 

• Az emberi méltóság (1. cikk). 

• A szabadsághoz és biztonsághoz való jog (6. cikk). 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az uniós jog összefüggésében a célzott megfigyelés az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt 
jogok, a Szerződésekben foglalt elvek (például a demokrácia és a jogállamiság), valamint a 
másodlagos uniós jog különböző, például az adatvédelmi jogra vonatkozó eszközei szempontjából 
releváns.  

Az Európai Unióról szóló szerződés szerint a nemzetbiztonság az egyes tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Ez elvben nem zárja ki, hogy a nemzetbiztonsági tevékenységek az uniós jog 
hatálya alá tartozzanak, ha azok az uniós jog által szabályozott tevékenységekbe ütköznek.  

Akadályozza azonban az uniós jognak a kémszoftverek nemzetbiztonsági célú használatára való 
alkalmazását, hogy a nemzetbiztonsági tevékenységeket kizárták két alapvető jogi eszköz, az 
általános adatvédelmi rendelet és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv a hatálya alól. Az 
érintettek védelmének az állami tevékenységekkel kapcsolatos korlátozása a Chartában foglalt 
jogok és a Szerződésekben foglalt elvek fényében aligha indokolható. Mivel ezt a kizárást 
túlságosan tágan lehet alkalmazni, rá kell mutatnunk arra, hogy ez csak azokra az esetekre 
vonatkozik, amikor a kémszoftver valóban a megfelelően értelmezett nemzetbiztonság védelmére 
szolgál.  

Az uniós jog a bűnüldözési célú fedett nyomozásokra alkalmazandó, amelyek a bűnüldözésben 
érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv hatálya alá tartoznak. Még ezen a területen is 
vannak azonban bizonyítékok visszaélésszerű nemzeti gyakorlatokra. 
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• A magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való 
jog (7. és 8. cikk). 

• A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság (10. cikk). 

• A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, beleértve a tömegtájékoztatás 
szabadságát is (különösen ha újságírók a célpontok) (11. cikk). 

• A gyülekezés és az egyesülés szabadsága (12. cikk), beleértve a politikai pártokhoz való 
csatlakozást is (12. cikk (2) bekezdés) 

• A művészet és a tudományos kutatás szabadsága és a tudományos élet szabadsága (13. 
cikk). 

• A tulajdonhoz való jog (17. cikk), különösen akkor, ha – mint a Pegasus esetében is – a 
megfigyelés során személyes tulajdonhoz férnek hozzá. 

• A megkülönböztetésmentességhez való jog (21. cikk), amikor a megfigyelés vagy az abból 
következő intézkedések kifejezetten bizonyos csoportokhoz tartozó személyek ellen 
irányulnak, akiket például bizonyos politikai nézeteik alapján azonosítanak. 

• A kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog (28. cikk), amennyiben a munkavállalók 
vagy szervezeteik a célpontok. 

• Aktív és passzív választójog az európai és helyhatósági választásokon (39. és 40. cikk), 
amikor politikai tisztséget betöltő vagy arra törekvő személyek a célpontok, és ezáltal 
befolyásolják a választásokon való részvételt vagy a választási folyamat tisztességességét. 

• A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog (47. cikk), amikor a 
célszemélynek nem áll rendelkezésére hatékony jogorvoslati lehetőség a jogellenes 
megfigyeléssel szemben. 

• Az ártatlanság vélelme (48. cikk), amikor az összegyűjtött információkat hamis vádak 
megfogalmazására, az eszközök felett szerzett ellenőrzést pedig hamis bizonyítékok 
előállítására használják fel. 

A Charta két általános rendelkezése is releváns az elemzésünk szempontjából. Az 51. cikk szerint a 
Charta alkalmazása az uniós jog végrehajtására korlátozódik: 

E Charta rendelkezéseinek címzettjei […] a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát 
hajtják végre. 

Az 52. cikk (1) bekezdése szerint a Chartában elismert jogok és szabadságok mindenfajta 
korlátozásának meg kell felelnie a jogszerűség és arányosság elveinek (beleértve azt is, hogy általános 
érdekű célkitűzéseket kell szolgálnia). Így minden ilyen korlátozást i. törvényben kell meghatározni; ii. 
a korlátozásnak hozzá kell járulnia valamely közérdekű célhoz vagy mások jogainak és szabadságainak 
védelméhez; iii. a korlátozásnak szükségesnek kell lennie e cél eléréséhez; és iv. kiegyensúlyozottnak 
kell lennie (a megfigyelés célját úgy kell megvalósítani, hogy annak előnyeit ne múlja felül az említett 
jogok és szabadságok káros akadályozásából eredő hátrány): 

Az e Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által, és e jogok 
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére figyelemmel,  
korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen és 
ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és 
szabadságainak védelmét szolgálja. 
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Végezetül pedig az 52. cikk (3) bekezdése szerint a Chartában foglalt jogok értelmükben és hatályukban 
feltételezhetően egybeesnek az emberi jogok európai egyezményében foglalt megfelelő jogokkal, ami 
azt jelenti, hogy az egyezményre vonatkozóan adott korábbi elemzés a Charta esetében is releváns. 

A mindenre kiterjedő megfigyelés nemcsak a személyhez fűződő jogokat, hanem a demokrácia és a 
jogállamiság alapvető értékeit is érinti, mivel a személyhez fűződő jogok megsértése közvetlenül érinti 
ezen értékek érvényesülését (lásd a 4. fejezetet), amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
egységes szerkezetbe foglalt változatának 2. cikke sorol fel: 

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok […] tiszteletben tartásának értékein alapul. 

A jogellenes megfigyelés azáltal, hogy beavatkozik az egyének – és különösen a közhivatalt betöltő 
vagy abban érdekelt személyek – politikai szerepvállalásába, aláássa a képviseleti demokrácia elvét, 
amely az EUSZ 10. cikkének (1) bekezdése értelmében az Unió működésének alapját képezi: 

Az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul. 

Az EUSZ 4. cikke külön foglalkozik a nemzetbiztonsággal: 

Az Unió tiszteletben tartja [a tagállamok] alapvető állami funkcióit, köztük az állam területi 
integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét. Így 
különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok kizárólagos feladata marad. 

Így az EU köteles tiszteletben tartani a nemzetbiztonságot mint alapvető állami feladatot, amely 
továbbra is az egyes tagállamok kizárólagos felelőssége. E rendelkezés következtében feszültség 
alakulhat ki egyrészt az állam azon joga között, hogy tetszése szerint nemzetbiztonsági tevékenységet 
folytasson (amint azt a 4. cikk meghatározza), másrészt pedig az uniós alapvető jogok és értékek 
megőrzésének szükségessége között, amikor azokat a látszólag a nemzetbiztonság védelmét célzó 
állami tevékenységek hátrányosan érintik. 

Tehát azzal az általános kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy abból a tényből, hogy egy hatáskört nem 
ruháztak át az EU-ra, következik-e az, hogy egy állam szabadon cselekedhet e hatáskör gyakorlása 
során, még akkor is, ha magatartása sérti az uniós normákat, jogokat és elveket. Másképpen 
megfogalmazva, azt a kérdést kell feltennünk, hogy az a tény, hogy egy állami intézkedést nem 
átruházott hatáskörben (azaz nem az EU-nak fenntartott hatáskörben) hajtanak végre, azt 
eredményezi-e, hogy az uniós jog nem alkalmazandó az adott intézkedésre. Megkülönböztethetjük 
azokat az állami hatásköröket, amelyeket még nem ruháztak át az EU-ra (megtartott hatáskörök), és 
azokat a hatásköröket, amelyeket a Szerződés kifejezetten a tagállamok számára tart fenn (fenntartott 
hatáskörök), mint amilyen például a nemzetbiztonság102. 

Természetesen az a tény, hogy egy hatáskört még nem ruháztak át egy tagállamra, nem jelenti azt, 
hogy a hatáskör gyakorlása során végrehajtott cselekmények nem tartoznak az uniós jog hatálya alá. 
Ezt az elvet az Európai Bíróság számos esetben megerősítette, például az oktatási tevékenységek 
adóztatásával kapcsolatos Schwarz-ügyben. A Bíróság ítéletében kifejtette, hogy: 

a közvetlen adók ugyan a tagállamok hatáskörébe tartoznak, [...] e hatáskör gyakorlása során a 
tagállamok kötelesek azonban tiszteletben tartani a közösségi jogot, különösen a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket103. 

                                                             
102 De Witte, B.: Exclusive Member State Competences – Is There Such a Thing? In: The Division of Competences between the EU 

and the Member States: Reflections on the Past, the Present and the Future. Hart, 2017, 59–73. o. 
103 A C-76/05. sz., Schwarz és Gootjes ügyben hozott 2007. szeptember 11-i ítélet (ECLI:EU:C:2007:492) 69. pontja. 
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Hasonlóan elemezhetők azok a tevékenységek is, amelyek a tagállamok számára fenntartott 
hatáskörökbe tartoznak, mint például a nemzetbiztonság. A nemzetbiztonsági intézkedések uniós jog 
szerinti megengedhetőségének értékelése nem arra irányul, hogy az érintett államok számára 
megszabják, milyen konkrét módokon érhetik el nemzetbiztonsági céljaikat (mivel ez sértené az 
államok számára fenntartott hatásköröket), hanem arra, hogy megállapítsák, hogy ezek az 
intézkedések összeegyeztethetők-e az uniós jog elveivel, jogaival és szabályaival az uniós jog által 
szabályozott területeken. Ha ezek az intézkedések alapvető jogokba ütköznek, ennek 
megállapításához jogszerűségi és arányossági vizsgálatra van szükség, amelyet végső soron az Európai 
Bíróságnak kell elvégeznie. 

Ez az értékelés azonban azt feltételezi, hogy a beavatkozás az uniós jog hatályán belül történik, mivel a 
Charta is csak annyiban alkalmazandó a tagállamokra, „amennyiben az Unió jogát hajtják végre” (51. 
cikk). 

Az a következtetés azonban, hogy egy bizonyos állami tevékenység (vagy egy magánfél által egy állam 
felkérésére végzett tevékenység) indokolhatja az uniós alapjogok korlátozását, vagy akár ki is zárható 
bizonyos uniós jogi eszközökből azon az alapon, hogy a tevékenység a nemzetbiztonság körébe 
tartozik, azt feltételezi, hogy a kérdéses tevékenység nemzetbiztonsági vonatkozásúnak minősül. 
Álláspontunk szerint ez az előzetes kérdés, amely az állami tevékenység jellegének minősítését érinti, 
szükségszerűen az uniós jog hatálya alá esik, és ezáltal az Európai Bíróság hatáskörébe tartozik. A 
nemzetbiztonság uniós jogban használt fogalma – miközben figyelembe veszi a nemzeti közösséget 
leginkább fenyegető súlyos veszélyek különböző nemzeti értékeléseit – természetesen nem foglalhat 
magában politikai ellenfelek vagy kisebbségek ellen irányuló tevékenységeket. 

 

7.2. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata az alapvető jogokról, az 
adatvédelemről és a nemzetbiztonságról 

 

A Bíróság néhány fontos ügyben megvizsgálta az alapvető jogok és a nemzetbiztonság közötti 
kapcsolatot. 

Ezek közül csak a Schrems I.- és a Schrems II.-ügyeket 104 említjük, amelyekben a Bíróság 
érvénytelenítette a „biztonságos kikötő” megállapodást, illetve az azt követő adatvédelmi pajzsot 
(amely a személyes adatoknak az EU-ból az Egyesült Államokba történő továbbítására vonatkozik). E 
döntések egyik fő indoka az volt, hogy az USA-ba továbbított adatokat az USA nemzetbiztonsági 
ügynökségei az EU-ban érvényes korlátozások és jogorvoslati lehetőségek nélkül (és így az 
adatvédelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésével) kezelik. A Schrems II.-
ügyben hozott ítéletben a Bíróság megállapította, hogy a nemzetbiztonsági célú megfigyelésre 
vonatkozó amerikai szabályozás  

nem felel meg az uniós jogban az arányosság elvéhez társított minimális követelményeknek, így 
nem lehet úgy tekinteni, hogy az e rendelkezéseken alapuló megfigyelési programok a feltétlenül 
szükséges mértékre korlátozódnak105. 

                                                             
104 A C-362/14. sz., Maximillian Schrems kontra Data Protection Commissioner ügyben hozott 2015. október 6-i ítélet 

(ECLI:EU:C:2015:650) (Schrems I.) és a C-311/18. sz., Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Limited és 
Maximillian Schrems ügyben hozott 2020. július 16-i ítélet (ECLI:EU:C:2020:559) (Schrems II.). 

105 Schrems II., 184. pont. 
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A hatékony jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban a Bíróság megállapította, hogy 

az olyan szabályozás, amely nem biztosít a jogalany számára semmilyen jogorvoslati 
lehetőséget abból a célból, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, vagy 
azokat helyesbíttesse, illetve töröltesse, nem tartja tiszteletben a hatékony bírói jogvédelemhez 
való jog lényegét [...]106. 

A 2020-as Quadrature du Net-ügyben 107 az Európai Bíróság egy olyan francia törvényt vizsgált, amely a 
hírközlési szolgáltatókat a forgalmi adatok megőrzésére kötelezte. A Bíróság megállapította, hogy az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 15. cikke – a Charta szerint értelmezve – kizárja a vitatott 
rendelkezéshez hasonló jogalkotási rendelkezéseket, amelyek „a forgalmi és a helymeghatározási 
adatok általános és különbségtétel nélküli, megelőző jelleggel történő megőrzését írják elő”.108 A 
Bíróság elismerte azonban, hogy a nemzetbiztonságot fenyegető súlyos veszélyek elhárítása céljából 
az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára elő lehet írni „a forgalmi és a helymeghatározási adatok 
általános és különbségtétel nélküli megőrzését”109, feltéve, hogy ez csak meghatározott ideig és 
megfelelő biztosítékok mellett történik. Azt is elismerte, hogy a szolgáltatókat kötelezhetik a forgalmi 
és helymeghatározási adatok automatikus elemzésére a nemzetbiztonságot fenyegető súlyos és 
tényleges veszélyek elhárítása érdekében. Előzetes független felülvizsgálat esetén továbbá még a 
végberendezés helyére vonatkozó technikai adatok valós idejű gyűjtése is indokolt lehet a 
terrorizmusban való részvétellel gyanúsított személyekkel kapcsolatban. 

2022-ben a SpaceNet és a Telekom Deutschland egyesített ügyekben110 a Bíróság megerősítette, hogy 
az uniós joggal ellentétes a forgalmi és a helymeghatározási adatok általános és különbségtétel nélküli, 
megelőző jelleggel történő megőrzése. A nemzetbiztonságot fenyegető súlyos veszély esetén 
azonban korlátozott ideig, megfelelő biztosítékok mellett megengedett az ilyen általános és 
különbségtétel nélküli megőrzés. Ezen túlmenően a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és a 
közbiztonság védelme céljából korlátozott ideig megengedett a forgalmi és a helymeghatározási 
adatok célzott – az érintett személyek kategóriáira vonatkozóan vagy földrajzi szempontok alapján 
történő – megőrzése. 

A Bíróság tehát olyan jogi keretet hagyott jóvá, amely a jogszerűséget és az arányosságot szem előtt 
tartva elismeri, hogy az alapvető jogok és az adatvédelmi normák jelentős korlátozása 
nemzetbiztonsági célból megengedett, illetve kisebb mértékben a súlyos bűncselekmények elleni 
küzdelem és a közbiztonság fenntartása érdekében is. 

 

7.3. Nemzetbiztonság és adatvédelem az uniós jogban 
 

Ahogy az 5.1. szakaszban is említettük, a „Charta rendelkezéseinek címzettjei […] a tagállamok 
annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre” (51. cikk). Így annak meghatározásához, hogy a 
Charta milyen mértékben alkalmazandó a nemzetbiztonsági tevékenységekre, meg kell vizsgálnunk, 
hogy ezek a tevékenységek mennyiben tartoznak az uniós jog hatálya alá. Ha ezeket a tevékenységeket 
                                                             
106 Schrems II., 187. pont. 
107 A C-511/18., C-512/18. és C-520/18. sz. La Quadrature du Net és mások kontra Premier ministre és mások egyesített ügyekben 

hozott 2020. október 6-i ítélet (ECLI:EU:C:2020:791). 
108 Quadrature du Net, 168. pont. 
109 Uo. 
110 A C-793/19. sz., Bundesrepublik Deutschland kontra SpaceNet AG ügyben és a C‑794/19. sz., Bundesrepublik Deutschland 

kontra Telekom Deutschland GmbH ügyben hozott 2022. szeptember 20-i ítélet (ECLI:EU:C:2022:702). 
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kizárják az uniós jog bizonyos rendelkezései köréből, akkor sem ezek a rendelkezések, sem a Charta 
nem biztosíthatnak védelmet az értelmezésükkel és alkalmazásukkal kapcsolatban. 

Ez a kizárás paradox következményekkel járhat. Ha például a nemzetbiztonsági tevékenységeket 
teljesen kizárják az adatvédelmi jog hatálya alól, akkor az Európai Bíróság Schrems I.- és II.-ügyben 
hozott döntései megkérdőjelezhetőnek tűnnek: olyan normákon alapulnának – mint például „az uniós 
jogban az arányosság elvéhez társított minimális követelmények” –, amelyeket maga az Európai 
Bíróság sem alkalmaz az EU-n belül. Valójában ezekben a határozatokban a Bíróság érvénytelenítette 
az EU-ból az Egyesült Államokba történő adattovábbítással kapcsolatos terveket, mivel az Egyesült 
Államok joga nem garantálta az uniós jog által biztosított védelemhez hasonló védelmet a személyes 
adatok nemzetbiztonsági célú kezelése tekintetében. Ha az adatvédelmi jogszabályok nem 
alkalmazandók a nemzetbiztonsági tevékenységekre, akkor az USA és az EU jogi keretei között e 
tevékenységek szabályozásával kapcsolatban meglévő különbség nagyrészt eltűnni látszik. 

Sophie in 't Veld európai parlamenti képviselő a Pegasusról szóló jelentéstervezet bemutatásakor 
rámutatott arra, hogy az EU kettős mércét alkalmazhat a demokráciát fenyegető digitális veszélyek 
tekintetében: a Bizottság eltökélten küzd a demokráciát kívülről érő támadások ellen, viszont ha a 
demokráciát fenyegető veszély az uniós tagállamok kormányai felől érkezik, hirtelen úgy véli, hogy az 
európai demokrácia védelme már nem európai ügy, hanem a tagállamok ügye111. 

Annak értékeléséhez, hogy az adatvédelmi jogszabályok milyen mértékben alkalmazhatók a 
nemzetbiztonsági tevékenységekre, figyelembe kell vennünk, hogy a GDPR és az elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv kétféle rendelkezést tartalmaz, amelyek a személyes adatok 
nemzetbiztonsági célú kezelése szempontjából relevánsak: 

• kizáró rendelkezések, amelyek szerint a nemzetbiztonsági tevékenységek nem tartoznak ezen 
eszközök alkalmazási körébe; valamint 

• korlátozó rendelkezések, amelyek szerint az ugyanezen eszközökre vonatkozó 
nemzetbiztonsági célú korlátozások megengedettek, de csak azzal a feltétellel, hogy 
megfelelnek a jogszerűség és az arányosság követelményeinek. 

Hatóköri korlátokat megállapító rendelkezések 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2. cikkének (2) bekezdése szerint a rendelet  

nem alkalmazandó az olyan tevékenységek során végzett személyesadat-feldolgozásra, amely 
az uniós jog hatályán kívül esik. 

A (16) preambulumbekezdés kifejezetten kimondja, hogy „az uniós jog hatályán kívül eső” 
tevékenységek közé tartozik a nemzetbiztonság: 

E rendelet nem vonatkozik az alapvető jogok és szabadságok olyan tevékenységekkel 
kapcsolatos védelmére, illetve a személyes adatok olyan tevékenységekkel kapcsolatos szabad 
áramlására, amelyek az uniós jog hatályán kívül esnek, mint például a nemzetbiztonsággal 
kapcsolatos tevékenységek. 

Hasonlóképpen az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 1. cikkének (3) bekezdése megállapítja, 
hogy az irányelv 

                                                             
111 Lásd: Rankin, J.: Dutch MEP says illegal spyware ‘a grave threat to democracy’. The Guardian (2022. november 8.). 
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nem alkalmazható […] a nemzetbiztonsággal (beleértve a nemzetbiztonsági ügyekkel 
kapcsolatos tevékenységek tekintetében az állam gazdasági prosperitását) összefüggő 
tevékenységekre […]. 

Korlátozó rendelkezések 

Az általános adatvédelmi rendelet 23. cikke szerint:  

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben 
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. 
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető 
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és 
arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban: [...] nemzetbiztonság [...]. 

Hasonlóképpen az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 15. cikke megállapítja, hogy: 

A tagállamok jogszabályi intézkedéseket fogadhatnak el az ezen irányelv 5. és 6. cikkében, 8. 
cikkének (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 9. cikkében előírt jogok és kötelezettségek 
hatályának korlátozására vonatkozóan, ha az ilyen jellegű korlátozás [...] egy demokratikus 
társadalomban szükséges, megfelelő és arányos intézkedésnek minősül a nemzetbiztonság 
(vagyis az állam biztonsága) [...] biztosítása érdekében. 

Úgy tűnhet, hogy ezek a kizáró és korlátozó rendelkezések nem egyeztethetők össze: ha a 
nemzetbiztonsági tevékenységek nem tartoznak a GDPR és az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv hatálya alá, akkor nincs sok értelme meghatározni, hogy az említett eszközök által bevezetett 
jogok és kötelezettségek milyen feltételek mellett korlátozhatók nemzetbiztonsági célokból.  

Összeegyeztethetővé lehet tenni azonban a rendelkezéseket úgy, hogy különbséget teszünk bizonyos 
adatfeldolgozási tevékenységek célja és az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek korlátozásának célja között. A szóban forgó adatkezelési tevékenységek célja – és nem 
a korlátozások célja – határozza meg azt, hogy ezek a tevékenységek az adatvédelmi jogszabályok 
hatálya alá tartoznak-e. A szolgáltatók számára előírt nemzetbiztonsági célú adatmegőrzési 
követelmények például a hírközlési szolgáltatások nyújtására irányuló adatkezelési tevékenységekre 
vonatkoznak, amelyek az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv hatálya alá tartoznak. Így ezeket 
a követelményeket a 15. cikkben meghatározott kritériumok szerint kell értékelni.  

Az Európai Bíróság 112 lényegében ezt a megközelítést alakította ki mind a bűnüldözés 113, mind a 
nemzetbiztonság114 tekintetében. A Bíróság szerint az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet 
alkalmazni kell a szolgáltatók számára előírt bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú intézkedésekre, 
mivel az irányelv 15. cikkének (1) bekezdése kifejezetten szabályozza az érintettek jogait ilyen célokból 
korlátozó intézkedések jogszerűségét:  

Márpedig a 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése szükségszerűen feltételezi, hogy az ott 
felsorolt nemzeti jogszabályi intézkedések az irányelv hatálya alá tartoznak, mivel az irányelv 

                                                             
112 Lásd: Buchta, A. és Kranenborg, H.: Institutional report topic 2: The new EU data protection regime. In: The New EU Data 

Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection. TheXXIX FIDE Congress in the Hague. 
Eleven, 2020, 79–105. o. 

113 A Bíróság C-203/15. sz., Tele2 és Watson ügyben hozott 2016. december 21-i ítélete. 
114 A C-511/18. sz., C-512/18. sz. és C-520/18. sz., La Quadrature du Net és mások ügyekben hozott 2020. október 6-i ítélet. 



A Pegasus hatása az alapvető jogokra és a demokratikus folyamatokra 
 

PE 740.514 55 

kifejezetten csak az abban foglalt feltételek tiszteletben tartása mellett hatalmazza fel a 
tagállamokat azok elfogadására115.  

A szolgáltatók számára adatmegőrzési intézkedéseket előíró jogszabályok, bár bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célokat szolgálnak, mégis az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtását érintik. 
Ez utóbbi tevékenységre alkalmazandó az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, amelynek 
hatálya alá tartozik 

a személyes adatoknak az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói által végzett valamennyi 
kezelése [...], beleértve a hatóságok által velük szemben előírt kötelezettségekből eredő 
adatkezelést is [...]116. 

A bizonyos nemzetbiztonsági intézkedéseknek az adatvédelmi jog hatálya alól való kizárásával 
szemben az imént kifejtett megfontolások nem vonatkoznak az állami tisztviselők – vagy az általuk 
megbízott magánvállalkozók – által használt kémszoftverekre, amennyiben ezek a tevékenységek 
valóban nemzetbiztonsági célokat szolgálnak. Alkalmazhatók azonban azokra az esetekre, amikor a 
hírközlési szolgáltatókat arra kötelezik, hogy működjenek együtt az állami hatóságokkal a 
kémszoftverek telepítése és használata során, és ezáltal avatkozzanak be az ilyen szolgáltatók által az 
ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatásokba. 

A médiaszolgáltatók és az újságírók védelmére vonatkozóan fontos rendelkezés került be a 
tömegtájékoztatás szabadságáról szóló rendeletjavaslatba, különösen a médiaszolgáltatók jogairól 
szóló 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjába. E rendelkezés értelmében a tagállamok 

nem telepítenek kémszoftvert a médiaszolgáltatók vagy adott esetben családtagjaik,  
alkalmazottaik vagy azok családtagjai által használt bármely eszközre vagy gépre, kivéve, ha a 
telepítés eseti alapon, nemzetbiztonsági okokból indokolt, és összhangban van a Charta 52. 
cikkének (1) bekezdésével és az egyéb uniós jogszabályokkal.  

Ez a rendelkezés megköveteli, hogy a kémszoftverek ilyen célú telepítését a Charta 52. cikkének 
megfelelően az arányosság alapján kell értékelni. Biztosítja továbbá az emberi jogokról szóló európai 
egyezmény alkalmazását, amelyre a Charta is hivatkozik. 

 

7.4. A kémszoftverek bűnüldözési célú felhasználása 
 

Míg a nemzetbiztonsági tevékenységek nem tartoznak az uniós adatvédelmi jog kiemelt fontosságú 
eszközeinek hatálya alá, a bűnüldözési tevékenységek esetében ez nem így van 117. Ez utóbbi 
tevékenység a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv 118 alkalmazási körébe 
esik, amely az 1. cikk (1) bekezdése értelmében a következőket szabályozza: 

                                                             
115 Uo., 95. pont. 
116 Uo., 101. pont. 
117 A készülékek bűnüldözési tevékenységek során történő feltörésével kapcsolatban lásd: Gutheil, M., Liger, Q., Heetman, A., 

Eager, J., és Crawford, M.: Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of 
Practices. A LIBE bizottság felkérésére készült tanulmány. Európai Parlament, 2017. 

118 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok 
által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.). 
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 a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása – így többek között a 
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és az e veszélyek megelőzése – céljából 
végzett kezelése. 

Ez az adatkezelés csak akkor és annyiban jogszerű (8. cikk), 

ha és amennyiben olyan feladat ellátásához szükséges, amelyet valamely illetékes hatóság az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból végez, és uniós vagy tagállami jog alapján 
történik.  

Ezen túlmenően a szóban forgó adatkezelésnek meg kell felelnie a 4. cikkben említett adatvédelmi 
elveknek (jogszerűség, tisztességes eljárás, minimalizálás, pontosság, adattakarékosság stb.). 

Az irányelv nem zárja ki a fedett nyomozásokat. A (26) preambulumbekezdés szerint azonban ilyen 
nyomozások csak akkor végezhetők, 

ha jogszabályon alapulnak és – kellő tekintettel az említett természetes személyek jogos érdekeire 
– egy demokratikus társadalomban szükséges és arányos intézkedésnek minősülnek. 

Így a Charta – az alapvető jogok korlátozására vonatkozó feltételeivel együtt – teljes mértékben 
alkalmazandó ezekre a nyomozásokra és az azokat engedélyező intézkedésekre, amint azt a 
(46) preambulumbekezdés is megállapítja:  

Bármely, az érintett jogaira vonatkozó korlátozásnak meg kell felelnie a Chartának, valamint az 
EEJE-nek, a Bíróság, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerinti 
értelmezésnek megfelelően, és mindenekelőtt tiszteletben kell tartania az említett jogok és 
szabadságok lényeges tartalmát. 

Annak meghatározásához, hogy a Pegasus alkalmazása összeegyeztethető lehet-e az irányelvvel és a 
Chartával, meg kell vizsgálnunk, hogy az irányelv (és a Charta) követelményei teljesülnek-e. 

A Pegasus – és az eszközöket feltörő hasonló rendszerek – bűnüldözési célú felhasználásának 
megengedhetőségét esetről esetre, több tényezőt figyelembe véve kell mérlegelni: a felderítendő 
vagy megelőzendő bűncselekmény vagy biztonsági kockázat súlyossága, a rendszer funkcióinak 
használatára vonatkozó korlátozások és az alkalmazandó nemzeti jog. Úgy tűnik azonban, hogy a 
Pegasus valószínűleg sem az irányelv, sem a Charta alapján nem felel meg a szükségesség 
követelményének, amíg léteznek olyan alternatívák, amelyek kevésbé beavatkozó és biztonságosabb 
módon érik el a bűnüldözési célokat 119. 

A fedett nyomozások jogszerűségének megállapítása érdekében azt is alaposan meg kell vizsgálni, 
hogy mennyire érvényesül a jogszerűség elve a nemzeti jogban. A Velencei Bizottság például a lengyel 
rendőrségi törvény módosításairól szóló 2016-os véleményében 120 arra a következtetésre jutott, hogy 

a rendőrségi törvényben szereplő eljárásjogi biztosítékok és anyagi jogi feltételek továbbra sem 
elegendők a visszaélésszerű alkalmazás és a magánélet sérthetetlensége indokolatlan 
megzavarásának megelőzéséhez. 

                                                             
119 A Pegasus és a bűnüldözés kapcsolatáról lásd: Vogiatzoglou, P., Marquenie, T., és Valke. P.: Assessment of the 

implementation of the Law Enforcement Directive. A LIBE bizottság felkérésére készült tanulmány. Európai Parlament, 2022. 
120 A Velencei Bizottság 106. plenáris ülésén (Velence, 2016. március 11–12.) elfogadott vélemény a lengyel 

alkotmánybíróságról szóló 2015. június 25-i törvény módosításairól. A Velencei Bizottság, hivatalos nevén Jog a 
Demokráciáért Európai Bizottság az Európa Tanács tanácsadó szerve, tagjai pedig független alkotmányjogi szakértők. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_law
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Azt is megállapította, hogy a lengyel jog kifejezetten kivonja a bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelv hatálya alól a lengyel Központi Korrupcióellenes Hivatal tevékenységeit, 
amelynek tevékenysége legalábbis részben a bűnüldözéshez kapcsolódik121, és ezért az irányelv 
hatálya alá tartozik 122. Következésképpen lehet azzal érvelni, hogy ez a mentesség az irányelv 
rendelkezéseinek helytelen átültetését jelenti a lengyel jogba, és ezért ellentétes az uniós joggal. 

Általánosabban megfogalmazva, azt a kérdést, hogy egy tevékenység a bűnüldözés körébe tartozik-e, 
és ezáltal az irányelv hatálya alá esik-e, az uniós jog alapján kell megválaszolni (az irányelv 1. cikke). Így 
ha az állami jog nemzetbiztonsági vonatkozásúnak minősít egy olyan tevékenységet, amely az 1. cikk 
szerint inkább a bűnüldözés körébe tartozik, az első minősítés az irányelv alkalmazása szempontjából 
nem alkalmazható, így a tevékenységre továbbra is az irányelv (és annak nemzeti jogba való átültetése) 
szerinti bűnüldözési szabályok vonatkoznak. 

 

  

                                                             
121 Litwiński P.: Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania 

szpiegującego Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP. 
Kancelaria Senatu, Varsó, 2022. https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf 

122 Litwiński P.: Opinia prawna w sprawie naruszeń. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf
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8. TOVÁBBI TEENDŐK 

Azt állítottuk, hogy a kémszoftverek használata veszélyezteti az alapvető jogokat és az uniós jog olyan 
alapelveit, mint a (képviseleti-deliberatív) demokrácia és a jogállamiság. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A kémszoftverek használata veszélyezteti az alapvető jogokat és az uniós jog olyan alapelveit, 
mint a (képviseleti-deliberatív) demokrácia és a jogállamiság. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy aláássa 
azokat az elveket, amelyekre az uniós jogrendszer épül. 

A nemzetközi és az európai jogrendszerben a nemzetbiztonsági tevékenységek indokolhatják az 
alapvető jogok korlátozását, de ahhoz, hogy ezek a korlátozások jogszerűek legyenek, meg kell 
felelniük a legitimitás, a jogszerűség, a szükségesség, a kiegyensúlyozottság és a demokráciával való 
összeegyeztethetőség feltételeinek. 

Számos esetben, amikor bevetették, a Pegasus eddig nem felelt meg ezeknek a 
követelményeknek, hiszen nem jogszerű célokra, megfelelő jogi keret nélkül, valós szükségesség 
hiányában, a személyhez fűződő jogok és a demokrácia aránytalan sérelmét okozva használták. 

Különböző elképzeléseket javasolunk, amelyek segíthetnek megelőzni a visszaéléseket: 

• A nemzetbiztonsági tevékenységek tárgyi hatályának körülírása annak érdekében, hogy 
az államok nehezebben tudják a nemzetbiztonságot más célokra irányuló tevékenységek 
hamis jogi igazolásaként felhasználni. 

• A nemzetbiztonsági tevékenységek személyi hatályának körülírása, kizárva ebből a 
körből a magánszemélyek bizonyos tevékenységeit. 

• A nemzetbiztonsági tevékenység bevonása az adatvédelmi jog hatálya alá annak 
biztosítása érdekében, hogy az érintettek jogainak nemzetbiztonsági célú korlátozására 
a jogszerűség és az arányosság követelményei vonatkozzanak. 

• A megfelelő nemzeti szintű jogi keretek elfogadásának támogatása, mivel a 
nemzetbiztonság továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a 
tagállamok feladata annak hatékony biztosítása, hogy tevékenységük megfeleljen az 
uniós jogban foglalt alapvető jogoknak és elveknek. Ezeknek a kereteknek meg kell 
felelniük például az alábbi elveknek: jogszerűség, törvényes cél, szükségesség, 
arányosság, illetékes hatóság, tisztességes eljárás, a felhasználók értesítése, átláthatóság, 
nyilvánosság általi felügyelet, biztonság és tanúsítás, valamint technikai kiigazíthatóság. 

Politikai szempontból megfelelő moratóriumot arra a megalapozott vélelemre építve lehetne 
bevezetni a készülékek feltörésére alkalmas eszközök használatára, hogy felhasználásuk nem 
jogszerű, ha ez a vélelem ezen eszközök visszaélésszerű alkalmazására vonatkozóan széles körű 
bizonyítékokon alapul. Ezt a vélelmet csak akkor lehetne megdönteni, ha egy állam meggyőzően 
bizonyítja, hogy hajlandó és képes megelőzni minden visszaélést. 

Ezenkívül minden tagállamot fel kell szólítani arra, hogy tiltsák be egyes kémszoftverek 
használatát, ha – a Pegasushoz hasonlóan – komoly bizonyítékai vannak annak, hogy azokat 
alkalmazzák jogellenes tevékenységekben, különösen az Unión belül. Amíg nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy ilyen elfogadhatatlan gyakorlatokra nem kerül többet sor, addig a Pegasus 
további bevetése – még törvényes tevékenységek keretében is – a Pegasus gyártóinak és 
fejlesztőinek támogatását jelenti, és így politikai (még ha nem is jogi) bűnrészességet jelent e 
gyakorlatokban. 
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aláássa azokat az elveket, amelyekre az uniós jogrendszer épül. Ebben a fejezetben összefoglaljuk a 
kémszoftverek jogszerű bevetésének feltételeit, és azokat a Pegasus-ügyre vonatkoztatjuk. 

8.1. Az alapvető jogok jogszerű korlátozása nemzetbiztonsági célokból 
 

A nemzetközi és az európai jogrendszerben a nemzetbiztonsági tevékenységek indokolhatják az 
alapvető jogok korlátozását, de ahhoz, hogy ezek a korlátozások jogszerűek legyenek, meg kell 
felelniük az alábbi feltételek mindegyikének: 

• Legitimitás. A szóban forgó tevékenységeknek valóban nemzetbiztonsági célokat kell 
szolgálniuk. 

• Jogszerűség. Szilárd jogalappal kell rendelkezniük, azaz törvényeken kell alapulniuk, és e 
törvények nyelvezetének kellően világosnak és pontosnak kell lennie. 

• Szükségesség. Nem létezik jobb mód ugyanazoknak a nemzetbiztonsági céloknak az elérésére, 
azaz az összes többi eszköz vagy jobban sérti a jogokat (nagyobb mértékű jogsérelemmel jár), 
vagy kevésbé eredményes (nem éri el ugyanolyan vagy nagyobb mértékben a 
nemzetbiztonsági célokat). 

• Kiegyensúlyozottság. A nemzetbiztonsági célok elérésének fontossága nem nyomhat többet a 
latban, mint a szóban forgó jogokra és értékekre gyakorolt negatív hatások. 

• Összeegyeztethetőség a demokráciával. A nemzetbiztonsági célok megvalósítása nem áshatja 
alá a demokratikus folyamatokat, hanem a demokratikus társadalmi berendezkedés 
megőrzéséhez kell hozzájárulnia. 

Annak szükségessége, hogy a nemzetbiztonsági tevékenységek során be kell tartani az említett 
normákat, az ENSZ jogforrásaiból, valamint az emberi jogok európai egyezményéből, az európai 
Szerződésekből és a Chartából is levezethető, amelyek rendelkezéseit az egyezménnyel összhangban 
kell értelmezni. 

Nem könnyű összeegyeztetni a Pegasus használatát ezekkel a követelményekkel. 

• Úgy tűnik, hogy sok esetben olyan célok elérésére használták fel, amelyek nem a 
nemzetbiztonságot, azaz a társadalom egészének védelmét érintik. 

• A szoftver által biztosított mindenre kiterjedő megfigyelést nem szabályozza megfelelő jogi 
keret. 

• Az említett esetek többségében ezt a célt a Pegasus által biztosított mindenre kiterjedő 
megfigyelésnél kevésbé jogsértő eszközökkel is el lehetett volna érni. 

• Sok esetben úgy tűnik, hogy a személyhez fűződő jogokra és a demokratikus folyamatokra 
(például a választásokra) gyakorolt hatás meghaladja az esetlegesen elért biztonsági előnyöket. 

• Egyes esetekben úgy tűnik, hogy a rendszert olyan módon használták, amely gyengíti a 
demokratikus folyamatokat, és azzal fenyeget, hogy megváltoztatja mind a közvélemény 
formálódását, mind pedig a választások kimenetelét. 
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8.2. A kémszoftverek használata az uniós jog keretében 
 

Ebben a szakaszban néhány konkrét gondolatot fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy a 
kémszoftverek használata hogyan hozható összhangba az uniós jog elveivel. Figyelembe vesszük azt, 
hogy – amint azt fentebb említettük (7.3. szakasz) – a nemzetbiztonsági tevékenységek mentesülnek 
az adatvédelmi jogszabályok, például a GDPR és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 
legfontosabb rendelkezései alól. Ha egy adatkezelési művelet nemzetbiztonsági tevékenységnek 
minősül, akkor az érintettek nem részesülnek az említett rendelkezések által nyújtott védelemben (bár 
továbbra is hivatkozhatnak az uniós jog egyéb normáira). 

A nemzetbiztonsági tevékenységek tárgyi hatályának körülhatárolása 

Ha a nemzetbiztonság fogalmát arra használják, hogy kizárják az uniós jog alkalmazását, akkor 
alkalmazási körét körül kell határolni olyan fenyegetésekre korlátozva azt, amelyek valóban a politikai 
közösség egészét érintik. E fogalom körülhatárolásának szükségessége éppen abból ered, hogy azt az 
uniós jog, és különösen az adatvédelmi jogszabályok hatályának korlátozására használják fel. Ebben az 
összefüggésben a fogalom értelmezésének az uniós jog szab határt, és figyelembe kell vennie az uniós 
jogalkotók szándékait, de az uniós alkotmányos keretet is. 

Láttuk, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága széles mérlegelési mozgásteret ismer el az államok 
számára a nemzetbiztonsági célok meghatározásában és annak eldöntésében, hogy hogyan valósítják 
meg azokat. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége egy nemrégiben készült elemzésében 
megállapította, hogy ez a fogalom viszonylag bizonytalan, és a különböző jogrendszerekben eltérő 
módon értelmezik123. 

Nehéz tehát pontosan meghatározni, hogy mi tartozik a nemzetbiztonság fogalmába, ez azonban nem 
akadályozhat meg minket abban, hogy egyértelműen azonosítsuk, hogy mi az, ami minden kétséget 
kizáróan nem tartozik ebbe a körbe. A nemzetbiztonságba nem tartozhatnak bele olyan 
tevékenységek, amelyek célja i. a politikai ellenfelekre gyakorolt hátrányos hatás; ii. a demokratikus 
folyamatok, például a választások, illetve az állami funkciók, például az igazságszolgáltatás és a 
közigazgatás befolyásolása; iii. beavatkozás a tömegtájékoztatásba; iv. emberi jogi aktivisták 
célbavétele; v. a kritika és az ellenvélemény elfojtása; vi. kivételezett vállalatok vagy iparágak 
különleges előnyökhöz juttatása; vagy vii. vallás, politikai nézetek, etnikai hovatartozás, faj vagy nem 
alapján meghatározott csoportok tagjai vagy más, potenciálisan megkülönböztetésnek kitett 
személycsoportok számára előnyök biztosítása, illetve sérelem okozása. Ha egy állam olyan 
intézkedéseket fogad el, amelyek állítólag nemzetbiztonsági célúak, de mégis úgy tűnik, hogy ezek az 
intézkedések kizárólag vagy kiegészítő jelleggel ilyen jogellenes, tisztességtelen vagy 
antidemokratikus célokat szolgálnak, az államnak kell meggyőzően bizonyítania, hogy az 
intézkedéseknek nemzetbiztonsági okai vannak, hogy nincs egyéb céljuk, és hogy megfelelő 
óvintézkedéseket tettek az esetleges negatív mellékhatások korlátozására. Ha nem tudnak ilyen 
bizonyítékokat szolgáltatni (az állam nem tesz eleget a bizonyítási kötelezettségének), akkor azt a 
következtetést kell levonnunk, hogy az intézkedések nem tartoznak a nemzetbiztonsági mentesség 
hatálya alá, és így az intézkedések tényleges céljára vonatkozó jogi normák szerint teljes körű bírósági 
felülvizsgálatnak kell alávetni őket. 

                                                             
123 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: A hírszerző szolgálatok általi megfigyelés: az alapvető jogokkal kapcsolatos garanciák 

és jogorvoslatok az Európai Unióban – II. kötet: Szakterületi szempontok és jogszabályi változások. Az Európai Unió 
Kiadóhivatala, 2017. 
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A nemzetbiztonsági tevékenységek személyi hatályának körülhatárolása 

A korábban említett Quadrature du Net-ügyben hozott ítéletében az Európai Bíróság az elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelvet olyan harmadik felekre alkalmazta, akik személyes adatokat kezeltek 
(és kifejezetten tároltak), hogy eleget tegyenek a nemzetbiztonsági célokból rájuk rótt 
kötelezettségnek. A Bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy ez a harmadik fél általi adatkezelés nem minősül 
nemzetbiztonsági tevékenységnek, még akkor sem, ha azt nemzetbiztonsági okokból rendelték el. 

Az Európai Bíróság megközelítésének és esetleges javasolt kiterjesztéseinek kivédése érdekében az 
Európai Tanács új rendelkezést vezetett be az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet tervezetébe, 
amely kimondja, hogy a rendelet 

nem alkalmazandó az alapvető jogoknak és szabadságoknak az uniós jog hatályán kívül eső 
tevékenységekkel kapcsolatos védelmére, és semmiképpen sem a nemzetbiztonságot és a 
honvédelmet érintő intézkedésekre, adatkezelési tevékenységekre és műveletekre, függetlenül 
attól, hogy ki végzi ezeket a műveleteket, legyen szó egy hatóságról vagy egy hatóság felkérésére 
eljáró magánszereplőről. 

Ezt a módosítást el kell vetni, mivel szabad kezet adna az államoknak abban, hogy felülírják az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi követelményeket, különösen azt a tilalmat, hogy nem szabad 
megfigyelni a felhasználók eszközeit, például a mobiltelefonjaikat, amit az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv 5. cikke ír elő, és a javasolt elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet 8. cikke is 
megerősít: 

A végberendezések adatkezelési és -tárolási kapacitásainak használata és a végfelhasználók 
végberendezéseiről való – többek között a végberendezés szoftvereivel és hardverével 
kapcsolatos – adatgyűjtés az érintett végfelhasználón kívül mindenki számára tilos. 

A nemzetbiztonsági tevékenység bevonása az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá 

Nyilvánvaló, hogy az imént felsorolt megközelítések csak korlátozott lehetőséget biztosítanak a 
bírósági felülvizsgálatra. Erősebb és kevésbé bizonytalan védelmet lehetne elérni a kémszoftverek 
visszaélésszerű használatával szemben, ha felülvizsgálnák a GDPR és az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv (és rendelet) alkalmazását kizáró rendelkezéseket, hogy a nemzetbiztonsági célok 
csak akkor indokolhassák az adatvédelmi rendelkezések korlátozását, ha a jogszerűség és arányosság 
szempontjából megalapozottak (ahelyett, hogy egyszerűen kizárjuk az említett eszközök alkalmazási 
köréből). 

Úgy tűnik számunkra, hogy komoly érvek szólnak e kizárások megszüntetése mellett, ha azt akarjuk, 
hogy a nemzetbiztonsági célú megfigyelés megfeleljen az EJEB által meghatározott követelménynek, 
azaz a jogszerűség, a szükségesség és az arányosság követelményének, beleértve a megfelelő 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre állását is. Mint említettük, az Európai Bíróság az Egyesült 
Államokban folytatott megfigyeléssel kapcsolatban (a korábban említett Schrems I.- és II.-ügyekben) 
szintén ilyen követelményeket támasztott. Ha ilyen jogalkotási módosításra kerülne sor, akkor az esetek 
többségében a Pegasushoz hasonló szoftverek használata az uniós jog szerint is jogilag hibásnak 
minősülne. 

A megfelelő jogi keretek nemzeti szintű elfogadásának támogatása 

Mivel a nemzetbiztonság továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, a tagállamok 
feladata annak hatékony biztosítása, hogy tevékenységük megfeleljen az uniós jogban foglalt alapvető 
jogoknak és elveknek. Az uniós intézményeknek ugyanakkor elő kell mozdítaniuk, hogy a tagállamok 
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megfelelő keretet fogadjanak el a kémszoftverek nemzetbiztonsági célú felhasználására 
vonatkozóan124. 

1. Jogszerűség. A kémszoftverek nemzetbiztonsági célú felhasználásának olyan jogszabályon 
kell alapulnia, amely kellően világos és pontos ahhoz, hogy az egyének megértsék, hogy milyen 
feltételek mellett és milyen célból vethetők alá leplezett megfigyelésnek. 

2. Jogos cél. A kémszoftvereket csak valódi nemzetbiztonsági célokra szabad használni, oly 
módon, hogy az hozzájáruljon a demokratikus társadalom védelméhez, ne pedig csökkentse 
azt. 

3. Szükségesség. A kémszoftver csak akkor alkalmazható, ha az elérni kívánt nemzetbiztonsági 
cél más módon, kevésbé jogsértő eszközökkel vagy kevésbé jogsértő módon nem érhető el 
ugyanilyen mértékben. Ez azt jelenti, hogy a megszerzett vagy más módon megőrzött 
információknak a fenyegetés szempontjából releváns információkra kell szorítkozniuk, és 
ezekhez az információkhoz csak az arra felhatalmazott szervek férhetnek hozzá, csak az 
engedélyezés céljából és időtartamára. 

4. Megfelelőség. A kémszoftverek bármilyen felhasználásának meg kell felelnie a kitűzött 
nemzetbiztonsági célnak. 

5. Arányosság (kiegyensúlyozottság). Az elérendő nemzetbiztonsági előnynek meg kell 
haladnia a személyhez fűződő jogokba és a demokratikus értékekbe való beavatkozás 
jelentőségét. Ehhez nemcsak az elvont módon elképzelhető kockázati forgatókönyvek 
súlyosságát kell figyelembe vennünk, hanem annak valószínűségét is, hogy ezek a 
forgatókönyvek valósággá válnak. Így ahhoz, hogy a jogokba és a demokráciába való 
beavatkozás indokolt legyen, nagy valószínűséggel fenn kell állnia egy konkrét 
nemzetbiztonsági fenyegetés megvalósulásának, ahogy annak is nagy valószínűséggel kell 
bírnia, hogy a kémszoftverrel megszerzett információk hasznosak lesznek egy ilyen fenyegetés 
azonosításában vagy elhárításában.  

6. Illetékes hatóság. A kémszoftverek használatára vonatkozó engedélyeket és egyéb 
döntéseket egy megfelelő szakértelemmel és erőforrásokkal rendelkező, pártatlan és független 
hatóságnak kell megadnia. 

7. Tisztességes eljárás. A kémszoftverek használatát törvény által létrehozott független, illetékes 
és pártatlan bíróság előtt kell felülvizsgálni, amely rendelkezik a szükséges hatáskörökkel 
ahhoz, hogy időben érvényt szerezzen a célszemélyek jogainak, és jogsértés esetén 
jogorvoslatot nyújtson. 

8. A felhasználó értesítése. Ha a felhasználói eszközöket feltörik, értesíteni kell azokat a 
célszemélyeket, akikhez ezek az eszközök tartoznak, amint ez a megfigyelési művelet céljának 
veszélyeztetése nélkül megtehető. 

9. Átláthatóság. Az államoknak megfelelő, nyilvánosan hozzáférhető tájékoztatást kell 
nyújtaniuk a kémszoftverek használatát szabályozó jogi keretről (beleértve a törvényeket, 
rendeleteket, tevékenységeket, hatásköröket vagy hatóságokat), valamint arról, hogy az állami 

                                                             
124 A követelmények némelyikével kapcsolatban lásd: Electronic Frontier Foundation és más nem kormányzati szervezetek: 

Necessary and Proportionate: On the application of human rights to communication surveillance (2014). 
https://necessaryandproportionate.org. 

https://necessaryandproportionate.org/
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szervek milyen módon használják a kémszoftvereket. Ezenkívül tájékoztatni kell a 
nyilvánosságot a kibermegfigyelési termékekkel kapcsolatban feltárt visszaélésekről. 

10. Közfelügyelet. Az államoknak független felügyeleti mechanizmusokat kell létrehozniuk a 
kémszoftverek használatának átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében. A 
parlamenteknek képesnek kell lenniük a végrehajtó hatalom fedett tevékenységeinek 
hatékony ellenőrzésére. Az ezeket az ellenőrzéseket végző felügyeleti szervekben helyet kell 
kapniuk az ellenzék képviselőinek is.  

11. Biztonság és tanúsítás. A kémszoftverekre vonatkozóan pontos technológiai 
követelményeket kell megállapítani az adatok integritásának és a műveletek titkosságának 
biztosítása érdekében, amelyeket elvileg csak illetékes állami tisztviselők hajthatnak végre. 

12. A technológiák kiigazíthatósága. A kémszoftvereszközök funkcióit vagy egyetlen funkcióra 
kell korlátozni, vagy a funkcióknak testre szabhatónak kell lenniük, hogy a kémszoftver 
telepítése előtt a szükséges és az adott ügyben jogszerűen engedélyezett funkciókra lehessen 
korlátozni őket. 

 

8.3. Mi a helyzet a Pegasusszal? 
 

Amint azt az imént megjegyeztük, a tagállamok biztonsági vagy bűnüldözési célokra csak megfelelő 
körülmények között alkalmazhatnak jogszerűen készülékeket feltörő eszközöket. Használatukat 
szigorúan a kitűzött jogszerű célhoz szükséges mértékre kell korlátozni, szigorú és pártatlan 
ellenőrzésnek és végső soron bírósági felülvizsgálatnak kell alávetni, és meg kell felelniük a biztonságos 
és hatékony működést biztosító technikai követelményeknek. 

A Bizottságnak a Szerződések őreként tevőlegesen részt kell vennie a kémszoftverek használatának 
kivizsgálásában, és biztosítania kell az uniós jog tiszteletben tartását és az uniós értékek érvényesülését. 
Az Európai Parlament alapvető szerepet játszik ebben a tekintetben, nemcsak azáltal, hogy részt vesz a 
vonatkozó jogalkotási eszközök (például a javasolt elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) 
elfogadásában, hanem vizsgálati tevékenysége, valamint a nemzeti parlamentekkel és kormányokkal, 
a médiával és a nyilvánossággal való kapcsolattartása révén is. A PEGA bizottság valóban nagyon 
eredményes volt a Pegasus használatával kapcsolatos bizonyítékok összegyűjtésében és 
feldolgozásában, valamint abban, hogy széles körben rendelkezésre bocsátotta a nyilvánosság 
számára hozzáférhető információkat és kritikus nézőpontokat125. A PEGA bizottság tevékenysége 
megmutatta annak fontosságát, hogy elismerjék a Parlament széles körű vizsgálati hatásköreit mint a 
Parlament jogalkotási és politikai felelősségének szükséges kiegészítőit 126. 

Különböző kezdeményezéseket kell indítani a hackelésre alkalmas eszközök használatával 
kapcsolatban: 

                                                             
125 https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/pega/home/highlights. 
126 Hasznos lehet párhuzamot vonni az Egyesült Államokkal, ahol a Legfelsőbb Bíróság már régóta egyetért a Kongresszussal  

abban, hogy a vizsgálati hatáskör olyannyira alapvető fontosságú a jogalkotói funkció szempontjából, hogy az a 
Kongresszus általános jogalkotási hatáskörrel való felruházásából következik.Lásd: McGrain kontra Daugherty, 273 U.S. 
174 (1927): „a vizsgálati hatáskör – az annak érvényesítésére szolgáló eljárással együtt – a jogalkotói funkció lényeges és 
megfelelő kiegészítése.” 

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/pega/home/highlights
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
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• A meglévő nemzeti és uniós jog (beleértve a Szerződéseket, a Chartát és az emberi jogok 
európai egyezményét) következetes alkalmazása a meglévő gyakorlatok jogszerűségének 
értékelése céljából.  

• Sürgetni kell a kémprogrameszközöket alkalmazó államokat, hogy megfelelő szervezeti, 
technológiai és jogi keretekkel lássák el magukat, amelyek hiányában a készülékeket feltörő 
szoftverek használata jogellenes, és ezért le kell állítani. 

• Szakértők és a civil társadalom bevonása az eszközöket feltörő rendszerek használatáról, azok 
hatásairól és az alternatívákról folytatott politikai, etikai és technológiai vitába. 

Mint korábban említettük, a véleményalkotás és véleménynyilvánítás szabadságához való jog 
előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges előadó moratóriumot javasolt a kémprogramok 
használatára 127. Ezt az álláspontot elvben támogatni tudjuk: az empirikus helyzetekre reagáló 
arányossági értékelés szerint maga az a tény, hogy az eszközöket feltörő rendszerek alkalmazása során 
széles körben visszaéléseket követtek el, indokolhatja e rendszerek használatának felfüggesztését 
mindaddig, amíg az ilyen visszaéléseket lehetővé tevő technológiai, jogi vagy szervezeti kérdéseket 
kielégítően nem kezelik. Az eszközök feltörésére bevezetett globális – de ideiglenes – tilalom 
kétségtelenül a leghatékonyabb módja lenne az általunk tapasztalt széles körű visszaélések 
megelőzésének. 

Ugyanakkor ha kiállunk az eszközöket feltörő kémszoftverek használatára vonatkozó általános 
moratórium gondolata mellett – amely alatt a használat globális tilalmát értjük, amíg nem sikerül olyan 
intézkedéseket kidolgozni, amelyek a világon mindenhol megakadályozzák a visszaéléseket –, akkor 
számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a világ legtöbb állama, beleértve az összes uniós tagállamot is, 
jelenleg is használ kémszoftvereket. Egyes nemzeti jogszabályok – például az olasz128 – kifejezetten 
elismerik az eszközök hackelését, a bűnüldöző és biztonsági erőknél pedig sokan úgy tekintenek rá, 
mint eszköztáruk fontos elemére, és ezt a megítélést sok politikus is osztja. 

Ezért ahelyett, hogy azt javasolnánk, hogy minden tagállam azonnal és feltétel nélkül mondjon le 
minden hackelésre alkalmas eszközről, politikailag megvalósíthatóbbnak tartanánk, ha az ilyen 
eszközök használatára moratóriumot vezetnek be, amely azon a határozott vélelmen alapul, hogy ezen 
eszközök használata nem jogszerű. Ezt a vélelmet az alapozza meg, hogy széles körű bizonyítékok 
állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy számos országban visszaélésszerűen használták ezeket az 
eszközöket, és a vélelmet csak azzal lehet megdönteni, ha az állam meggyőzően bizonyítja, hogy az 
összes szükséges intézkedés következetes és hatékony végrehajtásával hajlandó és képes megelőzni 
minden visszaélést (lásd a 8.1. és 8.2. szakaszt), hogy biztosítsa az összhangot az alapvető jogokkal, a 
demokráciával és a jogállamisággal. 

Ezenkívül minden tagállamot fel kell szólítani arra, hogy tiltsák be egyes kémszoftverek használatát, 
amennyiben komoly bizonyítékai vannak annak, hogy ezeket az eszközöket már felhasználták 
jogellenes tevékenységekre, különösen az Unión belül. A Pegasus esetében feltehetjük azt a kérdést, 
hogy ezek a visszaélések vajon a Pegasus sajátos jellegének tulajdoníthatók-e – a technikai 
jellemzőinek, például az általános hatókörének, amely maximális beavatkozást tesz lehetővé, valamint 
az általa gyűjtött és továbbított adatok biztonságára és integritására vonatkozó megfelelő garanciák 
hiányának –, vagy a visszaélések inkább annak az üzleti, intézményi, szervezeti és politikai keretnek 
tudhatók be, amelyben ezt a technológiát alkalmazták. Akárhogy is, a visszaélések mértéke 

                                                             
127 Egyesült Nemzetek Szervezete: A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog előmozdításával és 

védelmével foglalkozó különleges előadó jelentése, 2014; Kaye, David.: The impact of spyware on fundamental rights. 
128 A 2020. február 28-i 4. sz. törvénnyel módosított, 2017. december 29-i 216. sz. törvényerejű rendelet. 
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önmagában is indokolja a Pegasus használatának betiltását (beleértve annak beszerzését, 
értékesítését, importját és exportját). Amíg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ilyen 
elfogadhatatlan gyakorlatokra nem kerül többet sor, addig a Pegasus további bevetése – még 
törvényes tevékenységek keretében is – a Pegasus gyártásának és terjesztésének támogatását jelenti, 
és így politikai (még ha nem is jogi) bűnrészességet jelent ezekben a gyakorlatokban. 
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Ez a tanulmány – amely a Pegasus és azzal egyenértékű kémszoftverek használatának kivizsgálásával 
foglalkozó vizsgálóbizottság (PEGA) felkérésére az Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus 
Főosztály megbízásából készült – elemzést ad a Pegasus és az ahhoz hasonló kémszoftverek 
használata által az EUSZ 2. cikke szerinti értékekre, a magánélet védelmére és az adatvédelemre, 
valamint a tagállamok demokratikus folyamataira gyakorolt hatásról. 
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