
 
 
 
 
 
 

SZABÓ IMRE 

INTERNETES B NCSELEKMÉNYEK  

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERNETES CSALÁSRA 

„A számítógép forradalma együtt járt a visszaélések és a bűnözés új formáinak 
kialakulásával is. A világot átfogó számítógép hálózatban tetszésük szerint, 
büntetlenül bekapcsolódhatnak arra illetéktelenek, műszaki etika úgy tűnik 

nem létezik, a modern bűnözők kihasználják a hatályos jogi rendszerek héza-
gait és megmenekülnek a büntetőjogi felelősségre vonástól. A számítógép forra-

dalma előállította azokat az eszközöket, amelyekkel büntetlenül lehet lopni, el-
lenőrizni és manipulálni lehet milliók gondolatait és tevékenységét és az egész 

társadalmat túszul lehet ejteni. Másfelől viszont a megfelelően használt számító-
gép rendkívüli mértékben megjavíthatja milliárdok életét a földön. A választás 
rajtunk áll. Nem szükségszerű, hogy az emberiség jövője a számítógépes bűnö-

zés és a terror világa legyen.”1

INTERNETEN MEGVALÓSULÓ B NCSELEKMÉNYEK: SZÁMÍ-
TÓGÉPPEL KAPCSOLATOS VAGY SZÁMÍTÓGÉPES B NCSE-
LEKMÉNYEK? 

Az Interneten megvalósuló bűncselekmények dogmatikai elhelyezésére alkal-
mazhatjuk a korábban már kidolgozott számítógéppel kapcsolatos bűncselek-
mények megvonásának körét. Ennek alapját képezi, hogy az Internet mint szá-
mítástechnikai rendszer technikai szempontú megközelítésből megegyezik a 
korábban szűkebben értelmezett számítógép kategóriájával. A számítógép 
ugyanis három lényegi összetevőből áll. Ezek a szoftver, a hardver és az egészet 
működtető ember, a menver (manware). Az Internet mint hálózat a számítógép 
működését biztosító és adatait tároló hardvernek, az Interneten megtalálható 
adatok pedig a számítógép szoftverkészletének felel meg. 

A számítógép lehet a bűncselekmény tárgya és eszköze.2 A számítógép esz-
köze a bűncselekménynek, ha valamely hagyományos büntetőjogi tényállás 
megvalósításához használják, s tárgya, amennyiben a bűncselekmények a számí-
tástechnikai rendszer, a számítástechnikai adatok illetve számítástechnikai prog-
ramok ellen irányulnak. Tárgya lehet továbbá a bűncselekménynek a számító-
gép, mint az egyre nagyobb számban megjelenő számítógépalkatrész-gyárakban 



elkövetett lopások elkövetési tárgya. Ez utóbbi vizsgálatára nem kerül sor az 
informatikai bűncselekmények rendszerének kialakulásában játszott csekély 
jelentősége miatt. A két legnagyobb kategóriából kiindulva további alkategóriák 
keletkeztek. 2000. január hó 12. napján Washington DC-ben megrendezésre 
kerülő High-Tech Crime csúcstalálkozón Eric H. Holder, Jr. három kategóriába 
csoportosította a számítógéppel kapcsolatos bűncselekményeket.3

Az első csoportban azok a bűncselekmények találhatók, melyek a számítógép 
mint szoftver és hardver együttese ellen irányulnak. Ilyen a hacker-támadás, a 
jogosulatlan behatolás, a vírusterjesztés, vagy az adatlopás. A második csoportot 
azok a bűncselekmények alkotják, amelyeknél a számítógép mint egy médium az 
elkövetéshez szükséges eszköz jelenik meg. Példaként a számítógépes csalást, a 
szerzői vagy szomszédos jogok megsértését, vagy az illegális termékek, szolgál-
tatások online értékesítését említhetjük. Harmadik csoportba tartozó bűncse-
lekményeknél pedig a számítógép, mint egy tároló eszköz jelenik meg, amelyen 
lévő adatok bizonyítékként szolgálhatnak valamely más bűncselekmény megál-
lapításához. A kábítószer-kereskedő vevőinek listája, vagy esetleges elkövető 
csoportra vonatkozó adatok sorolhatók ide. A számítógéppel kapcsolatos bűn-
cselekmények rendszerének autópoézise következtében tehát a számítógép mint 
a bűncselekmények elkövetési eszköze differenciálódott, és két csoport bom-
lott.  

A fentieket figyelembe véve az Interneten elkövethető bűncselekményeket 
két kategóriába sorolom. Az első kategóriába az Internet mint hálózat ellen 
megvalósuló bűncselekmények, a másikba pedig az Interneten megvalósuló 
jogtalan cselekmények tartoznak. Fontosnak tartom a második csoport fentiek-
hez hasonló további kettéosztását, mert az Interneten keresztül hozzáférhető 
olyan adatbázisok, melyek esetleges elkövetési magatartások bizonyítékául szol-
gálhatnak. Ezek csak a személyiségi jogok korlátozásával lennének hozzáférhe-
tők, s ezért mindenképp külön szabályozás javasolt.  

Itt következő fogalmi csoportosítás a számítógépes bűncselekmények és a 
számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények elhatárolását segíti. Az internetes 
bűncselekmények kategóriájának kialakításában szeretném ezt felhasználni, mert 
előremutat ez a felosztás a legújabb Európai Uniós szabályozás kialakulásának 
megértésére. 

A két fogalom nem azonos, az egyik bővebb kategória, míg a másik ennek 
részhalmaza. A „computer related crimes” a számítógéppel kapcsolatos bűncselek-
mények magába foglalja a „computer crime” számítógépes bűncselekményeket. 
Számítógéppel kapcsolatos bűncselekmény osztályozási csoportjai: a szerzői és 
szomszédos jogok megsértése, a számítógép mint speciális elkövetési eszköz, és 
a számítógépes bűncselekmények.4 A számítógépes bűncselekményekhez tar-
toznak azok a bűncselekmények, melyeknél a számítógép a bűncselekmények 
tárgya. Ha a számítógép mint speciális elkövetési eszköz jelenik meg, akkor a 

 



bűncselekményről, mint egyéb bűncselekményhez használt eszközről beszélhe-
tünk. Nem tartozik a számítógépes bűncselekmény kategóriába a szerzői és 
szomszédos jogok megsértése bűncselekmény. Ennek oka, hogy a számítás-
technikai rendszer, illetve a digitalizált adat felhasználása valamely szerzői művel 
kapcsolatos jogsértés elkövetésekor nem a rendszer illetve adat a védett jogi 
tárgy, hanem a szellemi tulajdon, melynek védelme a szerzői és szomszédos 
jogok megsértése bűncselekmény alapján már bekövetkezik, így nem szükséges 
a kétszeres büntetőjogi védelem. Itt említhető meg a Kazaa vs. Buma/Stemra-ügy, 
ahol egy peer to peer (p2p) szoftver ellen indult eljárás a felperes szerzői jogvédő 
hivatal keresetére. A Interneten és a szoftveren keresztül különböző felhaszná-
lók bocsáthatják rendelkezésre adatállományaikat, melyet aztán bárki szabadon 
letölthet. A szerzői jogvédő hivatal azt sérelmezte, hogy legtöbben ezt arra 
használják, hogy jogsértő adatállományokat (például mp3 fájlokat) cseréljenek. 
A holland legfelsőbb bíróság a keresetet elutasította, s ítéletében rámutatott, 
hogy a szoftver egy eszköz, amellyel jogsértő tevékenység végezhető, azaz 
semmiképp sem egyezik a jogsértő tevékenységgel.5 Látható, hogy a bírói gya-
korlat is követte a jogirodalmi rendszeralkotást, amikor elhatárolta a szoftvert a 
szerzői és szomszédos jogok megsértésétől, további határt húzva a számítógé-
pes bűncselekmények rendszerének integritása felé. Ez jelenik meg a Büntető 
Törvényben is, mert a szerzői és szomszédos jogok megsértése tényállásba ol-
vadt az Interneten megvalósított elkövetési magatartásokért való felelősség. 

A 2001. január 8-án Strasbourgban kiadott Cybercrime-egyezmény három 
kategóriát határozott meg, s azokon belül rendezte az egyes bűncselekményeket. 
Az első kategóriát a számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok 
hozzáférhetősége, sértetlensége és a titkossága elleni bűncselekmények alkotják, 
a másodikba a számítógépes bűncselekmények kerültek, míg a harmadikban a 
számítástechnikai adatok tartalmával kapcsolatos bűncselekmények találhatóak, 
ez nem jelenti a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekmény újbóli 
előtérbe helyezését. E kategória a gyermek-pornográfiával kapcsolatos bűncse-
lekményeket tartalmazza. Az egyes csoportok részletezésére a következő rész-
ben térek ki. 

Ezek összefüggésében az internetes bűncselekményeken szűk értelemben 
egyedül az Interneten megvalósuló számítástechnikai rendszer és a számítás-
technikai adatok hozzáférhetősége, sértetlensége és a titkossága elleni bűncse-
lekményeket kell érteni. Tágabb értelemben tartoznak ide azok a bűncselekmé-
nyek, ahol az Internet mint a bűncselekmény eszköze jelenik meg, ide nem értve 
a szoftverlopást, a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekményt, 
valamint a tiltott pornográf felvételekkel kapcsolatos bűncselekményeket, mert 
azok az Internettel kapcsolatos bűncselekmények kategóriájába tartoznak.  



INTERNETES CSALÁS HELYE AZ INTERNETES  
B NCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN 

AZ EGYES B NCSELEKMÉNYEK RENDSZERBE SOROLÁSA A SZÁMÍTÓGÉPPEL 

KAPCSOLATOS B NCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN A NEMZETKÖZI ÚTMUTA-

TÁSOK ALAPJÁN 

Az első ajánlás a számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények meg-
ismeréséhez és kodifikáláshoz a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet (OECD) iránymutatása volt.6 Az iránymutatás öt alrendszerbe rendezte a 
büntetendő számítógépes cselekményeket (ebben még nem jelentek meg a szá-
mítógépes csalás bűncselekménynek a törvényi tényállásai): 
− Információlopás7 
− A számítógépes szabotázs8 
− Az adatok tisztességtelen manipulálása vagy megváltoztatása9 
− Jogosulatlan használat10 
− Jogosulatlan hozzáférés11 

Az Európa Tanács 1989. szeptember 13-án bocsátotta ki első dokumentumát a 
számítógéppel kapcsolatos bűncselekményekről. A nemzeti jogalkotás elősegíté-
se céljából listát készített az eddig megismert számítógépes környezetben meg-
valósítható bűncselekményekről.12 Az ajánlás két részből áll, tartalmaz egy mi-
nimum listát és egy fakultatív listát. A minimum lista tartalmazza azokat a bűn-
cselekményeket, amelyek büntetése leginkább ajánlatos, míg a fakultatív lista 
kiegészítő jellege a listában szereplő bűncselekmények törvényi tényállásainak 
közeljövőben kevés számmal megjelenő körére utal. Tíz év távlatából a fakulta-
tív jelleg fenntartása helytelennek tűnik, tekintettel a számítógépek elterjedésére 
és a megvalósuló bűncselekmények számának növekedésére, ezért nem határo-
lom el a két listát, pusztán említést teszek a korábbi határvonalról. Az ajánlás-
ban szereplő bűncselekmények: 

Számítógépes csalás – Computer-related fraud 

A nemzetközi dokumentumok között itt jelenik meg először a számítógépes 
csalás. A bűncselekménnyel az ajánlás értelmében elsősorban a magántulajdon 
sérthetetlensége sérül, mely a cselekménnyel előidézett jogtalan vagyoni előny-
ként az elkövetőnél vagy harmadik személynél illetve tényleges kárként a sér-
tettnél jelentkezik. Számítógépes csalás elkövetési tárgya a számítástechnikai 
rendszer és a számítástechnikai adat, amelyet az elkövető adatok, programok 
bevitelével, megváltoztatásával, törlésével, mentésével, eltitkolásával vagy más 
az adatfeldolgozási folyamat befolyását eredményező beavatkozással követ el. 
− Számítógépes hamisítás – Computer forgery13 

 



− Számítógépes programokban vagy adatokban történő károkozás – 
Damage to computer programs or data14 

− Számítógépes szabotázs – Computer sabotage15 
− Jogosulatlan hozzáférés – Unauthorised access16 
− Jogosulatlan feltartóztatás – Unauthorised interception17 
− Védett számítógépes programok jogellenes másolása – Unauthorised 

reproduction of protected computer program18 
− A félvezető topográfiák jogellenes reprodukciója – Unauthorised 

reproduction of topography19 

A fakultatív listán szereplő cselekmények, amelyek a kodifikálást előíró kötelező 
listába kerülésére azért nem került sor, mert nem született róluk egyezség, így 
megmaradtak az ajánlás szintjén.  
− Számítógépes adat, vagy számítógépes program megváltoztatása – 

Alternation of computer data or computer programs20 
−  Számítógépes kémkedés – Computer Espionage21 
− Számítógép jogosulatlan használata – Unauthorised use of a computer22 
− Védett számítógépes program jogosulatlan használata – Unauthorised use of 

a protected computer23  

Jelentős rendszertani kategorizálást végzett el az osztrák Schmölzer – Schlich 
szerzőpáros, aminek eredményeként az elkövetési magatartásokat három al-
rendszerbe csoportosította: 

Támadás hardver ellen, támadás szoftver ellen, támadás az adat ellen. Az in-
ternetes bűncselekmények e rendszer szerinti kategorizálása egyedül az Interne-
tes bűncselekmények szűken vett értelmének körében elképzelhető. Ebbe az 
Internetes csalás nem sorolható, ezért ennek a bűncselekménynek Schmölzer–
Schlich-féle rendszerbe sorolása nem értelmezhető.24

A jelenlegi nemzeti törvényhozásra legnagyobb hatást a Cybercrime Egyez-
mény gyakorolta. Az egyezmény három csoporton belül emeli ki az aláíró álla-
mok számára a kötelezően szabályozandó cselekményeket. 

I. Számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok hozzáférhetősé-
ge, sértetlensége és titkossága elleni bűncselekmények: jogtalan belépés,25 jogta-
lan kifürkészés,26 az adatok sértetlensége elleni cselekmény,27 a rendszer sértet-
lensége elleni cselekmény,28 visszaélés eszközökkel.29

II. Számítástechnikai bűncselekmények: számítástechnikai hamisítás,30 számí-
tástechnikai csalás (másnak a jogosulatlanul és szándékosan történő vagyoni 
károkozás, amelyet a) számítástechnikai adatok bevitelével, megváltoztatásával, 
törlésével vagy megsemmisítésével, vagy b) számítástechnikai rendszer működé-
se elleni bármilyen más cselekménnyel, anyagi haszon saját vagy más részére 
történő jogosulatlan megszerzése szándékával követnek el.)31

III. Gyermek-pornográfiával kapcsolatos bűncselekmények.32



Az Európai Tanács 1989. évi ajánlásában és a Cybercrime Egyezményben le-
írt számítógépes illetve számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények egymást 
átfedő kategóriák. Különbség, hogy míg a Cybercrime-egyezménybe bekerült 
két új bűncselekménytípus: a visszaélés eszközökkel és a gyermekpornográfiával 
kapcsolatos bűncselekmények, addig az ET ajánlásban szereplő három cselek-
mény – a védett számítógépes program jogosulatlan reprodukciója és a topográ-
fia jogosulatlan reprodukciója valamint a védett számítógépes program jogosu-
latlan használata – átkerült a szerzői és szomszédos jogok bűncselekménybe. A 
Cybercrime-egyezményben megjelenő kategóriák elkövetési magatartásai lefedik 
az ET ajánlásban szereplő minimum és fakultatív lista elkövetési magatartásait, 
így szabályozva az összes büntetendő cselekményt. A magyar jogalkotás is kö-
vette ezt a gyakorlatot, s kevesebb törvényi tényállással, de azokon belül több 
elkövetési magatartás meghatározásával elérte a Cybercrime-egyezményben leírt 
követelményeknek megfelelő szabályozást. A Cybercrime-egyezményben meg-
határozott jogtalan belépés az ET ajánlás jogosulatlan hozzáférés és a számító-
gép jogosulatlan használata bűncselekményt foglalja magában. A jogtalan kifür-
készés a jogosulatlan feltartóztatás és a számítógépes kémkedés elkövetési ma-
gatartásait tartalmazza. Egyszerűsítő lépés volt továbbá, hogy az adatok sértet-
lensége elleni bűncselekmény a korábbi károkozás adatban vagy programban 
valamint a számítógépes adat vagy számítógépes program megváltoztatása bűn-
cselekményeket egyesítette. A rendszer sértetlensége elleni bűncselekmény a 
számítógépes szabotázsnak, a számítógépes csalás és hamisítás pedig az azonos 
elnevezésű bűncselekményeknek felel meg.  

A SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS B NCSELEKMÉNYEK 
JELENLEGI MAGYAR SZABÁLYOZÁSA 

A SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS B NCSELEKMÉNYEK JOGTÖRTÉNET 

Ténylegesen megindult a piacgazdaság kialakulása, amelyet az alkotmány 9. §-a 
deklarált. Büntetőjogi védelemre a konszolidált piacgazdaság viszonyai között is 
szükség van, ezért kezdődött meg a bűncselekmények törvényi tényállásainak 
korszerűsítése az 1992. évi XIII. törvénnyel, amely bevezette a Büntető Tör-
vénykönyvbe (Továbbiakban: Btk.) a csődbüntettet és a hitelező jogtalan előny-
ben részesítése bűncselekményét. További módosításokat tartalmazott a Btk. 
XVII. fejezetén belül az 1993. május 15-én hatályba lépett 1993. évi XVII. tör-
vény is. Ennek a koncepciónak a folytatásaként jelent meg az 1994. május 15-én 
hatályba lépett 1994. évi IX. törvény, melyben először került szabályozásra bi-
zonyos számítógépes illetve a számítógéppel elkövetett cselekmények bünteten-
dővé nyilvánítása. A számítógépes csalás a Btk. XVII. fejezetében, gazdasági 

 



bűncselekményként kapott helyet a gazdálkodási kötelességet és a gazdálkodás 
rendjét sértő bűncselekmények között a 300/C §-ban. A törvény miniszteri 
indoklásában utalnak arra, hogy a tulajdont károsító számítógépes manipuláció 
gyakorisága és az a tény vezetett az új bűncselekmény bevezetésére, hogy a va-
gyon elleni bűncselekmények nem alkalmazhatók ebben a körben a tényállási 
elemek hiánya miatt. 33 A helytelen adatok betáplálása, a programmanipuláció és 
az adatfeldolgozás menetébe történő egyéb beavatkozás, mint elkövetési maga-
tartás új törvényi tényállás megszületését indokolták. A számítógépes csalás 
tényállási elemei a jogtalan vagyonszerzés és a károkozás volt. Elkövetési maga-
tartásnak pedig a számítógépes adatfeldolgozás eredményének befolyásolása 
került definiálásra. Alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő cselekménynek számított. A 300. §. (2) bekezdésében a büntetési tétel az 
okozott kár nagyságától függően emelkedett. Jelentős kár esetén a büntetés öt 
évig terjedő, különösen nagy kár esetén 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel 
volt büntethető. 

Az első módosítás az 1996. augusztus 15-én hatályba lépett 1996. évi LII. 
törvénnyel került a Btk-ba. A 300/C. §. (3) bekezdése a különböző hagyomá-
nyos és mobil rádiótelefonok útján igénybe vehető szolgáltatásokkal való visz-
szaélések elszaporodása miatt került a törvénykönyvbe. A törvényalkotók ezzel 
egy értelmező rendelkezést helyeztek el, mely egyértelművé tették az elkövetési 
tárgy körét a telekommunikáció területén. 

Az 2001. március 1-jén hatályba lépett 1999. évi CXX. törvénnyel a 300/C. 
§. (2) c pontját helyezték el, mely a különösen jelentős kár okozása esetén a 
számítógépes csalás elkövetőjét öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel rendel-
te büntetni. A törvény általános indoklásában a gazdasági bűncselekmények 
körébe az értékhatárok koncepcionális változtatása a vagyon elleni bűncselek-
mények és gazdasági bűncselekmények szabályozó rendelkezéseinek felülvizsgá-
lata folytán következett be. 

A 2002. ÁPRILIS 1-T L HATÁLYOS 2001. ÉVI CXXI. TV. VÁLTOZTATÁSAI  

A törvény indoklása alapján a védett jogi tárgy a számítástechnikai rendszerek 
megfelelő működése, a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbíz-
hatóságához, hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűződő érdek. To-
vábbi lényeges indoka a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselek-
ménynek bevezetésének, hogy szorosan kapcsolódik hagyományos bűncselek-
ményekhez is. A számítástechnikai rendszer zavartalan működése, illetve az 
adatok hozzáférhetősége, sértetlensége és titkossága elleni bűncselekmények 
egyben a vagyoni illetve a gazdasági viszonyok sérelmét is eredményezhetik. 



A számítástechnikai rendszer 

A számítástechnikai rendszerek fogalmát a 300/F. § értelmezi a 300/C. § és a 
300/E. § alkalmazásában. A miniszteri indokolás szerint számítástechnikai 
rendszer minden olyan berendezés, amely közvetlen emberi beavatkozás nélkül 
(automatikusan) végez adatfeldolgozást, azaz adatok bevitelét, kezelését, tárolá-
sát, továbbítását látja el.  

A rendszer fogalmának köre több megközelítésben is alkalmazható.  
A rendszer fogalmának szűkebb megközelítésében a számítástechnikai adat-

feldolgozásra épülő, memóriával rendelkező olyan egység, melyek megjelené-
sükben nem hagyományos számítógépet jelentenek is számítástechnikai rend-
szernek minősülnek. Ilyen például a közcélú távbeszélő szolgáltatások, a közcé-
lú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus kártyák, 
a közcélú mobil telefont vezérlő mikroszámítógépek és a számítástechnikai be-
rendezések felhasználásával működő hírközlési telekommunikációs rendszerek 
is. 

A rendszer fogalmának tágabb értelmezésében számítástechnikai rendszer-
nek számít az egyes berendezések összekapcsolása révén létrejött hálózatok, 
valamint adattovábbítást, kapcsolatfelvételt biztosító műszaki berendezések is. 
Egyes berendezések összekapcsolásán nem feltétlenül fizikai kapcsolatot kell 
csak érteni. Összekapcsolásnak számít az elektronikus vagy optikai jeleket to-
vábbító kábelek, vagy vezetékek útján történő összekapcsolódás, a rádióhullám, 
infravörös illetve rövidhullám segítségével vagy műholdas sugárzás igénybevéte-
lével létrejött kapcsolódás is. A Büntető Törvénykönyv 178. §-ának kommentár-
jából kitűnik a levéltitok megsértése bűncselekmény kapcsán, hogy az Internet 
távközlési berendezésnek számít, mint a telefon vagy a fax. Ezt a fenti számítás-
technikai rendszer fogalmával összevetve megállapítható, hogy az Internet szá-
mítástechnikai rendszernek minősül. 

Számítástechnikával kapcsolatos bűncselekmények a magyar szabályozásban 
két törvényhelyen jelennek meg. A 300/C. §-ban a számítástechnikai rendszer 
és adatok elleni bűncselekményeknél, valamint a 300/E §-ban a számítástechni-
kai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásánál. 

A számítógéppel kapcsolatos b ncselekmények, a számítógépes csalás 
elhelyezkedése 

A 300/C. § a bűncselekmény három alapesetét határozza meg, amelyek az elkö-
vetési magatartások függvényében egymáshoz képest súlyosabban büntetendő 
cselekmények. A (4) bekezdést csak a (3) bekezdés rendelkezéseire kell alkal-
mazni: 

 



300/C. § (1) Számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan belépés34; 
300/C. § (2) Számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok sértet-
lensége elleni cselekmények35; 300/C. § (3) Számítógépes csalás. 
A számítógépes csalás bűncselekmény által védett jogi tárgyak a számítás-

technikai rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságá-
hoz, továbbá a vagyoni, tulajdoni és a gazdasági, pénzügyi viszonyok biztonsá-
gos, kiszámítható működéséhez fűződő érdek. Elkövetési tárgy a számítástech-
nikai rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbított adat. A (3) bekezdés a elköve-
tési magatartásai az adatok megváltoztatása, törlése, hozzáférhetetlenné tétele, 
adatok bevitele, amennyiben azt jogtalan haszonszerzés végett, kárt okozva 
valósítják meg. Az adatok törlése lehet teljes, részleges, vagy szelektív, az adatok 
bevitele szempontjából pedig a téves, hiányos adatok relevánsak, mert e cselek-
ményekkel az adatfeldolgozási folyamat eredményének változása érhető el. Az 
adat megváltoztatásáról akkor beszélhetünk, ha az adatok vagy programutasítá-
sok teljes vagy részbeni átírásával beavatkozás esetén a program már nem az 
eredeti funkció szerint működik, illetve ha az adat már nem a korábbi informá-
ciót tartalmazza. Tehát egy programba való adatok bevitele önmagában még 
nem lenne tényállásszerű cselekmény, ha annak funkciójában nem következne 
be változás, azonban az, hogy a program adatokból épül fel, s az adatoknál 
minden lényeges változás tényállásszerű, ezért elég csupán egyetlen adat megvál-
toztatása a program diszfunkcionális működéséhez. Az adatfeldolgozási folya-
mat befolyásolása bekövetkezhet az adatok részbeni vagy teljes törlésével, 
ugyanis olyan adatok sérülhetnek így, melyekre az adatfeldolgozási folyamat 
épül. Tehát ha az adatok módosítása az eredményt nem érinti, pusztán nyilván-
tartási adatok tűnnek el, akkor nem beszélhetünk számítógépes csalásról, csu-
pán a számítástechnikai adatok sérthetetlensége elleni bűncselekményről. 

A (3) bekezdés a rendszer jogtalan haszonszerzés céljából elkövetett akadá-
lyozását rendeli büntetni, melynek eredményeként kár is bekövetkezik. Vala-
mennyi elkövetési magatartás célzatos: jogtalan haszonszerzésre irányul, továb-
bá szükséges a kár bekövetkezése. A kár eredmény, objektív körülmény, így kell 
a befejezettséghez. Itt az eredmény nem az elkövetés módjára, hanem a cselek-
mény eredményére vonatkozik. Például jogtalan haszonszerzési célzattal végre-
hajtott cselekmény idejében történő leleplezése következtében nincs károkozás, 
akkor a cselekmény az elkövetési magatartások tanúsításával kísérleti szakban 
marad. A kárnak nem a számítástechnikai rendszerben kell bekövetkeznie, ha-
nem a számítástechnikai rendszer manipulációjával összefüggésben, a tevékeny-
ség eredményeként. 



AZ INTERNETEN ELKÖVETHET  B NCSELEKMÉNYEK 
RENDSZERE ÉS AZ EGYES B NCSELEKMÉNYEK  
RENDSZERBELI HELYE 

AZ INTERNETES B NCSELEKMÉNYEKR L ÁLTALÁBAN 

Látencia 

A magas látencia annak köszönhető, hogy az internetes bűnöző mind a sértett, 
mind a nyomozó hatóságok előtt leplezi a bűncselekményt, s az ideális megol-
dásra törekszik, ami olyan magatartásra sarkallja, amiről sohasem derül ki, hogy 
valójában bűncselekmény. A láthatatlanság okának egyik tényezője a fejlett 
technika, másik, hogy a vizsgálótisztek gyakran nem rendelkeznek megfelelő 
végzettséggel és a harmadik, hogy az áldozatok nem rendelkeznek a támadás 
esetére szolgáló tervvel. Ez utóbbi főleg a gazdasági szektorban jelenik meg, 
ahol egyrészt a sérelmüket inkább leplezik, semhogy negatív publicitást kapja-
nak, jó hírnevüket sérelem érje, másrészt pedig elveszítsék a vevőik bizalmát. 

Elkövet i oldal 

A sajtó szerepe az informatikai bűnözői kultusz támogatásában kiemelkedően 
jelentős, mivel az elkövetőt tudásával a bűnüldözők fölé helyezik. Általánosság-
ban megállapítható, hogy az elkövetők 16-35 év közötti férfiak. Ennek oka, 
hogy a számítógépekkel kapcsolatos technikai állásokat jórészt férfiak töltik be, 
ezért kevesebb a női elkövető ennél a bűncselekménynél. Az elkövetők magasan 
kvalifikált szakemberek, gyakran amatőr bűnözők, első bűntényesek. Legtöbb-
jük azon cég alkalmazottja, ahol a cselekményeket elkövetik.36

Louis J. Freeh, az FBI Informaitkai Bűnözési Osztályának igazgatója az 
alábbi kategóriákat határozta meg az internetes bűncselekmények elkövetőinek 
osztályozásakor: bennfentesek, hackerek, vírusírók, bűnöző csoportok, terroris-
ták, hírszerző szolgálatok, informatikai hadviselők.37

Bennfentesek 

A bennfentesek egy adott cég alkalmazottai, akik közvetlenül kapcsolatba lép-
hetnek a számítástechnikai rendszerrel, vagy a számítástechnikai bűncselekmé-
nyekhez szükséges adatokat szerezhetnek. Ezzel kárt okozhatnak a helyi rend-
szerben, vagy üzleti titok alá tartozó információkat szerezhetnek meg. Egy 
2000-ben elkészített FBI kutatás szerint a felderített jogosulatlan belépések kö-
zül 71 %-ot bennfentesek követtek el.38

A legegyszerűbb módja, ha a számítógép képernyőjéről szerzik meg a szük-
séges információkat. Ez ellen az árnyékolással lehet védekezni. Egy másik lehe-

 



tőség, hogy saját programot juttatnak be a rendszerbe, mely utána már nem 
működik az eredeti funkciók szerint. A program bejuttatásának több lehetősége 
van. Attól függően, hogy a vállalati hierarchiában hol helyezkedik el a bennfen-
tes, annál nagyobb összegeket kell rááldozni a program bejuttatására. Közked-
velt az is, ha egy belső embernek kölcsönadnak egy ártalmatlannak látszó prog-
ramot, (képernyővédő stb.) amely azonban tartalmazza a bűncselekmény elkö-
vetéséhez szükséges programot is.39

1997-ben George Parente informatikust elítélték a Forbes, Inc öt szerveré-
nek használhatatlanná tételéért. A rendszergazda, miután munkahelyi leépítés 
miatt elbocsátották, az otthoni gépéről kapcsolatot létesített a cég szerver gépe-
ivel. A régi belépési jelszavával átjutott a védelmi rendszeren, s öt szerver-gépet 
használhatatlanná tett. A gépeken lévő adatok nem voltak helyreállíthatók, ezzel 
körülbelül 24.600.000 Ft kárt okozott.40

1999 januárjában a National Library of Medicine (NML – Nemzeti Gyógy-
szer Adatbázis) gépére betörtek, s onnan a legújabb kutatási eredményeket letöl-
tötték. Ezzel, a bíróság megállapítása szerint, 6.150.000 Ft kár keletkezett, me-
lyet Montgomery Johns Graynek kell megtérítenie. Montgomery volt a rendszer 
kitalálójának atyja, aki egy a programba előzőleg beépített „hátsó ajtón” – előre 
elkészített bejutási lehetőség – jutott a védett adatokhoz.41  

Hackerek 

A hackerek szintén veszélyt jelentenek a közösségre. Tevékenységüket pusztán 
a kihívásért vagy a hacker-közösség megbecsülésért, kérkedésből végzik. A 
hackerek által használt módszerek informatikai ismeretekre épülnek. Az Inter-
nettel meggyorsult a lehetőség a hackerek által használt módszerek elsajátítására. 
A legtöbb program, mellyel kódokat lehet megfejteni, a legtöbb módszer, pél-
dául ahogy egy víruson keresztül úgynevezett trójai falovat lehet bejuttatni az 
áldozatok rendszereibe az Interneten keresztül több helyen is hozzáférhetők.42

Elkövetési mód, ha a ki és bemeneti egységeket megtévesztik azáltal, hogy 
egy köztes programot állítanak az információ áramlásába, s a program az átme-
nő adatokat megváltoztatja, s így már nem a megfelelő adatok kerülnek a célgép 
memóriájába. Gyakran szükség van a bűncselekmény elkövetéséhez a hozzáfé-
réshez szükséges belépési névre és ehhez a névhez tartozó belépési kódra. Eh-
hez egy olyan program nyújt segítséget, mely érzékeli a gépen, hogy mikor tör-
ténik a belépéshez szükséges adatmozgás, majd automatikusan az újonnan be-
jövő információt elválasztja a már általa ismert adatoktól, ezzel megszerezve 
többletinformációt. A titkos adatokat tartalmazó rendszerekhez sok esetben 
nem egy jelszó szükséges, hanem valódi kulcsok és azonosító kódkártyák. 
Ezekhez kijátszásához egy olyan programra van szükség, amely képes szimulálni 
azt, ahogy a billentyűzetről adatok jutnak a számítógépbe, valamint képes arra, 



hogy a képernyőn megjelenő információkat megváltoztassa. A program addig 
nem aktiválódik, amíg egy jogszerű felhasználó be nem jelentkezik. Ekkor kezd 
utasításokat küldeni, úgy hogy erről a felhasználó nem szerez tudomást.43

A legelső nagyobb jelentőségű bűncselekmény a DDOS – distributed denial of 
service – ellen végrehajtott hacker-támadás volt, melyet pusztán az Interneten 
keresztül letöltött szoftverekkel hajtottak végre.  

Az új keletű problémára leginkább a CURADOR eset világít rá. Walesben az 
FBI koordinálása mellett a rendőrség két virtuális betörőt tartóztatott le. Az 
elkövetők több e-kereskedelmi oldalra törtek be és onnan több mint 26.000 
bankkártyára vonatkozó információkat loptak el. A kár jelen esetben 3.000.000 
dollár volt. Az elkövetők elfogásához az FBI, a brit, a walesi és a kanadai rend-
őrség együttműködése mellett vállalkozók is hozzájárultak.  

E mellett megjelent már a „hacktivizmus” mint internetes politikai motiváci-
ójú támadás. Az elkövetők politikai üzeneteket küldenek különböző szerverek-
re, hogy lebénítsák azokat. 1996-ban például betörők feltörték az igazságügy-
minisztérium oldalát. A betörők letöröltek több könyvtárat, majd helyette feltöl-
tötték a sajátjaikat, melyek Adolf Hitler előadását tartalmazták Bill Clinton 
hangjával.44

Vírusírók 

A vírusírók veszélyességét nem lehet lokális problémaként kezelni. Tevékenysé-
gükkel az Internet egészére veszélyt jelenthetnek. A legutóbbi években sok dest-
ruktív vírus burjánzott el, értve ez alatt a Melissa makrovírust, az Explore.Zip 
féregvírust és a CIH (Csernobil) vírust.  

Vírusnak azokat a programokat tekintjük, amelyek önmaguk sokszorosításá-
ra képesek. Programféregnek azok a programok, melyek bejutva egy rendszerbe 
adatokat hoznak ki onnan. A trójai programok pedig ártatlan programnak ál-
cázva jutnak be idegen rendszerekbe. Az utóbbi kettőt tehát el lehet különíteni a 
vírusoktól, azonban hatásukat tekintve talán még veszélyesebbek azoknál. A 
vírusok családjának legártalmatlanabb tagjai a „kukavírusok” Nem okoznak kárt 
az adatállományban, hanem felesleges adatokkal bénítják meg a rendszer műkö-
dését. Egyes vírusok a programkódot módosítják. Ezek már adatokat semmisít-
hetnek meg s a rendszert működésképtelen állapotba juttathatják. A harmadik 
típusba a hardvervírusok tartoznak, melyek nem fertőzött programokkal kerül-
nek a gépre, mint az előbb felsorolt két másik típus, hanem valamely elektroni-
kus alkatrész belső memóriájában a gyártás pillanatától benne vannak. Mivel 
rengeteg számítógép kártya van forgalomban s ezek belső mikroprogramjának 
módosítására a megfelelő módszerekkel lehetőség kínálkozik, terjesztésük nem 
ütközik nehézségbe. Az Internet meghozta a vírusok terjesztésének eddigi leg-
nagyobb lehetőségét.45  

 



B nöz  csoportok 

A tendenciák szerint növekvőben van az Internet elleni támadások közül a bű-
nözői csoportok által elkövetettek. Ezek a támadások célja mindig a pénzszer-
zés. Fontos ezért az ezek elleni hatékony fellépés. Ezt a magyar szabályozás a 
Btk. 300/E. § (3) bekezdésében tett büntethetőséget megszüntető ok egyik fel-
tételeként jelenítette meg, mely szerint a mentesülés csak akkor következik be, 
ha az elkövető hasonló tevékenységgel foglalkozó személy kilétéről felvilágosí-
tást ad.  

Először 1999 tartóztattak le két tagot az akkora legnagyobb taglétszámmal 
büszkélkedő „Phonemaster” csoportból. A „Phonemasters” egy nemzetközi 
bűnözői csoport tagjai voltak, akik feltörték a MCI, a Sprint, az AT&T, és az 
Equifax szerverét, valamint a Nemzeti Bűnözői Információs Központ adatbázi-
sát. Az FBI dallasi csoportja egy új adatlehallgató technikával figyelemmel kísér-
te Calvin Cantrell hívásait valamint modem impulzusait. Cantrell több száz a 
Sprint oldalra bejelentkező bankkártyaszámát töltötte le, majd ezeket eladta 
kanadai személyeknek, akik továbbították az adatokat Ohioba. Innen az adatok 
Svájcba kerültek, ahol egy olasz szervezett bűnözői csoport vásárolta meg azo-
kat. A Phonemasters technikái közé a „kukázás” tartozik, mely alapján össze-
gyűjtöttek régi telefonkönyveket és rendszerek régi technikai segédleteit. Ezt az 
információt arra használták fel, hogy a munkavállalókat kijátsszák, és azok meg-
adják a belépési nevüket és jelszavukat. Ezekkel betörtek az áldozatok rendsze-
reikbe.46

Egy másik hasonló esetben az elkövető Vladimir L. Levin volt, akik több ha-
sonlóan képzett orosz informatikussal 10.000.000 $-t utalt át a Citibank fiókok 
ügyfeleinek számláiról Kaliforniában, Finnországban, Németországban és Hol-
landiában öt hónap alatt. Levin negyven alkalommal tört be a Citibank pénz – 
menedzsment rendszerébe személyi számítógépével és ellopott több belépési 
nevet és kódot. Az orosz telefontársaság összedolgozva a Citibankkal össze-
gyűjtötte Levin internetes „lábnyomait”, melyen keresztül a pénzátutalásokat le 
lehetett nyomozni. Az ellopott pénzből így sikerült 9.600.000 $-t visszaszerez-
ni.47

Terroristák 

Terrorista csoportok növekvő számban használják az új információs technoló-
giát és az Internetet, hogy megszövegezzék terveiket, pénzügyi alapjaikat nyu-
godtan mozgathatják, propagandaanyagokat terjesszenek és biztonságosan 
kommunikáljanak. Már 2000-ben a CIA igazgatója George Tenet megfogalmaz-
ta, hogy terrorista csoportok, mint a „Hizbollah”, Hamas, Abu Nidal szervezete 
és Bin Laden al Qa’ida szervezeti is használ számítástechnikai eszközökkel tit-
kosított adatállományokat, e-maileket és rejtett fájlokat. Annak ellenére, hogy 



tevőleges támadást még nem intéztek, a terroristák jelenléte a cybertérben min-
denképpen potenciális veszélyt jelent. 

Hírszerz  szolgálatok 

A hírszerző szolgálatok gyorsan átvették a kiber eszközöket, hogy kémtevé-
kenységük eszköztárát hatékonyabbá tegyék. A KGB már 1986-ban a Cuckoo 
Tojása akcióban kelet-német hackereket alkalmazott, hogy az Egyesült Államok 
védelmi minisztérium rendszerének kódjait megfejtsék.  

Informatikai hadvisel k 

A legnagyobb kihívást mindenképp egy esetleges internetes hadviselés jelentené. 
A legtöbb állam már rendelkezik információs hadviselési tervekkel, programok-
kal, melyeket bármelyik állam ellen felhasználhatnak. A legtöbben nem tudná-
nak szembeszállni a hagyományos harcmodorral, ezért a leginkább a védelem 
nélküli területen fejlesztik a haditechnikájukat. 

INTERNETES B NCSELEKMÉNYEK TÍPUSAI 

Az Internet mint hálózat ellen megvalósuló bűncselekmények48 – az Internetes 
bűncselekmények szűk értelemben: kommunikációs csatornák kikémlelése, 
számítógépbe és számítástechnikai rendszerekbe történő jogosulatlan belépés, 
hálózati működés szabotálása, adatok szándékos megváltoztatása és megsemmi-
sítése, számítógépes hálózatokban történő jogosulatlan szándékos bennmara-
dás. 

Az Interneten előforduló jogtalan cselekmények49: internetes bűncselekmé-
nyek tág értelemben, internetes csalás, kábítószerek és állami ellenőrzés alá vont 
szerek internetes kereskedelme, fegyverek internetes kereskedelme, internetes 
szerencsejáték, alkohol internetes kereskedelme, internetes bűncselekmények 
legtágabb értelemben, online gyermekpornográfia, szoftverkalózkodás, szerzői 
és szomszédos jogok megsértése Interneten. 

INTERNETES CSALÁS 

Az internetes csalás annyiban különbözik a hagyományos csalás fogalmától, 
hogy a csalók az Internetet (chatszobákat, e-maileket, Web-oldalakat) használják 
fel, hogy bemutassák tisztességtelen ajánlatukat a leendő áldozatoknak, csalárd 
pénzmozgásokat eszközöljenek, vagy tisztességtelen eljárásokat folytassanak 
pénzintézetek ellen.  

Az Internetes csalások csoportosítása: on-line aukciós csalás, on-line kiske-
reskedelmi értékesítés. 

 



Befektetési csalás (ezen belül: a) piaci manipulációs csalás, b) egyéb befekte-
tési csalás50), bankkártya csalás, belépési kódlopással egybekötött csalás, alka-
lomszerű üzleti csalás – „Work at home” alakzat.51

On-line aukciós csalás 

A non-profit Nemzeti Vásárlói Liga (USA) által felállított Internet Fraud Watch 
által készített jelentés alapján a leggyakrabban jelentett csalás típus. A bejelentett 
aukciós csalások 64 százalékát teszik ki. Az általános elkövetési cselekmény 
nyomán általában drága termékeket, mint például computereket, drága órákat 
vagy régiségeket kínálnak Internetes aukciós oldalakon. A személyek, kiket úgy 
informálnak, hogy sikeresen licitáltak, elküldik a vételi árat az eladónak, de nem 
kapják meg a megnyert terméket. Más esetekben a csaló a megrendelt termék 
utánzatát küldi el. 

Az online aukciós csalások további két formája a „shill ajánlattevő” és a „shill 
visszacsatoló” elkövetési mód. A „shillek” olyan ajánlattevők, akiknek nem áll 
érdekében az áru megvétele, amelyre ajánlatot tesznek, viszont azzal, hogy aján-
latot tesznek, emelik a termék tényleges eladási árát. Az online aukciókon az 
elkövetők hamis e-mail címekről és hamis azonosítókról helyeznek el hamis 
ajánlatokat.  

A vásárlók érdekeltek abban, hogy az aukciós oldal hitelességét megtudják, 
így biztonságosabbnak gondolva az oldalt bátrabban vásárolnak. A legtöbb auk-
ciós oldal, mint például az eBay és az Amazon.com a korábbi vásárlóinak visz-
szajelzéseket küld az általa ismert egyéb aukciós oldalakról. A bűnözők hamis e-
maileket küldve meg tudják változtatni egy oldalhoz fűződő hitelesség mértékét, 
így növelve meg a csalásuk áldozatainak számát.  

A United States v. Denlinger-ügyben52 a vádlott online-aukciós oldalán Beanie 
Babies babákat ajánlott megvételre, azonban a pénz beérkezés után a nem szállí-
totta le a megrendelt termékeket. A vádlott különböző álneveken küldött e-
maileket a leendő áldozatoknak, amelyekben megjelölte az embereket, akiket 
eddigi referenciájának tüntetett fel. Ezek mögött a referenciákat adó e-mail 
személyek nevében saját maga biztosította az érdeklődőket az eladó szavahihe-
tősége, illetve valósághűsége felől. A vádlott két módon akadályozta meg, hogy 
a vevőkkel személyes kapcsolatba kerüljön. Egyrészt a személyhívó számát úgy 
adta meg nekik, mintha az otthoni telefonszáma lenne, másrészt különböző 
nyilvánosan használható számítógéphez nem kötött regisztrációs adatlappal 
ellátott e-mail oldalakon készített címeket úgy adta meg az áldozatoknak, mint-
ha a saját otthoni címe lenne. 



Online kiskereskedelmi közvetett53 értékesítés 

Az online kiskereskedelmi értékesítési csalásnak megvalósulásának több módja 
ismert. A leggyakoribb módszer, hogy hivatalos aukciós oldalakra feltett hirde-
tésekkel az aukciós oldal tagját olyan oldalakra irányítja egy linkkel tovább, ame-
lyek már nem állnak a kiinduló aukciós oldal felügyelete alatt, így annak védelmi 
rendszerének felügyelete alatt sem. A másik módszer hasonló: a leendő áldoza-
toknak spamet küldenek (kéretlen e-mail), melyben olyan Web oldalra csalogat-
ják a leendő áldozatokat, melyek hasonló termékeket kínálnak, mint az ismert 
aukciós oldalak. 54

A United States v. Lee-ügyben55 a vádlott tudta, hogy a Hawaii Marathon Tár-
sulat az Interneten „www.hawaiimarathon.org” URL címen jelent meg, s ott a 
versenyről szóló információkon kívül lehetőséget biztosított a versenyre való 
jelentkezésre is. A vádlott felmásoltam a hivatalos oldalt a saját oldalára, amit 
„www.hawaiimarathon.com” néven indított, s ahol az eredeti nevezési díjhoz 
képest drágábban biztosította versenyen való részvételt. Az oldalára jelentkező 
versenyzők adatait felhasználva, azután a hivatalos oldalon regisztráltatta a ne-
vezőket. A regisztráció után pedig visszajelzést küldött az oldalát regisztrációra 
felhasználóknak. A csalásra leleplezésére úgy került sor, hogy egy kereső oldal 
kiadta a hawaii maratonnal kapcsolatos oldalakat, s egy kíváncsi versenyző ész-
revette a huszonöt dolláros különbözetet. 

Befektetési csalás 

Az internetes befektetési csalások az általános befektetési csalástól nem sokban 
térnek el: kikényszerítő jellegűek 

A piaci folyamatokat pozitívan befolyásoló manipulációs csalások 

A „PUMP AND DUMP” módszer. A bűnözők ehhez a módszerhez először is 
keresnek egy olyan vállalatot, mely részvényeivel ritkán vagy egyáltalán nem 
kereskednek. Ez után változó módszerekkel az internetes online befektetőket 
arra próbálják rávenni, hogy ezekből a részvényből vásároljanak. Ezek a mód-
szerek jelenthetik a kedvező, de hibás, félrevezető pénzügyi helyzetek postázá-
sát, megjelenítését Web-oldalakon, vagy független szakembereket fizetnek le, 
hogy ajánlják a részvényt. Amikor a részvény árfolyama kellően megnő, akkor a 
csalásban résztvevők eladják részvényeiket, minek következtében hirtelen ha-
nyatlik az árfolyam, s a többi befektető veszteséget szenved.56  

Egy „pump and dump” ügyben (United States vs. Aziz-Golshani)57 a vádlottak egy 
csődbe ment vállalkozás (NEI Webworld, Inc.) részvényeit manipulálták. Kü-
lönböző pénzügyi tanácsadó oldalak fórumain olyan híreket terjesztettek, hogy a 
NEI céget egy kaliforniai vállalat felvásárolja, s ezért egy harmadik személyen 
keresztül 130.000 részvényt fog vásárolni, még mielőtt a vételt követően a NEI 

 

http://www.hawaiimarathon.com/


részvényeinek árfolyama hirtelen megemelkedne. Az azonosítójuk elrejtése vé-
gett a vádlottak az UCLA Biomedikus Könyvtár számítógépeit használták a 
hamis üzenetek elküldésére.  

A piaci folyamatokat negatívan befolyásoló manipulációs csalások 

Cybersmear – A kiberszennyfolt módszer. A pump and dump módszerhez képest a 
Cybersmear abban különbözik, hogy célja az árfolyamcsökkentés, amit a tőzsdén 
egy day-trade módszerrel realizálható hasznot eredményezhet. A bűnözők előre 
eladják a kiszemelt részvényeket opciós ügylettel, így az opció másik oldalán 
lévő a csökkentett áron köteles megvásárolni a terméket. A bűnözőknek muszáj 
közönséges hazugságokhoz és hihető ferdítésekhez folyamodniuk, hogy a többi 
befektető olcsó áron adja el részvényeiket.  

A United States v. Moldofsky-ügyben58 a vádlott (day-trade-del foglalkozó bróker) 
2000. március 22-ének éjjelén és a rá következő nap délelőttjén – közel hússzor 
postázott egy levelet, mely úgy nézett ki, mintha a Lucent vállalat kiadványa 
lenne, s melynek előrejelzése alapján a Lucent nem éri el a negyedéves pénzügyi 
előrejelzéseket. A legtöbb postázott levelet úgy írt alá, mintha a Lucent Web-
oldalán található gazdasági tájékoztatást adó szakember írta volna. Ehhez to-
vábbi kiegészítő üzeneteket írt más bejelentkezési címeken. Ennek eredménye-
ként, mielőtt a Lucent oldal karbantartói megváltoztathatták a téves híreket a 
részvény árfolyama 3,7 % zuhant.  

Bankkártya csalás 

Az internetes csalások leggyorsabban növekedő kategóriája a bankkártyával 
kapcsolatban elkövetett csalások. A Meridien Kutatóintézet közvélemény-
kutatásai alapján míg 2000-ben 1,6 milliárd dollár kárt okoztak, addig várhatóan 
2005-re ez az összeg eléri a 15,5 milliárd dollárt.59  

A csalásnak ez a formája elsősorban az online kereskedéseket érinti. Az 
online kereskedőket megcsalják, amikor az emberek mások bankszámlaszámát 
használják fel, amikor terméket rendelnek, s azokat olyan helyre szállíttatják, 
ami nem egyezik meg az eredeti bankkártya tulajdonos lakhelyével. A kereske-
dőknek viselniük kell az online megrendelésekből eredő veszteségeket, „nem 
létező kártya” könyvelési tételként elszámolva.60

Elsősorban az elkövetéshez szükség van egy érvényes fizetőképes bankszám-
laszámra. Ezeket elsősorban jogtalanul szerzik meg különböző e-kereskedelmi 
weboldalakról. A számítástechnikai rendszerek elleni cselekmények az utóbbi 
időben elkövetési tárgyul azokat a weboldalakat választják, ahonnan érvényes 
számlaszámokat tudnak ellopni.61

Az United States vs. Bosanac-ügyben62a vádlott betört egy Internetről letölthető 
szoftver segítségével otthoni személyi számítógépéről az Egyesült Államok leg-



nagyobb telefonos rendszerébe s onnan több ezer Internetes belépési kódot 
töltött le. Ezután egy olyan programot írt, mely automatizáltan végzett letölté-
seket a megszerzett kódok segítségével. A rendszerben okozott betörésért és 
internetes csalásért ítélték el.  

Ezen kívül létezik egyszerűbb módja is a bankkártya-kód megszerzésének. 
Az Internetről több olyan szoftver is letölthető (Credit Master, Credit Wizard, 
Credit Probe) amelynek működési elve megegyezik a bankkártyák érvényesítő 
algoritmusaival dolgozó banki szoftverekkel. Ezek segítségével egy véletlenszám 
generáló eljárással létre lehet hozni olyan fiktív számlaszámok kódjait, melyek 
megegyeznek valós számlaszámok kódjaival.  

Belépési kódlopással egybekötött csalás 

Az Internetes csalás legegyszerűbb elkövetési módja, ha az Interneten valaki 
nevében cselekszünk. Ehhez elég csupán ellopni az illető belépési kódját, s utá-
na végzett bármely cselekménnyel kárt okozhatunk. E tény miatt már pusztán a 
belépési kód lopásának elkövetése is meg kell, hogy alapozza a csaláshoz tartozó 
büntetőjogi felelősséget.  

A United States vs. Christian-ügyben63a két vádlott megszerezte a 325 magas 
beosztású katonai hivatalnok nevét és TB számát egy nyilvános oldalról. Ezután 
azonnali hitelt kérvényeztek egy vezető számítástechnikai cégtől, s két banktól 
hitelkártyákat igényeltek. Az áldozataik nevével fedezték vásárlásaikat. Ezen 
kívül utasításokat kaptak másoktól is hasonló vételekre. 

Ehhez hasonlóan követte el az Internetes csalást az United States vs. Wahl-
ügy64 vádlottja is. Az elkövető az áldozatok születési dátumait a hozzájuk tarto-
zó TB számokkal együtt lopta el. Ezután ezeket az információkat autóvásárlási 
kölcsön igénylésére használta fel, majd a befolyó összeget saját vállalkozásában 
fektette. 

Alkalomszer  üzleti csalás – „Work at home” alakzat 

Az otthonról végezhető internetes munkák iránt egyre többen érdeklődnek. Az 
internetes csalók a kedvező lehetőség iránt érdeklődő gyanútlan munkavállaló-
kat használják ki. Az Interneten közvetített ajánlat kézbesítésének feltétele – 
tekintettel arra, hogy a lehetőség korlátozott számban elérhető -, hogy meghatá-
rozott összeget át kell utalni a tájékoztató kézbesítéséhez, mely végül soha nem 
kerül a megrendelő kezeihez.65

Az United States vs. Shklowskiy-ügyben66 a vádlott több mint 50 millió kéretlen 
e-mail-t (spam) küldött az Internetről szerzett e-mail címekre, melyben otthon-
ról végezhető munkalehetőséget ajánlott fel. 35 dollárt kért a további informá-
ciók postázásáért. 12 405 személy utalta át az összeget, s utána hiába várta az 
ajánlat folytatásának érkezését. Mikor az első gyanakvó áldozatok nyomozni 

 



kezdtek, akkor derült ki, hogy a vádlott által átállított e-mail cím feladójaként 
feltüntetett BigBear.Net szolgáltató nem foglalkozott távmunka-közvetítéssel. A 
hamisítás eredményeként, amikor körülbelül 100.000 címzettje a spam-eknek 
panaszkodott e-mailben, az e-mailek nagy száma túlterhelte a Net szerverét. Net 
felfogadott három kisegítőt, hogy válaszoljon a nagy számú panaszra. A vádlott 
ezért 27 havi börtönbüntetést kaptak és 104 ezer dollár jóvátételt kellett fizetni-
ük a csalás áldozatainak, beleértve a BigBear.Net-et is. 

ÖSSZEGZÉSÜL… 

…csupán annyit szeretnék tanácsolni Oliver Cromwellt idézve a Kedves Olva-
sónak: „Bízz Istenben, de tartsd szárazon a puskaport!”, amely cyber-nyelvre 
lefordítva annyit tesz: Szörfözz bátran, de vigyázz, mert alattad cápák köröznek! 

SZAKIRODALOM 

A számítógépes bűnözés. http://infosrv.bke.hu/root/project/telepiac.nsf 2002.10.13. 
Annabelle Bolt: Elektronikus bűnözés Nagy-Britanniában. Ford.: Benkő Ferenc. = Belügyi 

Szemle. 1999/11. 53.  
Balogh Zsolt György: Az Internet technikai alapjai és egyes szabályozási kérdései. www.lib.pte.hu 

2002.09.10. 
Balogh Zsolt György: Jogi informatika. Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 1998. 
Carsten Ulrich: Computerbetrug (§263a StGB). JurPC Web-Dok. 189/1999, Abs. 1-45 

http://www.jurpc.de/aufsatz/19990189.htm 2002.10.24. 
Commission of the European Communities Brussels, 6.6.2001 com(2001)298 Final 

communication from the commission to the council, the european parliament, the european economic and 
social committee and the committee of the regions http://www.usdoj.gov/criminal/ 
cybercrime/intl/EUCommunication.0101.pdf 2002.11.29. 

Convention on Cybercrime. Budapest, 23.XI.2001.  
Council of Europe Legal Affairs: Computer-Related Crime. Recommandation No. R. (89) 9. 

Starsbourg, 1990  
Edward M. Wise: Computer Crimes and Other Crimes againts Information Technology in the United 

States. OECD Computer-Related Criminality: Analiysis of Legal Police. Paris, 1986. 653. 
Egri Tibor: Gondolatok, kérdések a szoftverjog köréből. = Bírák Lapja. 2001/1. 22-27. 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm 2002.11.05. 
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Steering_Committees/ 

2002.11.15. 
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Steering_Committees/
International Computer Crime Conference „Internet as the Scene of Crime”. Oslo, 

Norway May 29-31, 2000. Remarks of James K. Robinson http://www. 
cybercrime.gov/docs.html#doca. 2002.09.20. 

Internet Fraud. www.internetfraud.usdoj.gov 2002.11.04. 

http://infosrv.bke.hu/root/project/telepiac.nsf
http://www.lib.pte.hu/
http://www.jurpc.de/aufsatz/19990189.htm
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/intl/EUCommunication.0101.pdf
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/intl/EUCommunication.0101.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Steering_Committees/
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Steering_Committees/
http://www.internetfraud.usdoj.gov/


Jekyné Wohlfarth Zsuzsanna: Számítógép segítségével elkövetett bűncselekmények. = 
Belügyi Szemle. 1999/11. 

Jonathan Rusch: The Rising Tide of Internet Fraud. Special Counsel for Fraud Prevention Fraud 
Section of the Criminal Division. http://www.cybercrime.gov/docs.html#doca. 2002.11.05. 

Kaba Tamás: A bankrendszert érintő számítógépes bűnözés. = Belügyi Szemle. 1999/11. 91-
96. 

Katona Gézáné – Luczay-Pénzes Attila: A számítógépes kriminalisztikai vizsgálórendszer. 
= Rendészeti Szemle. 1994/5. 104-115. 

Kertész Imre: A számítógépes hamisítás. = Rendészeti Szemle. 1993/4. 13-20. 
Kunos Imre: A számítógépes bűnözés. A modern információtechnológia felhasználása a 

bűnözésben. = Belügyi Szemle. 1999/11. 
Nagy Tibor: A számítástechnika hatása a büntetőjogra. = Ügyészségi Értesítő. 1992/2-3. 61-

67. 
Nagy Zoltán: A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények kodifikációjáról de 

lege lata – de lege ferenda. = Belügyi Szemle. 1999/11. 16-27. 
Nagy Zoltán: A számítógéppel elkövethető hamisításokról. = Belügyi Szemle. 1997/3. 28-38. 
Nagy Zoltán: Az informatika és a büntetőjog. = Magyar Jog. 1991/1. 21-26. 
Nizalowski Attila: A számítógépi program-alkotások fajtái. = Magyar Jog. 1995/9. 534-536. 
Peszleg Tibor: Internet és bűnözés. = Belügyi Szemle. 2000/12. 35. 
Rainer A. H. Mühlen: Computer-Kriminalitaet, Gefahren und Abwehr-massnahmen. W-Berlin, 

1973. 30. 
Recommendation No. R. (89) 9 of the Committee of Ministers to Member States on Computer-related 

Crimes. August Bequas report by the European Committee on Crime Problems 
Remarks of Deputy Attorney General Eric H. Holder, Jr. High-Tech Crime Summit. January 12, 

2000. Hyatt Regency Capitol Hill 400 New Jersey Avenue, NW Waschington, D.C. 
http://www.cybercrime.gov/docs.html#doca. 2002.09.25. 

Revue International de Droit Penal. 1993/1-2. 134. 
Schukkert András: A magyarországi számítógépes bűnözés helyzete, a szoftverek illegális 

használata. = Belügyi Szemle Különszáma. 1995. 117-123. 
Siegler Eszter: A számítógéppel kapcsolatos és a számítógépes bűncselekmények. = Magyar 

Jog. 1997/12. 736-742. 
Statement for the Record of Louis J. Freeh, Director Federal Bureau of Investigation on Cybercrime. 

Before the Senate Committee on Judiciary Subcommittee for the Technology, 
Terrorism, and Government Information Washington, D.C. March 28, 2002. 
http://www.cybercrime.gov/docs.html#doca. 2002.10.10. 

Statement of James K. Robinson Assistant Attorney General for the Criminal Division Before the Senate 
Comittee on Judiciary on Cybercrime and The Internet Integrity and Critical Infrastuktue Act May 
25, 2000. http://www.cybercrime.gov/docs.html#doca. 2002.10.12. 

The Electronic Frontier: The challange of unlawful conduct involving the use of the Internet; A report of the 
president’s working group on unlawful conduct of the Internet March 2000; 2002.11.07. 
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/unlawful.htm 2002.11.15 

Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban. Budapest, ELTE Jogi To-
vábbképző Intézet 1996. 257. 

Unbefugtes Verschaffen von Daten/Betriebsgeheimnissen in Intranet und Internet. 
IT-Anwaltskonferencz 4.0. „Daten und Informationen als Wirtschaftsgüter – 

 

http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/unlawful.htm


Produktion, Handel und Verwertung von Daten und Informationen, Zugang und 
Rechtsschutz” am 30./31. Maerz 2001 in Berlin http://www.Internet-
strafrecht.de/Page10155.html 2002.10.01. 

 

 

JEGYZETEK 
1 Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban. Budapest, ELTE Jogi 

Továbbképző Intézet, 1996. 257.; Recommendation No. R. (89) 9 of the Committee of 
Ministers to Member States on Computer-related Crimes. August Bequas report by the 
European Committee on Crime Problems 

2 Rainer A. H. Mühlen: Computer-Kriminalitaet, Gefahren und Abwehr-massnahmen. Berlin, 1973. 
30. 

3 Remarks of Deputy Attorney General Eric H. Holder, Jr. High Tech Crime Summit 
2000.01.12. Washington DC. = Hwww.cybercrime.govH 2002.09.25. 

4 Siegler Eszter: A számítógéppel kapcsolatos és a számítógépes bűncselekmények. = Magyar 
Jog. 1997/12. 736. 

5 Court of Appeal of Amsterdam, 28 March 2002 (Kazaa v. Buma/Stemra) No. 1370/01SKG 
in Updates Luice Guibault Netherlands: Peer to Peer File Sharing and the Kazaa Case 

6 OECD Computer-Related Criminality: Analiysis of Legal Police. Paris, 1986. = Edward M. 
Wise: Computer Crimes and Other Crimes againts Information Technology in the United States. 653. 

7 A számítógépes adatok, programok bevitelét, módosítását, törlését vagy elmentését jelenti, 
jogtalan vagyoni eszközök vagy más értékek megszerzése céljából. 

8 A számítógépes adatok, programok bevitelét, módosítását, törlését, elmentését , vagy a 
számítógépbe történő bármely más beavatkozást jelent abból a célból, hogy a számítógé-
pes vagy telekommunikációs rendszerek funkcióit megakadályozzák. 

9 A számítógépes adatok, programok bevitelét, módosítását, törlését, elmentését jelenti 
hamisítás céljából. 

10 A védett számítógépes programok tulajdonosai exkluzív jogainak megsértését jelenti a 
program jogosulatlan hasznosítása vagy forgalomba hozatala révén. 

11 A számítógépes vagy telekommunikációs rendszerbe az arra jogosult engedélye nélkül, 
vagy a biztonsági intézkedések megsértésével, vagy más tisztességtelen vagy bűnös szán-
dékkal történő belépést vagy annak lehallgatását jelenti. 

12 Council of Europe Legal Affairs: Computer-Related Crime. Recommandation No. R. (89) 9. 
Starsbourg, 1990.  

13 Az elkövetési magatartások megegyeznek a számítógépes csalásnál felsoroltakkal. További 
feltétel, hogy a hamisítás elkövetési tárgyaiként a hamisítás bűncselekménynél felsoroltak, 
így a közokirat (közokirat az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság 
ügykörén belül a megszabott alakban állított ki és amely mint közokirat teljesen bizonyítja 
a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és té-
nyek valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak ide-
jét és módját (Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. § (1) bekezdése)) 
és a bizonyító erővel bíró magánokirat, amely alkalmas jog vagy kötelezettség létezésének, 
megváltoztatásának vagy megszűnésének bizonyítására, egyedüli feltételként szabva, hogy 
ne hatóság, ügykörén belül és megszabott alakban állítsa ki, akkor ugyanis közokiratnak 
minősül (Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 276. § kommentárja), 
fennálljanak, s a hamisítás bűncselekménye a nemzeti jog szerint megvalósulna. 

http://www.internet-strafrecht.de/Page10155.html
http://www.internet-strafrecht.de/Page10155.html


 

 

14 A programok és az adatok sérthetetlensége és rendeltetésszerű működése ellen elkövetett 
cselekmények, melyek a program és az adatok jogosulatlan törlését, rongálását, értékcsök-
kentését, károsítását, mentését illetve eltitkolását jelenthetik. 

15 A számítógépes szabotázs a számítógépes rendszerek és azok telekommunikációs funk-
ciójának megváltoztatását jelenti, adatok, programok bevitelével, megváltoztatásával, törlé-
sével, titkosításával vagy más befolyásolással akként, hogy az a rendszert illetve annak ren-
deltetésszerű funkcióját akadályozza. 

16 A jogosulatlan hozzáférés a számítástechnikai rendszerhez, hálózathoz az ezeket védő 
biztonsági intézkedések kijátszásával, megkérdőjelezve így annak sérthetetlenségét. 

17 A számítástechnikai rendszerbe és hálózatokba bemenő és azokból kimenő adatok jogo-
sulatlan feltartóztatása technikai eszközök felhasználásával. 

18 A szerzői jogi oltalom alá eső számítógépes szoftverek másolása, terjesztése, nyilvánosság-
ra hozatala, nyilvánossághoz közvetítése szerzői hozzájárulás nélkül. 

19 A félvezető topográfiák jogi oltalomban részesülnek, így ezek jogellenes reprodukálása, 
gyártása, kereskedelmi értékesítése valamint importja büntetendő cselekménynek minő-
sülnek. 

20 A folyamatos használhatóság megakadályozása a program vagy adat megváltoztatásával. 
21 Gazdasági érdekek, kereskedelmi titok, gyártási titok jogellenes megszerzése, nyilvános-

ságra hozatala, másnak való átadása, mással való közlése azzal a céllal, hogy a titok jogo-
sultjának gazdasági hátrányt okozzon, illetve a titok megszerzésével vagyoni előnyhöz jus-
son vagy harmadik személyt vagyoni előnyhöz juttasson. 
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23 A program jogosulatlan használatát jelenti, jogtalan gazdasági előny megszerzésének 
célzatával elkövetett cselekmény saját illetve harmadik személy számára 

24 Revue International de Droit Penal. 1993/1-2. 134. 
25 A számítástechnikai rendszerbe vagy egy részébe történő jogosulatlan és szándékos belé-

pés, mely történhet a biztonsági intézkedések kijátszásával, lehet a számítástechnikai ada-
tok megszerzésére irányuló, illetőleg más bűnös szándékkal elkövetett.( Cybercrime 
Egyezmény második rész, első fejezet első cím 2. cikk) 

26 A számítástechnikai rendszeren belüli, a számítástechnikai rendszerből származó vagy a 
számítástechnikai rendszerbe irányuló számítástechnikai adatoknak nem nyilvános továb-
bítása során technikai eszközök felhasználásával történő jogosulatlan és szándékos kifür-
készése, ideértve az ilyen számítástechnikai adatokat továbbító, a számítástechnikai rend-
szerből származó elektromágneses sugárzást is. Cybercrime Egyezmény második rész, első 
fejezet első cím 3. cikk 

27 Számítástechnikai adatok jogosulatlan és szándékos megkárosítása, törlése, megrongálása, 
megváltoztatása vagy megsemmisítése. Cybercrime Egyezmény második rész, első fejezet 
első cím 4. cikk 

28A számítástechnikai rendszer működésének számítástechnikai adatok bevitelével, továbbí-
tásával, megkárosításával, törlésével, megrongálásával, megváltoztatásával vagy megsem-
misítésével való, jogosulatlan és szándékos, jelentős akadályozása. Cybercrime Egyezmény 
második rész, első fejezet első cím 5. cikk 

 



 

 

29 Az alábbi cselekmények jogosulatlan és szándékos elkövetése: Előállítása, értékesítése, a 
felhasználás céljából való megszerzése, az ország területére való behozatala, a forgalomba 
hozatala vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele: 1) Az egyezményből eddig felso-
rolt bűncselekmények elkövetése érdekében létrehozott vagy átalakított eszköznek, ideért-
ve a számítástechnikai programot; 2) Egy jelszónak, egy belépési kódnak, illetőleg a számí-
tástechnikai rendszerbe vagy egy részébe való belépést hasonlóan lehetővé tevő számítás-
technikai adatnak, azzal a szándékkal, hogy az egyezményből eddig felsorolt bűncselek-
mények elkövetésére használják fel. A fenti cselekmény 1 és 2 alpontjában meghatározott 
dolognak az egyezményből eddig felsorolt bűncselekmények elkövetésére való felhaszná-
lása érdekében történő birtoklása is bűncselekményt valósít meg. Nem alapozzák meg a 
fentiek a büntetőjogi felelősséget, ha a cselekményeknek nem célja valamilyen bűncselek-
mény elkövetése. Ilyennek számít például az engedélyezett kísérlet vagy valamely számítás-
technikai rendszer védelme. Cybercrime Egyezmény második rész, első fejezet első cím 6. 
cikk 

30 Számítástechnikai adatoknak olyan, jogosulatlan és szándékos bevitele, megváltoztatása, 
törlése vagy megsemmisítése, melynek eredményeként nem valódi adatok jönnek létre, és 
melynek az a célja, hogy úgy lehessen azokat figyelembe venni vagy jogszerű célra felhasz-
nálni, mintha valódi adatok lennének, függetlenül attól a ténytől, hogy az adatok közvetle-
nül olvashatók vagy érthetők. Cybercrime Egyezmény második rész, első fejezet második 
cím 7. Cikk 

31 Cybercrime Egyezmény második rész, első fejezet második cím 8. Cikk 
32 Amennyiben szándékosan és jogosulatlanul követik el, bűncselekménynek minősül gyer-

mek-pornográfiának számítástechnikai rendszer útján történő forgalomba hozatala céljá-
ból való készítése, gyermek-pornográfia felajánlása vagy hozzáférhetővé tétele számítás-
technikai rendszer útján, gyermek-pornográfia továbbítása vagy forgalomba hozatala szá-
mítástechnikai rendszer útján; gyermek-pornográfia számítástechnikai rendszer útján tör-
ténő megszerzése, gyermek-pornográfiának egy számítástechnikai rendszerben vagy egy 
számítástechnikai adattároló-egységben való birtoklása. Az egyezmény meghatározza a 
gyermek-pornográfia fogalmát: bármely olyan pornográf termék, mely vizuális úton ábrá-
zol: kifejezetten szexuális magatartást tanúsító kiskorú személyt, kifejezetten szexuális ma-
gatartást tanúsító kiskorúnak tűnő személyt, kifejezetten szexuális magatartást tanúsító 
kiskorú személyt megjelenítő valósághű képet. Az egyezmény javaslat szerint kiskorú sze-
mély minden 18. életévét még be nem töltött. Ettől a korhatártól el lehet térni, azonban 
mindenképp el kell érni a 16. évet. Cybercrime Egyezmény második rész, első fejezet 
harmadik cím 9. Cikk 

33 1994. évi IX. törvény indokolása a büntető jogszabályok módosításáról 
34 A cselekményt a 2001. január 8-án Strasbourgban kiadott Cybercrime Egyezmény, továb-

biakban Informatikai Egyezmény 2 cikke alapján nyilvánították büntetendőnek. Az oltal-
mazott érdek a rendszer sértetlensége, a benne tárolt, feldolgozott, továbbított adatok 
megbízhatósága, az adatok hitelességéhez és titokban maradásához fűződő érdek. Elköve-
tési tárgy a számítástechnikai rendszer. A bűncselekmény megvalósul, ha a számítástech-
nikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történik a 
jogosulatlan belépés. Ha azonban a számítástechnikai rendszer nem rendelkezik véde-
lemmel, vagy adott esetben a védelem nem működik, a jogosulatlan belépés nem alkalmas 



 

 

a bűncselekmény megállapítására. Ha az engedélyezett belépés után, a jogosultság terje-
delmi illetve időbeli kereteit túllépő személy cselekménye is tényállásszerű. Elegendő to-
vábbá a jogosultság más módon megsértő bennmaradás ténye is. 

35 A Cybercrime Egyezmény 4. és 5. cikkének megfelelően került a cselekmény a büntető 
törvény tényállásai közé. A védett jogi tárgy a számítástechnikai rendszer zavartalan mű-
ködése, valamint ennek következtében a számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgo-
zott, továbbított adatok megbízhatósága, hitelessége, titokban maradása. A jogosulatlan 
belépés bűncselekménye után elkövetett jelen tényállási cselekmények által a belépés bele-
olvad ezen bekezdésbe. A bekezdés két védett jogtárgyat határoz meg: a számítástechnikai 
rendszert és a számítástechnikai adatot. Az adatok elleni bűncselekmény elkövetési tárgya 
a rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbított adat. A Cybercrime Egyezmény 1. cikke 
alapján számítástechnikai adat információknak, tényeknek, fogalmaknak olyan formában 
való megjelenése, mely a számítástechnikai feldolgozásra alkalmas, ideértve azon progra-
mot is, mely valamely funkciónak a számítástechnikai rendszer által való végrehajtását biz-
tosítja. A megbízhatóság és hitelesség elengedhetetlen eleme, hogy egy hálózaton keresztül 
zajló adatátvitel pontos útja nyomon követhető legyen, biztosítva így a számítógép-
felhasználó kilétének azonosítását. Az adatfogalom ezért kibővíthető a forgalomra vonat-
kozó adatokra is. A forgalomra vonatkozó adat minden olyan, a számítástechnikai rend-
szeren átmenő és a számítástechnikai rendszer által, mint a kommunikációs lánc egyik 
eleme által létrehozott kommunikációra vonatkozó adat, mely jelzi a kommunikáció szár-
mazási helyét, rendeltetési helyét, útvonalát, óráját, napját, terjedelmét és időtartamát vagy 
a szolgáltatás típusát. Az elkövetési magatartás nem csupán a műszaki úton az adat tartal-
mában okozott változtatás, megváltoztatás lehet, hanem annak számít az adat törlése, azaz 
megsemmisítése, továbbá az is, ha az adatot a felhasználó számára hozzáférhetetlenné 
teszik. Hozzáférhetetlenné tétel az adat kezelésére jogosult személy tekintetében követhe-
tő el, úgy az adat megismerése, kezelése, felhasználása lehetetlenül. Az adatok felhasznál-
hatóságának nem feltétele, hogy egy adatállományon belül legyen található minden elem. 
A legtöbb program esetében több adatállomány alkot olyan kapcsolatrendszert, mely se-
gítségével az adott funkció megvalósulhat. Így az adat részei is védelem alá kell, hogy es-
senek, mert bármelyik elem díszfunkcionalitása a program működésének akadályozását 
eredményezi. Elég egy adaton elkövetett tiltott cselekmény a tényállásszerűséghez, mert 
bármikor hibás működést eredményezhet. Nem lényegtelen a jogtalan beavatkozástól való 
elhatárolásnál, hogy az adatokon elkövetett cselekmények valójában eredményeznek e 
díszfunkcionalitást. A törlésnél nem merül fel a kérdés, egyértelmű az adatok sérülése. A 
hozzáférhetetlenné tételnél tényállásszerű a cselekmény, ha az adatokat újabb védelmi 
kóddal teszik a jogszerű felhasználó számára elérhetetlenné, továbbá annak számít az is, 
ha a szokásos elérési útvonalakat változtatja meg úgy, hogy a rendszerben lévő, de annak 
működésétől független adatot más elérési helyre juttat. Ha egy word dokumentumot az 
eredeti könyvtárából egy másikba helyezünk, akkor a windows attól függetlenül még futni 
fog, sőt a word elindítására is sor kerülhet, viszont a wordon belül már hibák jelenhetnek 
meg, amivel megvalósul a rendszer működésének akadályozása. Ennek fontossága a védett 
jogtárgy miatt nagy, nem szabad, hogy bármivel a tárolt adatok hitelességéhez vagy meg-
bízhatóságához kétségek férkőzzenek. Tényállásszerűséghez kell továbbá, hogy a magatar-
tásokat szándékosan, a jogszerűséget biztosító engedély, jogosultság hiányában kövessék 

 



 

 

el. Nem szükséges, hogy károsodás vagy egyéb hátrányos következmény megvalósuljon, 
bármilyen a rendszeren belüli adat tulajdonságainak és körülményeinek változásával befe-
jezetté válik a cselekmény. Ha az adat megváltoztatása, törlése, hozzáférhetetlenné tétele a 
rendszer működésének akadályozását eredményezi az már a számítástechnikai rendszer 
sértetlensége elleni cselekménynek minősül. A cselekmény elkövetési tárgya a számítás-
technikai rendszer, mely működésének akadályozása a rendszer hibátlan működésének 
hiányát jelenti. Az adat megváltoztatásával, törlésével, hozzáférhetetlenné tételével megva-
lósított működési akadályoztatáson túl az adat számítástechnikai rendszerbe történő bevi-
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