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az informatikai bűnözés általános jellemzőinek feltárására 2019-ben a budapesti kerületi 
ügyészségeket érintő aktakutatást végeztem. a kutatás során nyolc szervezet 2013 és 2018 
között lefolytatott, informatikai bűnelkövetéssel kapcsolatos eljárásainak áttekintésére nyílt 
lehetőség. e kutatás eredményeinek kiértékelése a magyar kriminológiai társaság 2019. no-
vember 15-én tartott éves konferenciájának időpontjában még folyamatban volt, mindazo-
náltal az adatfelvétel során realizálódó tapasztalatok, a felvetődő kutatási kérdések összefog-
lalása és az informatikai bűnelkövetési magatartások általános jellemzőinek bemutatása le-
hetővé vált. előadásommal, illetve a jelen tanulmány elkészítésével e résztapasztalatok átte-
kintésére, valamint a hazai informatikai bűnözés alapvető jellemzőinek megfogalmazására 
vállalkozom.

1. a kutatás fogalmi kérdései
az informatikai bűnelkövetés csoportosítását tekintve találkozhatunk különböző megoldá-
sokkal, amelyek a bűnözés online térhez való viszonyát kívánják rendezni (parti 2009, 373). 
ezen elkülönítések némelyike aszerint tesz különbséget, hogy a számítógép a bűncselek-
mény eszköze csupán, vagy annak egyben tárgya is, így az elkövetés magát az információs 
rendszert célozza-e. más megközelítések a bűnözés és az online platformok használatának 
fejlődését, egyfajta professzionalizálódási folyamatként értékelik (Wall 2007, 288). az újabb 
megoldások egy harmadik szemléletet képviselnek, a bűnelkövetést az elkövetési magatar-
tás jellemzői szerint csoportosítják. ezen elkülönítés részeként funkcionál az europol éves 
online bűnözési jelentésében2 a cyber-dependent (kibertér-függő bűnözés) csoportjának al-
kalmazása, illetve e felfogást viszi tovább kranenbarg, holland kriminológus bináris elkülö-

1  a nemzeti média- és Hírközlési Hatóság, médiatanács, médiatudományi Intézetének munkatársa; 
2  Internet organisedCrimeThreatassessment (IoCta) 2019.
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nítése is. eszerint a számítógéphez kapcsolódó olyan bűnelkövetési formák, amelyek a fel-
használói tudást meghaladó informatikai készségeket (mondhatni szakértői tudást) igényel-
nek, jelentik a bűnözés kibertér-függő ágát. beszélhetünk továbbá olyan bűncselekmények-
ről, amelyek tekintetében az online tér, mint kommunikációs felület funkcionál csupán és 
elsősorban az általános technológia használatot feltételezve cyber-enabled (kibertér által elő-
segített) bűnelkövetési formákat tartalmaznak (kranenbarg, 2018).

a két csoportba tartozó elkövetési magatartások különválasztása nehézkes, így annak egy-
értelmű alátámasztása, hogy a két csoport egymástól teljesen elkülöníthető nem lehetséges 
egyértelműen. ennek ellenére az informatikai bűnelkövetési magatartások hazai feltérképezé-
séhez szükség van az informatikához kapcsolódó büntetendő cselekmények elhelyezésére e bi-
náris elkülönítésben, különös tekintettel a kibertér-függő cselekmények máig perifériára szo-
rult területének magyarországi elemzéséhez. e szükséglet oka a cselekmények elkövetési maga-
tartásainak speciális bűnmegelőzési szemlélethez kapcsolása, annak érdekében, hogy ezen elté-
rő elkövetési jellegzetességek önállóan képezhessék a speciálprevenció origópontját.

a kutatás szükségességének kiindulópontja volt továbbá a specializált tudást igénylő cse-
lekmények aluldefiniáltsága és a hazai példák csekély ismerete (gyaraki, 2019). ennek kö-
vetkeztében hazánkban, annak ellenére, hogy számos kutató foglalkozik az informatikai bű-
nözés kriminológiai és jogi problémáival, a kibertér-függő bűnözésről csupán kis számú kéz-
zel fogható információval rendelkezünk. ennek oka kettős: egyrészt a látencia mértékéből 
kifolyólag a kriminológiai kutatások a kriminálstatisztika helyett gyakran a biztonságtech-
nikai vállalatok által elkészített éves jelentésekre támaszkodva térképezik fel a jellemző ten-
denciákat, így elszakadva nem csupán a büntetőjogi keretektől, hanem a bűnüldözési sta-
tisztikai adatoktól is. másrészt, a büntetőjogi tényállások és a kriminológiai tipizálás (ha-
sonlóan a fehérgalléros bűnözéshez az elkövetési magatartások tényállásokon átívelő jelle-
ge okán) jelentős eltérései miatt a rendelkezésre álló nyomozóhatósági dokumentumok he-
lyett elsősorban a külföldi kutatások példáira, adataira, a külföldi elkövetési magatartások 
jellemzőire támaszkodva határozzák meg az informatikai bűnözés aktuális helyzetét, volu-
menét és összetételét.

e két ok következményeként a kibertér-függő bűncselekmények kutatásának egyik alap-
vető hiányossága, hogy nélkülözi azokat az empirikus adatokat, amelyek a hazai bűnelkö-
vetési gyakorlatok ismereteire rálátást biztosíthatnak, kiegészítve és árnyalva ezzel a külföl-
di statisztikákban szereplő, gyakran eltérő szempontrendszer alapján kialakított adathalma-
zokat. párhuzamosan ez azt is jelenti, hogy hiányzik a hazai kibertér-függő bűnözés legel-
terjedtebb elkövetési magatartásainak ismerete, így a hazai példák csupán kis mértékben tá-
masztják alá a nemzetközi kutatási eredményekből származtatott konklúziókat.

a hazai kutatási eredményekkel, így a nyomozóhatósági akták áttekintésével kapcsolat-
ban a feljelentési hajlandóság, az áldozattá válás felismerésének hiánya és a biztonsági ipar 
primátusa a megelőzésben, az igazságszolgáltatási számadatok és a valós bűnelkövetési gya-
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korlatok közötti eltéréseket okoz. Így ennek következtében például az ügyészségi aktakuta-
tásból kinyerhető eredmények csupán fenntartásokkal alkalmazhatók az összbűnözés mor-
fológiájának meghatározásához.

Végül a kutatás elméleti megalapozása során az áttekintett szakirodalomban megtalálha-
tó legelterjedtebb elkövetési magatartások és a 2012. évi büntető törvénykönyv (a továb-
biakban: btk.) tényállásainak összevetése segítségével láthatóvá váltak azok a kibertér-füg-
gő bűnelkövetésre jellemző elemek, amelyekhez viszonyítva meghatározhatóvá váltak a ku-
tatás fókuszában lévő vizsgálandó tényállások. az informatikához kapcsolódó speciális tu-
dást igénylő tényállások ennek értelmében a btk. 423. § és 424 §-a, amelyek a kranenbargi 
csoportosítás szerint tartalmukat tekintve a kibertér-függő bűnelkövetés tényállásai, míg a 
kutatás jelentős részét képezi a btk. 375. §-ába tartozó információs rendszer felhasználásá-
val elkövetett csalás tényállásának vizsgálata, amely a kutatás prekoncepciója szerint a két ti-
pológia határmezsgyéjén lévő szakasz, így az ebbe tartozó elkövetési magatartások és az el-
követők cselekménye lehet akár hagyományos bűncselekmény is, amely nem hordoz a ki-
bertér-függő bűnelkövetésre utaló jellemzőket. ez a kutatás alapjaként alkalmazott tipoló-
gia kereteinek szétfeszítését is jelenti egyben, amelyre az ügyészségi példák is alátámasztásul 
szolgálnak a későbbiekben (Varga, 2019).

a kutatás részét képezik továbbá a btk. 392. és 394. §-ai, amelyek a készpénz-helyet-
tesítő fizetési eszközökhöz kapcsolódó bűnözés informatikai bűnözéssé válásának vizsgála-
tát jelenti.

az aktakutatás két fő kutatási kérdése:
1. a budapesti kerületi ügyészségek aktáiban hogyan jelenik meg a kibertér-függő bű-

nözés?
2. Lehetséges-e a kranenbargi csoportosítás elemeit felfedezni a vizsgált budapesti ügyek 

tekintetében?

2.  az aktakutatás néhány tapasztalata

a kutatás célja a hazánkban ismertté vált informatikai bűncselekmények jellegzetessége-
inek feltárása, kategorizálása, az elkövetési módszerek áttekintése és a bűnelkövetési ma-
gatartások informatikai elkövetőre jellemző motívumainak azonosítása. a kutatás a 2013-
2018. években indult és a lezárt ügyek (nyomozás megszüntetés is) elemzését tartalmazza. 
az adatfelvétel két időintervallumban zajlott: míg budapest III., V. és XIII., VIII., IV és XV. 
kerületi ügyészségek aktáit 2019. április 1. és május 31. között, addig budapest VI-VII. 
IX., XI. és XXII., XIV. és XVI. kerületi ügyészségeinek aktáit 2019. július 1. és augusztus 
31. között tekintettem át. a nyolc kerületben összesen 282 büntetőeljárás elemzésére nyílt 
lehetőségem.
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1. számú ábra: A kutatásban vizsgált ügyek számának kerületek közötti százalékos el-
oszlása

az áttekintett ügyek kiemelkedő számban voltak az V. és XIII. kerületi ügyészségen, va-
lamint a XIV. és XVI. kerületi ügyészség is felülreprezentált volt a mintában. előbbi az ösz-
szes ügy 30%-át, míg utóbbiban 20%-át jelentette, azonban ezek összetétele jelentős eltérést 
mutatott. az V. és XIII. kerületi ügyészségen az információs rendszer vagy adat megsértése 
tényállás alá tartozó esetek száma volt kiemelkedő, amelynek oka, hogy e cselekmények fel-
jelentői között gyakran olyan társaságok, cégek, ügyvédi irodák szerepeltek, amelyek szék-
helye az adott területen volt megtalálható. az ügyek jelentős részében ugyanakkor magán-
személy sértettel is találkozhattam, amely esetekben személyes email címre, vagy közösségi 
média profilba való belépéssel valósult meg a jogsértés. arra ugyanakkor nincs kézzelfogha-
tó magyarázat, hogy e jelszókifürkészéssel és jogosulatlan belépéssel megvalósuló jogsértések 
miért szerepelnek kiemelt mértékben budapest belvárosában, míg számuk elenyésző más 
kerületekben. erre a kriminológiai kutatások gyakran a feljelentési hajlandóság alacsony 
mértékét hozzák fel érvként, azonban a kerületenkénti eltérést e jelenség sem indokolhatja.

kisebb kiugrásra van példa továbbá a IX. kerület esetében, tekintve, hogy a fővárosi fő-
ügyész 4/2012. számú körlevele 11. §. (4) bekezdésének g) pontjára figyelemmel 2016-tól 
az információs rendszer vagy adat megsértése tényállást megvalósító cselekmények esetében 
az e kerületben működő gazdasági bűnügyek részlege rendelkezik hatáskörrel. a kutatás 
időintervallumában azonban a 2016-ban megindult és 2018-ban lezárult ügyek száma igen 
csekély mértéket képvisel, azok lezárására a kutatás végéig nem került sor.
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2. számú ábra: Tényállások megoszlása

a tényállások statisztikai adatainak vizsgálata során prioriás volt a szakirodalom alapján a 
kibertér-függő bűnözés kategóriájához közel álló tényállások vizsgálata, így a kutatás az ösz-
szes e kerületekben fellelhető 423. § és 424. § alapján lefolytatott eljárást tartalmazza, míg a 
szakirodalmi vizsgálódás során kialakult prekoncepció értelmében a 375. §-ba tartozó ügyek 
csekélyebb jelentőségűek voltak. utóbbi eljárások kiemelkedő száma és a kutatás szempont-
jából másodlagos jelentősége folytán az ügyészségeken minimum 10 akta áttekintésére kér-
tem engedélyt, így az elemzés nem terjed ki az összes rendelkezésre álló aktára. ugyanakkor 
a két informatikai tényállás alacsony száma (az összes ügy 32, illetve 1%-a) okán a kutatás 
lehetőséget adott a célként megfogalmazott 80 darab, 375. §-ba tartozó ügy helyett közel 
180 eset áttekintésére (ez az összes ügy 63%-a).3 ezen ügyek elemzése az adatfelvétel végé-
hez érve mégis fontossá vált, tekintve, hogy azok tartalmuk miatt segíthetnek a korábbi írá-
somban felvetett dilemmát árnyalni, miszerint az információs rendszer felhasználásával el-
követett csalás a kranenbargi tipológia két csoportja közé ékelődve jó példája az informati-
kai tényállások és a kriminológiai csoportosítások eltéréseinek.

3 a mintában szereplő 180 akta a kutatás idején rendelkezésre bocsátott eseteket tartalmazza, a kutatásban sze-
replő aktaszám azonban nem fedi le az ügyészségeken átmenő teljes ügyforgalmat. Így egyes kerületekben az 
elérhető összes akta áttekintésre került az adott évekre vetítve, míg máshol csupán annak töredéke. ennek 
oka többek között, hogy a keresendő akták egy részével kapcsolatban ügyintézési folyamatok zajlottak, 
amely az ügyészségi aktakutatás sajátos jellemzőjének tekinthető. mindezen okok ellenére az írásban szerep-
lő eredmények es az aktaelemzés megállapításai ugyan nem reprezentatív módon, de érvényesek a 2016 és 
2018 között a budapesti kerületi ügyészségek által lefolytatott informatikai bűnözéssel kapcsolatos esetekre. 
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az adatgyűjtés korlátját jelenti, hogy az informatikai bűnözés kutatása szempontjából 
kiemelt fontosságú, információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 
cselekményből csupán két akta állt rendelkezésre, illetve a készpénz-helyettesítési fizetőesz-
közökkel kapcsolatos akták száma is elenyésző volt.

3. az aktakutatás részkonklúziói

az adatfelvétel lezárultát követően az aktakutatás eredményei kiértékelésének célja a lefoly-
tatott eljárások részleteinek áttekintésével meghatározni, hogy mely tipikus elkövetési ma-
gatartások esetében beszélgetünk kibertér-függő, illetve mely esetekben kibertér által előse-
gített bűnözésről. ezen információk kinyerése azonban nem elsősorban a statisztikai adatok 
értelmezésével, mindinkább a történeti tényállások, a tanúvallomások és az elkövetői adatok 
kiértékelésével lehetséges. a kutatás fókuszát kissé szélesítve az aktakutatás rávilágít továbbá 
olyan büntetőeljárási nehézségekre, amelyek nem csupán a kibertér-függő bűnözés nyomo-
zását, hanem a cselekmények felszínre kerülését is nehézkessé teszi. 

az információs rendszer vagy adat megsértése cselekmények áttekintése során a kuta-
tásban megfogalmazott hipotézis, miszerint e cselekmények tartalmazzák magyarországon 
a kibertér-függő bűnözés legjavát, megdőlni látszik (Varga, 2019). a tényállás első változa-
ta, a 2004-ben hatályba lépett tényállás kifejezetten az információs rendszerekbe való jogo-
sulatlan behatolás, a bent maradás, és különösen a rendszerek működésének megzavarását 
követő felelősségre vonhatóság megteremtését célozta. ehhez képest az aktakutatásban átte-
kintett eljárások két nagy csoportra oszthatók. Legnagyobb számban szerepelnek azok a már 
említett cselekmények, amelyek valamely hozzátartozó, családtag, munkatárs stb. jelszavá-
nak – hagyományos módon történő – kifürkészését jelentik. erre példa4 az a 2016 januárjá-
ban történt eset, amely során a vádlott megkérte a vele barátságban lévő sértettet, hogy sa-
ját email címével készítsen egy uber regisztrációt, amelynek segítségével kedvezményt vehet 
igénybe a tettes. e kérésnek a sértett eleget tett, ugyanakkor pár nappal később az elkövető 
a megadott jelszóval sikeresen belépett a sértett email fiókjába, amelyet akkor annak tulaj-
donosa nem észlelt. ezt követően 2016 júniusában a terhelt böngészője megjegyezte a tárolt 
adatokat, amellyel akaratán kívül ismételten belépett a fiókba, majd törölte az erről küldött 
értesítőt az érintett email fiókból. a sértett feljelentése – amely tartalmazta a google által 
megküldött jogosulatlanul belépő személy Ip címét – és a nyomozás eredményeként az el-
követéskor 22 éves vádlottat a pesti központi kerületi bíróság tárgyalás mellőzésével infor-
mációs rendszer vagy adat megsértésének vétsége (423. § (1) bekezdés) és annak bűntette 

4 a vizsgálat tárgyát képező akták az anonimizálás érdekében újraszámozásra kerültek, az aktaszámok en-
nek megfelelően szerepelnek a tanulmányban.
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(423. § (2) b) pont) miatt 1 évre próbára bocsátotta. a bíróság ítéletében figyelembe vette 
a fiatal rendezett családi körülményeit, büntetlen előéletét és a bűncselekmény csekély tár-
gyi súlyát, így – követve a hasonló esetekben alkalmazott gyakorlatot – megfelelőnek látta a 
minimális tartamú intézkedés alkalmazását.5

a cselekmények másik kisebb csoportja a feltehetően felhasználói szintet meghaladó tu-
dás segítségével történő behatolások. erre példa az a 2015 augusztusában elkövetett cselek-
mény, amely során az ismeretlen tettes tisztázatlan körülmények között belépett egy torrent 
oldal adminisztrátori felületére, ahol eltulajdonította a vezetőség jelszavait, majd azok segít-
ségével hozzájutott az ügyfelek adataihoz is. ezt követően az elkövető kiírta az üzenőfalra, 
hogy a felhasználókat törölni fogja, és azok személyes email címeire üzeneteket fog külde-
ni. a nyomozás során kiderült, hogy az oldalra való belépéshez ún. zombi-számítógépeket 
is igénybe vettek, amelyek külföldön található Ip címekre mutattak. a nyomozást a 423. § 
(1) bekezdése alapján folytatták le, amelyet nyomozati szakban „tettes nem megállapítható” 
jelzéssel függesztettek fel és zártak le később. eltérően az előbbi példától egyértelmű, hogy 
a behatoláshoz, az adminisztrátori adatok megszerzéséhez és az oldal tartalmának megvál-
toztatásához a felhasználói szintű technológiahasználatot meghaladó tudás szükségeltetik, 
amely akár a zombik hálózatot üzemeltető szoftver ismeretében, akár a honlap sérülékeny-
ségeinek, a hátsó ajtók kihasználásából is kitűnik. az ügy érdekessége továbbá, hogy itt – a 
ma általános, elsősorban anyagi motivációjú informatikai bűnözéstől eltérően – szinte kivé-
teles módon nem az anyagi javak eltulajdonítása, így például bankkártya adatok megszerzé-
se volt a cél. sajnos a felderítés sikertelensége következtében az elkövető mögöttes szándé-
kára nem derült fény.6

természetesen mindkét csoport esetében beszélhetünk a kibertérrel való szoros kapcso-
latról, így az cselekmények a kibertér-függő bűncselekményekhez tartozhatnak. ennek el-
lenére az első csoport esetében a tettes mégis inkább a kibertér által elősegített cselekmények 
elkövetője, tekintve, hogy a belépés egyrészt nem igényelt technológiai ismereteket, így a 
jelszót önkéntesen adta meg a sértett,7 másrészt pedig nem célozta a sértett adatainak eltu-
lajdonítását, megkárosítását. a második csoport ezzel szemben egyértelműen kibertér-füg-
gő bűncselekmény, hiszen az informatikai rendszer védelmének kijátszását, az abban tárolt 
adatok szisztematikus eltulajdonítását célozta, illetve az elkövetési magatartás is tipikus ki-
bertér-függő elkövetésre utal.

5 913. sz. akta
6 5136. sz. akta
7 az információs rendszerbe történő belépéshez szükséges jelszó megszerzésének e mozzanatát a szakiro-

dalom a „socialengineering” kifejezéssel illeti, ugyanakkor a 913. sz. aktában szereplő eset során a jelszó 
megszerzése kezdetben nem a jogosulatlan belépés szándékával történt, azzal csupán később egészült ki.  
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Láthatóan a két csoport elválasztásánál a cselekmény eszköze és tárgya szerint, valamint 
az elkövetési magatartás sajátosságai, így kiemelten az elkövetéshez szükséges informatikai 
készségek szerint lehet különbséget tenni. ennek következtében a kranenbargi értelemben 
látszólag kibertér-függő bűncselekményként definiált email belépés elkövetési sajátosságait 
tekintve mégis a kibertér által elősegített cselekményt elkövető, hagyományos bűnelkövetői 
kvalitású személyt feltételez. kranenbarg tehát a két bűnelkövetői kategória között a tech-
nológiai ismeretek szintje szerint is különbséget tesz, így a felhasználói és a professzionális 
tudás birtoklása közötti eltérés fundamentális jelentőségű (kranenbarg, 2018).

Végül érdemes szót ejteni a már korábban említett információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás egyes eseteinek csoportosítási kérdéseiről. e tényállás csoportosítása is két-
rétű. tekintve, hogy e bűncselekmények egyértelműen az anyagi haszonszerzést célozzák, el-
sősorban elkövetési magatartásukban mutatnak nagy különbséget.

a kutatás jelenlegi állása szerint, e tényállás esetén a vizsgált cselekmények körülbelül 
85%-ban valamely eltulajdonított bankkártya felhasználását jelentik. ennek két fő formá-
ja van: egyik a lopás során eltulajdonított bankkártyák bankautomatákban történő haszná-
lata (pl. a kártyára ragasztott, vagy a pénztárcában tárolt pin kódok segítségével), míg má-
sik a szintén hagyományos úton eltulajdonított bankkártyákon lévő adatok online vásárlás-
ra történő felhasználása. e cselekmények elkövetési magatartásukban teljes egészében a ki-
bertér által elősegített bűncselekmények kategóriájába tartoznak, tekintve, hogy felhaszná-
lói szintet meghaladó technológiai készégeket nem igényelnek, sőt gyakran szűk értelemben 
vett kibertérhasználatot sem. erre példa az a 2012 februárjában történt eset, amikor a tettes 
a neki szállást biztosító sértett bankkártyáját eltulajdonította, majd azzal online vásárlásokat 
kezdeményezett, amelyből közel 270 000 forint értékű volt sikeres és 130 000 forint értékű 
sikertelen. a bíróság az elkövetőt 210 000 forint pénzbüntetésre ítélte.8

a 375. §-ba tartozó ügyek másik csoportja az bankkártyaadatok technológiai eszközök-
kel történő eltulajdonítása és felhasználása. ezeknél a cselekményeknél felmerül, hogy az 
adathalászat segítségével végrehajtott adatszerzés, vagy annak kísérlete nélkül a 423. §-ba 
tartozó ügy, míg a kártyaadatok használata, így az elmentett adatokkal történő vásárlás, vagy 
azok árusítása megvalósítja az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást. erre 
példa az a 2014 augusztusában elkövetett cselekmény, amely során a bolgár nemzetiségű 
tettes a vádiratban meghatározott típusú bankautomatákra szerelhető mágnesszalagleolvasó 
eszközt, a pIn kódok leolvasásához rejtett mikrokamerát és az adatokat feldolgozni képes 
szoftvert vásárolt, majd ezeket magyarországon a készülékekre helyezte, hogy azokról bank-
kártya adatokat gyűjtsön. az így megszerzett adatokat egy szervezett elkövetői körben lévő 
ismeretlen személyeknek – feltehetően Vietnám területére – továbbította, ahol hamis bank-
kártyákat készítettek a megszerzett adatok felhasználásával. az elkövetőt a nyomozás során 

8  812 sz. akta
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elfogták és többek között információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény elkö-
vetéséért, mint bűnsegédet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának vétségében, 
mint társtettest, valamint bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz hamisításának elősegítése vétségben, mint tettest 1 év 3 hónap börtönben le-
töltendő szabadságvesztésre ítélték.9

e cselekmény az előző példában szereplő haszonszerzési célzat egyezősége ellenére is je-
lentős eltérést mutat az elkövetés tartalmát és az kártya adatok későbbi vásárlásra való felhasz-
nálását tekintve. e cselekmény elkövetéséhez egyértelműen szükséges a felhasználói kompe-
tenciát meghaladó informatikai készség, amely a hardverek elhelyezését és a szoftver futtatá-
sát, értelmezését is jelenti egyben. Így e cselekmény annak ellenére, hogy a kranenbargi ér-
telemben inkább a kibertér által elősegített bűncselekményekhez tartozna, mégis inkább a 
kibertér-függő elkövetési módszerekhez áll közelebb.

a csoportosítás árnyalásának további példája egy olyan eset, amely részben mindkét ka-
tegória jellemzőit tartalmazza. az eset során az elkövető egy külföldi internetes oldalról le-
töltött, oda ismeretlen módon feltöltött bankkártyaadatok felhasználásával indított online 
vásárlásokat 2013 januárjától. Cselekménye ezen része elsősorban kibertér által elősegített 
cselekmény, azonban a tranzakciók során az elkövető egyrészt folyamatosan igyekezett el-
fedni Ip címét, amelyek megváltoztatásával a lebukást igyekezett elkerülni. továbbá a bank-
kártya adatokat tartalmazó weboldalról letöltött egy botnet ágens programot, amely egy 
olyan számítógépes vírusok által létrehozott hálózat, ami internetes jelszavakat, interne-
tes banki forgalom adatait gyűjti össze és küldi el a vírus gazdájához. a tettes az így gyűj-
tött adatokat fájlba rendezve tárolta számítógépén.10 a cselekmény ezen része így láthatóan 
a kibertér-függő bűnözés csoportjába tartozik, jelezve a két kategória szoros összefüggéseit, 
ugyanakkor rávilágít azok általános különbözőségeire is. 

ezen 423. §-ba és 375. §-ba tartozó példák segítségével láthatóvá válik, hogy bizonyos 
cselekményeknél a bűnelkövetési magatartások elkülönítése egyértelmű, hiszen azok egy ré-
szében nincs szükség informatikai kompetenciákra, gondolva itt egy egyszerű email fiók-
ba való belépésre a kifürkészett jelszóval, vagy egy lopott bankkártyával való fizetésre. más 
cselekmények esetében ugyanígy felfedezhetők azok az elkövetési jellegzetességek, amelyek 
vagy egy program professzionális használatát, vagy kifejezetten programozói tevékenységet 
igényelnek. Vannak ugyanakkor olyan cselekmények – mint azt az utolsó példa mutatja – 
ahol az elkövetési magatartások mindkét kategória részelemit tartalmazzák, így átívelnek a 
két szélsőéges kategória között. e cselekmények elkövetői, technikai tudásuk szükségessége 
okán azonban mégis inkább a kibertér-függő bűnelkövetés területét gyarapítják.

9 929 sz. akta
10 678. sz. akta
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3. összefoglalás

az előadásban, valamint jelen írásban foglalt meglátások – a teljesség igénye nélkül – a kör-
vonalazódó tendenciák felvillantására szolgálnak. mint az a fentiekből látható, számos olyan 
elhatárolási kérdés vetődik fel, amelynek szilárd határokat húzni nehéz. az informatikai bű-
nözés területe a hazai példákon keresztül vizsgálva is kifejezetten szerteágazó formát ölthet. a 
kibertér-függő és a kibertér által elősegített cselekmények elkövetési magatartás alapú elkülö-
nítése számos átfedést mutat. míg vannak olyan elkövetési magatartások, amik a magasabb 
szintű informatikai tudás szükségessége okán egyértelműen megalapozzák informatikai bűn-
elkövető kategóriájába tartozást, addig egyes cselekmények nyilvánvalóvá teszik, hogy példá-
ul egy bankkártya használata, vagy egy online vásárlás nem jelent a hagyományos bűnelköve-
tői magatartásoktól eltérést, mindössze a technológia fejlődése tette szükségessé ezen eszkö-
zök használatát, vagy könnyítette meg a cselekmények elkövetését (Varga 2019). 

a magyarországi bűnözési adatokat tekintve, már a kutatásban szereplő kevés infor-
mációból is látható, hogy hazánkban túlsúlyban vannak a hagyományos bűnelkövetési 
módok, így az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás uralja az ügyészségi 
gyakorlatot. e cselekményeken belül is inkább a hagyományos lopáshoz hasonló elköve-
tői magatartásokról beszélhetünk. emellett vannak természetesen olyan cselekmények is, 
amelyek már igényelnek a kibertér-függő bűnözéshez szükséges kompetenciákat, ugyan-
akkor ezek száma a kutatásban szereplő összes akta kis részét teszi ki. fontos megjegyezni 
továbbá, hogy az információs rendszer vagy adat megsértése tényállásról sem beszélhetünk 
az informatikai bűnözés szabályozásának origójaként, hiszen a cselekmények jelentős ré-
sze szintén nem igényel az informatikai bűnelkövető kategóriájába eső elkövetőt és infor-
matikai kompetenciát. 

mindez azért fontos, mert annak ellenére, hogy e tényállások lefedik az informatikai 
bűnözés minden formáját, a büntetőjog nem tesz különbséget az elkövetési magatartások 
között tudás- és motiváció alapján. a büntetéskiszabási gyakorlat és a bűnmegelőzés szá-
mára mégis nélkülözhetetlen az elkövetők és az elkövetési magatartások eltérő kategorizá-
lása, tekintve, hogy e két információ elősegítheti a büntetőtudományok számára ismeretes 
elkövetési módok és azok kriminológiai értelmezése közös halmazban történő vizsgálatát. 
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