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A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi 

Kutatóközpont közös szervezésében 2021. május 31-én került megrendezésre „A nyomozás 

szerepe a büntetőeljárásban – európai dimenziók” című nemzetközi konferencia. A szakmai 

rendezvény a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által koordinált „Az Európai 

Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények (a csalás, a korrupció, a pénzmosás és az Unió 

pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények) külső, belső és bűnügyi nyomozásának egyes 

kérdései, különös tekintettel az OLAF, EPPO, Eurojust és az Europol tevékenységére” című 

projekt1 nyitóeseménye volt, amely a veszélyhelyzetre tekintettel az online térben került 

lebonyolításra. Az alábbi beszámolóban a konferencián elhangzott angol és magyar nyelvű 

előadások rövid ismertetésére kerül sor. 

A nyomozás, mint a büntetőeljárás első szakasza – ha nem számítjuk az előkészítő eljárást, 

amely egyes esetekben a nyomozás megindításának megalapozását hivatott biztosítani – 

egyben az első alkalom, amikor a hatóságok szembesülnek a bűncselekménnyel. Éppen ezért 

bizonyos értelemben az eljárás legfontosabb szakaszáról beszélhetünk, hiszen a kriminalisztika, 

valamint a büntetőeljárási jog2 szabályainak betartásával végzett, szakszerű nyomozói munka 

elengedhetetlen a megalapozott vádemeléshez, illetőleg az igazságos bírói döntés 

megszületéséhez. 

A XXI. század egyik új kihívásaként ismerhetjük fel a határokon átnyúló bűnözés 

jelenségét, mely az államokat együttműködésre sarkallja a hatékony jogérvényesítés érdekében. 

A kialakult helyzetben esszenciálisnak mondható, hogy az Európai Unió tagállamai között 

minél gördülékenyebben valósuljon meg az Unió egyik „alappilléreként” szolgáló igazságügyi 

és belügyi együttműködés, így kiemelt figyelmet kell fordítani a tagállami nyomozó hatóságok 

munkájának összehangolására akár egymás között, akár az Uniós bűnüldöző szervekkel 

együttműködésben. A jogalkalmazás, és így az igazságszolgáltatás eredményességét 

 
 Tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai 

Intézeti Tanszék 
 Joghallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Demonstrátor, Bűnügyi Tudományok Intézete 
1 Nr. 101015428 — EUINVESTIGUNIMISKOLC. A projekt időtartama: 2021. április 1. – 2022. szeptember 30.  

Projektvezető: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár. Projektkoordinátorok és projektmunkatársak: Prof. Dr. Róth 

Erika intézetigazgató egyetemi tanár, Prof. Dr. Jacsó Judit tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Udvarhelyi Bence 

kari referens, adjunktus, Dr. János Andrea egyetemi docens; pénzügyi referens: Földessy Aranka, Juhász Edit. 
2 Hatályos hazai jogunkban a legfontosabb büntető-eljárásjogi normákat a 2017. évi XC. törvény tartalmazza, a 

nyomozás és a bírósági eljárást megelőző lehetséges eljárási aktusok részletes szabályait a 348-424 §§-ban 

olvashatjuk. 
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elősegítendő fontos, hogy az együttműködő tagállamok szakemberei érdemi diskurzust 

folytathassanak a hazájukban alkalmazott eljárási technikákról, módszerekről, ezáltal is 

megkönnyítve a kooperációt.  

Jelen konferencia és az általa megnyitott rendezvénysorozat e célt hivatott szolgálni. Külön 

kiemelendő, hogy a projektben 8 uniós tagország szaktekintélyei (Németország, Ausztria, 

Lengyelország, Görögország, Olaszország, Horvátország, Románia, Magyarország) vesznek 

részt, a nyitókonferencián a projekt kooperációs partnerei és meghívott szakértők tartottak 

előadásokat. Az esemény sikerét mutatja, hogy több mint 250 résztvevővel került 

lebonyolításra. 

 

A konferencia megnyitásaképp a Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. Horváth Zita köszöntötte 

a résztvevőket, valamint hangsúlyozta a projekt vezérgondolatának és nemzetközi vetületének 

fontosságát, amelyet követően az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Csák Csilla 

osztotta meg gondolatait a nyitókonferencia és az egész rendezvénysorozat jelentőségéről. Ezt 

követően karunk volt dékánja, Prof. Dr. Farkas Ákos, mint projektvezető vázolta fel a program 

célkitűzéseit, végül a Heidelbergi Egyetem professzora, a Miskolci Egyetem díszdoktora, Prof. 

Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker osztotta meg bevezető gondolatait. Hangsúlyozandó, hogy e 

rendezvénysorozat a Miskolci Jogi Kar által koordinált második kiemelt projekt az Hercule III. 

program finanszírozásában3, mely ezúttal a büntető anyagi jog aktuális kérdései után a 

büntetőeljárási jog releváns aspektusaival foglalkozik. 

A rendezvény két részt, azokon belül két-két szekciót foglalt magában. A délelőtti részben 

a nyomozás uniós dimenzióinak egyes kérdései, míg a délutáni órákban a nyomozás nemzeti 

dimenzióinak bizonyos szegmensei kerültek ismertetésre. 

Az első szekció – mely „A nyomozás uniós dimenziói – Általános kérdések” címet viselte 

– Prof Dr. Farkas Ákos vezetésével került lebonyolításra. A szekcióvezető úr a nyitóelőadás 

során hangsúlyozta a nyomozás, mint az eljárás első szakaszának kiemelt szerepét az eljárás 

sikeressége szempontjából, majd különbséget tett a szabályozás horizontális és vertikális 

dimenziói között. Hangsúlyozta annak szükségét, hogy az uniós tagállamok minél szorosabb 

együttműködést alakítsanak ki a nemzetközi bűnözés visszaszorítása érdekében, illetőleg 

szorgalmazta az együttműködési formák bővítése mellett a közös jogi nyelv (common 

grammar) mihamarabbi kialakítását. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker prezentációjában a különböző eljárási típusok 

(büntetőjog, kartelljog, adatvédelem) problematikáját feszegette. Rámutatott, hogy bár 

valamennyi jogág szerinti eljárás elsősorban a fehérgalléros bűnözés visszaszorítását célozza 

az uniós szinten is egyre inkább teret nyerő compliance szabályokkal egyetemben, a szabályok 

túlzottan különbözők. Kutatásának összegzéseképp felhívta a figyelmet a nemzetközi 

szabályozás elvi szintű hiányosságaira, utalva itt főként a bizonyítás felvételével, illetve az 

emberi jogok védelmével kapcsolatos alapelvek diszharmóniájára ez egyes területek között.  

Ezt követően Magyarország Legfőbb Ügyésze, Prof. Dr. Polt Péter engedett betekintést az 

Európai Unió gazdasági érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás gyakorlati 

nehézségeibe. Kiemelte, hogy különösen a pénzmosás eseteiben okoz nehézséget, hogy az 

alapcselekmény és a bűnös eredetű javak tisztára mosása rendszerint más államban történik, 

ezért kifejezetten fontos a bankközi kommunikáció. A témát érintve kitért a titkos 

 
3 Lásd „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – tekintettel a pénzmosásra, az 

adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekben és különös 

figyelemmel a cybercrime-ra - UNIMISKOLCPFI-786253” című projekt weboldalát: https://hercule.uni-

miskolc.hu/  

about:blank
about:blank
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információgyűjtés eszközeinek a büntetőeljárási törvénybe iktatása fontosságáról, valamint a 

megegyezés, mint tendenciaszerűen egyre nagyobb számban alkalmazott intézmény 

hasznosságáról. Hazánk nemzetközi bűnügyi együttműködését bemutatandó ismertette az 

USA-val kötött bilaterális megállapodás néhány részletét, továbbá európai téren az egyes uniós 

intézmények, mint az OLAF vagy a működését idén megkezdő Európai Ügyészség (EPPO) 

jelentőségét. Konklúzióként a teljes jogharmonizáció hiánya okán kiemelte az államok közti 

kölcsönös bizalom szerepét. 

 

Az uniós szabályozás speciális kérdéseit taglaló második szekció Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard 

Dannecker szekcióelnöksége alatt zajlott. Első előadóként Kai Sackreuther (Mannheimi 

Ügyészség) vezető ügyésze osztott meg értékes gyakorlati tapasztalatokat a vállalatok belső 

„átvilágításáról” Németországban. A vizsgálatokat részben szabályozza a 

„Verbandssanktionengesetz” nevű jogszabálytervezet, mely az együttműködő cégeknek 

engedményeket biztosít a büntetéskiszabás során. Fontos látni, hogy bár az átvilágítást gyakran 

független ügyvédi irodák csinálják, véleményük pedig szakvéleménynek minősül, az ügyészség 

feladata elhanyagolhatatlan az eljárás prudens lefolytatása érdekében, így hozzáférést kell 

biztosítani valamennyi vállalati adathoz az engedmények érdekében.  

A vádló nézőpontjába való betekintés után Prof. Dr. Gerson Trüg, gyakorló német ügyvéd 

a védő szemszögébe engedett bepillantást a cégeket érintő ügyekben. Tanulmányának alapját a 

Max Weber által kimunkált három védelmi modell, az aktív, a passzív büntetőjogi, illetve az 

adminisztratív védelem képezte. Tüzetesen tárgyalta ezek előnyeit, hátrányait és esetenként a 

vállalat és alkalmazottja közti viszonyt az eljárás során. Előadásából kitűnt, hogy a három 

alternatíva között nem alakítható ki sorrend, a legmegfelelőbb opció mindig az adott ügyben 

kerül kiválasztásra, azonban célszerű a stratégiát már a nyomozás korai szakaszában felállítani. 

Záró előadásában Prof. Dr. Richard Soyer, a Linzi Egyetem intézetigazgató professzora, 

aki egyben gyakorló ügyvéd is, bemutatta a büntetőjog és a compliance kapcsolatát Ausztria 

példáján keresztül. Egy hipotetikus történeti tényállással összefüggésben bemutatásra került a 

vonatkozó osztrák jog, különösen a Verbandsverantwortlichkeitsgesetz4 vonatkozó 

rendelkezései. A tanulmányból kitűnt, hogy az uniós szabályokkal összhangban felállított 

osztrák rendszer erősen ösztönzi a vállalatokat egy megfelelő compliance program kialakítására 

(ami nem kötelező), illetve az esetleges eljárás során az együttműködésre, vagyis célja 

elsősorban a generális, de különösképp a speciális prevenció elősegítése. Külön figyelmet kap 

ebben a rendszerben az eljárás előtti, alatti és utáni belső szabályzatok és intézkedések 

értékelése. 

 

A délutáni előadások sorozata Prof Dr. Róth Erika, a Miskolci Egyetem intézetigazgató 

professzorának szekcióvezetése mellett, Prof. Dr. Robert Kert, a Bécsi Közgazdaságtudományi 

Egyetem tanszékvezető professzorának prezentációjával indult, mely a különböző 

eljárásnemek közti átjárhatóságot járta körül. Miután a jogellenes gazdasági cselekmények 

vonatkozásában elhatárolásra kerültek a bűncselekmények és a szabálysértések meghatározott 

szempontok szerint, az előadó ismertette azt az Ausztriában általánosan elfogadott elvet, 

miszerint a bizonyítékok a folyamat gyorsítása érdekében felhasználhatók több eljárási típusban 

attól függetlenül, hogy milyen eljárás keretében keletkeztek, amennyiben a törvény nem 

tartalmaz explicit tilalmat erre nézve. Prof. Dr. Robert Kert végül felhívta a figyelmet a 

 
4 Szervezetek büntetőjogi felelősségéről szóló törvény. Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden 

für Straftaten (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz – VbVG) StF: BGBl. I Nr. 151/2005. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/151
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nemzetközi ügyekkel összefüggésben az általánosan elfogadott sztenderdek hiányára, és kitért 

az EPPO szabályozás implementálásával kapcsolatos érdekességekre.  

Ezt követően Siklós Márta, könyvvizsgáló és okleveles adószakértő (Partner, 

LeitnerLeitner, címzetes egyetemi docens) előadásában meghatározta a vállalati compliance 

tág jelentéstartalmát, rámutatott annak jelentőségére a belső vizsgálatokra fókuszálva. 

Interpretációjában a compliance a vállalatok belső védelmi mechanizmusához tartozik, amely 

védelmet jelent az adott cég „beteg sejtjeivel” szemben belső szabályzatok és ellenőrzések 

révén. Magyarországon ennek a módszernek még nincs régi hagyománya, viszont a 

multinacionális cégek révén már megjelent, és egyre növekvő igény mutatkozik szakemberek 

iránt. A vállalati compliance fő célja, hogy az adott cég munkatársait és vezetőit a jogszabályok 

betartására ösztönözze, és ezáltal hatékonyabbá tegye a működést. Ennek főbb eszközei: etikai 

kódex kialakítása, folyamatos belső képzések a munkatársak részére, rendszer belső audit, 

kötelező külső audit, eseti ellenőrzés és könyvvizsgálat, internal compliance team / chief 

compliance officer (megfelelés-ellenőrzési vezető) alkalmazása stb. Az előadó utalt arra is, 

hogy a vállalati compliance rendszer szabályszegés esetén a hatóságok nyomozati munkáját is 

támogatja. 

A compliance vállalati szempontú értékelése után Dr. Sántha Ferenc, a Miskolci Jogi Kar 

egyetemi docense és gyakorló ügyvéd osztotta meg tapasztalatait a védő szerepéről a jogi 

személyek ellen folyó büntetőeljárásokban. A téma bemutatása a 2001. évi CIV. törvény5 

legfontosabb rendelkezéseinek ismertetésével kezdődött a jogi személyek felelősségre-

vonhatóságát és eljárási jogait illetően. Ezután kerültek megvilágításra a védőügyvéd 

jogállására, jogaira és kötelezettségeire vonatkozó egyes szabályok, például a védő kötelező 

részvételének vagy kizárásának esetei. Zárásképp hangsúlyozta, hogy a jogi személyek elleni 

eljárások száma ugrásszerűen megnőtt, mióta egy 2008-as jogszabály-módosításnak 

köszönhetően a hatóságoknak kötelezővé vált kiterjeszteni az eljárást, amennyiben az adott 

bűncselekményben a jogi személy érintett. 

A szekció lezárásaként Assist Prof. Dr. Mirta Kuštan, a Zágrábi Egyetem oktatója 

ismertette a tárgyalt kérdéskör szabályozását a horvát jogban. A szekció osztrák előadójához 

hasonlóan itt is elhatárolásra került a nemzeti jog szerint büntető- és szabálysértési eljárás. 

Továbbá képet kaphattunk a specifikusan gazdasági- és pénzügyi bűncselekmények 

felderítésével foglalkozó (ISFI6), valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő 

bűncselekmények ügyében koordinációs és nyomozati hatáskörrel rendelkező szervezetekről 

(AFCOS7), azok működéséről, emellett röviden bemutatásra kerültek egyéb speciális 

bűncselekmény kategóriák eljárásában nyomozó hatóságok is. Összegzésében kiemelendő 

jelentőséget tulajdonított az előadó a horvát jog azon vonásának, miszerint a szabálysértési 

eljárásban megszerzett okirati bizonyítékok felhasználhatók egy esetleges büntetőeljárásban, 

míg a vallomásokból származó bizonyítékok esetében ez nem mondható el. Szintén ehhez 

kapcsolódóan érintette a párhuzamos eljárások és a ne bis in idem problematikáját. 

 

A negyedik, egyben utolsó szekciót Prof. Dr. Nagy Anita, a Miskolci Jogi Kar professzora 

vezette. A nyitóelőadást a Nagyváradi Egyetem dékánja, Assoc. Prof. Dr. Christian Mihes, 

valamint Assoc. Prof. Dr. Diana Cirmaciu docens tartotta. Az előadás fókuszában a 78/2000-

es sz. törvény állt, mely az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket 

szabályozza. A vonatkozó tényállások elemzése után sor került az ilyen ügyekben lefolytatott 

 
5 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről. 
6 Independent Sector for Financial Investigations (ISFI). Lásd bővebben a pénzügyi nyomozásokat végző speciális 

szervről: https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/Financial-investigations.aspx (2021.11.11.) 
7 Anti-Fraud Coordination Service (Csalás elleni koordinációs szolgálat) 
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speciális eljárási szabályok összegzésére. Végül az Európai Unió Bíróságának egyik legfrissebb 

ítélete8 került ismertetésre, mely előrevetíti a romániai szabályozás közeljövőben esedékes 

reformját. 

Folytatásképp a Krakkói Jagelló Egyetem oktatója, Assist. Prof. Dr. Beata Baran ismertette 

a nyomozásra vonatkozó jogszabályi kereteket. Megtudhattuk, hogy a lengyel jogban is 

elkülönül a pénzügyi érdekek védelme területén három eljárási modell: a büntetőjogi, a nem 

büntetőjogi és a belső eljárási modell. Kiderült továbbá, hogy a büntetőeljárásban 

felhasználható mindaz bizonyítékként, ami más típusú eljárás vagy belső vizsgálat során derült 

ki, emellett a büntetőeljárásban elbírált tényállás alapján is kezdeményezhető vállalaton belüli 

vizsgálat vagy audit a cselekmény felderítésének érdekében. 

A rendezvény utolsó előadását Assoc. Prof. Dr. Vincenzo Carbone (Római Egyetem) 

tartotta, amelyből megtudhattuk, hogy az olasz jog szerint a párhuzamosan folytatott büntető- 

és adóügyi eljárások nem sértik a ne bis in idem elvét, melyet ítéletében az olasz bírósági 

rendszer csúcsszerve is megerősített. Ennek oka, hogy a két eljárási nemnek eltérő célja van: 

az egyik a hiányt hivatott pótolni, míg a másik a büntetésre fókuszál. Az olasz szabályozás 

pikantériáját az adja, hogy habár a főszabály szerint a jogszabályellenes módon nyert bizonyíték 

nem használható fel a büntetőeljárásban a törvény szerint, az olasz legfelsőbb bíróság kimondta, 

hogy mégis indulhat adóügyi eljárás ilyen bizonyíték alapján, sőt az eljárásban azonos súllyal 

vehető figyelembe, mint a legálisan szerzett bizonyítékok. 

A konferencia eredményeit a Zürichi Egyetem tanszékvezető professzora, Prof. Dr. iur. 

Frank Meyer összegezte, majd zárásként Prof. Dr. Farkas Ákos projektvezető osztotta meg 

velünk gondolatait az esemény jelentőségéről. 

Az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek van egy különleges varázsa, ahogy a 

büntetőjogászság képviselői számos európai országból – még ha csak online térben is – 

összegyűlnek egy napra, hogy egy különösen aktuális problémakör tárgyában ismertessék 

egymással saját perspektíváikat, és felhívják egymás figyelmét a nemzeti szabályozások 

különlegességeire. Egy ilyen alkalom mind az elméleti, mind a gyakorlati szakember 

szemüvegén keresztül érdemes a figyelemre, ugyanis kiváló ösztönzője lehet további 

összehasonlító kutatásoknak, ezáltal segít feltárni az egyes államok eltérő joggyakorlatát, és 

belátható időn belül segíthet a jogrendszerek közelítésében. Ez utóbbira a határokat nem ismerő 

bűnözés korában minden eddiginél nagyobb szükség van a büntetőeljárások hatékonyságának 

érdekében. Mindemellett joghallgatók számára is kiváló lehetőség, hogy részt vegyenek 

egyelőre megfigyelőként, a későbbiekben potenciálisan előadóként a nemzetközi tudományos 

életben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Az EUB által a C-83/19. sz. az Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” és társai kontra Inspecţia 

Judiciară és társai ügyben 2021. május 18-án hozott ítélet. 
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A konferencián elhangzott előadások a Miskolci Jogi Kar hivatalos YouTube csatornáján 

megtekinthetők. A projekt további eseményeiről és az elért eredményekről az 

EUINVESTIGUNISMISKOLC projekt weboldalán kaphatnak bővebb információt az 

érdeklődők (https://euinv.uni-miskolc.hu/). 
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