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Abstract 

 

By the middle of the 19th century, the socio-economic cooperation between the states has 

reached the level finally that made possible for the states to think about cooperation even in 

criminal matters. As far as the criminal law is concerned, it is also true that the generally 

recognized rules of international law, international conventions and the applicable national law 

serve as legal framework in the international relations. As the delinquency on international level 

becomes more and more frequent and severe, the needs of states for fighting against crime 

grows further and further, and crosses the state borders. 

The numbers of means of international cooperation in criminal matters grow larger. The legal 

assistance, and extradition were available. Furthermore, the taking-over and transfer of the 

monitoring of conditionally convicted or conditionally discharged persons and the taking-over 

and transfer of the execution of custodial sentences and detention orders were also introduced. 
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Bevezető gondolatok 

 

Az államok közötti társadalmi, valamint gazdasági együttműködés lényegében csak a 19. 

század közepére érte el azt a szintet, hogy államok közötti bűnügyi együttműködésről lehessen 

beszélni. A büntetőjog tekintetében is elmondható, hogy a nemzetközi kapcsolatok alapját a 

nemzetközi jog általánosan elismert szabályai, az államközi egyezmények és a belső jog adják. 

Minél elterjedtebbé vált a bűnözés nemzetközi szinten, annál inkább nőtt az igény arra, hogy 

az államok ne csak saját határaikon belül lépjenek fel ellene. Az évek múlásával váltak a 

nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségei is, hiszen eszközként rendelkezésre állt immár 
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a jogsegély, a kiadatás, de a büntetőeljárás, valamint a feltételesen elítéltek, vagy szabadságra 

bocsátottak felügyeletének átvétele és átadása is megjelent.1 

A nemzetközi bűnügyi együttműködés egy folyamatosan változó terület, hiszen a 

szolgáltatások elérését szolgáló, valamint az állampolgárok más országokba való mozgásának 

megkönnyítését elősegítő újításokat, eszközöket a bűnelkövetők is figyelemmel kísérik, és ki 

is használják azokat. Egyébiránt a nemzetközi bűncselekmények kapcsán a szervezett bűnözés 

felerősödése is megfigyelhető, mely újabb és újabb akadály és egyre nehezebb helyzet elé állítja 

a bűnüldöző szerveket. A nemzetközi bűnügyi együttműködésen belül is jelentős fejlődésen 

ment keresztül a jogsegély típusú együttműködés, amely tekintetében az Európai Unió – mint 

a világ jogsegélyforgalmának túlnyomó részét lebonyolító rendszer – kiemelkedő szerepet 

játszik. Az uniós jog kialakulása és fejlődése önmagában is megköveteli a tagállami 

intézményrendszerek közötti együttműködést, és az Európai Unió, mint jogalkotó biztosítani is 

kívánja az igazságszolgáltatás rendszerén belül a nemzeti bíróságok, az ügyészségek, valamint 

a nyomozások elvégzéséhez szükséges rendőri szervek közötti összefogást. Tekintettel arra, 

hogy egyre népszerűbb egy Európai Unión belüli, egységes büntetőjog gondolata, fokozott 

kooperáció kialakítására, és a szupranacionalitás elve szerinti uniós jog megalkotására van 

szükség. Mindezzel összefüggésben azonban felmerül az igény a büntetőeljárás garanciáinak 

és a büntetés-végrehajtás feltételeinek a harmonizációjára.  

Tanulmányom elsődleges célja a nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszerének 

áttekintése. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg számos lehetőség áll az államok rendelkezésére 

a határokon átnyúló bűnözés megelőzése, üldözése tekintetében, s ez folyamatosan fejlődik. 

Ezen fejlődő tendencia bemutatása érdekében ismertetem a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés történeti előzményeit, amellyel rá kívánok világítani arra is, miszerint a kezdeti 

akadályok ellenére, az állami elzárkózást fokozatosan váltja fel a bűnügyi kooperáció 

kereteinek kiterjesztése.  

A nemzetközi bűnügyi együttműködés terén is speciálisnak tekinthető az Európai Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme. Példaértékű e téren a tagállami összefogás. A gyakorlati 

tapasztalatok tükrében égetően sürgős a szükséges és megfelelő szabályok mielőbbi 

megalkotása, hiszen az Uniós költségvetést károsító csalások óvatos becslések szerint is akár a 

büdzsé 10-20%-át is kitehetik.  

 

 

1. Történeti fejlődés 

 

A nemzetközi bűnügyi együttműködés történeti kialakulását tekintve megállapítható, hogy a 

felvilágosodásig és a nemzeti államok kialakulásáig tipikusan politikai természetű volt, annak 

büntető igazságszolgáltatási célja és rendeltetése jellemzően nem volt, inkább az uralkodók 

érdekeit szolgáló intézményként funkcionált, mely csak esetről esetre engedélyezett 

együttműködés volt. A 17. században, amikor a nemzetközi bűncselekmények száma jelentősen 

megemelkedett, sürgetővé vált az államok között egy együttműködési készség, amely biztosítja, 

hogy a külföldön elkövetett bűncselekményekkel is törődjenek. Nagy lépés volt ez a 

nemzetközi bűnügyi együttműködés igazságszolgáltatási intézményként történő kialakítása 

felé, melynek elsődleges célja az állam büntetéskiszabási jogának elősegítése, melyhez az 

együttműködés rendeltetésének is igazodnia kellett.2 

                                                           
1FELSENSTEIN, Gert: Az államközi bűnügyi együttműködés alapjai, Magyar jog, 1987. (34. évf.) 7-8. sz., 671.  
2M. NYITRAI Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 

2002, 15-29.  
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A bűnügyi együttműködések klasszikus formája a nemzetállamok szuverenitását teljes 

egészében tiszteletben tartotta, mely sok esetben tette eredménytelenné az eljárásokat, hiszen a 

19. század, valamint a 20. század eleje jellemzően az államok közötti politikai szembenállásról 

szólt. Erre az időszakra még mindig jellemző volt az ad hoc jellegű együttműködés, amely 

kimondottan csak egy-egy meghatározott ügyben valósult meg. Az I. Világháborút követően a 

megkötött egyezmények már konkrét eljárási jogsegélyekről rendelkeztek, azonban komplex 

bűnügyi együttműködés csak a II. Világháborút követően, az államok közötti békés kapcsolat 

körében valósulhatott meg. 

Európában ebben az időszakban elsőként az Európa Tanács törekedett a nemzetközi 

együttműködés hatékony kialakítására, amelyhez az államok a világháborúk tapasztalatai 

alapján szívesen csatlakoztak, s mely ezáltal – területi hatályát tekintve – túlterjeszkedett 

Európán. Európában a kétoldalú szerződéseket felváltották a multilaterális szerződések, 

amelyek között évtizedekig a Párizsi kiadatási egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyvei 

kiemelkedő jelentőséggel bírtak.. Az Európa Tanács jogsegély tárgyú egyezményeinek 

ratifikálása azonban vagy nem volt kötelező az államokra nézve, vagy az országok képviselői 

eleve feltételek kiszabásával fogadták el, illetve írták alá azokat, ezzel nehezítvén az 

együttműködés hatékony megvalósulását. Az 1970-es évekre jellemzővé vált, hogy az államok 

kezdtek hajlani a bűnügyi együttműködés intézményesítése felé, s igyekeztek különböző 

szervezetek létrehozása útján létrehozni azt. Ilyen volt például a nemzetközi terrorizmus ellen 

1976-ban létrehozott úgynevezett Trevi-csoport is, mely a tagállamok belső rendje 

biztosításának kérdésével és a rendőrségi együttműködéssel foglalkozott. 

Bár az Európai Gazdasági Közösség elsődleges céljai között nem szerepelt az 

igazságszolgáltatási együttműködés kialakítása, az államok hamar felismerték, hogy saját 

érdekük megkívánja bizonyos bűnügyi rendszer kialakítását, amely biztosítja e téren is a közös 

fellépést. Érdemes megemlíteni az 1985-ben megkötött Schengeni Megállapodást, mely a 

tagállamok közti rendőri együttműködésben és a határok ellenőrzésével kapcsolatban hozott 

változásokat. Az egyezményt eredetileg5 állam fogadta el, később a résztvevő országok köre 

jelentősen kiszélesedett, jelenleg 26 aláírót számlál a megállapodás. A Schengeni Egyezmény 

jelentősége a személyek szabad mozgásán túlmenően a bűnügyi együttműködés 

leegyszerűsítésében és felgyorsításában érhető tetten.3 

A következő állomás, amelyet érdemes megemlíteni, az 1993. november 1-én hatályba 

lépő, az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés. A bűnügyi együttműködés tekintetében 

az Európai Unió harmadik – a bel- és igazságügyi együttműködés pillére –elhozta a 

jogszabályok, az igazságszolgáltatás, a menedékjog, a bevándorlás összehangolását, valamint 

meghatározta azokat a tevékenységeket, melyek konkrétan a bel-és igazságügyi együttműködés 

körébe tartoznak.4 

A Maastrichti Szerződést módosító Amszterdami Szerződés kifejezett előrelépést jelentett 

a harmadik pillér megerősítésében, melyben számos – az igazságügyi együttműködést elősegítő 

– intézkedés került megalkotásra, habár az igazságügyi kooperáció terén még mindig nem jelent 

meg a várva várt áttörés, hiszen "az Amszterdami Szerződéssel bevezetett intézkedéseknek 

egyetlen korlátja, hogy azok nem érinthetik a tagállamok nemzeti büntetőjogának alkalmazását 

és a büntető igazságszolgáltatás szervezetét."5 

                                                           
3NAGY Imre: A nemzetközi és uniós bűnügyi együttműködés formái különös tekintettel a kiadatás és az átadás 

intézményére, Szakdolgozat, Miskolc, 2014, 9 – 12.  
4LIGETI Katalin - Büntetőjogi és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban - KJK-KERSZÖV Kiadó Budapest 

2004. 33. 
5FARKAS Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban - Osiris kiadó, Budapest 2002. 23.  
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A 2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződés hatására kiszélesedett az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe és jelentősége az Európai Unión belül, 

melynek eredményeként a harmadik pillér lényegében megszűnt, s a bűnügyi együttműködés 

terén bevezetésre kerültek a más területeken "bevett" döntéshozatali eljárások. Ettől az 

igazságügyi kérdéseket irányelvek, határozatok és rendeletek szabályozzák a korábbi, harmadik 

pillérre jellemző jogszabályi formák helyett.6 

Az Európai Unió jelenleg is a büntetőjog nemzetköziesítésére törekszik a nemzeti 

jogrendszerek harmonizációja, valamint a jogrendszerek egységesítése révén. Az uniós jog 

alakulása természetszerűleg eredményezte új intézmények létrehozását, illetve a kialakult 

intézmények közötti összefogás új formáinak biztosítását. Érdemes megemlíteni az 1990-es 

évek végén megalakult Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), a rendőri szervek közötti 

együttműködést biztosító EUROPOL-t, vagy éppen a bíróságok közötti kommunikációt 

biztosító Europen Judicial Network-öt. Az nyilvánvaló, hogy Európai Unió főként az uniós jog 

érdekében álló, annak érvényesüléséhez szükséges intézményeket hozza létre. 

Ami hazánkat illeti, Magyarországon sokáig a kiadatás volt az egyetlen lehetőség a 

bűnügyi együttműködésre. A kiadatásnak a belső jogban megjelenő törvényi szabályozása már 

a Csemegi-kódexben is megjelent. Az első modern értelemben vett kiadatási egyezményt a 

Svéd- Norvég királysággal kötötte meg hazánk 1868-ban, azonban a mai értelemben vett 

eljárási jogsegélyről a Magyarország és Monaco közt 1887-ben megkötött kiadatási egyezmény 

rendelkezett elsőként. A rendszerváltást követően hazánk Európai Uniós csatlakozásáig a 

korábban elfogadott és még érvényben lévő – törvényekkel, sok esetben törvényerejű 

rendelettel kihirdetett – egyezmények alapján lehetett kiadatási eljárásokat 

lefolytatni.7Magyarországon eredetileg a Btk. és Be. tartalmazta a nemzetközi bűnügyi 

jogsegélyre vonatkozó szabályokat, azonban a joganyag jelentős fejlődése következtében 

szükségessé vált hazánkban a nemzetközi bűnügyi elismeréséről szóló 1996. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Nbjt.) megalkotása, amely a nemzetközi bűnügyi jogsegély kérésének 

és teljesítésének részletes szabályait tartalmazza. Ezzel párhuzamosan azonban a bűnügyi 

együttműködés egyes jogintézményeinek alkalmazását nemzetközi szerződések szabályozzák, 

amit a törvény is elismer, s kimondja, hogy a törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi 

szerződés eltérően nem rendelkezik. A törvény háttérjogszabályként megjelöli a Btk.-t és a 

Be. t, amelyeket a törvény eltérő rendelkezéseinek hiányában a nemzetközi bűnügyi 

jogsegélyforgalomban megfelelően alkalmazni lehet.8 Az Nbjt. tehát kiegészítő jellegű, 

szubszidiárius jogszabály, amely már átfogóan rendelkezik az egyes jogsegély típusú 

eljárásokról és a kiadatási eljárást is részletesen szabályozza, de tartalmazza a külföldi ítélet 

érvényére vonatkozó rendelkezéseket is.9 Fontos hazai jogszabálynak tekinthető még a 

bűnüldözési szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény, valamint az Európai Unió 

tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény, melyekről a későbbiekben 

még lesz szó. 

 

 

                                                           
6DUX László: A Lisszaboni szerződés hatása az Európai Unió bel-és igazságügyi együttműködésére - De 

iurisprudentia et iure publico - jog- és politikatudományi folyóirat - II. évfolyam 2008/3. szám.  

http://dieip.hu/wp-content/uploads/2008-3-02.pdf (2018.12.12.) 
7BÉKÉS Ádám: Bűnügyi védők közötti együttműködés az Európai Unióban, Iustum aequum salutare, 2010. (6. 

évf.) 2. sz. 181. 
8 KARSAI Krisztina – LIGETI Katalin: Magyar alkotmányosság a bűnügyi jogsegélyjog útvesztőiben 

https://europaialkotmanyjog.eu/?p=715(2018. 12.23.) 
9NAGY Imre: A nemzetközi és uniós bűnügyi együttműködés formái különös tekintettel a kiadatás és az átadás 

intézményére, Szakdolgozat, Miskolc, 2014, 15 – 17. 

http://dieip.hu/wp-content/uploads/2008-3-02.pdf
https://europaialkotmanyjog.eu/?p=715
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2. A nemzetközi bűnügyi együttműködés formái 

 

Jelenleg az ún. horizontális kooperáció jellemzi a nemzetközi bűnügyi együttműködést, 

melynek a lényege, hogy az államok segítséget nyújtanak egymásnak olyan büntetőügyekben, 

amelyekben nemzetközi elem található.  

A nemzetközi bűnügyi együttműködés egy olyan kategória, amely számos jogintézményt 

magába foglal, így ide tartoznak a 

- nem jogsegély típusú együttműködés intézményei,  

- a külföldi ítélet érvényére vonatkozó szabályok 

- és legvégül, de nem utolsó sorban a nemzetközi bűnügyi jogsegély is. 

A nem jogsegély típusú együttműködés tekintetében hazánkban rendelkezéseket a 

bűnüldözési szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény tartalmaz. A 

korábban már említett Amszterdami Szerződés hatálybalépését követően, a belső határok 

megszüntetésével létrejött egy olyan térség, ahol szükség volt olyan eszközök megalkotására, 

amelyek kompenzálják a határellenőrzés kiesését és a továbbiakban is megfelelő szintű 

biztonságot nyújtanak. Hangsúlyossá vált a büntetőügyekben való együttműködés az 

igazságügyi és a rendőri szervek között – a határokon átnyúlóan is –, a segítségnyújtás 

gyorsítása, valamint annak biztosítása, hogy az együttműködés közvetlenül az érintett szervek 

között folytatódjon le. Az igazságügyi jogsegély keretében az igazságügyi hatóságok útján kell 

előterjeszteni, illetve teljesíteni, ily módon a törvény a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a 

Határőrség, valamint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata számára a nemzetközi 

együttműködés azon lehetőségeit teremti meg, amelyeket a „hazai” bűnüldöző és bűnfelderítő 

tevékenységük során részükre az ágazati jogszabályok egyébként is biztosítanak. Közvetlen 

együttműködésre a törvényben szabályozott formákban kizárólag a büntetőeljárás keretein 

kívül van mód.10 

A törvény szerint a nem jogsegély típusú együttműködés formái: 

- a közvetlen információcsere, 

- az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere, 

- a közös bűnfelderítő-csoport létrehozása, 

- a bűnüldöző szervvel együttműködő személy igénybevétele, 

- a fedett nyomozó alkalmazása, 

- a határon átnyúló megfigyelés, 

- a forrónyomon üldözés, 

- az összekötő tisztviselő alkalmazása, 

- a titkos információgyűjtés nemzetközi együttműködés alapján, 

- az Európai Unió tagállamának különleges intervenciós egységével való 

együttműködés.11 

A külföldi ítélet érvényére vonatkozó rendelkezéseket az Nbjt.-ben a 2007. évi XIII. törvény 

helyezte el, a végrehajtási jogsegélyek című fejezetben, újraszabályozva a különböző 

büntetőjogi szankciók végrehajtásának átvételére, illetve átadására vonatkozó szabályokat. A 

külföldi ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, ha azt a magyar bíróság az Nbjt. 

alapján elismerte. Ellenkező esetben külföldi ítélet a büntetőeljárásban nem vehető figyelembe. 

A jogsegély iránti megkeresés akkor teljesíthető vagy terjeszthető elő, ha a cselekmény mind a 

magyar jog, mind a külföldi állam joga szerint büntetendő,12 külföldi ítélet érvényének 

                                                           
10 Bűnüldözési szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény Miniszteri Indokolásának az 

1.§-hoz fűzött indokolása 
112002. évi LIV. törvény 8.§ (1) bekezdés 
12 BH2017.257. 
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elismerésére azonban nem kerülhet sor, ha a külföldön elkövetett cselekmény a magyar jog 

szerint nem bűncselekmény, hanem szabálysértés.13Korlátját képezi a külföldi ítélet 

elismerésének, hogy csak abban az esetben van rá lehetőség, ha a külföldön folyamatban volt 

eljárás, a kiszabott büntetés, illetve az alkalmazott intézkedés összhangban van a magyar jog 

alapelveivel. A külföldi ítélet érvénye nem ismerhető el, ha annak meghozatala során a Be. 

alapelvi szintű rendelkezései nem érvényesültek, ez esetben ugyanis hiányzik az a feltétel, hogy 

a külföldön folyamatban levő eljárás összhangban van a magyar joggal.14 A bíróságot ügydöntő 

végzésének meghozatalánál köti a külföldi bíróság által megállapított tényállás. A bíróság 

eljárása során megállapítja, hogy az elítéléshez a magyar törvény alapján milyen 

jogkövetkezmények fűződnek, hiszen ha a külföldi bíróság által kiszabott büntetés vagy 

intézkedés nem egyeztethető össze a magyar joggal, a bíróság határozatában a magyar törvény 

szerint állapítja meg az alkalmazandó büntetést vagy intézkedést. Fontos azonban, hogy ez a 

lehető leginkább megfeleljen annak, amelyet a külföldi bíróság kiszabott, és – a végrehajtásra 

vonatkozó kérelem esetén – ennek megfelelően kell rendelkezni a végrehajtásról is.  

A végrehajtás tekintetében is tartalmaz korlátozást a törvény, mely szerint, ha a külföldi 

bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtási módját vagy tartamát illetően nem 

egyeztethető össze a magyar törvénnyel, a bíróság a magyar Btk. által előírt büntetési tétel 

keretein belül, a büntetés kiszabására vonatkozó szabályok figyelembevételével állapítja meg a 

büntetést, annak tartamát, ideértve a végrehajtási mód meghatározására, valamint a feltételes 

szabadságra bocsátásra vonatkozó szabályokat is. Ha a külföldi bíróság által kiszabott 

szabadságvesztés tartama rövidebb, mint ami – a Btk.-nak a büntetés enyhítésére vonatkozó 

szabályaira is figyelemmel – a magyar törvény alapján megállapítható lenne, akkor a bíróság 

által megállapított szabadságvesztés tartama megegyezik a külföldi bíróság által kiszabott 

tartammal. A bíróság által megállapított büntetés rövidebb lehet, mint ami a Btk. alapján 

egyébként megállapítható lenne – e tekintetben a külföldi ítélet rendelkezése lesz irányadó –, 

nem lehet azonban hosszabb, mint a külföldi bíróság által kiszabott büntetés 

tartama.15Garanciális szabály, hogy külföldi ítélet érvényének elismerése és a külföldi bíróság 

által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvétele során az ítélet átalakításakor a magyar 

bíróság nem súlyosbíthatja a terhelt büntetőjogi helyzetét.16 

Végül, de nem utolsó sorban szólok néhány szót a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről, amely 

a nemzetközi bűnügyi együttműködésben kiemelt szerepet tölt be. „Nemzetközi jogsegélyen 

azok a jogcselekmények értendők, amelyeket valamely állam bírósága vagy más hatósága egy 

másik állam bírósága vagy más hatósága javára – többnyire ennek megkeresésére – végez.”17A 

bűnügyi jogsegély szabályait szintén az Nbjt. tartalmazza. Egy sajátos jogterület, mely inkább 

az eljárási, mintsem az anyagi joghoz tartozik,. Specialitása azonban nem kizárólag ebben 

érhető tetten, hiszen a modern értelemben vett bűnügyi jogsegélyek körében lefolytatott 

eljárások közigazgatási jelleget öltenek, hiszen ezekben nem az érintett büntetőjogi 

felelősségéről kell dönteni, hanem arról, hogy az előterjesztett jogsegély iránti kérelem 

teljesíthető-e.  Tipikusan igazságügyi hatóságok egymás közötti megkeresése és az igazságügyi 

hatóság által meghozott döntés képezi a jogsegély teljesítésének alapját. Vitathatatlan azonban, 

hogy nem csak a közigazgatási jog, hanem a nemzetközi jog, a büntetőjog és az alkotmányjog 

is kapcsolatba hozható a nemzetközi bűnügyi jogsegély jogintézményével. A jogsegély 

keretében lefolytatott eljárás négy szakaszra osztható fel: 

                                                           
13 EBD2015. B.16. 
14 EBH2013. B.20. 
15Nbjt. 47 – 48.§ 
16 BH2018. 12. 
17 8002/2008 IRM tájékoztató a nemzetközi vonatkozású büntető ügyek intézéséről 7. 
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1. a jogsegély megkeresés továbbítása, 

2. a jogsegély megkeresés jogszerűségének vizsgálata, 

3. a jogsegély teljesítésének engedélyezése, és 

4. a jogsegély teljesítése, azaz a jogsegély eljárás keretében a megkeresett állam hatóságai által 

foganatosított cselekmények. 

A jogsegély megkeresések továbbítása – a diplomáciai út – egyértelműen a nemzetközi 

joghoz tartozik, amikor is megkereső ország igazságügy-, vagy külügyminisztériuma továbbítja 

a megkeresett ország igazságügy-, vagy külügyminisztériumába. 

A jogsegély második és harmadik szakasza egyértelműen az igazgatási eljárás keretében 

történik. A negyedik szakasz azonban a megkeresett állam eljárási cselekményének tekinthető, 

és a megkeresett államban érvényes eljárási és egyéb szabályok szem előtt tartásával kell 

eljárni. Kérdéses azonban, hogy e szakasz mely kategóriába sorolható, hiszen a teljesített 

cselekmények egyértelműen a büntetőeljárási cselekményekkel mutatnak hasonló, 

rokonvonásokat, azonban nem minősülnek büntetőeljárásnak, hiszen a jogsegély keretében 

lefolytatott eljárás során nem vizsgálják az érintett személy bűnösségét, a terheltet megillető – 

ezzel kapcsolatos eljárási garanciák – a jogsegélyeljárás keretében nem érvényesülnek. A 

jogsegély teljesítéséről, vagy megtagadásáról szóló döntés tisztán közigazgatási döntés – 

amelyben szerepet játszik a nemzetközi jog. Fontos, hogy a második, harmadik és negyedik 

szakaszra a megkeresett állam belső joga irányadó.18 

A nemzetközi bűnügyi együttműködés formái közé sorolható: 

- a kiadatás,  

- a büntetőeljárás átadása, átvétele,  

- a szabadságelvonással járó büntetés, vagy intézkedés végrehajtásának átvétele, vagy 

átengedése,  

- a vagyonelkobzás, elkobzás, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele,  

- az azzal azonos hatású büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvétele, illetve 

átengedése, az eljárási jogsegély,  

- vagy éppen a feljelentés külföldi államnál.19 

Vannak olyan jogsegélyformák, amelyek kimondottan az Európai Unió tagállamai között 

alkalmazhatók. Az európai bűnügyi együttműködés megalkotásának oka lényegében az volt, 

hogy míg a bűnelkövetők – a négy alapszabadságnak köszönhetően – gyakorlatilag szabadon 

mozoghattak a tagállamok között, addig a büntető igazságszolgáltatás nemzeti határok közé 

szorult. Sajnos a klasszikus elveken nyugvó büntetőjogi együttműködés, és az annak alapjait 

jelentő jogsegély-egyezmények egyre kevésbé nyújtottak megfelelő védelmet a határon átnyúló 

bűnözés tekintetében.20 Éppen ezért az Európai Unió tagállamai a gazdasági kapcsolatokon 

kívül újabb területeken igényeltek szorosabb együttműködést ideértve mind a bűnmegelőzés, 

mind a bűnüldözés területét is. A ma már európai uniós bűnügyi együttműködés néven ismert 

terület szabályozásának forrásai az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásai, 

nemzetközi egyezmények, és egyéb dokumentumok. Az Európai Unió tagállamaival folytatott 

eljárások az igazságügyi hatóságok közti kapcsolattartásban öltenek testet, a tagállamok 

igazságügyi hatóságai minden esetben a diplomáciai út kihagyásával, közvetlenül egymásnak 

terjesztenek elő jogsegélykérelmeket. Lényeges különbségnek számít az is, hogy az európai 

bűnügyi együttműködésben a kiadatást felváltotta az európai elfogatóparancs alapján folytatott 

átadási eljárás, mely alapján a tagállamok igazságügyi hatóságai elismerik egymás keresett 

                                                           
18KARSAI Krisztina – LIGETI Katalin: Magyar alkotmányosság a bűnügyi jogsegélyjog útvesztőiben im. 
19Nbjt. 4.§ (1) bekezdés 
20VILLÁNYI József: Az EU kölcsönös bűnügyi jogsegélyéről szóló egyezményhez kapcsolódó jogalkotási feladatok 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/7535/1/juridpol_doct_003_209-252.pdf (2018.12.23.) 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/7535/1/juridpol_doct_003_209-252.pdf
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személy kényszerátadása iránti kérelmeit, melyeket a kettős büntethetőség mérlegelése nélkül 

végre kell hajtani.21Az Unió tagállamai közötti bűnügyi együttműködés vezérgondolata az 

igazságügyi szervek által hozott határozatok kölcsönös és automatikus elismerése. Lényege, 

hogy a tagállamok egymás meghatározott jogi aktusait külön eljárás nélkül érvényesnek és 

végrehajthatónak ismerik el.22  A jelenleg hatályos jogszabály az Európai Unió tagállamaival 

folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény, mely szerint e körbe 

tartozik: 

- az európai elfogatóparancson alapuló átadás,  

- az Európai Unió tagállamaival büntetőügyekben folytatott eljárási jogsegély,  

- az előzetes letartóztatás helyett alkalmazható felügyeleti intézkedést elrendelő határozat 

végrehajtására irányuló jogsegély,  

- a bizonyítási eszköz,  

- az elkobzás alá eső dolog és vagyonelkobzás alá eső vagyon megőrzését biztosító 

határozat végrehajtására irányuló eljárási jogsegély,  

- valamint a végrehajtási jogsegélyek. 

A törvényt a büntetőügyekben az Európai Unió más tagállamával folytatott együttműködés, 

valamint az európai elfogatóparancs alapján folytatott átadási eljárás során kell alkalmazni. A 

hatályos rendelkezések új jogsegélyformákkal történő kiegészítése az Európai Unió 

tagállamaival folytatott bűnügyi jogsegély forgalom felgyorsulását, a hatékonyság növelését, 

illetve a hazai eljárások rövidülését eredményezhetik.23 

 

 

3. Közösség pénzügyi érdekeinek védelme 

 

A nemzetközi bűnügyi együttműködés formáinak bemutatását követően rátérek a közösségek 

pénzügyi érdekeinek védelmére, mely a nemzetközi bűnügyi együttműködéshez képest egy 

viszonylag új, speciáliskooperációs forma, mely hasonlóságokat mutat a bűnügyi jogsegély 

általános formáival, azonban vannak olyan jellegzetességei, amelyek mégis megkülönböztetik 

attól. Az Európai Uniónak óriási problémát okoznak az Unió önálló költségvetése sérelmére 

elkövetett csalások, mely nagy száma három okra vezethető vissza. Ezek  az európai jog 

bonyolultsága, kijátszhatósága, az Unió által folyósított támogatások felhasználásának 

követhetetlensége, valamint a kevésbé hatékony szankciók alkalmazása. Fontos annak 

hangsúlyozása, hogy ebben az esetben nem a bűnüldözés határokon átnyúló volta, hanem a 

közösségi érdekek védelme az, amely megalapozza az Európai Unión belüli bűnügyi 

együttműködést. A határokon átnyúló bűnözés növekedésével egyidejűleg kapott egyre 

nagyobb figyelmet a közösség pénzügyi érdekeinek védelme, hiszen a tagállamok és az Uniós 

intézmények már az 1960-as években felismerték, hogy a költségvetést károsító 

bűncselekmények elszaporodásával az elkövetők az Unió integrációs intézményeit 

veszélyeztetik. Ennek eredményeként fogalmazódott meg az a célkitűzés, mely szerint a 

költségvetés védelme érdekében hatékonyan és szorosan együtt kell működni, ezáltal a 

tipikusnak mondható kétoldalú együttműködés immár háromoldalúvá válik. A tagállamok 

között bűnügyi együttműködés esetén tehát a korábban ismertetett „általános” eszközök 

                                                           
21Az ügyészség nemzetközi tevékenységének összefoglalására lásd:  

http://ugyeszseg.hu/fooldal/szakmai-tevekenyseg/az-ugyeszseg-nemzetkozi-kapcsolatai/ (2018.12.23.) 
22GÖRGÉNYI–GULA–HORVÁTH–JACSÓ–LÉVAY–SÁNTHA–VÁRADI: Magyar Büntetőjog Általános Rész, Complex 

Kiadó, Budapest, 2014, 113 – 114.  
23  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 

Miniszteri Indokolásának 1.§-hoz fűzött indokolása 

http://ugyeszseg.hu/fooldal/szakmai-tevekenyseg/az-ugyeszseg-nemzetkozi-kapcsolatai/
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igénybevételére van lehetőség, ha azonban egy tagállam és egy közösségi intézmény 

kooperációja szükséges, speciális európai együttműködés keretében kell eljárni. 

A hatékony együttműködés első lépéseként a nemzeti büntető jogszabályok 

harmonizációja, így a közösségi költségvetés védelme érdekében – különös tekintettel a 

csalások leküzdésére –a tagállamok megalkották a Közösségek Pénzügyi Érdekeinek 

védelméről szóló Egyezményt (a továbbiakban: PIF Egyezmény).24 A PIF Egyezmény 

preambuluma rögzíti az Egyezmény megalkotásának indokait, így azt a célt is, hogy a 

büntetőjogi jogszabályok hatékonyan járuljanak hozzá az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméhez, hiszen a Közösség bevételeit és kiadásait érintő csalások számos 

esetben a tagállamok határain átnyúlva valósulnak meg, s ezeket gyakran szervezett bűnözői 

hálózatok követik el, melyek indokolják a pénzügyi érdekeket sértő csalás büntetőjogi 

üldözését. Ha az Egyezményben meghatározott csalás bűncselekménynek minősül, és legalább 

két tagállamot érint, a tagállamok kötelesek hatékonyan együttműködni egymással a nyomozás, 

a büntetőeljárás és a kiszabott büntetés végrehajtása során, például kölcsönös jogsegély, 

kiadatás, eljárás átadása vagy más tagállamban kiszabott büntetés végrehajtása útján.25 

A csalás elleni egységes büntetőjogi fellépés első lépése egy egységes fogalom 

megalkotása volt, melynek érdekében az egyezmény meghatározza a Közösség pénzügyi 

érdekeit sértő csalás fogalmát. A PIF Egyezmény tehát pontosan rendelkezik arról, hogy mely 

cselekmények üldözendők, a bevételek és kiadások között a különbség lényegében az 

eredményben realizálódik. E szerint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalás 

olyan hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy 

előterjesztése, amelyek következménye a kiadások tekintetében az Európai Közösségek 

költségvetéséből biztosított pénzeszközök jogtalan megszerzése vagy visszatartása,a bevételek 

tekintetében az Európai Közösségek költségvetési forrásainak jogtalan csökkentése, az 

előbbiekben meghatározott következményekkel információ elhallgatása és ezzel egy 

kötelezettség megszegése. A csalások közé sorolandók a kiadások tekintetében a pénzeszközök 

nem az eredetileg megjelölt és a döntés alapjául szolgáló célokra történő jogellenes 

felhasználása, a bevételek esetén pedig a jogszerűen szerzett haszon jogellenes felhasználása, 

az előbbiekkel megegyező következményekkel.26Az Egyezmény a szándékos elkövetést, vagy 

mulasztást rendeli büntetni, a gondatlan elkövetés tehát nem szankcionálható. A PIF 

egyezmény legnagyobb érdeme egyébként a csalás egységes fogalmának meghatározása, 

mellyel jelentős szerepet játszott a tagállamok büntetőjogának harmonizálása tekintetében is. 

Az Egyezmény kötelezi a tagállamokat, hogy a közösségi csalást – valamint annak kísérletét, 

az abban való részvételt, valamint a felbujtást – nyilvánítsák bűncselekménnyé és hatékony, 

arányos és visszatartó erejű szankciókkal büntessék.27Súlyos csalások esetére a tagállamok 

kötelesek szabadságvesztéssel járó büntetést előírni, ugyanakkor kisebb súlyú csalásoknál a 

tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy büntetőjogi vagy más jellegű szankciókat írnak 

elő. Súlyos csalásról akkor beszélhetünk, ha az elkövetési érték eléri vagy meghaladja az egyes 

tagállamok által meghatározott minimum összeget, amely 50.000 eurónál nem lehet magasabb. 

Kisebbnek akkor minősül a csalás, ha az elkövetési érték kevesebb, mint 4.000 euró, és más 

súlyosbító körülmény nem merül fel.28 Az egyezmény előírja a tagállamoknak azt is, hogy a 

                                                           
24DR. HARMATI Judit – Dr. Láris Liliána: Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, Ügyészek Lapja, 2008, 

15. évf., Különszám, 109 – 112. o. 
25 PIF Egyezmény 6. cikk (1) bekezdés 
26 PIF Egyezmény 1. cikk (1) bekezdés 
27 PIF Egyezmény 1. cikk (2) bekezdés 
28 PIF Egyezmény 2. cikk (1)-(2) bekezdés 
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nemzeti jogban meghatározott elvekkel összhangban biztosítsák a vállalkozások vezetőinek 

büntetőjogi felelősségre vonhatóságát.29 

Ami a joghatóság kérdését illeti, az Egyezmény e körben rögzíti, hogy azon tagállam 

jogosult eljárni, amely 

– az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást, a csalásban való részvételt vagy annak 

kísérletét teljesen vagy részben a területén követték el, beleértve azt a csalást, amely 

tekintetében a hasznot az adott tagállam területén szerezték, 

– egy személy az adott tagállam területén tudatosan segíti vagy ösztönzi a csalásnak egy másik 

tagállam területén történő megvalósítását, 

– az elkövető az érintett tagállam állampolgára, feltéve, hogy azon tagállam jogszabályai 

megkövetelhetik, hogy a csalás legyen büntetendő abban a tagállamban is, ahol a csalás 

megvalósult.30 

Amennyiben azonban egynél több tagállam rendelkezik joghatósággal és lehetőséggel a 

hatékony eljárásra egy azonos tényeken alapuló bűncselekmény tekintetében, az érintett 

tagállamok együttműködnek egymással annak eldöntésében is, hogy mely tagállam indít 

büntetőeljárást az elkövető vagy elkövetők ellen annak érdekében.31Garanciális szabálynak 

tekinthető a ne bis in idem elvének rögzítése, mely alapján az a személy, akinek ügyében 

jogerős ítéletet hoztak az egyik tagállamban, nem vonható büntetőeljárás alá egy másik 

tagállamban ugyanazon tények alapján. Ennek feltétele azonban, hogya szankció kiszabására 

sor került, azt végrehajtották, vagy az folyamatban van, illetve az ítéletet hozó állam 

jogszabályai szerint már nem végrehajtható. 

Súlyos problémát jelentett, hogy a tagállami ratifikációk elhúzódása miatt az egyezmény 

csak évekkel később lépett hatályba, és a legtöbb tagállam nem is ültette át megfelelően az 

egyezmény és a kiegészítő jegyzőkönyvek rendelkezéseit a nemzeti jogába. Hazánk is ezen 

utóbbi államok közé tartozott, s hosszú ideig, egészen 2009-ig nem ratifikálta az Egyezményt. 

Átmeneti megoldásként – az Egyezménynek való megfelelés érdekében – a 2002. április 1-én 

hatályba lépett 2001. évi CXXI. törvény az 1978. évi Btk. gazdasági bűncselekményeket 

szabályozó XVII. fejezetébe illesztette a jogalkotó az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek 

megsértése elnevezésű bűncselekményt. Ezen megoldás alapvető hibája volt azonban, hogy sok 

esetben nem felelt meg a magyar értelmezés az Unióénak, ezáltal szűkült a jogalkalmazó 

mozgástere.32  Az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett 

nyilatkozat kihirdetéséről szóló a 2009. évi CLIX. törvénnyel hazánk ratifikálta a PIF 

Egyezményt. 

Mindezek okán – bár jelenleg is a PIF Egyezmény van hatályban – nem tudott kellően 

hozzájárulni az Unió pénzügyi érdekeinek egységes és hatékony védelméhez. Ennek 

eredményeként a Bizottság 2012-ben egy újabb irányelvjavaslatot dolgozott ki, amely a PIF 

egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei helyébe lépne, hatályon kívül helyezve azokat. A 

javaslat újból megadja az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás fogalmát, ami lényegében 

megegyezik a PIF egyezményben használt definícióval, azonban nem csak a szigorú értelemben 

vett csalást, hanem további négy olyan bűncselekményt is szabályoz, amelyek károsíthatják az 

uniós költségvetést. Ide tartozik a közbeszerzési ajánlattevők tisztességtelen magatartása, a 

pénzmosás, az aktív és passzív korrupció és a hűtlen kezelés. A hatékony és arányos büntetés 

tekintetében az Egyezménytől eltérően a javaslat meghatározza annak alsó és felső határát is, 

                                                           
29 PIF Egyezmény 3. cikk 
30 PIF Egyezmény 4. cikk (1) bekezdés 
31 PIF Egyezmény 6. cikk (2) bekezdés 
32. HARMATI Judit – LÁRIS Liliána: Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, Ügyészek Lapja, 2008, 15. évf., 

Különszám, 113.  
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így minimális büntetésként legalább 6 hónapos és maximális büntetésként legalább 5 éves 

szabadságvesztést kell előírniuk a tagállamoknak, bűnszervezetben történő elkövetés esetén 

pedig az elkövetőket legalább 10 éves szabadságvesztés büntetéssel kell szankcionálni.33 

Bár ahogyan korábban említettem még mindig a PIF Egyezmény van hatályban, csak idő 

kérdése, hogy a Bizottság által megfogalmazott, szigorúbb szabályokat tartalmazó 

Egyezményjavaslat mikor helyezi hatályon kívül a PIF Egyezményt. 

Az Európai Parlament támogatja a csalás és a korrupció elleni küzdelmet szolgáló, az Unió 

egészére kiterjedő, hatékony stratégiákat magában foglaló integrált megközelítés kialakítását. 

Különös figyelmet kell fordítani a korai észlelési és felügyeleti mechanizmusok kidolgozására 

az árutovábbítás területén is, tekintettel arra, hogy továbbra is ez az egyik olyan terület 

Európában, ahol magas a rendszerszintű korrupció szintje. Az Unióban átláthatóságra van 

szükség a hatékony ellenőrzés érdekében, amely kulcsfontosságú az adókijátszások 

feltárásához, csak úgy, mint a tagállamok együttműködése, már ami az általuk kezelt uniós 

pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó a teljes körű és megbízható információk 

átadását illeti.34 

 

 

Befejező gondolatok 
 

A tagállamok sokáig elutasítottak bármilyen formális együttműködést, hiszen féltették 

szuverenitásukat. Ha valamikor megvalósult, akkor is csak ad hoc jelleggel került sor bűnügyi 

együttműködésre, tipikusan csak két állam között. Az idő előrehaladtával azonban 

bebizonyosodott, hogy a határokon átnyúló bűnözés térhódítása okán elengedhetetlenül 

szükséges e tendencia sürgős megváltoztatása. A szuverenitás túlzott biztosítása ugyanis éppen 

a határokon átnyúló bűnüldözés hatékonyságát veszélyeztette, s az államok lényegében 

tehetetlenné váltak abban az esetben, ha az elkövető nem tartózkodott az ország határain belül. 

Ezen túlmenően az Európai Közösség már önmagában is indokolttá tette a büntetőjog körében 

megvalósuló együttműködés kiterjesztését. A személyek szabad mozgása, a szabadság, 

biztonság és jog érvényesülése, a védendő közösségi jogtárgyak létrejötte indokolttá tette a 

közös bűnüldözési fellépést. Ez egy szépen fejlődő gyakorlathoz vezetett, hiszen a kezdetben 

akadozó együttműködés, a tagállamok vonakodása a hatékonyság hiányát eredményezte. Ehhez 

ugyanis szükség van megfelelő és kikényszeríthető normákra.  

Az új gyakorlat körébe tartozik a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme is. Ami hazánkat 

illeti, megállapítható, hogy a jogalkotó eleget tett jogharmonizációs kötelezettségének. A 

tényállást azonban nem harmonizálta kellőképpen a már meglevő deliktumokkal, amely 

következtében több vonatkozásban is indokolatlan különbséget tett a hazai és az uniós 

költségvetés védelme között. Ezen túlmenően pedig, ahogyan azt már korábban is említettem, 

számos értelmezési probléma merült fel, amely korlátozta a jogalkotót az Egyezményben 

meghatározott hatáskörében. Ámbár a PIF Egyezmény implementálása megtörtént, az a jövő 

zenéje, hogy miként alakul az Egyezmény további sorba, figyelembe véve a Bizottság által 

megalkotott Egyezményjavaslatot, s az új szabályok megalkotása tekintetében felmerülő 

igényt.  

                                                           
33UDVARHELYI Bence: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a magyar büntetőjogban 

http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/201401/14_udvarhelyibence.pdf (2018.12.23.) 
34 A csalás elleni küzdelem és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/32/a-csalas-elleni-kuzdelem-es-az-europai-unio-penzugyi-

erdekeinek-vedelme megtekintés ideje: (2018.12.23.) 

http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/201401/14_udvarhelyibence.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/32/a-csalas-elleni-kuzdelem-es-az-europai-unio-penzugyi-erdekeinek-vedelme
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/32/a-csalas-elleni-kuzdelem-es-az-europai-unio-penzugyi-erdekeinek-vedelme
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Napjainkban – úgy tűnik – egy új jogterület, az európai büntetőjog körvonalazódik, mely 

szűkebb értelemben véve kizárólag a büntetőjogi normákat jelent, tágabb értelemben viszont 

valamennyi büntetőjogi vonatkozású norma összességét. Álláspontom szerint a bűnügyi 

együttműködés fenntartása és fejlesztése zajlik még jelenleg is, amelyeket különböző eljárási 

garanciák ölelnek körül, biztosítva ez által a hatékonyságot, mely kulcsfontosságúnak 

tekinthető. A fejlődést befolyásolja többek között az emberi jogok tiszteletben tartása iránti 

igény, az államok büntetőjogi felelősségének kérdése, a sértett jogainak érvényre juttatása, 

valamint a kölcsönös bizalom biztosítása. Mindezek kialakulása reményeim szerint elvezet egy 

működőképes európai uniós büntetőeljárási rendszerhez.  

 


