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BÜNTETŐ ANYAGI JOGI JOGHARMONIZÁCIÓ  

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
 

UDVARHELYI BENCE∗ 
 
Jelen tanulmány célja az Európai Unió büntetőjogi jogharmonizációs hatáskörének bemutatása. A 
2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés jelentős előrelépést jelentett a büntetőjogi együttmű-
ködés és a büntetőjogi jogharmonizáció területén. A Szerződés alapján az uniós jogalkotó tíz bűncse-
lekmény tényállására és a büntetési tételére szabályozási minimumokat határozhat meg, továbbá az 
Unió más politikáinak eredményes végrehajtása érdekében bármely területen lehetőség van a tagál-
lamok büntetőjogának közelítésére. Bár már korábban is születtek büntetőjogi tárgyú jogi aktusok, a 
Lisszaboni Szerződés széles körű felhatalmazása alapján joggal várható, hogy a jövőben tovább foly-
tatódik a büntetőjogi tárgyú uniós normák elfogadása. 
Kulcsszavak: európai büntetőjog, büntetőjogi együttműködés, jogharmonizáció, Lisszaboni Szer-
ződés. 
 
The aim of this paper is to analyze the legal harmonization competence of the European Union. The 
Treaty of Lisbon entered into force on 1 December 2009 was a very important step forward in the 
history of the co-operation and legal harmonization in criminal matters in the European Union. The 
Union is entitled to establish minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanc-
tions of ten “eurocrimes” and to adopt harmonization measures in order to ensure the effective im-
plementation of a Union policy. Although legal acts in criminal matters were already adopted, we can 
expect that on the basis of the new regulation of the Treaty of Lisbon an increasing number of crimi-
nal legislation will occur. 
Key words: European criminal law, Co-operation in criminal matters, Legal harmonization, Treaty of 
Lisbon. 
 
1. Bevezetés 
 
Az Európai Unió és az uniós jog mára a tagállamok nemzeti jogának szinte valamennyi 
területére befolyást gyakorol. Nem jelent kivételt ez alól a büntetőjog sem. Az Európai 
Unió előírhatja, hogy a tagállamok meghatározott magatartásokat nyilvánítsanak bünteten-
dővé, meghatározhatja a jogellenes cselekmények elkövetése esetére kilátásba helyezett 
büntetési tételkeretet, és kötelezheti az államokat, hogy a büntetőjog és a büntető eljárásjog 
egyes területein intézkedéseket fogadjanak el. Az Unió tehát hatáskörrel rendelkezik a tag-
államok büntető anyagi és eljárásjogi normáinak harmonizálására. 

Ez azonban nem volt mindig így. A büntetőjog egy állam nemzeti szuverenitásának leg-
főbb szimbóluma, védőbástyája, ezért az európai integráció történetében sokáig uralkodott 
az az álláspont, hogy a büntetőjog kívül esik az Európai Közösségek és az Európai Unió 
hatáskörén. Általános vélemény volt, hogy a tagállamok a büntető igazságszolgáltatás terü-
letén nem ruházták át kifejezetten szuverenitásukat a Közösségre, így az nem rendelkezik 
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saját büntetőjogrenddel.1 Ennek megfelelően az alapító szerződések nem tartalmaztak bün-
tetőjogi rendelkezéseket, és az Európai Bizottság és az Európai Bíróság többször is ki-
mondta, hogy a büntetőjog nem tartozik a Közösség kompetenciájába, hanem a tagállamok 
hatáskörében marad.2 

Bár az alapító szerződések expressis verbis nem tartalmaztak büntetőjogi rendelkezése-
ket, az integráció általános célkitűzéseiből közvetett módon mégis levezethető a büntetőjog 
területén történő együttműködés is. Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római 
Szerződés 2. cikke szerint a Közösség feladata – a gazdasági együttműködés mellett – a 
tagállamai közötti kapcsolatok szorosabbá tétele. Ezen általános jellegű célkitűzés lehetővé 
tette, hogy az eredetileg gazdasági jellegű integrációt fokozatosan más politikákra is kiter-
jesszék. Az integráció fokozatos elmélyülésével egyre többen felismerték, hogy az Európai 
Közösség céljainak megvalósítása érdekében szükség van arra, hogy a tagállamok a bünte-
tőjog területén is fokozatosan átruházzák szuverenitásukat az Közösségre. Ennek legfőbb 
indoka a hagyományos bűnügyi együttműködés alacsony hatékonysága és a határokon át-
nyúló, nemzetközi bűnözés megnövekedése volt. A Római Szerződés célja egy olyan közös 
piac kialakítása volt, amelyben megvalósul a négy alapszabadság, vagyis az áruk, a szolgál-
tatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. A szabad mozgás és a belső határok eltörlé-
se ugyanakkor számos biztonsági kockázatot is felvetett, mivel az ezekkel járó előnyöket 
nem csak a törvénytisztelő állampolgárok, hanem a bűnözők is ki tudják használni. A belső 
piac létrehozásával a bűncselekmények nemzetközi vonatkozása ugrásszerűen 
megnövekedett, valamint újfajta, komplex bűncselekmények terjedtek el, mint például a 
pénzmosás, az embercsempészet, az illegális kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnö-
zés egyéb formái.3 A megnövekedett nemzetközi bűnözésre a klasszikus nemzeti büntető-
jog és a bűnügyi együttműködés hagyományos formái nem tudtak megfelelő választ adni. 
Ugyanis míg a bűnelkövetők szabadon mozoghattak a tagállamok között, addig a nemzeti 
bűnüldöző szervek kizárólag az országhatáraikon belül járhattak el.4 A nemzeti határokat 
átlépő bűnözés elleni küzdelem csak akkor lehet eredményes, ha a bűnüldözés is nemzetkö-
zivé válik, vagyis ha a tagállamok a büntetőjog területén is együttműködnek egymással. 

A büntetőjogi együttműködés ugyanakkor nem lehet igazán hatékony, ha a tagállamok 
anyagi büntetőjogi és büntető eljárásjogi jogszabályai között nagy különbségek vannak. A 
nemzetközileg tevékeny bűnelkövetők ugyanis cselekményeik elkövetésére, valamint felde-
rített bűncselekmény esetén a büntetőeljárás lefolytatására és a büntetés végrehajtására azt 
az országot választják, ahol a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás esélye a legcseké-
lyebb, illetve ahol a büntetés-végrehajtás szabályai a legkedvezőbbek. A bűnelkövetők te-
hát kihasználhatják a nemzeti büntetőjogok közti különbségeket, és kiválaszthatják a szá-
mukra legkedvezőbb szabályokkal rendelkező állam joghatóságát.5 Ezt nevezzük „forum 
shoppingnak”, amely szintén szükségessé teszi a nemzeti büntetőjogok harmonizációját. A 
                                                           
1 LIGETI Katalin: Az Európai Közösség büntetőjoga. Állam és Jogtudomány 1998/3–4, 331. 
2 Lásd DELMAS-MARTY, Mireille: Az Európai Unió és a büntetőjog (ford.: Sántha Feren –M. Nyitrai 
Péter–Kis László), in: Az Európai Unió hatása a büntetőjog fejlődésére (szerk.: Lévay Miklós–
Kígyóssy Katinka), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 11–12. 
3 LIGETI Katalin: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. KJK-Kerszöv Kiadó, 
Budapest, 2004, 16–17. 
4 SIEBER, Ulrich: Einführung: Entwicklung, Ziele und Probleme des Europäischen Strafrects, in: 
Europäisches Strafrecht (Hrsg.: Sieber, Ulrich–Brüner, Franz-Hermann–Satzger, Helmut– 
v. Heintschel-Heinegg, Bernd), Nomos Verlangsgesellschaft, Baden-Baden, 2011, 82. 
5 Lásd LIGETI Katalin: Bevezetés, in: Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc–
Ligeti Katalin), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 24. 
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2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés ezen a téren is nagymértékű 
változást hozott, hiszen meghatározta és a korábbi szabályozáshoz képest jelentősen kiter-
jesztette az Unió büntetőjogi jogharmonizációs hatáskörének jogalapját. Jelen tanulmány 
célja az Unió anyagi büntetőjogi harmonizációs hatáskörének bemutatása a Lisszaboni 
Szerződés által bevezetett szabályokon keresztül.6 

 
2. Jogharmonizáció és a büntetőjog 
 
2.1. Nemzetközi büntetőjogi együttműködés: a jogsegélytől a jogharmonizációig 
 
A tagállamok büntetőjogi szabályainak egymáshoz közelítése összefügg a nemzetközi bün-
tetőjog fejlődésével. Nemzetközi büntetőjogra azokban az esetekben van szükség, ha egy 
bűncselekmény több államot is érint, vagyis valamilyen nemzetközi elemet tartalmaz. A 
belső jog szempontjából a nemzetközi vonatkozásokat is tartalmazó bűncselekményeket 
háromféle módon lehet elbírálni: kizárólag a belső büntetőjog alkalmazásával, nemzetközi 
bűnügyi jogsegély igénybevételével vagy egy szupranacionális büntetőjog kialakításával. A 
három elméleti lehetőség egyben megfelel a történelmi fejlődés sorrendjének is.7 

A határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés legrégebbi, hagyományos formája 
az érintett államok bűnüldözési hatóságai közötti kétoldalú együttműködés. Ebbe a körbe 
tartozik az igazságügyi szervek jogsegély típusú kooperációja (ennek klasszikus formái a 
kiadatás, a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás átadása, átvétele, illetve az eljárási jog-
segély), a rendőri szervek együttműködése, valamint a kiemelkedő súlyú cselekmények 
közös inkriminációjának megteremtésére irányuló együttműködés.8 A hagyományos bűn-
ügyi együttműködést nemzetközi egyezmények szabályozzák, és a megkeresés elvén alapul, 
ami azt jelenti, hogy a megkereső állam jogsegélykérelemmel fordul a megkeresett állam-
hoz, amely belső joga szerint dönt a kérelem elbírálásáról. Ezekben az esetekben két állam 
egyenrangú, egymással mellérendelt viszonyban van, szuverenitásuk egyformán érvénye-
sül. Ezt a modellt horizontális együttműködésnek nevezzük. Ez az együttműködési forma 
ugyanakkor kevésbé hatékony sürgős esetekben vagy olyan ügyekben, amelyek kettőnél 
több államot érintenek.9 

Mivel a megnövekedett mértékű nemzetközi bűnözésre a kétoldalú államközi együtt-
működés már nem tudott megfelelő választ adni, az elmúlt években egy hangsúlyváltás 
ment végbe az Unióban: a hagyományos bűnügyi együttműködés helyett ma már a büntető-
jogi jogharmonizáció és jogegységesítés foglalja el a központi helyet. A tagállamok jogsza-
bályai közötti különbségek fokozatos csökkentésével és megszüntetésével a hagyományos 
bűnügyi jogsegély feleslegessé válik, a horizontális együttműködés helyébe a vertikális 
lép.10 

                                                           
6 Bár a Lisszaboni Szerződés a tagállami anyagi büntetőjog és büntető eljárásjog harmonizációjára is 
lehetőséget ad, jelen tanulmány kizárólag az EUMSz. 83. cikk által szabályozott anyagi büntetőjogi 
harmonizációt vizsgálja. Nem foglalkozik a cikk a csalás elleni küzdelemről szóló 325. cikk büntető-
jogi vonatkozásával sem. 
7 LIGETI: Büntetőjog…, 14. 
8 Bővebben lásd SÁNTHA  Ferenc: A nemzetközi büntetőjogi együttműködés – kitekintés. In: Magyar 
Büntetőjog Általános rész (szerk.: Horváth Tibor–Lévay Miklós), Complex Kiadó, Budapest, 2012. 
9 KARSAI Krisztina: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 
2004, 28–29.; LIGETI: Büntetőjog…, 15. 
10 LIGETI: Büntetőjog…, 15–16. 
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2.2. A jogharmonizáció fogalma 
 
A jogharmonizáció, más néven a jogközelítés fogalmilag a nemzeti jogrendszerek egyes 
különbözőségeinek valamilyen közös cél érdekében történő leépítését jelenti, egységes sza-
bályok bevezetése nélkül. A fogalomból jól látszik, hogy a jogharmonizáció soha nem ön-
cél, arra minden esetben valamilyen közös cél elérése érdekében kerülhet sor. A 1958-as 
Római Szerződés értelmében a jogharmonizáció célja az, hogy megszüntesse a tagállamok 
jogrendszerei között fennálló azon különbségeket, amely a közös piac működését korlátoz-
zák vagy akadályozzák.11 A jogközelítés tehát az alapszerződésekben meghatározott célki-
tűzések megvalósításának eszköze. A jogharmonizáció révén az egyes nemzeti jogokat úgy 
alakítják át, hogy azok azonos vagy hasonló jogintézmények és jogi megoldások bevezetése 
révén alkalmasak legyenek az uniós célkitűzések megvalósítására.12 

A közösségi jogban a jogharmonizáció két formája alakult ki. Kezdetben az ún. teljes 
vagy totális jogharmonizáció érvényesült, ami azzal járt, hogy az uniós jogforrások igen 
részletes szabályokat tartalmaztak és csak kevés mozgásteret hagytak a tagállamoknak. Kö-
vetkezésképp a nemzeti jogalkotó szorosan kötve volt az uniós normákhoz, és azoktól csak 
korlátozott mértékben térhetett el. A totális harmonizációt később felváltotta a lazább, ún. 
optimális vagy minimum harmonizáció, ami jóval nagyobb mozgásteret hagy a tagállamok-
nak. Ebben az esetben az uniós normák csak minimumszabályokat állapítanak meg, a tagál-
lamnak pedig lehetőségük van arra, hogy szigorúbb szabályokat vezessenek be vagy tartsa-
nak fenn.13 

A jogharmonizációtól meg kell különböztetni a jogegységesítést, amely a jogközelítés 
egy szélsőséges, radikális fajtája. Míg a jogharmonizáció nem jár egységes szabályok elfo-
gadásával, addig a jogegységesítés során a nemzeti jogalkotók azonos normaszöveget ültet-
nek át a belső jogukba, így biztosítva azt, hogy az adott cselekményt büntetendővé nyilvá-
nítása és üldözése egységes legyen. Ennek egyik legelterjedtebb módja a modelljogsza-
bályok elfogadása14, amely lényege, hogy egy nemzetközi jogi dokumentum formájában 
elfogadott kódexet a tagállamok jogalkotásukban figyelembe veszik, annak rendelkezéseit 
átvéve egységes szabályokat alkotnak. A jogegységesítést ugyanakkor csak meglehetősen 
ritkán alkalmazzák, mivel ez a módszer a jogharmonizációnál nagyobb mértékű beavatko-
zást jelent a nemzeti szuverenitásba, így a tagállamok erre kevésbé hajlandóak.15 

A büntetőjogi jogharmonizáció az egyes tagállamok büntetőjogi rendszerei közötti kü-
lönbségek kiküszöbölését célozza.16 Az anyagi büntetőjog közelítésének célja, hogy az 
egyes jogellenes magatartásokat a tagállamok azonos módon ítéljék meg, és az elkövetők-
kel szemben azonos mértékű szankciókat alkalmazzanak. Ezáltal a jogharmonizáció a 

                                                           
11 EGK-Szerződés 3. cikk h) 
12 KARSAI Krisztina: A jogharmonizáció általános tanai. In: Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: 
Kondorosi Ferenc–Ligeti Katalin), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 433–434. 
13 KECSKÉS László: EU-jog és jogharmonizáció, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2005, 587–588.; 
BUISMAN, Sanne: The Influence of the European Legislator on the National Criminal Law of Member 
States: It Is All in the Combination Chosen, Utrecht Law Review Vol. 7/3, 2011,138., 151. 
14 Ilyen volt például a 1997-ben kiadott Corpus Juris Europae, amely meghatározta az Európai Kö-
zösség pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények tényállásait, valamint számos általános részi és 
büntetőeljárási kérdést is átfogóan szabályozott. A dokumentum azonban nem vált kötelező erejű 
jogforrássá. Bővebben lásd: LÉVAI Ilona: Corpus Juris Europae. Európai büntetőjog és Ügyészség az 
EU pénzügyi érdekei védelmére? Európai Tükör 1998/4, 65–91. 
15 KARSAI: Az európai…, 38–39. 
16 KARSAI: A jogharmonizáció…, 434. 
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„forum shopping” kiküszöbölésének eszköze is lehet. Könnyen belátható, hogy a nemzet-
közi bűnelkövetők a bűncselekmények elkövetésére azt az országot választják, amelynek 
büntetőjogi szabályai a többi államéhoz képest enyhébbek. A nemzeti büntetőjogok közti 
különbségek megszüntetésével viszont megfoszthatjuk a bűnelkövetőket ettől a választási 
lehetőségtől.17 

A büntető anyagi jog vonatkozásában az általános rész lehet leginkább alkalmas a har-
monizációra, mivel az egyes jogintézmények (például a jogellenességet kizáró okok) nem-
zeti szabályozása között nincsenek akkora eltérések, mint a különös részi tényállások tekin-
tetében, továbbá a szankciórendszer vonatkozásában is érezhetőek közös tendenciák (pél-
dául a halálbüntetés eltörlése, a szabadságvesztéssel szemben az alternatív szankciók elő-
térbe kerülése).18 A nemzeti szabályok hasonlósága ellenére a Lisszaboni Szerződés kizáró-
lag meghatározott különös részi tényállások és büntetési tételek közelítésére ad felhatalma-
zást, az általános részről nem szól. Bár az egyes bűncselekményeket harmonizáló uniós 
normák foglalkoznak bizonyos általános részi kérdésekkel, egységes, harmonizált általános 
részről nem beszélhetünk. Az Európai Unió a büntetőjogi jogharmonizációt a különös részi 
tényállások felől kezdte meg, ugyanakkor egyre többen érvelnek amellett, hogy az egyes 
bűncselekmények harmonizációja mellett szükség van a tagállami büntetőjogok általános 
részének közelítésére is.19 

A különös rész vonatkozásában a klasszikus büntetőjogi tényállások (például emberölés, 
nemi erőszak, lopás) harmonizációja indokolatlannak tűnik. Ezek a tényállások egyébként 
is kevésbé alkalmasak a jogközelítésre, mivel a tagállami büntetőnormák között jelentős 
kulturális és történelmi különbségek lehetnek, és a jogi szabályozás sokszor évszázados 
hagyományokkal bírhat.20 Ligeti szerint a kulturális különbségek különösen élesen jelent-
keznek például az abortuszra és az eutanáziára vonatkozó büntetőjogi szabályok, az alko-
hol- és kábítószer-fogyasztás vagy az azonos nemű személyek együttélésének büntetőjogi 
megítélése vonatkozásában. Ezeken a területeken a nemzeti jogszabályok esetleges harmo-
nizációja fokozott figyelmet és sokkal hosszabb időt igényelhet.21 

Eredményes lehet ugyanakkor a jogharmonizáció a büntetőjogi védelem körébe újonnan 
bevont területek, mint például a munkajogi, a fogyasztóvédelmi vagy a számítógépes bűn-
cselekmények esetén.22 Sieber szerint a jogharmonizáció három területen nélkülözhetetlen: 

                                                           
17 Fontos azonban megemlíteni, hogy a forum shopping csak akkor szüntethető meg teljesen, ha a 
jogharmonizáció nem áll meg az anyagi büntetőjogok egymáshoz közelítésénél, hanem kiterjed a 
büntető eljárásjogra és a büntetés-végrehajtási jogra is. Hiába vannak ugyanis azonos anyagi jogi 
normák, ha a nemzeti büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási szabályok jelentősen különböznek 
egymástól, a jogalkalmazás sem lesz egységes, ami a tagállamokban a büntetőjogi védelem eltérő 
szintjeit eredményezné. Lásd: LIGETI: Büntetőjog…, 15. 
18 KARSAI: Az európai…, 33–34. 
19 Lásd például KLIP, André: European Criminal Law. An Integrative Approach, Intersentia 
Publishing Ltd., Cambridge–Antwerpen–Portland, 2012, 159–223.; KLIP, André: Towards a General 
Part of Criminal Law for the European Union, in: Substantive Criminal Law of the European Union 
(ed.: Klip, André), Maklu, Antwerpen – Apeldoom–Portland, 2011, 15–33.; SICURELLA, Rosaria: 
Some reflections on the need for a general theory of the competence of the European Union in 
criminal law, in: Substantive Criminal Law of the European Union (ed.: Klip, André), Maklu, Ant-
werpen–Apeldoom–Portland, 2011, 242–249. 
20 KARSAI: Az európai…, 34. 
21 LIGETI: Az Európai Közösség…, 359. 
22 KARSAI: Az európai…, 34. 
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a) azon tényállásoknál, amelyeknél a nemzeti bűnmegelőzés többé nem működik (pél-
dául a nemzetközi hálózatokon terjesztett pornográf és rasszista anyagok, amelyeket 
a nemzeti hatóságok nem tudnak ellenőrizni), 

b) az olyan határokon átnyúló bűncselekményeknél, amikor az egyik országban kifejtett 
tevékenység közvetlenül érint más országokat, és ezt a nemzeti bűnüldöző hatósá-
gok nem tudják hatékonyan kontrollálni (ebbe a körbe tartoznak Ligeti szerint töb-
bek között a számítógépes bűncselekmények, a környezetvédelmi bűncselekmények, 
a gazdasági bűncselekmények, a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus23), vala-
mint 

c) a gazdasági integráció révén kialakult új, szupranacionális jogtárgyak esetében.24 
Szupranacionális jogtárgyaknak olyan védendő értékek minősülnek, amelyek kifeje-
zetten az Európai Unióhoz kapcsolódnak, és amelyek túlnyúlnak egy adott állam ér-
dekein.25 Ilyen például az Európai Unió intézményeinek, valamint az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme. A szupranacionális jogtárgyak védelme nem oldható meg kizá-
rólag a tagállamok büntetőjoga segítségével, ezért szükség van az uniós szintű egy-
séges fellépés megteremtésére. 

 
2.3. A jogharmonizáció eszközei 
 
Az Európai Unió másodlagos jogforrásai közül a jogegységesítést a rendeletek, a joghar-
monizációt pedig az irányelvek (és a korábbi III. pilléres kerethatározatok) szolgálják.  
A rendelet általános hatállyal bír, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban, míg az irányelv és a kerethatározat az elérendő célokat illetően 
minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását 
a nemzeti hatóságokra hagyja.26 A Lisszaboni Szerződés a büntetőjogi harmonizáció leg-
főbb eszközeként az irányelvet határozza meg.27 

A rendelet külön belső jogi aktus nélkül valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmaz-
ható, így amennyiben egy magatartást rendelettel kívánnak büntetni, az elkövető közvetle-
nül az uniós jog, a rendelet alapján vonható felelősségre. Egy irányelv által előírt büntető-
jogi normát ugyanakkor a nemzeti jogalkotónak át kell ültetnie a belső jogba, vagyis ebben 
az esetben az irányelvben büntetendőnek nyilvánított magatartás elkövetőjét a belső, hazai 
jog alapján lehet felelősségre vonni.28 Az irányelv esetében tehát a nemzeti jogalkotó hatá-
rozza meg a büntetőjogi norma szövegét, azaz a büntetendővé nyilvánított emberi magatar-
tást, illetve a bűncselekmény elkövetése esetén irányadó szankciót, ennek során azonban az 
irányelv rendelkezéseihez kell tartania magát.29 

                                                           
23 LIGETI: Az Európai Közösség…, 358. 
24 SIEBER, Ulrich: Memorandum für ein Europäisches Modellstrafgesetzbuch, Justizenzeitung, Jahr-
gang 52, Heft 8, 1997, 376. 
25 LIGETI: Büntetőjog…, 17. 
26 EUMSz. 288. cikk 
27 Lásd: EUMSz. 82–83. cikk. Fontos azonban megemlíteni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bűncselekmények elleni küzdelem jegyében az EUMSz. 325. cikke értelmében az Unió rende-
letalkotásra is jogosult. 
28 SATZGER, Helmut: Internationales und Europäisches Strafrecht. Strafanwendungsrecht – 
Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht, Nomos Verlangsgesellschaft, Baden-
Baden, 2011, 90–91. 
29 SICURELLA: i. m. 240–241. 
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A Lisszaboni Szerződés nem szól arról, hogy a tagállamoknak milyen formában kell át-
venni az irányelvekben foglalt szabályokat. Az Európai Bíróság ugyanakkor felállított egy 
hármas követelményt: az irányelveket olyan jogforrásban kell átvenni, amely általános, 
kötelező erejű és effektív. Ez a követelmény a törvényi szintű szabályozást helyezi előtér-
be.30 Az irányelv átültetésére több módon is sor kerül: 

a) Az első módszer a szó szerinti átültetés módszere, amely során a nemzeti jogalkotó 
az irányelvben meghatározott büntetendő magatartást változtatás nélkül ülteti át a 
nemzeti büntetőjogába. Ezzel a módszerrel a jogalkotó viszonylag egyszerűen meg 
tud felelni az uniós kötelezettségnek. Hátránya viszont, hogy az uniós jog és a nem-
zeti jog terminológiája eltérhet egymástól, így a szó szerinti átültetés a nemzeti bün-
tetőjogi dogmatika torzulásához vezethet. 

b) A második módszer a hivatkozó vagy utaló módszer. Ebben az esetben a tagállam a 
vonatkozó uniós jogforrásra hivatkozva kriminalizálja az adott magatartást. A mód-
szer nagy előnye a rugalmasság, mivel ebben az esetben az uniós norma módosítása 
esetén sem kell a jogalkotónak minden esetben hozzáigazítania az adott tényállást a 
megváltozott uniós joghoz. Ugyanakkor az uniós és a nemzeti jog közötti különb-
ségből fakadó hátrányokat ez a módszer sem tudja megnyugtatóan kiküszöbölni. 

c) A harmadik módszer a közvetlen beépítés, amely már tényleges jogalkotási munkát 
kíván meg a nemzeti jogalkotótól. A közvetlen beépítés lényege, hogy a törvényho-
zó az uniós normát úgy illeszti be a hazai jogrendszerbe, hogy közben figyelembe 
veszi annak sajátosságait is, ezzel megőrizve a nemzeti büntető igazságszolgáltatási 
rendszer koherenciát. A három módszer közül egyértelműen az utolsó a legelőnyö-
sebb és legajánlatosabb.31 

Amennyiben valamelyik tagállam nem ültet át egy irányelvet a nemzeti jogába, a Bi-
zottság az EUMSz. 258. cikke alapján kötelességszegési eljárást indíthat a Bíróság előtt a 
mulasztó tagállam ellen.32 A tagállamok felelősségét azonban az még önmagában nem ala-
pozza meg, hogy nem ültetik át egy irányelv valamely rendelkezését a nemzeti jogukba. A 
tagállamok csak akkor követnek el jogsértést, ha a jogalkotásuk hiányossága negatívan be-
folyásolja az irányelvben megfogalmazott cél elérését.33 A tagállamokat ugyanakkor pasz-
szív jogharmonizációs kötelezettség is terheli, ami azt jelenti, hogy a nemzeti jogalkotás 
során folyamatosan figyelemmel kell lenni az uniós joggal való összhang biztosítására és 
fenntartására, vagyis nem fogadható el olyan jogszabály, ami valamely uniós jogforrással 
összeütközésben áll.34 

 
2.4. Jogharmonizáció korlátai 
 
A jogharmonizációt két elv, a szubszidiaritás és az arányosság elve korlátozza. A Lissza-
boni Szerződés 2. jegyzőkönyve értelmében a szubszidiaritás és az arányosság elvét vala-

                                                           
30 KECSKÉS: i. m. 605–606. 
31 DELMAS-MARTY: i. m. 30–36.; KLIP: European…, 221–222. 
32 HINTERHOFER, Hubert–SCHALLMOSER, Nina Marlene: Europäisches Strafrecht. Die Politiken der 
Gemeinschaft, Jahrbuch Europarecht 353. 2010, 362. 
33 KECSKÉS: i. m. 607. 
34 HORVÁTH Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011, 219. 
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mennyi intézménynek tiszteletben kell tartani, és ezeket az uniós jogalkotás során is figye-
lembe kell venni.35 

A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az Unió azokon a területeken, amelyek nem tar-
toznak kizárólagos hatáskörébe, csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a ter-
vezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális, sem helyi szinten nem 
tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása 
miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.36 A szubszidiaritás elve alapján a döntése-
ket a polgárokhoz legközelebb eső, legalacsonyabb szinten kell elfogadni. Az alapelv ér-
telmében az Unió csak akkor rendelkezik jogalkotási hatáskörrel, ha az elfogadni kívánt 
intézkedés megfelel a szükségesség és hatékonyság követelményének. Első lépésként az 
uniós aktus szükségességét kell vizsgálni. Egy jogi aktus akkor minősül szükségesnek, ha 
az intézkedéssel elérni kívánt uniós célkitűzés kizárólag az Unió szintjén valósítható meg. 
Amennyiben az adott célkitűzés tagállami intézkedéssel is elérhető, a szükségesség köve-
telménye nem teljesül. Amennyiben a szükségességi feltétel teljesült, második lépésben a 
hatékonyságot kell vizsgálni. Egy adott intézkedés akkor minősül hatékonynak, ha az az 
Unió szintjén jobban megvalósítható, mint tagállami szinten.37 Fontos azonban kiemelni, 
hogy szubszidiaritás elve csak az ún. megosztott hatáskörök esetén áll fenn, az Unió kizáró-
lag hatáskörei esetében nem érvényesül.38 

Az arányosság elve értelmében az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag 
nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.39 Az ará-
nyosság elve alapján három dolgot kell megvizsgálni: azt, hogy az adott intézkedés megfe-
lelő, alkalmas, illetve szükséges a kitűzött cél eléréséhez.40 A büntetőjogi jogharmonizáció 
vonatkozásában az arányosság elve megköveteli, hogy a jogalkotó minden esetben alaposan 
vizsgálja meg, hogy az adott szakpolitika végrehajtását nem lehet-e kellőképpen biztosítani 
más, nem büntetőjogi intézkedésekkel, illetve, hogy a büntetőjog valóban hatékonyabban 
tudja orvosolni az adott problémát. A szükségesség és az arányosság vizsgálatára azért van 
szükség, mivel a büntetőjog avatkozik be legsúlyosabban az állampolgárok szabadságába és 
alapvető emberi jogaiba, ezért a büntetőjogot mindig csak végső eszközként, ultima 
ratióként lehet alkalmazni.41 

                                                           
35 A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv kimondja, hogy 
jogalkotási javaslatok előterjesztése előtt a Bizottság széles körű konzultációt folytat, és a jogalkotási 
aktusok tervezeteit megküldi a nemzeti parlamenteknek. Ha a nemzeti parlament adott tervezetet nem 
tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével, indokolt véleményt küldhet az Európai Parla-
ment, a Tanács, illetve a Bizottság elnökének, és ha megállapításra kerül, hogy a jogalkotási aktus 
tervezete nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a tervezetet felül kell vizsgálni. A jogalkotási 
aktusok tervezeteit a szubszidiaritás és az arányosság elve tekintetében külön indokolni kell.  
A szubszidiaritás elvét megsértő jogalkotási aktus az Európai Unió Bírósága előtt megtámadható  
[2. jegyzőkönyv 1–8. cikk]. 
36 EUSz. 5. cikk (3) bekezdés 
37 HECKER, Bernd: Europäisches Strafrecht, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg, 2012, 281–282. 
38 KECSKÉS: i. m. 712. 
39 EUSz. 5. cikk (4) bekezdés 
40 SATZGER, Helmut: Das europarechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip als Maßstab für eine 
europäische Kriminalpolitik, Neue Kriminalpolitik 2007/3, 96. 
41 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizott-
ságnak és a Régiók Bizottságának: Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective 
implementation of EU policies through criminal law [COM(2011) 573., 2011. 09. 20.] 7. 
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A szubszidiaritás és az arányosság elve mellett a Lisszaboni Szerződés egy speciális 
korlátot is megfogalmaz. A tagállamok belső joga ugyanis tartalmazhat olyan elemeket, 
amelyek magasabb színvonalú szabályozást, védelmet biztosítanak, mint az uniós jog, ezért 
bizonyos esetekben szükség lehet a nemzeti jog védelmére.42 Az EUMSz. 114. cikke ezért 
kimondja, hogy amennyiben a harmonizáció sértené egy adott tagállam közerkölcsre, köz-
rendre, közbiztonságra, az emberek, az állatok és növények egészségének és életének vé-
delmére, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek, az ipari és 
kereskedelmi tulajdon, valamint a környezet és a munkakörnyezet védelmére vonatkozó 
szabályait, az Európai Bizottság engedélyt adhat a szigorúbb nemzeti szabályok fenntartá-
sára. Ebben a körben a Bizottság azt vizsgálja, hogy az érintett rendelkezések nem képezik-
e a tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett 
korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a belső piac működésében.43 

 
2.5. A büntetőjogi jogharmonizáció előnyei és hátrányai 
 
A jogharmonizáció mindenképpen egy pozitív folyamat, mivel a tagállamok jogrendszerei 
közötti különbségek fokozatos eltörlésével és a jogszabályok egymáshoz közelítésével ha-
tékonyabbá válhat az államok közötti büntetőjogi együttműködés és a határokon átívelő 
bűncselekmények elleni küzdelem. Az Európai Bizottság egy 2011-ben közreadott közlemé-
nyében,44 amelyben az uniós büntetőpolitika kereteinek meghatározására tett kísérletet, 
megvizsgálta, hogy az uniós büntetőjogi jogharmonizáció a bűnözés elleni hatékonyabb 
küzdelmen kívül milyen egyéb hozzáadott értékekkel jár. Ezek közül a Bizottság elsőként 
az uniós polgárok érdekeit említi. Egy európai felmérés tapasztalatai is azt igazolják, hogy 
az uniós állampolgárok véleménye szerint a büntetőjognak az EU egyik legfontosabb fellé-
pési területének kellene lennie, és szükséges az uniós fellépés további erősödése ezen a te-
rületen.45 Az uniós büntetőjog továbbá előmozdítja a polgárok bizalmát, hozzájárul az igaz-
ságügyi- és bűnüldöző hatóságok egymásba vetett bizalmának erősödéséhez, illetve segít 
megakadályozni és szankcionálni a hatályos uniós jogszabályok súlyos megsértését a 
fontosabb szakpolitikai területeken (így például a környezetvédelem és az illegális 
foglalkoztatás területén).46 

A büntetőjogi harmonizáció ugyanakkor számos veszélyt, kockázatot rejt magában. A 
büntetőjogi harmonizáció legfőbb veszélye, hogy megtörheti a belső jog koherenciáját. Ez 
elsősorban akkor fordulhat elő, ha a tagállami jogalkotó nem megfelelően ülteti át az uniós 
jogot a nemzeti jogba. Ezért a jogalkotónak a jogközelítésnél minden esetben figyelembe 
kell vennie a belső jogának sajátosságait.47 

A harmonizáció további hátránya, hogy a megnövekedett jogalkotás folytán bizonyos 
területeken, ugyanazon jogintézmények vonatkozásában több, különböző szintű, esetenként 
egymástól részben eltérő szabályok érvényesülhetnek. A nemzeti jogalkotónak már nem 
csak a hazai jogszabályokat, hanem az uniós jogot is figyelembe kell vennie, ez pedig bo-
nyolultabbá teheti a jogalkalmazást. Problémát jelenhet az is, hogy a büntetőjogi szabályok 

                                                           
42 Horváth: i. m. 219. 
43 EUMSz. 114. cikk (3)–(6) bekezdés. 
44 Lásd 41. lábjegyzet. 
45 Bővebben lásd az Európai Bizottság közleményét a 75. Eurobarométer eredményeiről (2011) 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm (2013. május 2.) 
46 A Bizottság Közleménye COM(2011) 573. 1–2, 5. 
47 KARSAI: Az európai…, 35. 
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egységesítése nem vonja maga után automatikusan az egységes jogalkalmazást. Ha a külö-
nös rész tényállásainak harmonizációját nem követi az általános rész és a szankciórendszer 
egységesítése, a különbségek fennmaradnak. Ugyanakkor még a teljesen egységes büntető-
jogi szabályok sem biztosítanák feltétlenül az egységes jogalkalmazást. A bírói gyakorlat 
még az egyes államokon belül is jelentős különbségeket mutathat, így uniós szinten a tagál-
lamokban eltérő mértékben érvényesülő bírói önállóság és az egyes büntetendő cselekmé-
nyekről alkotott különböző társadalmi felfogás eltérő büntetéskiszabáshoz vezethet.48 

A jogharmonizáció során továbbá annak a veszélye is fennáll, hogy a tagállamok csak a 
„ legkisebb közös nevezőben” tudnak megállapodni. A folyamatos kompromisszumkeresés a 
büntetőeljárási garanciák lehetséges csökkenését, az emberi jogok megsértését és a vádlott 
jogainak korlátozását is maga után vonhatja.49 

 
3. Büntetőjogi jogharmonizáció a Lisszaboni Szerződés előtt 
 
Mint azt már korábban is láthattuk, a közösségi jog eredetileg nem tartalmazott büntetőjogi 
jogközelítésre vonatkozó szabályokat, mivel a büntetőjog alapvetően kívül esett a Közösség 
kompetenciáján. A büntetőjogi együttműködés az 1992. február 7-én aláírt és 1993. no-
vember 1-jén hatályba lépett Maastrichti Szerződéssel került be az Unió politikái közé.50 A 
Szerződés azonban még nem tartalmazott büntetőjogi jogközelítésre vonatkozó utalást. 

Az Unió szintjén a büntetőjogi jogharmonizációt az 1997. július 17-én aláírt és 1999. 
május 1-jén hatályba lépett Amszterdami Szerződés intézményesítette. A Szerződés egyik 
legfontosabb célkitűzése egy „szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség” megteremtése51 volt, amely megvalósítása érdekében hangsúlyosabb szerepet kapott 
a bűnözés elleni küzdelem.52 Az Amszterdami Szerződés részletesen meghatározta a bünte-
tőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén megvalósítandó közös fellépés 
egyes területeit, amely keretében felhatalmazta az Uniót, hogy a szervezett bűnözés, a terro-
rizmus, valamint a tiltott kábítószer-kereskedelem területén közös szabályozási minimumo-
kat határozzon meg a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetési tételekre vonat-
kozóan.53 Ezen szabály tehát lehetővé tette, hogy az uniós jogalkotó – a bűncselekmények 
egy szűk köre vonatkozásában ugyan, de – harmonizációs intézkedéseket, minimumszabá-
lyokat fogadjon el. A Szerződés előírta továbbá a Tanács számára, hogy a jogharmonizáci-

                                                           
48 ZIESCHANG, Frank: A büntetőjog európaizálódásának esélyei és kockázatai (ford.: Jacsó Judit), in: 
Az Európai Unió hatása a büntetőjog fejlődésére (szerk.: Lévay Miklós–Kígyóssy Katinka), Bíbor 
Kiadó, Miskolc, 2004, 246–247. 
49 ZIESCHANG: i. m. 247.; LIGETI: Büntetőjog…, 19. 
50 A büntetőügyi együttműködés területét a tagállamok – a nemzeti szuverenitás védelme miatt – nem 
akarták a közösségi intézmények hatáskörébe utalni. Ennek eredményeképpen született meg az Euró-
pai Unió ún. hárompilléres szerkezete: az I. pillér az Európai Közösségek (European Communities), a 
II. pillér a Közös Kül- és Biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP), a III. pil-
lér pedig a Bel- és Igazságügyi Együttműködés (Justice and Home Affairs, JHA). A szupranacionális 
I. pillértől eltérően a II. és a III. pillér működése a kormányközi együttműködésen alapult, ahol a tag-
államok főszabály szerint egyhangú szavazással döntöttek. Lásd: HORVÁTH: i. m. 482–483. 
51 EU-Szerződés 2. cikk. 
52 Az EU-Szerződés 29. cikke értelmében a prioritási területek közé tartozott a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus, az emberkereskedelem és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, a tiltott 
kábítószer-kereskedelem, a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció és a csalás megelőzése és az ezek 
elleni küzdelem. 
53 EU-Szerződés 31. cikk (1) bekezdés e) 
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ós intézkedéseket a hatálybalépést követő öt éven belül fogadja el.54 Ennek elmaradása ese-
tén a Parlament az EK-Szerződés 232. cikke alapján mulasztás miatt keresetet indíthatott a 
Tanács ellen.55 

A tényállási elemekre és büntetési tételekre vonatkozó minimumszabályok elfogadásá-
nak célja a tagállamok nemzeti büntetőjogai közötti különbségek csökkentése volt.56 A jog-
közelítés eszköze a III. pilléres kerethatározat volt. A kerethatározat célja a tagállamok 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése. A kerethatározat az I. pil-
léres irányelvhez hasonlóan a tagállamokra nézve pusztán az elérendő célokat illetően volt 
kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyta. A 
tagállamok tehát a hazai jogrendszerükre figyelemmel szabadon dönthették el, milyen mó-
don hajtják végre a kitűzött célt. A kerethatározat azonban közvetlen hatállyal nem rendel-
kezett, ami azt jelentette, hogy nem minősült szerződésszegésnek, ha egy tagállam a keret-
határozatot a megszabott határidőn belül nem ültette át a belső jogába. Az átültetés elmu-
lasztásának jogi következménye nem volt, a mulasztó állammal szemben kizárólag politikai 
nyomásgyakorlásra volt lehetőség.57 

Az Amszterdami Szerződés jelentős lépést tett azzal, hogy felhatalmazást adott a nem-
zeti büntetőjogi szabályok közelítésére. Bár a Szerződés csak szűk körben, három bűncse-
lekmény esetében tette lehetővé a jogharmonizációt, az uniós jogalkotó tágan értelmezte 
hatáskörét, és egyéb bűncselekmények vonatkozásában is fogadott el kerethatározatokat.58 
A kerethatározat sajátos jogi jellege és a III. pillér egyéb működési hiányosságai azonban 
akadályozták a jogharmonizáció hatékony érvényesülését.59 

 
 

                                                           
54 EK-Szerződés 61. cikk e) 
55 PEERS, Steve: Büntetőjog (ford.: Kígyóssy Katinka),  in: Az Európai Unió hatása a büntetőjog fej-
lődésére (szerk.: Lévay Miklós–Kígyóssy Katinka), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 205–206. 
56 JACSÓ Judit: Freiheit und Sicherheit im Spiegel der Geldwäschebekämpfung in Europa, in: Freiheit 
– Sicherheit – (Straf)Recht. Beiträge eines Humboldt-Kollegs (Hrsg.: Krisztina Karsai–Ferenc Nagy–
Zsolt Szomora), V&R unipress, Universitätsverlag Osnabrück, 2011, 112. 
57 Lásd LIGETI Katalin: A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményi keretei, in: Az európai bün-
tetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc–Ligeti Katalin), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 2008, 43–45. 
58 A három bűncselekményi kategórián felül kerethatározatok születtek többek között a pénzmosás, a 
korrupció, a pénzhamisítás, a rasszizmus és idegengyűlölet, az emberkereskedelem és a számítógépes 
bűncselekmények tárgyában (Bővebben lásd: AMBOS, Kai: Internationales Strafrecht: 
Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe, Beck Juristischer 
Verlag, München, 2011, 475–478.). A kerethatározatok többsége az EU-Szerződés 29. cikkét és a 31. 
cikk (1) bekezdés e) pontját jelölte meg jogalapként. 
59 A III. pillér működése számos problémát vetett fel. A Tanácsban a döntések meghozatalához egy-
hangú szavazásra volt szükség, a tagállamok vétójoga miatt az együttműködési forma nagyon lassú 
volt, és a megállapodások tartalma az állandó kompromisszumkeresés miatt gyakran felhígult. A Bi-
zottság csak korlátozott mértéken élhetett döntéskezdeményezési jogával, az Európai Bíróság kizáró-
lag a tagállamok önkéntes döntése alapján rendelkezett hatáskörrel, a Parlament pedig együttdöntés 
helyett csak konzultációs joggal rendelkezett. A Parlament csekélyebb szerepe miatt a III. pilléres 
együttműködés folyamatosan demokratikus legitimációs problémákkal küzdött. Bővebben lásd: 
OSZTOVITS András: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés magyaráza-
ta, Complex Kiadó, Budapest, 2011, 1515–1516., 1682–1683.; NAGY Judit: Az uniós rendőri és igaz-
ságügyi együttműködés a XXI. században a Hága–Stockholm–Lisszabon tengely mentén, Belügyi 
Szemle 2011/5, 16. 
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4. Büntető anyagi jogi jogharmonizáció a Lisszaboni Szerződésben 
 
A 2007. december 13-án aláírt és 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerző-
dés fordulópontot jelentett a bel- és igazságügyi együttműködés történetében. A Szerződés 
legfontosabb rendelkezése a pillérrendszer felszámolása volt. Ennek hatására megszűnt a 
III. pillér, és a büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködés is 
szupranacionális hatáskörbe került. A Szerződés értelmében a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség a megosztott hatáskörű politikák közé került.60 Ez 
azt jelenti, hogy a tagállamok csak olyan mértékben rendelkeznek jogalkotási hatáskörrel, 
amilyen mértékben az EU a hatáskörét gyakorolja, vagyis a tagállamok csak akkor gyako-
rolhatják hatáskörüket, ha az Unió nem kíván élni vele, vagy nem gyakorolja azt.61 

A Lisszaboni Szerződés jelentős mértékben kibővítette az Unió jogharmonizációs ha-
táskörét. A büntetőjogi jogharmonizációra vonatkozó rendelkezéseket az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés 82-83. cikke tartalmazza: a 82. cikk (2) bekezdése a büntető 
eljárásjogi, a 83. cikk pedig a büntető anyagi jogi harmonizációt szabályozza. A Tanács és a 
Parlament jogalkotási hatásköre a következőkre terjed ki: 

a) A tagállamok büntető eljárásjogi normáinak közelítése: ennek érdekében irányel-
vekben szabályozható 
– a bizonyítékok tagállamok közötti kölcsönös elfogadhatósága 
– a személyek jogai a büntetőeljárásban 
– a bűncselekmények sértettjeinek jogai 
– a Tanács egyhangú határozata alapján a büntetőeljárás egyéb területei.62 

b) A tagállamok anyagi büntetőjogának harmonizációja: az Európai Parlament és a 
Tanács irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg egyes különösen 
súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények tényállásai és a büntetési tételei vonat-
kozásában.63 

Továbbiakban a Lisszaboni Szerződés az anyagi büntetőjogi jogharmonizációra vonat-
kozó szabályai kerülnek kifejtésre. 

 
4.1. Általános harmonizációs hatáskör – EUMSz. 83. cikk (1) bekezdés 
 
A 83. cikk (1) bekezdése értelmében a Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Ta-
nács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimu-
mokat állapíthat meg a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására. 
A Lisszaboni Szerződés ezzel jelentős előrelépést hozott az Amszterdami Szerződés ren-
delkezéseihez képest, mivel a kerethatározatok helyett irányelvek elfogadását tette lehetővé. 
A kerethatározattal szemben ugyanis az irányelv átültetésének elmulasztása szerződéssze-
gésnek minősül, amely miatt a Bizottság kötelességszegési eljárást indíthat a mulasztó tag-
állammal szemben.64 

Irányelvek elfogadására olyan különösen súlyos bűncselekmények esetében kerülhet sor, 
amelyek: 

                                                           
60 EUMSz. 4. cikk (2) bekezdés j) 
61 SERZYSKO, Agnieszka: European Criminal Justice under the Lisbon Treaty, Eucrim. The European 
Criminal Law Association’s Forum 2010/2, 70. 
62 EUMSz. 82. cikk (2) bekezdés 
63 EUMSz. 83. cikk (1)–(2) bekezdés 
64 HINTERHOFER–SCHALLMOSER: i. m. 362. 
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a) jellegüknél vagy hatásuknál fogva a több államra kiterjedő vonatkozásúak, vagy 
b) amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös 

alapokon nyugodjék. 
A Lisszaboni Szerződés meghatározza azt a tíz, ún. uniós dimenziójú bűncselekményt, 

amelyek vonatkozásában lehetőség van a tényállások és a büntetési tételek harmonizációjá-
ra.65 Ezek a bűncselekmények a következők: 

1.  terrorizmus,66 
2.  emberkereskedelem,67 
3.  nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása, 
4.  tiltott kábítószer-kereskedelem, 
5.  tiltott fegyverkereskedelem, 
6.  pénzmosás, 
7.  korrupció, 
8.  pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, 
9.  számítógépes bűnözés, 
10.  szervezett bűnözés. 
A Lisszaboni Szerződés tehát jelentősen kibővítette az Amszterdami Szerződés bűncse-

lekmény-katalógusát, azonban – mint azt már láthattuk – a felsorolt bűncselekmények vo-
natkozásában már a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt is számos III. pilléres jogfor-
rás született.68 

Fontos kiemelni, hogy a felsorolás nem taxatív, a bűnözés alakulásának függvényében a 
Tanács határozatban egyéb bűncselekményi területeket is bevonhat ebbe a körbe. Erről a 
Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.69 Az új bűncse-
lekményi kategóriák bevonása egy másodlagos jogi aktussal történik, az Alapszerződés 

                                                           
65 Az EUMSz. 67. cikk (3) bekezdése értelmében e körbe tartozik még a rasszizmus és az idegengyű-
lölet leküzdése is, amely a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség általános 
célkitűzései között helyezkedik el. OSZTOVITS: i. m. 1725. 
66 A terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek megelőzése és az azok elleni küzdelem érde-
kében a Lisszaboni Szerződés további felhatalmazást ad az uniós jogalkotónak. Az Európai Parlament 
és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, rendeletekben a tőkemozgásokat és a fizetési műve-
leteket érintő közigazgatási intézkedéseket hozhat, például a természetes és jogi személyek, csoportok 
vagy nem állami, illetve államisággal nem rendelkező entitások birtokában vagy tulajdonában lévő, 
illetve őket illető pénzkészletek, pénzügyi eszközök és gazdasági jövedelmek befagyasztásáról 
[EUMSz. 75. cikk]. Ezek azonban közigazgatási intézkedéseknek minősülnek, vagyis a büntetőjog 
területén kívül esnek. 
67 Az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatban a 83. cikk mellett az EUMSz. 79. cikke is 
foglalkozik, amely kimondja, hogy illegális bevándorlással, jogellenes tartózkodással, a jogellenesen 
tartózkodó személyek kitoloncolásával és repatriálásával, továbbá az emberkereskedelem, különösen 
a nők és gyermekek kereskedelme elleni küzdelemmel kapcsolatban az Európai Parlament és a Ta-
nács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg [EUMSz. 79. cikk (2) bekezdés 
c)–d)]. Bővebben lásd: SAFFERLING, Christoph: Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht – 
Völkerstrafrecht – Europäisches Strafrecht, Springer Verlag, Heidelberg–Dordrecht–London–New 
York, 2011, 410–412. 
68 A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a korábbi III. pilléres jogi aktusok már nem alkalmazha-
tók, a már elfogadott III. pilléres jogforrások azonban továbbra is fennmaradnak. Az átmeneti rendel-
kezésekről szóló 36. Jegyzőkönyv 9. cikke ugyanis kimondja, hogy a hatálybalépés előtt elfogadott 
jogi aktusok joghatása mindaddig fennmarad, amíg azokat a Szerződések alapján hatályon kívül nem 
helyezik, semmisnek nem nyilvánítják, vagy nem módosítják. 
69 EUMSz. 83. cikk (1) bekezdés 



Udvarhelyi Bence 

 

308 

módosítására nincs szükség.70 Ebben az esetben is feltétel azonban, hogy a szabályozás kö-
rébe bevonni kívánt bűncselekmény különösen súlyos, határokon átnyúló és több államra 
kiterjedő vonatkozású legyen, és szükségessé tegye, hogy az ellene folytatott küzdelem kö-
zös alapokon nyugodjon.71 A bűncselekményi katalógus kibővítése vonatkozásában első-
sorban a határon átnyúló gazdasági és adózással kapcsolatos bűncselekmények jöhetnek 
szóba.72 

A Lisszaboni Szerződés szabályozásával szemben komoly kifogásként fogalmazható 
meg, hogy az nem konkrét, a nemzeti büntetőtörvényekben meghatározott bűncselekmé-
nyeket tartalmaz, hanem viszonylag tágan és homályosan meghatározott bűncselekményi 
kategóriákat. A tíz felsorolt bűncselekmény közül a magyar Btk.73 mindössze négyet neve-
sít kifejezetten.74 A fennmaradó hat bűncselekményi kategória (terrorizmus, nők és gyer-
mekek szexuális kizsákmányolása, tiltott fegyverkereskedelem, korrupció, számítógépes 
bűnözés és szervezett bűnözés) a Btk. szerint büntető ugyan, de vagy más név alatt, vagy 
több tényálláson belül.75 Természetesen nem lehet megkövetelni a Lisszaboni Szerződéstől, 
egy elsődleges jogforrástól, hogy olyan határozott jogfogalmakat tartalmazzon, mint a 
nemzeti büntetőkódexek, hiszen így elképzelhető lenne, hogy valamely szóban forgó tény-
állást egyes tagállamok nemzeti büntetőjoga egyáltalán nem tartalmazza, vagy teljesen elté-
rően szabályozza. Az igazi probléma abban rejlik, hogy a bűncselekményi kategóriák ilyen 
homályos megfogalmazása miatt nehéz előre látni, hogy a tagállamok anyagi büntetőjogá-
nak harmonizációja milyen mértékben fog megvalósulni.76 

A büntető anyagi jogi harmonizáció alkalmazásának utolsó feltétele a szükségesség: a 
jogközelítésre csak akkor kerülhet sor, ha az szükséges.77 A szükségesség követelménye 
egyrészt a szubszidiaritás elvéből, másrészt pedig a büntetőjog ultima ratio jellegéből kö-
vetkezik.78 

A Lisszaboni Szerződésben meghatározott minimális szabályok elfogadása a bűncse-
lekményi tényállásokra és a büntetési tételekre vonatkozhat. A tényállási elemekre irányuló 

                                                           
70 MANNSDÖRFER, Marco: Das europäische Strafrecht nach dem Vertrag von Lissabon – oder: 
Europäisierung des Strafrechts unter nationalstaatlicher Mitverantwortung, Höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Strafrecht 2010/1, 16. 
71 JACSÓ: Freiheit…, 113. 
72 HINTERHOFER–SCHALLMOSER: i. m. 358.; MANNSDÖRFER: i. m. 16. 
73 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
74 Emberkereskedelem (Btk. 192. §), tiltott kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), pénzmosás 
(Btk. 399–400. §) és pénzhamisítás (Btk. 389. §). 
75 A terrorizmus a Btk. szerint három bűncselekménynek felel meg: a terrorcselekménynek (Btk. 314–
316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásának (Btk. 317. §), illetve a terrorizmus finan-
szírozásának (Btk. 318. §). A nők és gyermekek szexuális kizsákmányolását a szexuális visszaélés 
(Btk. 198. §) és más nemi erkölcs elleni bűncselekmények ölelik fel. A tiltott fegyverkereskedelem a 
visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel (Btk. 325. §) egyik elkövetési magatartása. A korrupciós bűncse-
lekmények önálló fejezetet (Btk. XXVII. fejezet) alkotnak, amely összesen kilenc deliktumot tartal-
maz (Btk. 290-300. §). A számítógépes bűncselekmény szintén külön fejezetet képeznek (Btk. XLIII. 
fejezet), amely három tényállást tartalmaz (Btk. 422–424. §). A szervezett bűnözés elleni küzdelmet 
pedig részben a Btk. Általános részének szigorúbb szabályai, részben pedig a bűnszervezetben részvé-
tel (Btk. 321. §) sui generis deliktum formában megfogalmazott tényállása szolgálja. 
76 Lásd: SATZGER: Internationales…, 118.; Vö. MANNSDÖRFER: i. m. 16. 
77 Ezt a feltételt nem az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése, hanem a 67. cikk (3) bekezdés tartalmazza, 
amely kimondja, hogy az Unió – amennyiben szükséges – a büntető jogszabályok közelítése révén a 
biztonság magas szintjének garantálásán munkálkodik. 
78 SATZGER: Internationales…, 120. 
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közelítés azt a kötelezettséget vonja maga után, hogy a tagállamok az uniós jogi aktusokban 
meghatározott tényállásokat bűncselekménnyé nyilvánítsák. A nemzeti jogalkotó a tényál-
lást további elemekkel nem egészítheti ki, mivel ez a büntethetőséget szűkítené.79 Ugyan-
akkor a Szerződés csak minimum harmonizációt ír elő, amely lehetővé teszi, hogy a tagál-
lamok az irányelv rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat alkalmazzanak.80 

Az Európai Bizottság 2011. évi közleményében részletesen megvizsgálja, hogy a 
bűncselekményi tényállásokra és a büntetőjogi szankciókra vonatkozó uniós „mini-
mumszabályok” milyen elemeket tartalmazhatnak. A bűncselekményi tényállások 
harmonizációja vonatkozásában az egyes jogi aktusok – ideértve a 83. cikk alapján 
elfogadott irányelvek mellett a korábban elfogadott III. pilléres kerethatározatokat is – 
meghatározzák az adott bűncselekmény definícióját, vagyis azt a magatartást, amelyet a 
tagállamoknak büntetendővé kell nyilvánítaniuk. A bűncselekmény fogalma mindig a 
tettesi magatartást veszi alapul, de emellett gyakran kitér a bűncselekményhez kapcsolódó 
részesi magatartásokra (bűnsegély és felbujtás), illetve a befejezett bűncselekmény mellett a 
kísérletre is. A szándékos magatartás valamennyi uniós büntetőjogi jogi aktus esetében 
szerepel a tényállásban, de néhány esetben a rendelkezés kitér a gondatlanság súlyosabb 
formájára is. A természetes személyek felelősségre vonásán túl az uniós jog általában 
rendelkezik a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről is.81 Az uniós jogalkotás emellett 
kitérhet a joghatósági szabályokra is, valamint egyéb olyan szempontokra, amelyek a jogi 
rendelkezés hatékony alkalmazása szempontjából elengedhetetlen, illetve amelyek 
bűncselekmény tényállásához tartozó elemnek tekinthetők.82 

A büntetőjogi szankciókra vonatkozó minimumszabályok vonatkozásában a Bizottság 
közleménye az Európai Bíróság által kidolgozott hatékonyság, arányosság és visszatartó erő 
követelményeire hivatkozik.83 A hatékonyság azt jelenti, hogy a szankciónak alkalmasnak 
kell lennie a kívánt célkitűzés elérésére, azaz a szabályok betartatására; az arányosság azt, 
hogy a szankciónak arányosnak kell lennie a magatartás súlyosságával, és hatásai nem 
haladhatják meg a cél eléréséhez szükséges mértéket; a visszatartó erő pedig azt, hogy a 
szankciónak megfelelő elrettentő erővel kell járnia az esetleges jövőbeni tettesek számára.84 

Az uniós jogalkotó előírhatja a büntetés nemét és/vagy annak mértékét. Az uniós 
normák hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcióként legtöbb esetben meghatározott 
ideig tartó szabadságvesztés-büntetést írnak elő, de gyakran más szankciót, így például 
pénzbüntetést, vagyonelkobzást, foglalkozás gyakrolásától való eltiltást vagy kiutasítást is 
meghatározhatnak. Jogi személyekkel szemben a leggyakoribb szankció a pénzbírság, 
ezenkívül előírható állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárás, valamely 

                                                           
79 KARSAI Krisztina: Büntetőjogi jogközelítés az Európai Unióban,  in: Az európai büntetőjog kézi-
könyve (szerk.: Kondorosi Ferenc–Ligeti Katalin), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 
2008, 443. 
80 Lásd BUISMAN, Sanne: i. m. 138. 
81 Fontos azonban megemlíteni, hogy mindig a tagállamokra kell hagyni annak megválasztását, hogy 
a jogi személyeket milyen típusú felelősség terheli, mivel ez a döntés a tagállami büntetőjog alapjait 
érintheti, így egy ilyen kérdésben állást foglaló irányelvtervezet esetében helye lehet az EUMSz. 83. 
cikk (3) bekezdés szerinti vészfékeljárás alkalmazásának. 
82 A Bizottság Közleménye COM(2011) 573. 10. 
83 Az Európai Bíróság a hatékonyság, arányosság és visszatartó erejű szankció követelményét első-
ként az ún. görög kukoricacsalás ügyben (68/88. sz. Bizottság kontra Görögország ügy, 1989. szep-
tember 21.) fogalmazta meg. Bővebben lásd például: DELMAS-MARTY: i. m. 39–42.; FARKAS Ákos: 
Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban, Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 18–19. 
84 A Bizottság Közleménye COM(2011) 573. 10. 
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üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás, bírósági felügyelet 
alá helyezés, bíróság által elrendelt felszámolás, a bűncselekmény elkövetésére használt 
létesítmények ideiglenes vagy végleges bezárása, illetve vagyonelkobzás. Az uniós normák 
meghatározhatják azt is, hogy a szankciók megállapítása során mi minősül súlyosító és mi 
enyhítő körülménynek. Súlyosító körülmény például a ismételt bűnelkövetés, míg a 
bűnüldözési hatóságokkal való együttműködés vagy a terhelt jogainak megsértése enyhítő 
körülményként értékelhető.85 Ezzel kapcsolatban a Bizottság rögzíti, hogy az uniós szintű 
jogközelítés elsődleges célja nem az, hogy szigorítson az egyes tagállamokban kiszabható 
szankciókon, hanem sokkal inkább az, hogy csökkentse az egyes tagállami rendszerek 
közötti eltéréseket, és ezáltal biztosítsa, hogy valamennyi tagállamban ténylegesen 
érvényesüljön a szankciók „hatékonyságára, arányosságára és visszatartó erejére”  
vonatkozó követelmény.86 

A büntetési tételekkel kapcsolatos jogközelítés kérdésével a Tanács is többször foglal-
kozott87, és megállapította, hogy ebben a kérdésben bizonyos fokú rugalmasságra van szük-
ség, hiszen a tagállamok büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos, koherens rendszereit meg 
kell őrizni. Ugyanakkor bizonyos bűncselekmények esetén a szankcióknak el kell érniük a 
minimális szigor egy meghatározott szintjét. Ennek megfelelően a Tanács egy súlyossági 
rangsort állított fel, amely a szabadságvesztés felső határához kötődik. A rangsor négy 
szintből áll: a büntetési tétel maximuma lehet 1–3 év között, 2–5 év között, 5–10 év között, 
illetve legalább 15 év. A jogi aktusok megalkotása során az uniós jogalkotónak ezen rang-
sor alapján kell meghatároznia az adott bűncselekményre vonatkozó szankciót.88 

 
4.2. Kiegészítő harmonizációs hatáskör – EUMSz. 83. cikk (2) bekezdés 
 
A 83. cikk (2) bekezdése egy kiegészítő harmonizációs hatáskört állapít meg.89 A generál-
klauzula értelmében, ha valamely harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó területen 
az Unió politikájának eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a tagállamok büntető-
ügyekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése, irány-
elvekben szabályozási minimumokat lehet megállapítani e területen a bűncselekményi 
tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan. 

A Lisszaboni Szerződést megelőzően heves vita volt abban a kérdésben, hogy az uniós 
jog megsértése esetén az Alapszerződés lehetővé teszi-e büntetőjogi szankciók alkalmazá-
sát, vagy pedig az effajta jogközelítés kizárólag a III. pillér területén fordulhat elő.90 Bár az 
EK-Szerződés közvetlenül nem mondta ki, már a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt 
több olyan I. pilléres jogforrást fogadtak el, amely büntetőjogi szabályokat tartalmazott.91 A 

                                                           
85 KLIP: European…, 321–328. 
86 A Bizottság Közleménye COM(2011) 573. 10. 
87 Lásd például Council conclusions on the approach to apply regarding approximation of penalties, 
24 and 25 April 2002. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/02/st09/st09141.en02.pdf (2013. 
május 2.) 
88 KARSAI: Büntetőjogi jogközelítés…, 443–444. 
89 A német szakirodalom ezt „Annexkompetenznek” nevezi. Lásd például: SATZGER: Internatio-
nales…, 120.; HECKER: i. m. 259.; AMBOS: i. m. 474.; SAFFERLING: i. m. 415. 
90 SATZGER: Internationales…, 120. 
91 Ilyen például az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve a környezet büntetőjog általi 
védelméről; az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve a hajók által okozott szennye-
zésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről; illetve az Európai Parlament és a 
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büntetőjogi intézkedések elfogadásához való jog a közösségi hűség elvére vezethető visz-
sza.92 Büntetőjogi értelemben a közösségi hűség elve a jogalkotót arra kötelezi, hogy meg-
felelően védelmezze a közösségi jogtárgyakat, gondoskodjon arról, hogy saját állampolgára 
ne kövessen el közösségi jogi jogsértést, illetve ennek előfordulása esetén megfelelő módon 
lépjen fel a jogsértővel szemben.93 A tagállamok a kötelezettségeik teljesítése során megvá-
laszthatják a legmegfelelőbbnek tartott intézkedéseket, amely keretében akár – bár a büntető 
jogszabályok főszabály szerint nem tartoznak a Közösség hatáskörébe – büntetőjogi eszkö-
zöket is igénybe vehetnek.94 A megválasztott szankciónak azonban hatékonynak, arányos-
nak és visszatartó erejűnek kell lennie.95 

A Lisszaboni Szerződés 83. cikk (2) bekezdése tehát átvette az Európai Bíróság joggya-
korlatát, és az integrációs célok elérése céljából valamennyi területen generálisan lehetővé 
teszi a büntetőjogi eszközök alkalmazását. Ez tekinthető egyfajta uniós ultima ratio elv 
megfogalmazásának is.96 A büntetőjog ebben az esetben nem más, mint egy másik (nem 
büntetőjogi) uniós szakpolitika kikényszerítésének puszta eszköze.97 

A kiegészítő harmonizációs hatáskör alkalmazására az EU valamennyi politikája eseté-
ben sor kerülhet, feltétel azonban, hogy az adott szakpolitika harmonizációs intézkedések 
hatálya alá essen. Ez azt jelenti, hogy az adott területen az Unió korábban már fogadott el 
olyan intézkedéseket, amely a tagállamok nemzeti jogának harmonizációjára irányul. A 
Lisszaboni Szerződés azonban nem szól arról, hogy a jogharmonizációnak milyen mértékű-
nek kell lennie: részleges harmonizációnak, minimum harmonizációnak vagy teljes harmo-
nizációnak. A Szerződés mindössze arra utal, hogy a büntetőjogi jogalkotást minden eset-
ben megelőzik az egyéb harmonizációs intézkedések, és büntetőjogi harmonizációra  
csak akkor kerülhet sor, ha a nem büntetőjogi intézkedések alkalmazása nem vezet ered-
ményre.98 

                                                                                                                                                    

Tanács 2009/52/EK irányelve az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglal-
koztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról. 
92 A lojalitás vagy hűség klauzulát a korábbi EK-Szerződés 5., majd 10. cikke fogalmazta meg, amit 
aztán a Lisszaboni Szerződés is átvett [EUSz. 4. cikk (3) bekezdés]. Az alapelv három kötelezettséget 
foglal magába:  

a) Együttműködési köztelezettség: az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének meg-
felelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok 
végrehajtásában. 

b) Cselekvési kötelezettség: a tagállamok a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek intéz-
kedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő ál-
talános vagy különös intézkedéseket, és segítik az Uniót feladatainak teljesítésében. 

c) Tartózkodási kötelezettség: a tagállamok tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely ve-
szélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását. 

Bővebben lásd: FARKAS Ákos: Az Európai Uniós büntetőjog fejlődésének újabb állomásai, in: Ta-
nulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére (szerk.: Far-
kas Ákos–Nagy Anita–Róth Erika–Sántha Ferenc–Váradi Erika), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007, 484.; 
KARSAI: Az európai…, 100–101. 
93 OSZTOVITS: i. m. 1687., 1734. 
94 50/76. sz. Amszterdam Bulb B. V. kontra Produktschap Voor Siergewassen ügy, 1977. február 2, 
32. pont; C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, 2005. szeptember 13, 47–48. pont 
95 68/88. sz. Bizottság kontra Görögország ügy 1989. szeptember 21, 24. pont 
96 OSZTOVITS: i. m. 1734.; SAFFERLING: i. m. 416. 
97 SATZGER: Internationales…, 120. 
98 SAFFERLING: i. m. 416.; ÖBERG, Jacob: Union Regulatory Criminal Law Competence after Lisbon 
Treaty, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 19/4, 2011, 313–314. 
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Az alkalmazás másik feltétele, hogy a jogharmonizáció elengedhetetlen, nélkülözhetet-
len legyen az Unió adott politikájának eredményes végrehajtásához.99 Ezen feltétel értel-
mében büntetőjogi szankció csak akkor alkalmazható, ha az adott uniós szakpolitika végre-
hajtása a rendelkezésre álló eszközökkel nem eredményes, nem hatékony. Az 83. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazása során az uniós jogalkotónak mérlegelnie kell, hogy 

a) a büntetőjogi szankció elősegíti-e az adott uniós szakpolitika eredményes végrehaj-
tását, 

b) a büntetőjogi szankciók hatékonyabbak-e, mint az egyéb nem büntetőjogi szankciók, 
valamint 

c) a büntetőjogi szankció arányos-e, vagyis a szankciók alkalmazásával járó hátrányok 
nem haladják-e meg az uniós szakpolitika hatékony végrehajtásával járó előnyö-
ket.100 

Ezen szempontok mérlegelése különös fontos ahhoz, a büntetőjogot ténylegesen csak 
végső eszközként, ultima ratióként lehessen alkalmazni. Ennek megfelelően a 83. cikk (2) 
bekezdése vonatkozásában a büntetőjogi intézkedések meghozatala során egy „kétlépcsős 
módszert” indokolt követni: első lépésben el kell dönteni, hogy szükség van-e egyáltalán 
büntetőjogi intézkedés meghozatalára (szükségesség mérlegelése), második lépésben pedig 
azt kell eldönteni, hogy a konkrét esetben milyen intézkedésre van szükség.101 

2011-ben kiadott közleményében a Bizottság részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel 
is, hogy melyik uniós szakpolitika során kerülhet sor a 83. cikk (2) bekezdés alkalmazására. 
A Bizottság három olyan harmonizált szakpolitikai területet is megnevez, amelyen a 
büntetőjogi harmonizáció szükségesnek tűnik: a pénzügyi szféra (például a 
piacbefolyásolás vagy a bennfentes kereskedelem vonatkozásában hozott intézkedések), az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás elleni küzdelem102 és az euró hamisítás elleni 
védelme. Ezenkívül vannak további olyan szakpolitikai területek, amelyek esetén az uniós 
büntetőjog szintén alkalmazható lehet (ilyen például a közúti fuvarozás, az adatvédelem, a 
vámszabályok, a környezetvédelem, a halászati politika vagy a belső piaci politika).103 
Ezeken a területeken is mindig vizsgálni kell, hogy a kitűzött célok büntetőjogi vagy 
közigazgatási szankciókkal érhetők el hatékonyabban. A vizsgálat során több szempontot is 
figyelembe kell venni, és mindig azt a fajta szankciót kell választani, amely a 
legmegfelelőbbnek tekinthető a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó erő átfogó 
céljának eléréséhez.104 

 
 
 
 

                                                           
99 FRENZ, Walter: Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, Österreichische Juristen-Zeitung 
96. 2010, 910. 
100 ÖBERG: i. m. 292–293. 
101 A Bizottság Közleménye COM(2011) 573. 8. 
102 Érdemes megjegyezni, hogy e körben az EUMSz. 325. cikke még szélesebb hatáskörrel ruházza 
fel az uniós jogalkotót. Lásd például: JACSÓ Judit: Gondolatok az Európai Unió költségvetésének 
büntetőjogi védelméről a Lisszaboni Szerződés tükrében, in: Tanulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Ti-
bor Professzor Emeritus 85. születésnapja tiszteletére (szerk.: Róth Erika), Bíbor Kiadó, Miskolc, 
2012, 41–55. 
103 Osztovits ilyen területnek minősíti még a szellemi tulajdon büntetőjogi védelmét, valamint az ille-
gális migráció és az illegális foglalkoztatás elleni büntetőjogi fellépést. OSZTOVITS: i. m. 1734–1736. 
104 A Bizottság Közleménye COM(2011) 573. 10–12. 
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4.3. A büntetőjogi harmonizáció korlátja: a vészfékzáradék 
 
A Lisszaboni Szerződés fontos újítása volt, hogy a korábbi III. pillérbe tartozó területeken 
is bevezette a rendes döntéshozatali eljárás alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a jogi aktu-
sokat a Bizottság javaslatára a Tanács, az Európai Parlament közreműködésével, a korábbi 
egyhangú döntéshozatal helyett minősített többséggel fogadja el.105 A tagállamok azonban 
nemzeti szuverenitásuk védelme érdekében egy speciális korlátot, ún. vészféket foglaltak a 
Szerződésbe, amellyel a rendes jogalkotási eljárás megakasztható.106 

A 83. cikk (3) bekezdés értelmében, ha valamely irányelvtervezet egy tagállam büntető 
igazságügyi rendszerének alapvető vonatkozásait érinti, az érintett állam kérheti, hogy a 
döntéshozatali eljárást függesszék fel, és az irányelvtervezetet terjesszék az Európai Tanács 
elé. Az Európai Tanács megvitatja a javaslatot, és amennyiben a felfüggesztéstől számított 
négy hónapon belül konszenzust ér el, a tervezetet visszautalja a Tanács elé, amely tovább 
folytatja a rendes jogalkotási eljárást. Ha azonban az Európai Tanács ennyi idő alatt nem 
tudja megtárgyalni a javaslatot, vagy nem jutott konszenzusra, a jogalkotási eljárás nem 
folytatható. Ebben az esetben azonban lehetőség van arra, hogy legalább kilenc tagállam 
megerősített együttműködést107 kezdeményezzen. A megerősített együttműködést be kell 
jelenteni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A vészfékzáradék egy komoly kivételt jelent a minősített többségen alapuló döntéshoza-
tal alól. A vészfékeljárás Szerződésbe foglalásával a büntetőügyekben folytatott igazság-
ügyi együttműködés területén burkoltan ugyan, de megmaradt a nemzeti vétó, hiszen akár 
egy állam is le tudja állítani a rendes jogalkotási eljárás keretében zajló, minősített többségi 
szavazásra épülő folyamatot. A vétójoggal élő tagállamok azonban azt nem tudják megaka-
dályozni, hogy a többi tagállam az adott intézkedést magára nézve megerősített együttmű-
ködés keretében elfogadhassa. A vétózó országok lényegében csak azt tudják elérni, hogy a 
számukra kedvezőtlen döntésben ne kelljen részt venniük.108 

A vészfékeljárás akkor alkalmazható, ha egy adott irányelvtervezet egy tagállam bünte-
tő igazságügyi rendszerének alapvető vonatkozásait érinti. Arra a kérdésre, hogy egy tagál-
lam nemzeti büntetőjogának alapelvei közül mi minősül alapvető fontosságúnak, a Szerző-
dés nem ad választ.109 Ilyennek minősülhet például a törvényesség elve, a határozott bünte-
tőtörvény elve, a vétkességen alapuló felelősség elve, a büntetőjog ultima ratio jellegének 
elve, a visszaható hatály tilalma, vagy a jogi személyek büntetőjogi felelősségének elve.110 

A vészfékeljárás Szerződésbe foglalása egy kompromisszum eredménye, amely célja a 
tagállamok nemzeti szuverenitásának és a büntetőjogi rendszerük koherenciájának védelme. 
A vészfékzáradék és a megerősített együttműködés ugyanakkor komoly problémákat vethet 
fel, hiszen alkalmazásuk azzal a veszéllyel járhat, hogy egy „többsebességes Európa” jön 
létre, amelyben egyes haladó szellemű tagállamok egymás között mélyebben elmélyítenék 
az integrációt, míg mások megfontoltabban és lassabban kívánnának haladni. Ezzel több 

                                                           
105 EUMSz. 289. cikk, 294. cikk 
106 EUMSz. 83. cikk (3) bekezdés 
107 A megerősített együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat az EUSz. 20. cikk és az EUMSz. 
326–334. cikk tartalmazza. Bővebben lásd: SAFFERLING: i. m. 437–438. 
108 HORVÁTH Zoltán–ÓDOR Bálint: Az Európai Unió szerződéses reformja – Az Unió Lisszabon után, 
HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2008, 272–273. 
109 SATZGER: Internationales…, 124. 
110 HECKER: i. m. 285. 
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különböző szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térség jönne, amely 
alapvetően veszélyeztetné az Unió célkitűzéseit.111 

 
5. Záró gondolatok 
 
A Lisszaboni Szerződés jelentős előrelépést jelentett a büntetőjogi együttműködés és a bün-
tetőjogi jogharmonizáció területén. Bár már a Szerződés hatálybalépése előtt is számos 
olyan III. pilléres jogforrás is született, amely egyes bűncselekmények tényállásainak és 
büntetési tételeinek közelítését célozza, a Lisszaboni Szerződés egy szélesebb körű felha-
talmazást adott az uniós jogalkotónak. Ez alapján egyrészt tíz bűncselekmény tényállása és 
büntetési tétele meghatározására szabályozási minimumokat lehet megállapítani, másrészt 
pedig az Unió politikáinak eredményes végrehajtása érdekében bármely területen lehetőség 
van a tagállamok büntetőjogának közelítésére. 

Az EUMSz. 83. cikkén alapuló első irányelv 2011-ben született az emberkereskedelem 
elleni küzdelem tárgyában.112 Ezt követte szintén 2011-ben a gyermekek szexuális kizsák-
mányolásáról szóló irányelv elfogadása.113 2013-ban a Bizottság további két javaslatot 
nyújtott be a Tanácsnak: az első a pénzhamisítás114 a második pedig a pénzmosás elleni 
küzdelmet115 szabályozza.116 Az uniós jogalkotó tehát él a Szerződésben biztosított jogosít-

                                                           
111 Lásd NAGY: i. m. 28–30. 
112 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem 
megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 101., 2011. 04. 15.] 
113 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek sze-
xuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, vala-
mint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 335., 2011. 12. 17.] 
114 Az Európai Bizottság Javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve az euró és más valu-
ták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat fel-
váltásáról [COM(2013) 42 final, 2013. 02. 05.] 
115 Az Európai Bizottság Javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve a pénzügyi rendsze-
reknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről 
[COM(2013) 45 final, 2013. 02. 05.]. Fontos megjegyezni, hogy a javaslat jogalapjaként a Bizottság 
nem a 83. cikket, hanem az EUMSz. 114. cikkét jelölte meg, amely a belső piac megfelelő működé-
séhez szükséges jogharmonizációs kompetenciáról szól. Ez azt jelenti, hogy a javaslat, amely a jelen-
leg hatályos III. pénzmosási irányelv (2005/60/EK irányelv) helyébe lépne, a pénzmosás elleni pre-
ventív eszközöket szabályozná, és büntetőjogi szabályokat nem tartalmazna. A Bizottság azonban 
nem mondott le a tagállamok büntetőjogi szabályozásának harmonizálásáról, mivel a javaslatot az 
„Unió által a pénzmosásra adott büntetőjogi válasz megerősítésével szándékozik kiegészíteni”, amely 
keretében a 83. cikk (1) bekezdése alapján a pénzmosáshoz kapcsolódó büntetőjogi harmonizációra 
vonatkozó második javaslat is kidolgozásra kerül. Ez tehát azt jelenti, hogy a tervek szerint 2013-ban 
egy másik irányelvet is elfogadnának, amely a pénzmosás büntetővé tételével és a tagállamok pénz-
mosásra vonatkozó nemzeti büntetőjogi szabályozás harmonizációjával foglalkozna. A Bizottság te-
hát a pénzmosás vonatkozásában is törekszik a tagállamok anyagi büntetőjogának harmonizációjára. 
Lásd: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_home_006_money_laundering_ 
en.pdf    (2013. május 2.) 
116 Született ezenkívül egy irányelvjavaslat az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelem 
tárgyában is, ezen javaslat jogalapjául azonban nem a 83. cikk, hanem a 325. cikk szolgál. Az Európai 
Bizottság Javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő 
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről [COM(2012) 363 final, 2012. 07. 11.] 
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vánnyal, a jogalkotási tendencia alapján pedig joggal várható, hogy a jövőben is tovább 
folytatódik a büntetőjogi tárgyú uniós normák elfogadása. 

Az uniós büntetőjogi együttműködés nem áll meg a büntetőjogi jogharmonizációnál: a 
végső cél egy szupranacionális büntetőjog kialakítása. Szupranacionális büntetőjogról ak-
kor beszélhetünk, ha a kötelezően alkalmazandó büntetőjogi rendelkezéseket önálló uniós 
szerv hozza meg, és a bűncselekmények elkövetését önálló uniós bíróság szankcionálja.117 
Jelenleg azonban itt még nem tartunk, mivel az ehhez szükséges politikai akarat a tagál-
lamokból még hiányzik. A büntetőjog területén megvalósuló együttműködés fokozatos el-
mélyülése alapján azonban nem kérdéses, hogy az Unió ez irányba halad, és csak idő kér-
dése, hogy mikor fogja elérni ezt. Addig is szükség van azonban a tagállami büntetőjog – és 
természetesen a büntető eljárásjog – fokozatos közelítésére, hiszen ez jelenti az alapját egy 
későbbi szupranacionális európai büntetőjognak. 

 
 

                                                           
117 KARSAI: Az európai…, 47. 





 

 
 
 
 
 
 
 
 


