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AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTET ŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK 

LEGÚJABB TENDENCIÁI 
 

UDVARHELYI BENCE∗ 
 
A 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés széles körű hatáskörrel ruházza fel az Európai Uniót 
a tagállamok büntetőjogának és büntető eljárásjogának harmonizálására. A szintén 2009-ben elfoga-
dott Stockholmi Program pedig fontos prioritásként határozta meg a súlyos, határokon átnyúló bűn-
cselekmények elleni hatékonyabb fellépés és a büntetőeljárás egyes területein való hatékonyabb 
együttműködés megteremtését. Ennek hatására az elmúlt években intenzív büntetőjogi jogalkotás 
kezdődött meg az Európai Unió keretein belül. Jelen tanulmány célja az uniós büntetőjogi jogalkotás 
legújabb eredményeinek áttekintése, és az uniós büntetőjog legújabb fejlődési tendenciáinak bemuta-
tása. 
Kulcsszavak: Lisszaboni Szerződés, Stockholmi Program, európai büntetőjogi együttműködés, jog-
harmonizáció. 
 
The Treaty of Lisbon entered into force on 1 December 2009 empowered the Union with a wide leg-
islative power for harmonizing some important aspects of the substantive and procedural criminal law 
of the Member States. The Stockholm Programme also emphasized the need for a more effective fight 
against serious crimes with a cross-border dimension and for strengthening the cooperation in the 
field of criminal law. Therefore in the recent years and intensive legislative process started within the 
field of criminal law and criminal procedure law. The aim of this paper is to analyze the latest out-
comes of this legislative wave and to examine the new development tendencies of the criminal legis-
lation in the European Union. 
Keywords: Treaty of Lisbon, Stockholm Programme, Co-operation in criminal matters, Legal har-
monization. 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
A 2009. év két szempontból különös jelentőséggel bírt az uniós bel- és igazságügyi együtt-
működés történetében. Egyfelől 2009. december 1-jén lépett hatályba a 2007. december 13-
án aláírt Lisszaboni Szerződés, amely a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén ala-
puló térség területén számottevő előrelépést hozott. Másfelől pedig a 2009. december 10–
11-i ülésén fogadta el az Európai Tanács az ún. Stockholmi Programot, amelyben – az 
1999. évi Tamperei és a 2004. évi Hágai Programhoz hasonlóan – meghatározta a bel- és 
igazságügyi együttműködés 2010–2014 közötti ötéves időszakra vonatkozó legfontosabb 
célkitűzéseit és prioritásait. 

E két dokumentum hatására az elmúlt években intenzív büntetőjogi jogalkotás kezdő-
dött meg az Európai Unió keretein belül. Jelen tanulmány célja az uniós büntetőjogi jogal-
kotás legújabb eredményeinek áttekintése, amely alapján kísérletet teszünk az uniós bünte-
tőjog legújabb fejlődési tendenciáinak bemutatására. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
bár az utóbbi időben a büntető anyagi és a büntető eljárásjog területén is számos új uniós 
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jogforrás született, terjedelmi korlátok miatt jelen tanulmány elsősorban az anyagi büntető-
jogi tárgyú, azon belül is elsősorban az egyes bűncselekmények tényállásait harmonizáló 
jogi aktusok bemutatására fókuszál, az eljárásjogi tárgyú uniós normákat csak érintőlegesen 
vizsgálja. 

 
2. A Lisszaboni Szerződés 
 
A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés egy hosszú fejlődési folyamat 
végére tett pontot. Bár ennek részletes bemutatására jelen cikk keretei között nincs lehető-
ség,1 a Lisszaboni Szerződés jelentőségének megértése érdekében érdemes röviden felvá-
zolni a bel- és igazságügyi együttműködés történetének legfontosabb mérföldköveit. 

A bel- és igazságügyi együttműködés az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződéssel került 
be az uniós politikák közé, amely intézményesítette a korábbi kormányközi együttműködési 
formákat. A Maastrichti Szerződés a bel- és igazságügyi együttműködés fogalmát nem ha-
tározta meg, de felsorolta azt a kilenc területeket, köztük büntetőügyekben folytatott igaz-
ságügyi együttműködést, amelyeket az Unió célkitűzéseinek elérése céljából és az Európai 
Közösség hatásköreinek sérelme nélkül a tagállamok közös érdekű ügynek tekintenek.2 
Ezeket a területeket ugyanakkor a tagállamok a szuverenitásuk védelme miatt csak fokoza-
tosan kívánták bevonni az integrációba, így a bel- és igazságügyi együttműködés nem vált 
az Európai Közösségek részéve, hanem külön pillérbe került, amely működési mechaniz-
musa eltért a közösségi pillértől. 

A bel- és igazságügyi együttműködést magába foglaló III. pillér működése a kormány-
közi együttműködésen alapult. A legfőbb döntéshozó szerv a Tanács volt, amely – néhány 
kivételtől eltekintve – egyhangú szavazattal döntött, és a közösségi jogi eszközök helyett 
sajátos jogi aktusokat (közös álláspont, együttes fellépés, nemzetközi egyezmény) alkotha-
tott. Az Európai Bizottság jogalkotás-kezdeményező szerepe nem volt kizárólagos, mivel a 
javaslattételi jog a tagállamokat is megillette. Az Európai Parlament a döntéshozatalban 
csak korlátozott mértékben vehetett részt. A fontosabb kezdeményezésekről tájékoztatni 
kellett, és szűk körű konzultációs lehetőségeket kapott, véleménye azonban a Tanácsot nem 
kötötte. Az Európai Bíróság hatásköre mindössze a tagállamok eseti döntése alapján terjed-
hetett ki az egyes elfogadott egyezmények értelmezésére.3 

Az 1997. július 17-én aláírt Amszterdami Szerződés több ponton is módosította a bel- és 
igazságügyi együttműködést. A Szerződés egyik legfontosabb célkitűzése egy „szabadsá-
gon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” megteremtése volt, amely a sze-
mélyek szabad mozgásának biztosításán alapul.4 Ennek megvalósítása érdekében a bel- és 
igazságügyi együttműködés egy része átkerült az I. pillérbe, aminek következtében a III. 
pillérben kizárólag a rendőrségi és a bűnügyi együttműködés maradt. A pillér elnevezése 
büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködésre módosult. A III. pillér 
döntéshozatali rendjét illetően az Amszterdami Szerződés alapvető változást nem hozott, de 
némileg megnövelte az Európai Parlament, a Bizottság és a Bíróság szerepét. A Szerződés 

                                                           
1 Bővebben lásd UDVARHELYI  Bence: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban, különös 
tekintettel a Lisszaboni Szerződés szabályozására, in: Tudományos próbapálya. PEME VI. Ph.D. 
konferencia előadásai. Jogtudomány szekció (szerk.: KONCZ István–NAGY Edit), Professzorok az 
Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 2013, 179–191. 
2 Maastrichti Szerződés K1. cikk. 
3 Lásd: K3. cikk (2) bekezdés, K4. cikk (3) bekezdés, K6. cikk. 
4 EUSz. 2. cikk. 
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ugyanakkor bevezetett egy új jogi eszközt, a kerethatározatot, amely a III. pilléres jogalko-
tás domináns eszközévé vált.5 

Az Amszterdami Szerződés ugyanakkor a III. pillér alapvető hibáit, hiányosságait nem 
tudta orvosolni. A III. pillér működése ugyanis számos problémához vezetett. A Tanácsban 
a döntések meghozatalához egyhangú szavazatra volt szükség, ami megnehezítette, gátolta 
a hatékony és gyors döntéshozatalt. A többi közösségi intézmény szerepe erősen korlátozott 
maradt, nem volt megfelelő lehetőségük a tagállamok tevékenysége feletti ellenőrzés kifej-
tésére. További problémát jelentett, hogy a III. pillér területén a megszokott jogi eszközök 
nem voltak alkalmazhatók, a közös álláspont és az együttes fellépés kötelező erejét egyes 
államok nem ismerték el, a nemzetközi egyezmények többsége pedig a tagállamok ratifiká-
ciójának hiánya miatt nem lépett hatályba. Végül komoly gondot okozott, hogy az egyes 
pillérek szerinti hatáskörök elhatárolása nem volt egyértelmű, ami gyakran komoly hatáskö-
ri vitákat6 eredményezett.7 

Ezeket a problémákat a Lisszaboni Szerződés orvosolta. A Szerződés legfontosabb vív-
mánya a pillérrendszer megszüntetése volt. Ennek eredményeképp a korábbi III. pillér ré-
szét képező 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 tartozik,8 ami 
azt jelenti, hogy a tagállamok csak akkor gyakorolhatják hatáskörüket, amennyiben az Unió 
nem kíván élni vele, vagy nem gyakorolta azt.9 

A pillérrendszer felszámolásának következtében az egyes közösségi intézmények szere-
pe és a döntéshozatali eljárás is jelentősen módosult. A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség teljes területén – néhány kivételtől eltekintve – általánossá 
vált a rendes jogalkotási eljárás alkalmazása. Ennek hatására az Európai Parlament korábbi 
konzultációs joga jelentősen kibővült, ezen a területen is társjogalkotóvá vált, ami választ 
jelentett a korábbi III. pillérrel kapcsolatban állandó kritikaként megfogalmazott demokra-
tikus deficit problémájára.10 A jogalkotási folyamatban a szubszidiaritás és arányosság elve 
betartásának ellenőrzése révén a nemzeti parlamentek is bekapcsolódhatnak.11 A Tanácson 
belül az egyhangú szavazást a minősített többséggel történő döntéshozatal váltotta fel, így a 
jogalkotás lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá vált. Az Európai Bizottságot megilleti a 
jogalkotás-kezdeményezési jog, ugyanakkor a büntetőjogi és rendőrségi együttműködés te-

                                                           
5 Bővebben lásd: HORVÁTH Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 
2011, 487–492. 
6 Lásd pl. C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, 2005. szeptember 13.; C-440/05. sz. Bizottság 
kontra Tanács ügy, 2007. október 23. 
7 FELFÖLDI Enikő: EUM Szerződés 67. cikk, in: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés magyarázata. 2. köt. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata I. 
(szerk.: Osztovits András), Complex Kiadó, Budapest, 2011, 1515–1516.; HERLIN-KARNELL, Ester: 
The Lisbon Treaty. A Critical Analysis of its Impact on EU Criminal Law, Eucrim, The European 
Criminal Law Associations’ Forum 2010/2, 59. 
8 EUMSz. 4. cikk (2) j) pont. 
9 SERZYSKO, Agnieszka: European Criminal Justice under the Lisbon Treaty, Eucrim, The European 
Criminal Law Associations’ Forum 2010/2, 70. 
10 Lásd: NAGY Judit: Az uniós rendőri és igazságügyi együttműködés a XXI. században a Hága–
Stockholm–Lisszabon tengely mentén, Belügyi Szemle 2011/5, 16, 24. 
11 EMSz. 69. cikk. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló 1. és a szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
2. jegyzőkönyv tartalmazza. 
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rületén továbbra is fennmaradt az a lehetőség, hogy a tagállamok legalább negyede jogalko-
tási javaslatot nyújtson be.12 Az Európai Bíróság hatáskörét a Lisszaboni Szerződés kiter-
jesztette a bel- és igazságügyi együttműködés valamennyi területére. Ez alapján kötelezett-
ségszegési eljárás indítható az egyes irányelveket vagy kerethatározatokat nem, vagy nem 
megfelelően implementáló tagállamokkal szemben,13 megsemmisítési keresetet lehet be-
nyújtani a közösségi joggal ellentétes jogi aktusokkal szemben, illetőleg ezen a területen is 
lehetőség nyílt az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére.14 

A pillérrendszer felszámolásának másik fontos következménye, hogy megszűntek a 
speciális III. pilléres jogi aktusok, így már ezen a területen is az általános jogforrásokat 
(rendeleteket, irányelveket és határozatokat) lehet elfogadni.15 

A pillérrendszer megszüntetésével, a döntéshozatali rendszer megreformálásával és a 
jogforrási struktúra egységesítésével a Lisszaboni Szerződés megszüntette a bel- és igaz-
ságügyi együttműködés sajátos „kívülálló” jellegét, így a korábban kormányközi együttmű-
ködés alapján működő terület is a közösségi, szupranacionális politikák közé került. Ennek 
köszönhetően, ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk, az utóbbi időben a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség az Unió legdinamikusabban fejlődő te-
rületévé vált.16 

 
3. A Stockholmi Program 
 
A Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Tanács meghatározza a szabadságon, a biz-
tonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli jogalkotási és operatív programok 
tervezésére vonatkozó stratégiai iránymutatásokat.17 Bár e hatáskör csak a Lisszaboni Szer-
ződéssel került be az Alapszerződésbe, az Európai Tanács már annak hatálybalépését meg-
előzően is fontos szerepet játszott a bel- és igazságügyi együttműködés hosszú távú célkitű-
zéseinek kialakítása terén. Az Európai Tanács először 1999. október 15–16-án Tamperében 
tartott egy kizárólag ennek a témának szentelt rendkívüli csúcstalálkozót, amelyen az ál-
lam- és kormányfők felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ötéves cse-
lekvési tervet, amely meghatározza az elérendő célkitűzéseket és az elvégzendő feladato-
kat.18 Az 1999. és 2004. közötti időszakra szóló Tamperei Programot a 2004. november 4–

                                                           
12 EUMSz. 76. cikk. 
13 Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke szerint ugyanakkor a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követő öt évig (2014. december 1-ig) a hatálybalépés előtt elfogadott III. 
pilléres intézkedések vonatkozásában a Bíróság korlátozottabb hatásköre megmarad, vagyis a 
Bizottság nem indíthat eljárást a tagállamok ellen a korábbi III. pilléres jogi eszközökből eredő 
kötelességek megszegése miatt. Lásd: HERLIN–KARNELL: i. m. 62. 
14 FAZEKAS Judit: Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban – a hágai programtól a 
stockholmi programig, in: Kriminológiai Tanulmányok 49. (szerk.: VÓKÓ György), OKRI, Budapest, 
2012, 28. 
15 Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikke azonban kimondja, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok joghatása mindaddig fennmarad, amíg azokat a 
Szerződések alapján hatályon kívül nem helyezik, semmisnek nem nyilvánítják, vagy nem módo- 
sítják. 
16 HORVÁTH: i. m. 506. 
17 EUMSz. 68. cikk. 
18 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Scoreboard to 
review progress on the creation of an area of “Freedom, security and justice” in the European Union 
[COM(2000) 167., 2000. 04. 13.] 
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5-én megtartott hágai csúcson elfogadott újabb többéves stratégia, a Hágai Program (2004–
2009) követte.19 

A Hágai Program kifutása folytán 2009-ben az Uniónak újból felül kellett vizsgálnia a 
bel- és igazságügyi politikáját. Ennek eredményeképpen december 11-én megszületett a 
Hágai Program továbbfejlesztését célzó Stockholmi Program, amely a bel- és igazságügyi 
együttműködés 2010–2014-es időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzéseit határozza meg.20 
A Program gyakorlatai megvalósítása céljából a Bizottság 2010 áprilisában egy cselekvési 
tervet dolgozott ki, amely konkrét intézkedésekre bontja le a program céljait és prioritásait, 
és egy ütemtervet határoz meg az egyes intézkedések elfogadására és a végrehajtására.21 

A Stockholmi Programban az Európai Tanács leszögezi, hogy bár a Tamperei és a Há-
gai Programok eredményeként az Unió mára jelentős haladást ért el a bel- és igazságügyi 
együttműködés terén, ennek ellenére Európa még mindig kihívások előtt áll. Ezért a sza-
badságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség továbbfejlesztése céljából 
az Európai Tanács az alábbi prioritási területeket határozza meg: 

a) A polgárság és az alapvető jogok előmozdítása. A szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térségnek olyan egységes területté kell válnia, amelyben 
az európai polgárság elvont fogalomból kézzelfogható valósággá válik, és az alapve-
tő jogok és szabadságok védelme biztosított. Az Unión belüli szabad mozgáshoz va-
ló jog teljes körű gyakorlása érdekében tovább kell folytatni a schengeni térség bőví-
tését. Az Uniónak és tagállamainak olyan biztonságos környezetet kell kialakítaniuk, 
ahol figyelembe veszik a legkiszolgáltatottabb személyek – különösen a gyermekek, 
a kisebbségek, illetve a bűncselekmények áldozatai – különleges igényeit, védik a 
gyanúsítottak és a vádlottak jogait a büntetőeljárások során, tiszteletben tartják a kü-
lönbségeket, és fellépnek a diszkrimináció, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az 
idegengyűlölet és a homofóbia minden formájával szemben. 

b) A jog és a jogérvényesülés Európája. Az Uniónak biztosítania kell a polgári és bün-
tetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés sarokkövét képező kölcsönös el-
ismerés elvét, amely megkönnyíti a hatóságok közötti együttműködést és az egyéni 
jogok bírósági védelmét.  Meg kell szilárdítani a jog érvényesülésén alapuló európai 
térséget, meg kell könnyíteni az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést annak érde-
kében, hogy a polgárok jogai jobban érvényesüljenek az Unión belül, valamint fel 
kell számolni a jogi határozatok más tagállamokban való elismerésének akadályait. 
Erősíteni kell a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, többek között a jogi szakem-
berek képzése és a tagállamok hatóságai közötti együttműködés javítása révén. 

c) Védelmet nyújtó Európa. Az Európai Uniónak egy belső biztonsági stratégiát22 kell 
kidolgoznia a biztonság további javítása és ezáltal az uniós polgárok életének és biz-

                                                           
19 Hágai Program: a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban 
[HL C 53., 2005. 03. 03.], illetve a Tanács és a Bizottság cselekvési terve az Európai Unióban a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése megerősítéséről szóló hágai program végrehajtásáról 
[HL C 198., 2005. 08. 12.] 
20 A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa (2010/C 
115/01) [HL C 115., 2010. 05. 04.]. 
21 A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális 
bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló 
térség megvalósítása a polgárok szolgálatában. A stockholmi program végrehajtásáról szóló 
cselekvési terv [COM(2010) 171., 2010. 04. 20.] 
22 Lásd: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az EU belső biztonsági 
stratégiájának megvalósítása: öt lépés a biztonságosabb Európa felé [COM(2010) 673., 2010. 11. 22.] 
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tonságának védelme érdekében. Hatékonyabbá, eredményesebbé kell tenni a tagál-
lamok közötti bűnüldözési együttműködést és a bűnmegelőzést, szigorúan fel kell 
lépni a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények, a szervezett bűnözés, a terro-
rizmus és egyéb fenyegetések ellen. A biztonság növelése érdekében ezenkívül meg 
kell erősíteni a határigazgatás, a polgári védelem és a katasztrófavédelem terén foly-
tatott együttműködést is. 

d) Beutazás Európába egy globalizált világban. Az Európai Uniónak tovább kell fej-
lesztenie integrált határigazgatását és vízumpolitikáját, hogy hatékonnyá tegye az 
Európába való beutazásra vonatkozó eljárásokat, miközben biztosítja saját polgárai 
biztonságát. Ennek értelmében meg kell erősíteni az európai határőrizeti ügynökség 
(Frontex), a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a vízuminformációs rend-
szer (VIS) szerepét, hogy hatékonyabban lehessen reagálni a meglévő és a jövőbeli 
kihívásokra. 

e) A felelősségvállalás, a szolidaritás és a partnerség Európája migrációs és mene-
kültügyi kérdésekben. Az Unió egyik kiemelt szakpolitikai célkitűzése az előretekin-
tő és átfogó, a szolidaritáson és a felelősségvállaláson alapuló uniós migrációs poli-
tika továbbfejlesztése, amihez az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum vi-
lágos alapot teremt. Olyan határozott integrációs politikai intézkedésekre van szük-
ség, amelyek garantálják a migránsok jogait, ugyanakkor küzdeni kell az illegális 
bevándorlás ellen, ami miatt az Unióra egyre nagyobb nyomás nehezedik. 

f) Európa szerepe a globalizált világban – a külső dimenzió. A szabadságon, a bizton-
ságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó uniós szakpolitikákat fo-
kozottan integrálni kell az általános uniós politikákba, figyelembe véve az uniós po-
litika külső dimenzióját is. Az Uniónak egységes külkapcsolati politikát kell követ-
nie, valamint együtt kell működni az EU-n kívüli országokkal és nemzetközi szerve-
zetekkel is. 

 
A Stockholmi Program büntetőjogi vonatkozású rendelkezéseinek többsége a jog és a 

jogérvényesülés Európája, illetve a védelmet nyújtó Európa című fejezetben van lefektetve. 
A büntetőjog területén az Európai Tanács legfontosabb feladatként a súlyos, határokon 

átnyúló bűncselekmények elleni hatékonyabb küzdelem megteremtését jelölte meg. Az eh-
hez szükséges jogalapot az EUMSz. 83. cikke tartalmazza, amelynek (1) bekezdése lehetővé 
teszi, hogy az Unió irányelvekben szabályozási minimumokat állapítson meg az olyan kü-
lönösen súlyos bűncselekmények tényállásaira és büntetési tételeire vonatkozóan, amelyek 
jellegüknél vagy hatásuknál fogva a több államra kiterjedő vonatkozásúak, vagy amelyek 
esetében különösen szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös alapokon nyu-
godjék. A Szerződés tíz ilyen bűncselekményt határoz meg: terrorizmus, emberkereskede-
lem, nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott 
fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, 
számítógépes bűnözés és szervezett bűnözés. A Tanács egyhangú szavazattal egyéb bűncse-
lekményi területeket – például az adózással kapcsolatos bűncselekményeket – is ebbe a 
körbe vonhat. 

A Stockholmi Program e katalógusból az emberkereskedelmet, a nők és gyermekek 
szexuális kizsákmányolását, a gyermekpornográfiát, a kábítószer-kereskedelmet, a számí-
tógépes bűnözést és a terrorizmust emeli ki, ezek azok a bűncselekmények, amelyek külö-
nös prioritást élveznek. A felsorolt bűncselekmények vonatkozásában már a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése előtt is számos III. pilléres jogforrás – elsősorban kerethatározat – 
született. Ezzel kapcsolatosan az Európai Bizottság alapvető feladata annak eldöntése, hogy 
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a már elfogadott kerethatározatok megfelelő védelmet biztosítanak-e e bűncselekmények 
elleni küzdelemben, vagy pedig tényállások és szankciók további közelítése céljából új jog-
alkotási javaslatok benyújtására van szükség. 

Az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdése szerint továbbá abban az esetben is elfogadhatók mi-
nimumszabályok a bűncselekmények meghatározására és a büntetési tételekre vonatkozóan, 
ha a tagállamok büntetőjogi jogszabályainak közelítése valamely olyan uniós politika haté-
kony végrehajtásának biztosításához elengedhetetlen. Ilyen szakpolitika lehet például a 
pénzügyi szféra (piacbefolyásolás, bennfentes kereskedelem), a közúti fuvarozás, az adat-
védelem, a vámszabályok, a környezetvédelem, a halászati politika vagy a belső piaci poli-
tika.23 E kiegészítő harmonizációs hatáskör alkalmazására két feltétel egyidejű fennállása 
esetén kerülhet sor. Az első feltétel, hogy az érintett uniós szakpolitika harmonizációs in-
tézkedések hatálya alá essen, ami azt jelenti, hogy az adott területen az Unió korábban már 
fogadott el olyan intézkedéseket, amely a tagállamok nemzeti jogának harmonizációjára 
irányul. A másik feltétel, hogy büntetőjogi fellépés az uniós politika eredményes végrehaj-
tásához elengedhetetlen legyen, vagyis a büntetőjog csak akkor alkalmazható, ha az adott 
szakpolitika végrehajtása a rendelkezésre álló – nem büntetőjogi – eszközökkel nem ered-
ményes, nem hatékony.24 Ez utóbbi feltétel, ahogy azt a Stockholmi Program is kihangsú-
lyozza, biztosítja azt, hogy a büntetőjogot csak végső eszközként, ultima ratióként lehessen 
igénybe venni.25 

A büntető-eljárásjog területén a Lisszaboni Szerződéshez hasonlóan a Stockholmi Prog-
ram is alapelvként rögzíti a kölcsönös elismerés elvét. Az elért eredmények ellenére az Eu-
rópai Tanács szerint tovább kell folytatni az ezzel kapcsolatos munkát, amíg a kölcsönös 
elismerés az igazságügyi ítéletek és határozatok valamennyi típusára, büntető- vagy köz-
igazgatási határozatokra egyaránt ki nem terjed. A Stockholmi Program szerint törekedni 
kell a bizonyítékok elfogadhatóságának növelésére, és egy olyan átfogó bizonyításfelvételi 
rendszert kell kialakítani, amely a bizonyítékok valamennyi fajtájára kiterjed. Prioritási te-
rületek közé tartozik az európai elfogatóparancs felülvizsgálata és szükség esetén kiegészí-
tése, a közúti szabálysértésekkel kapcsolatos határozatok határokon átnyúló behajtásának, 
végrehajtásának biztosítása, illetve hosszú távú célként a bizonyos jogok gyakorlásától való 
eltiltást kimondó határozatok kölcsönös elismerésének megteremtése és az ilyen határoza-
tokra vonatkozó rendszeres információcsere előmozdítása. A Stockholmi Program különös 
hangsúlyt fektet a bűncselekmények – különösen a családon belüli erőszak, a nemi erőszak, 
illetve a terrorcselekmények – áldozatainak védelmére, támogatására és jogainak biztosítá-
sára. Az áldozatok mellett ugyanakkor biztosítani kell a büntetőeljárások során a gyanúsí-
tottak és a vádlottak alapvető jogainak gyakorlati érvényesülését is. 

Az Európai Unió büntető-eljárásjogi jogalkotási hatáskörét az EUMSz. 82. cikk (2) be-
kezdése tartalmazza, amely szerint szabályozási minimumok állapíthatók meg a bizonyíté-
kok tagállamok közötti kölcsönös elfogadhatóságával, a büntetőeljárásban részt vevő sze-

                                                           
23 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizott-
ságnak és a Régiók Bizottságának: Az uniós büntetőpolitika létrehozása: Az uniós szakpolitikák 
hatékony végrehajtásának biztosítása a büntetőjog útján [COM(2011) 573., 2011. 09. 20.]. 
24 Lásd ÖBERG, Jacob: Union Regulatory Criminal Law Competence after Lisbon Treaty, European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 19/4, 2011, 292–293, 313–314. 
25 Bővebben lásd JACSÓ Judit–UDVARHELYI  Bence: Az Európai Unió büntetőpolitikája a pénzmosás 
elleni fellépés tükrében, in: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Miskolci 
Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 12. (szerk.: STIPTA István), Gazdász-Elasztik 
Kft., Miskolc, 2013, 124–128. 
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mélyek és a bűncselekmények sértettjeinek jogaival kapcsolatban, illetve a Tanács egyhan-
gú határozata alapján a büntetőeljárás bármely más területén is. 

Az Európai Tanács végül javasolja a tagállamoknak, hogy a határokon átnyúló bűncse-
lekmények hatékonyabb üldözésébe céljából az illetékes hatóságok gyakrabban vegyék 
igénybe nyomozati eszközként a közös nyomozócsoportokat, illetve hogy a bűnüldözésbe 
az Europolt és az Eurojustot is vonják be. Az Europolnak és az Eurojustnak tovább kell fo-
koznia együttműködését. A Lisszaboni Szerződés felhatalmazása alapján meg kell erősíteni 
az Eurojust hatáskörét, szükség esetén pedig létre kell hozni az európai ügyészi tisztséget. 

 
4. Büntetőjogi jogalkotás a Lisszaboni Szerződés után 
 
Láthattuk, hogy a Lisszaboni Szerződés széles körű hatáskörrel ruházta fel az Európai Uni-
ót a tagállamok büntetőjogának és büntető eljárásjogának harmonizálására, ami a Stock-
holmi Programban is fontos prioritásként jelent meg. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, 
hogy az uniós jogalkotó mennyiben élt a rá ruházott hatáskörével, és bemutatjuk a Lissza-
boni Szerződés hatálybalépését követően elfogadott legfontosabb büntetőjogi tárgyú jogi 
aktusokat. 

Az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdésén alapuló első két irányelv 2011-ben született meg az 
emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása tárgyában. A Tanács már 
mindkét bűncselekménnyel kapcsolatban fogadott el korábban kerethatározatot,26 az új 
irányelvek ezeket a kerethatározatokat váltották fel. Az emberkereskedelem megelőzéséről 
és az ellene folytatott küzdelemről szóló irányelv27 és a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv28 
szoros kapcsolatban áll egymással. Amint azt az utóbbi irányelv preambuluma meg is jegy-
zi, a két bűncselekmény szoros kapcsolata miatt a két irányelvnek ki kell egészítenie egy-
mást. Így a két irányelv felépítése és szabályozása nagyfokú hasonlóságot mutat. 

Elsőként mindkét irányelv meghatározza azon magatartások körét, amelyeket a tagál-
lamoknak büntetendővé kell nyilvánítaniuk, és előírja a bűncselekmények elkövetése esetén 
kilátásba helyezett szankciók felső határának minimális mértékét. Az emberkereskedelem-
ről szóló irányelv a bűncselekményi tényállást a korábbi kerethatározathoz hasonlóan, annál 
azonban kissé tágabban állapítja meg, a szankciók tekintetében azonban jóval szigorúbb 
szabályokat ír elő. Az irányelv által előírt büntetési tétel felső határa alapesetben legalább 
ötévi szabadságvesztés, minősített esetben29 pedig tízévi szabadságvesztés.30 Összehason-

                                                           
26 A Tanács 2002/629/IB kerethatározata (2002. július 19.) az emberkereskedelem elleni küzdelemről 
[HL L 203., 2002. 08. 01.] és a Tanács 2004/68/IB kerethatározata (2003. december 22.) a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről [HL L 13., 2004. 01. 20.] 
27 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.] 
28 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexu-
ális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 
2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 335., 2011. 12. 17.] 
29 Az irányelv 4. cikk (2) bekezdése – a kerethatározattal lényegében egyező módon – minősítő 
körülményként határozza meg a különösen kiszolgáltatott személy sérelmére történő elkövetést, a 
bűnszervezet keretében történő elkövetést, a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból az áldozat 
életét veszélyeztetve történő elkövetést, valamint a súlyos erőszakot alkalmazva, vagy az áldozatnak 
különösen súlyos sérelmet okozva történő elkövetést. 
30 2011/36/EU irányelv 2–4. cikk. 
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lítva, a kerethatározat kizárólag minősített esetben írta elő a szabadságvesztés-büntetés fel-
ső határának minimális mértékét (nyolc év), alapesetben mindössze a hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankció követelményét fogalmazta meg, a konkrét büntetési tételkeret 
meghatározását a tagállamokra hagyta.31 

A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szóló irányelv a büntetendő magatartásokat 
a korábbi kerethatározathoz képest lényegesen differenciáltabban állapítja meg. Az irányelv 
négy bűncselekményi kategóriát különít el: a szexuális bántalmazással kapcsolatos bűncse-
lekményeket, a szexuális kizsákmányolással kapcsolatos bűncselekményeket, a gyermek-
pornográfiával kapcsolatos bűncselekményeket, valamint a gyermekkel való, szexuális cél-
lal történő kapcsolatfelvételt. Az egyes kategóriákon belül az irányelv meghatározza az 
egyes elkövetési magatartásokat, amelyekre külön szankciókat ír elő. A szabadságvesztés 
felső határa a legenyhébb elkövetési magatartások esetén egy év, míg a legsúlyosabb ese-
tekben tíz év lehet. Bizonyos alakzatok súlyosabban büntetendőek, ha a passzív alany 
gyermek a beleegyezési korhatárt32 még nem érte el. Az irányelv meghatározza a minősítő 
körülményeket33 is, azokhoz azonban súlyosabb szankciót nem kapcsol, mindössze annyit 
mond ki, hogy ezeket a tagállamoknak súlyosító körülménynek kell tekinteniük. A bűncse-
lekmények ismételt elkövetése kockázatának elkerülése érdekében az irányelv speciális 
szankcióként előírja a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó 
szakmai tevékenységek gyakorlásától való átmeneti vagy végleges hatályú eltiltást, vala-
mint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek lefoglalá-
sát és elkobzását.34 

Ezt követően mindkét irányelv, lényegében egyező módon meghatározza a jogi szemé-
lyek büntetőjogi felelősségre vonásának feltételeit és a velük szemben alkalmazható szank-
ciók fajtáit.35 A két irányelv joghatósági szabályai is megegyeznek, a tagállamok mindkét 
esetben akkor kötelesek megállapítani joghatóságukat, ha a bűncselekményt részben vagy 
egészben a területükön követték el, vagy ha az elkövető az adott tagállam állampolgára.36 
Végül mindkét irányelv részletesen foglalkozik a bűncselekmények áldozataivá vált szemé-
lyek jogaival, az áldozatok védelmével, segítésével és támogatásával, valamint az emberke-

                                                           
31 2002/629/IB kerethatározat 3. cikk. 
32 Az irányelv a beleegyezési korhatár meghatározását a nemzeti büntetőjog határkörébe utalja. A 2. 
cikk b) pontja szerint beleegyezési korhatár azon életkor, amely alatt a nemzeti joggal összhangban 
tilos a gyermekkel folytatott szexuális tevékenység. A magyar büntetőjogban a beleegyezésen alapuló 
szexuális tevékenység korhatára a 14. életév. 
33 Ilyennek minősül a 9. cikk szerint a különösen kiszolgáltatott gyermek sérelmére történő elkövetés, 
a családtag, illetve a gyermekkel közös háztartásban élő, vagy elismert bizalmi vagy hatalmi 
helyzetével visszaélő személy által történő elkövetés, a több személy általi elkövetés, a 
bűnszervezetben vagy különös visszaesőként történő elkövetés, illetve a gyermek életét 
veszélyeztetve vagy a súlyos sérelmet okozva történő elkövetés. 
34 2011/93/EU irányelv 3–11. cikk. 
35 2011/36/EU irányelv 5–6. cikk és 2011/93/EU irányelv 12–13. cikk. Jogi személyekkel szemben 
alkalmazható szankcióként az irányelvek – példálózó felsorolással – a büntetőjogi vagy nem 
büntetőjogi pénzbüntetéseket, az állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárást, a 
gazdasági tevékenységek gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltást, a bírósági felügyelet 
alá helyezést, a bíróság által elrendelt végelszámolást, valamint a bűncselekmény elkövetésére 
használt létesítmények ideiglenes vagy végleges bezárását írják elő. 
36 2011/36/EU irányelv 10. cikk és 2011/93/EU irányelv 17. cikk. 
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reskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzését célzó lehetséges 
intézkedések kidolgozásával.37 

Az első két irányelv 2011-es elfogadását követően két évet kellett várni a következő 
büntetőjogi tárgyú jogforrás, az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irány-
elv38 elfogadására. A számítástechnikai bűncselekmény tárgyában korábban már szintén 
született kerethatározat,39 az elfogadott irányelv ennek a felváltását célozta. 

Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv mind a szerkezeti felépí-
tés, mind pedig tartalom terén nagyban támaszkodik a két korábbi irányelv megoldásaira. 
Az irányelv elsőként meghatározza a vonatkozó bűncselekményi tényállásokat (információs 
rendszerekhez való jogellenes hozzáférés, rendszert érintő jogellenes beavatkozás, adatot 
érintő jogellenes beavatkozás, jogellenes adatszerzés, a bűncselekmények elkövetéséhez 
használt eszközök), és előírja az alkalmazandó szankciókat. A tagállamok legalább a súlyo-
sabb esetekben kötelesek szabadságvesztés-büntetést előírni, amely felső határának mini-
mális mértéke alapesetben két, illetve három év, amennyiben pedig a bűncselekményeket 
bűnszervezet keretében, súlyos kárt okozva vagy kritikus infrastruktúra részét képező in-
formációs rendszer ellen követték el, öt év lehet.40 A 2011. évi irányelvekkel azonos módon 
szabályozza a jogforrás a jogi személyek felelősségét és az alkalmazható szankciók körét, 
valamint a joghatósági kérdéseket.41 A tagállamok továbbá a bűncselekményekre vonatko-
zó információk cseréjének céljából kötelesek saját operatív nemzeti kapcsolattartó pontot 
felállítani, és a rendelkezésre álló operatív kapcsolattartó hálózatot igénybe venni.42 

Az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmény-kategóriák harmonizá-
ciójával kapcsolatos legújabb irányelvet 2014-ben bocsátották ki az euró és más pénznemek 
hamisítás elleni védelméről.43 Az irányelv – a korábbi kerethatározattal44 megegyező mó-
don – meghatározza a pénzhamisítás büntetőjogi tényállását és egyes elkövetési magatartá-
sait. A felsorolt elkövetési magatartások nem csak akkor büntetendőek, ha azokat törvényes 
fizetőeszközre követik el, hanem akkor is, ha olyan bankjegyekre vagy érmékre, amelyeket 
még nem bocsátottak ki, de amelyeket törvényes fizetőeszközként történő forgalomba hoza-
talra szánnak.45 A kerethatározathoz képest, amely mindössze egy elkövetési magatartás 
esetén, összeghatártól függetlenül határozta meg a büntetés felső határát (nyolc éves), az 
irányelv differenciált szankciórendszert ír elő, a szabadságvesztés felső határát a jogalkotó  

                                                           
37 2011/36/EU irányelv 11–20. cikk és 2011/93/EU irányelv 18–25. cikk. Ezen rendelkezések nem 
vagy csak nagyon korlátozott mértékben szerepeltek a korábbi kerethatározatokban, így az irányelvek 
ezen a területen jelentős előrelépést jelentettek. 
38 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 12.) az információs 
rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 218., 
2013. 08. 14.] 
39 A Tanács 2005/222/IB kerethatározata (2005. február 24.) az információs rendszerek elleni táma-
dásokról [HL L 69., 2005. 03. 16.] 
40 2013/40/EU irányelv 3–9. cikk. 
41 2013/40/EU irányelv 10–12. cikk. 
42 2013/40/EU irányelv 13. cikk. 
43 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. május 15.) az euró és más 
pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról [HL L 151., 2014. 05. 21.] 
44 A Tanács 2000/383/IB kerethatározata (2000. május 29.) az euró bevezetésével kapcsolatos 
pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről [HL L 
140., 2000. 06. 14.] 
45 2014/62/EU irányelv 3. cikk. 
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az egyes elkövetési magatartásokra nézve öt, illetve nyolc évben állapítja meg.46 A hagyo-
mányos pénzhamisító magatartások mellett pénzbüntetéssel vagy szabadságvesztéssel bün-
tetendő az is, aki az átvételkor nem tudott a pénz hamis vagy hamisított voltáról, de azt e 
tény tudatában adta tovább. Ebben az esetben azonban az irányelv nem határozza meg a 
szankció legkisebb mértékét, azt a tagállamokra hagyja.47 A irányelv – a már taglalt jogfor-
rásokkal azonos módon – szól a jogi személyek felelőségéről és a tagállamok joghatóságá-
nak megállapításáról,48 valamint speciális rendelkezésként előírja a tagállamoknak, hogy a 
büntetőeljárások során az illetékes hatóságok a hamis bankjegyeket és érméket a további 
hamisítványok elemzése, azonosítása és felderítése céljából haladéktalanul vizsgálják 
meg.49 

2014-ben – részben – az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése alapján egy további irányelvet 
is elfogadtak, amely azonban nem egy bűncselekményi tényállás harmonizációját célozza, 
hanem a bűncselekményekhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelem 
befagyasztásáról és elkobzásáról rendelkezik.50 A preambulum szerint a határokon átnyúló 
szervezett bűnözés fő indítéka az anyagi haszonszerzés, így az ellene való küzdelem terén 
az illetékes hatóságok egyik legfontosabb fegyvere a bűncselekményekből származó jöve-
delem befagyasztása és elkobzása. Mivel azonban a szervezett bűnözői csoportok igen 
gyakran a határokon átnyúlóan fejtik ki tevékenységüket, a vagyonvisszaszerzés terén is 
nagy szükség van hatékony nemzetközi együttműködésre. Az irányelv minimumszabályai 
közelítik a tagállamok befagyasztási és elkobzási rendszereit, ami előmozdítja a határon 
átnyúló hatékony együttműködést. 

Az irányelv felsorolja azokat az uniós jogi aktusokat, amelyek hatálya alá tartozó bűn-
cselekményekre a rendelkezéseit alkalmazni lehet. Ide tartozik például a már említett négy 
irányelv is, de a felsorolás nem taxatív, hiszen egyéb olyan – a jövőben elfogadandó – jogi 
eszközök is ide tartoznak, amelyek kifejezetten előírják, hogy ezt az irányelvet kell alkal-
mazni az azokban harmonizált bűncselekményekre.51 

Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák az elkövetési eszközök, a bűncse-
lekményből származó jövedelem, illetve az ilyen eszközök vagy jövedelem értékének meg-
felelő vagyon egészben vagy részben történő elkobzását, valamint az esetleges későbbi el-
kobzás céljából a vagyon befagyasztását. 52 Az elkobzás harmadik féllel szemben is fogana-

                                                           
46 A Bizottság eredeti javaslata az elkövetési magatartások helyett az elkövetési értékhatárok (5000, 
illetve 10 000 euró) szerint határozott volna meg eltérő mértékű szankciókat, ezt azonban a jogal-
kotási eljárás során a Parlament és a Tanács módosította. 
47 2014/62/EU irányelv 5. cikk. 
48 2014/62/EU irányelv 6–8. cikk. 
49 2014/62/EU irányelv 10. cikk. 
50 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkö-
vetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és 
elkobzásáról [HL L 127., 2014. 04. 29.] 
51 2014/42/EU irányelv 3. cikk. 
52 Az 2. cikk értelmező rendelkezései alapján: 

a) bűncselekményből származó jövedelem: közvetlenül vagy közvetve bűncselekményből szár-
mazó bármely gazdasági előny, amely a vagyon bármely fajtáját magában foglalhatja, bele-
értve a közvetlenül a bűncselekményből származó jövedelemnek a későbbi újrabefektetését 
vagy átalakítását, és bármely értékkel bíró hasznot 

b) vagyon: mindennemű vagyon, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan javakat, 
valamint az ilyen vagyonnal kapcsolatos jogcímet és az abban való érdekeltséget igazoló ok-
mányokat vagy okiratokat; 



Udvarhelyi Bence 

 

332 

tosítható, amennyiben az érintett személy tudta vagy tudnia kellett, hogy az adott eszközt, 
jövedelmet vagy vagyont a vádlottól szerezte, és hogy a szerzés célja az elkobzás elkerülése 
volt. Erre például abból lehet következetni, hogy a szerzés ingyenesen vagy a piaci értéknél 
jelentősen alacsonyabb összeg ellenében történt. Ez azonban jóhiszemű harmadik felek jo-
gait nem sértheti.53 

Az elkobzással és befagyasztással érintett személyek részére biztosítani kell a tisztessé-
ges eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot. A befagyasztást elrendelő határozatot az érin-
tett személlyel a lehető leghamarabb közölni kell, aki azt a bíróság előtt megtámadja. Azt a 
befagyasztott vagyont, amelyet végül nem koboznak el, haladéktalanul vissza kell szolgál-
tatni. Az elkobzással érintett személy az elkobzási eljárás során jogai védelmének érdeké-
ben ügyvédi segítséget vehet igénybe.54 A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell 
hozniuk a befagyasztott vagyon kezelésével, értékesítésével és átruházásával kapcsolat-
ban.55 

2014-ben megszületett az első olyan irányelv is, amelyet a 83. cikk (2) bekezdése sze-
rinti kiegészítő jogharmonizációs hatáskör alapján fogadtak el. A piaci visszaélések bünte-
tőjogi szankcióiról szóló irányelv56 preambuluma leszögezi, hogy a bennfentes kereskede-
lemre és a piaci visszaélésekre vonatkozó tagállami szabályozások között igen nagy eltéré-
sek mutatkoznak, ami aláássa a belső piac működési feltételeinek egységességét, ezért az 
uniós jogalkotó minimumszabályokat fogad el a bűncselekményi tényállások meghatározá-
sa és a vonatkozó szankciók tekintetében. A piaci visszaélések megelőzéséhez és leküzdé-
séhez a korábbi uniós dokumentumok57 által előírt közigazgatási szankciók eddig elégte-
lennek bizonyultak, így nélkülözhetetlen a büntetőjogi fenyegetés kilátásba helyezése. Eb-
ben az esetben tehát az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdésében foglalt mindkét feltétel teljesül: 
az érintett szakpolitika már harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozik, hiszen koráb-
ban is fogadtak el uniós jogforrásokat ezen a területen, és mivel a korábbi intézkedések nem 
vezettek eredményre, a büntetőjogi fellépés elengedhetetlen az uniós politika hatékony vég-
rehajtása céljából. 

Az irányelv büntetni rendeli a bennfentes kereskedelmet, az arra való rábírást vagy ab-
ban való részvételre felhívást, a bennfentes információk jogosulatlan közzétételét, illetve a 
piaci manipulációt, meghatározza a bűncselekmények elkövetési magatartásait és az elkö-
vetők lehetséges körét.58 A kiszabható szabadságvesztés-büntetés felső határának minimu-
mát az irányelv a bennfentes információk jogosulatlan közzététele esetén két évben, a több 
bűncselekmény esetén négy évben állapítja meg.59 A többi dokumentumhoz hasonlóan kitér 
az irányelv a jogi személyek felelősségére és a velük szemben alkalmazható szankciók kö-
rére, illetve a joghatósági szabályokra is.60 

                                                                                                                                                    
c) elkövetési eszközök: bármilyen vagyontárgy, amelyet bűncselekmény vagy bűncselekmények 

elkövetéséhez bármely módon, részben vagy egészben használtak vagy használni szándékoztak. 
53 2014/42/EU irányelv 4–7. cikk. 
54 2014/42/EU irányelv 8. cikk. 
55 2014/42/EU irányelv 10. cikk. 
56 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve (2014. április 16.) a piaci visszaélések 
büntetőjogi szankcióiról (Hivatalos Lapban még nem tették közzé) 
57 Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 2003/6/EK irányelve (2003. január 28.) a bennfentes 
kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) [HL L 96., 2003. 04. 12.] 
58 2014/57/EU irányelv 3–5. cikk. 
59 2014/57/EU irányelv 7. cikk. 
60 2014/57/EU irányelv 8–10. cikk. 
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Az Unió büntetőjogi tárgyú jogi aktusai között meg kell említeni még az Unió pénzügyi 
érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi küzdelemről szóló 2012-es irányelvjavaslatot61, an-
nak ellenére, hogy annak a jogalapja nem az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdés. Az Európai 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó szabályok ugyanis az Európai Unió Mű-
ködéséről szóló Szerződés hatodik részének második címében, a pénzügyi rendelkezések 
között kaptak helyet. Az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében meghozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő csa-
lások megelőzése és az azok elleni küzdelem terén minden szükséges intézkedést, beleértve 
akár a büntetőjogi eszközöket is. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt vitatott volt, 
hogy az Unió a pénzügyi érdekek védelmével kapcsolatban az I. pillér keretein belül bünte-
tőjogi rendelkezéseket is elfogadhat-e,62 ezért a tagállamok az uniós költségvetést sértő csa-
lások és az ahhoz kapcsolódó más bűncselekmények elleni büntetőjogi eszközöket egy III. 
pilléres egyezményben és annak kiegészítő jegyzőkönyveiben szabályozták.63 A Lisszaboni 
Szerződés e téren is jelentős előrelépést hozott, hiszen lehetővé tette, hogy az Unió pénz-
ügyi érdekeinek védelme területén szupranacionális büntetőjogi tényállásokat fogadjon el.64 
Az EUMSz. 325. (4) bekezdése ráadásul a 83. cikk jogharmonizációs hatásköréhez képest 
sokkal szélesebb körű hatáskört biztosít az uniós jogalkotónak, hiszen nem utal a jogforrási 
formára, így a jogalkotó irányelvek helyett akár a tagállamokban közvetlenül alkalmazható 
rendeleteket is elfogadhatna.65 2012-ben azonban a Bizottság az EUMSz. 325. cikk (4) be-
kezdésében meghatározott jogalkotási hatásköre alapján nem egy rendelet-, hanem egy 
irányelvjavaslatot dolgozott ki, amely a korábbi egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei 
helyébe lépne, hatályon kívül helyezve azokat. 

                                                           
61 Az Európai Bizottság Javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve az Unió pénzügyi ér-
dekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről [COM(2012) 363. final, 
2012. 07. 11.]. A javaslatról bővebben lásd: UDVARHELYI  Bence: Legújabb fejlemények az Európai 
Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme terén, in: Hiteles(ebb) tudományos prezentációk. 
PEME VIII. Ph.D. konferencia előadásai. II. kötet (szerk.: KONCZ István–SZOVA Ilona), Professzorok 
az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 2014, 104–107. 
62 Lásd FARKAS Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban, Osiris Kiadó, Budapest, 
2001, 23–24.; FARKAS Ákos: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogi személyek 
(büntetőjogi) felelőssége, in: A jogi személyek jogsértő cselekményeinek felelősségi kérdései. A 2000. 
november 7-i tudományos ülés anyaga (szerk.: Róth Erika), Bíbor kiadó, Miskolc, 2001, 65. 
63 Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekei-
nek védelméről szóló 1995. június 26-án elfogadott egyezmény [HL C 316., 1995. 11. 27.]. Jegyző-
könyv az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénz-
ügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez [HL C 313., 1996. 10. 23.]. Második Jegyzőkönyv 
az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi ér-
dekeinek védelméről szóló egyezményhez [HL C 221., 1997. 07. 19]. Jegyzőkönyv az Európai Unió-
ról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmé-
ről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő 
értelmezéséről [HL C 151., 1997. 05. 20.] 
64 Lásd: SATZGER, Helmut: Internationales und Europäisches Strafrecht. Strafanwendungsrecht – 
Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, 2011, 100. 
65 SAFFERLING, Christoph: Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht - 
Europäisches Strafrecht, Springer Verlag, Heidelberg–Dordrecht–London–New York, 2011, 409.; 
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, 2011,110–111, 114. 
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A javaslat meghatározza az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, valamint a pénzügyi 
érdekeket érintő, csaláshoz kapcsolódó négy további bűncselekmény (a közbeszerzési aján-
lattevők tisztességtelen magatartása, pénzmosás, aktív és passzív korrupció és hűtlen keze-
lés) tényállását.66 Az irányelvjavaslat a bűncselekmények elkövetése esetén alkalmazható 
szankciók mértékét értékhatár szerint differenciálja. Kisebb súlyú, 10 000 eurónál kevesebb 
kárt okozó vagy előnyt eredményező bűncselekmények elkövetése esetén a javaslat bünte-
tőjogon kívüli – elsősorban közigazgatási jogi – jogkövetkezményeket előírására is lehető-
séget teremt. Ennél súlyosabb cselekményekre a tagállamok már kötelesek hatékony, ará-
nyos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókat meghatározni, ami azonban nem jelent 
szükségszerűen szabadságvesztést. Különösen súlyos esetben viszont, ha a bűncselekményi 
értékhatár a 100 000 eurót, illetve pénzmosás és korrupció esetén a 30 000 eurót meghalad-
ja, a javaslat kötelezővé teszi a szabadságvesztés-büntetés alkalmazását, amelynek alsó ha-
tárát legalább 6 hónapban, felső határát pedig legalább 5 évben állapítja meg.67 

A javaslat is rendelkezik a jogi személyek felelősségéről, a jogi személy elkövetőkkel 
szembeni szankciók típusairól és a joghatóság megállapításának feltételeiről.68 Rendelkezik 
még az irányelv a bűncselekményekből származó jövedelmek és eszközök befagyasztásáról 
és elkobzásáról, a pénzügyi érdekeket érintő bűncselekmények elévüléséről, valamint a tag-
államok és az Európai Bizottság közötti együttműködésről és információcseréről, amely 
keretében a Bizottság technikai és operatív támogatást nyújt a tagállamoknak.69 

Szorosan kapcsolódik az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez és a 2012-es irányelv-
javaslathoz az Európai Ügyészség felállításáról szóló 2013. évi rendeletjavaslat.70 A javas-
lat jogalapjául az EUMSz. 86. cikke szolgált, amely szerint a Tanács, az Európai Parlament 
egyetértését követően egyhangú szavazattal az Eurojustból létrehozhatja az Európai 
Ügyészséget. A Szerződés szerint az Ügyészség hatásköre az Unió pénzügyi érdekeit sértő 
bűncselekményekre terjed ki, amelyet azonban az Európai Tanács egyhangú határozatban 
kiterjeszthet a több tagállamra kiterjedő vonatkozású más súlyos bűncselekményekre is.71 

A 86. cikk alapján kidolgozott rendeletjavaslat két nagyobb részre bontható. A javaslat 
első része az Európai Ügyészség jogállására, szervezeti felépítésére vonatkozó szabályokat 
és a szervezet hatáskörébe tartozó bűncselekményeket határozza meg.72 Ez utóbbival kap-
csolatban érdemes kiemelni, hogy az Európai Ügyészség kizárólagos hatáskörébe tartozik 
az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözése, az elkövetők felkutatása, velük 
szemben a nyomozás lefolytatása, bíróság elé állításuk, valamint a vádhatósági feladatok 
ellátása.73 A szervezet hatáskörébe tartozó bűncselekmények két csoportba oszthatók: 

a) automatikusan az Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak a nemzeti jog által vég-
rehajtott, a 2012-es irányelvjavaslatban felsorolt öt bűncselekmény; 

b) az Ügyészség járulékos hatáskörébe tartozik minden más olyan bűncselekmény is, 
amely nem tekinthető ugyan az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekménynek, de 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik az irányelvjavaslatban szabályozott öt deliktum 

                                                           
66 COM(2012) 363. javaslat 3–4. cikk. 
67 COM(2012) 363. javaslat 7–8. cikk. 
68 COM(2012) 363. javaslat 6, 9, 11. cikk. 
69 COM(2012) 363. javaslat 10, 12,  15. cikk. 
70 Az Európai Bizottság javaslata: A Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról 
[COM(2013) 534.]. Bővebben lásd: UDVARHELYI : Legújabb fejlemények…, 107–110. 
71 E körbe elsősorban az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények tartozhatnak. 
72 COM(2013) 534. javaslat 3–14. cikk. 
73 COM(2013) 534. javaslat 4, 11. cikk. 
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egyikével, feltéve, hogy az ilyen ügyben a pénzügyi érdeket sértő bűncselekmény a 
meghatározó, és a két bűncselekmény azonos tényeken alapul.74 

A javaslat preambuluma az EUMSz. 86. cikk (4) bekezdésével összhangban utal arra is, 
hogy bár az Ügyészség hatásköre kizárólag a pénzügyi érdekeket sértő bűncselekményekre 
korlátozódik, a szervezet hatáskörét az Európai Tanács egyhangú határozattal a több orszá-
got érintő, más súlyos bűncselekményekre is kiterjesztheti. 

A javaslat második része meghatározza az Európai Ügyészség tevékenységére vonatko-
zó eljárási rendelkezéseket, részletesen szabályozva a nyomozás, a vádemelés és a bizonyí-
tékok elfogadhatóságának szabályait, valamint az eljárási cselekmények bíróság általi fe-
lülvizsgálatára vonatkozó szabályokat.75 E tekintetben a rendeletjavaslat egy sajátos mun-
kamegosztást határoz meg az Unió és a tagállamok között. Míg a bűncselekmények nyo-
mozása, a vádemelés és a vád képviselete egy uniós szerv, az Európai Ügyészség kezében 
lenne, addig a bírósági eljárás lefolytatása, az ítélet meghozatala és végrehajtása a nemzeti 
hatóságok hatáskörében maradna. Végül szabályozza a javaslat az Európai Ügyészség és az 
uniós intézmények vagy egyéb szervek, valamint az unión kívüli szereplők között fennálló 
kapcsolatokat.76 

A teljesség kedvéért tekintsük át végül röviden az EUMSz. 82. cikke alapján elfogadott 
büntető-eljárásjogi tárgyú irányelveket is, hiszen a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően e területen is jelentős előrelépés történt. A 82. cikken alapuló első irányelvet 
2010-ben fogadták el a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz 
való jogról.77 2011-ben irányelvet bocsátottak ki az európai védelmi határozatról,78 2012-
ben pedig a büntetőeljáráshoz kapcsolódó tájékoztatáshoz való jogról79 és a bűncselekmé-
nyek áldozatainak jogairól80 született új irányelv. Ez utóbbi jogforrás egy korábbi keretha-
tározatot81 váltott fel. 2013-ban az Unió irányelvet fogadott el a büntetőeljárás során és az 
európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban az ügyvédi segítség igénybevételéhez 
való jogról.82 Ugyanebben az évben a Bizottság még két további irányelvjavaslatot is kibo-

                                                           
74 COM(2013) 534. javaslat 12–13. cikk. 
75 COM(2013) 534. javaslat 15–36. cikk. 
76 COM(2013) 534. javaslat 56–61. cikk. 
77 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során 
igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról [HL L 280., 2010. 10. 26.] 
78 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/99/EU irányelve (2011. december 13.) az európai védelmi 
határozatról [HL L 338., 2011. 12. 21.] 
79

 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a 

tájékoztatáshoz való jogról [HL L 142., 2012. 06. 01.] 
80 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények 
áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 315., 2012. 11. 14.] 
81 A Tanács 2001/220/IB kerethatározata (2001. március 15.) a büntetőeljárásban az áldozatok 
jogállásáról [HL L 82., 2001. 03. 22.] 
82 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során 
és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való 
jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jog-
ról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikáci-
óhoz való jogról [HL L 294., 2013. 11. 06.] 
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csátott, az ártatlanság vélelméről83 és a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlot-
tak ideiglenes költségmentességéről,84 amelyek azonban még nem kerültek elfogadásra. A 
legújabb eljárásjogi tárgyú dokumentum a 2014-ben elfogadott európai nyomozási határo-
zatról szóló irányelv.85 

 
5. Záró gondolatok, végkövetkeztetések 
 
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió, élve a Lisszaboni Szerződésben 
ráruházott jogalkotási hatáskörökkel, az utóbbi években számos büntetőjogi tárgyú jogi 
aktust dolgozott ki és fogadott el. Az anyagi büntetőjog területéhez tartozó jogforrások 
döntő többsége – az elkobzásról és befagyasztásról szóló irányelv kivételével – valamely 
bűncselekmény tényállásának és büntetési tételének harmonizációját célozza. 

Az irányelvek és az elfogadásra még nem került javaslatok szerkezetileg és tartalmilag 
igen nagy hasonlóságot mutatnak, sőt egyes rendelkezéseik szóról szóra megegyeznek. 
Minden irányelv elsőként meghatározza az adott bűncselekmény definícióját, vagyis azt a 
magatartást, amelyet a tagállamoknak büntetendővé kell nyilvánítaniuk, valamint az 
elkövetés esetén kiszabható szankciókat. Néhány irányelv mindössze a hatékony, arányos 
és visszatartó erejű szankciók előírásának követelményét fogalmazza meg, a legtöbb 
dokumentum azonban előírja a szabadságvesztés-büntetés felső határának legkisebb 
mértékét is. A jogi aktusok a büntetési tételkeretet gyakran az elkövetési magatartások, az 
elkövetési értékhatár vagy más szempont alapján, differenciáltan határozzák meg. A 
befejezett tettesi alakzat kriminalizálása mellett kivétel nélkül mindegyik irányelv kitér a 
bűncselekményhez kapcsolódó részesi magatartások (bűnsegély és felbujtás) és a kísérlet 
büntetendővé nyilvánítására is. A természetes személyek felelősségre vonásán túl az uniós 
jogforrások – egymással szinte teljesen megegyező formában – rendelkeznek a jogi 
személyek büntetőjogi felelősségéről és a velük szemben alkalmazható szankciók 
lehetséges fajtáiról is. Az irányelvek emellett általában kitérnek a joghatósági szabályokra, 
a bűncselekmény eszközeinek és az abból származó jövedelem elkobzására, valamint egyéb 
olyan szempontokra, amelyek a jogi rendelkezés hatékony alkalmazása szempontjából 
elengedhetetlen. 

Az Európai Unió büntetőjogi tárgyú jogalkotásával kapcsolatban megfigyelhető az is, 
hogy a tárgyalt irányelvek többsége egy azonos tárgyú, korábbi III. pilléres jogi aktust, 
leggyakrabban kerethatározatot vált fel. A korábbi kerethatározatok tartalmilag nagyon 
hasonló szabályokat tartalmaznak, mint a helyükbe lépő irányelvek: mindegyik III. pilléres 
dokumentum meghatározta a bűncselekményi tényállást, a természetes és jogi 
személyekkel szemben alkalmazható szankciókat és a joghatóság megállapításának 
feltételeit. Látható tehát, hogy az irányelvek tartalmi szempontból a korábbi 
kerethatározatokhoz képest radikális változást nem hoztak. Az elfogadott irányelvek 

                                                           
83 Az Európai Bizottság Javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárás során 
az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának 
megerősítéséről [COM(2013) 821. final, 2013. 11. 27.] 
84 Az Európai Bizottság Javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szabadságuktól 
megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfoga-
tóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről [COM(2013) 824. final, 2013. 
11. 27]  
85 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben ki-
bocsátott [HL L 130., 2014. 05. 01.] 
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leggyakrabban a bűncselekmény tényállását és elkövetési magatartásait pontosították és 
egészítették ki, de vannak olyan irányelvek is, amelyek a korábbi kerethatározattal teljesen 
egyezően határozták meg a büntetendő magatartások körét. A kiszabható szankciók 
megállapítása során viszont elmondható, hogy gyakorlatilag az összes irányelv jelentősen 
szigorított a kerethatározatok szabályozásán. Míg a kerethatározatok nem minden esetben 
határozták meg a szankciók felső határát és gyakran megelégedtek a hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciók követelményének előírásával, a tagállamokra bízva a büntetési 
tételkeret konkrét megállapítását, addig a Lisszaboni Szerződés hatálybalépést követő 
irányelvek szinte kivétel nélkül minden esetben meghatározzák a szabadságvesztés-
büntetés felső határának legkisebb mértékét is, általában szigorúbban, mint ahogy azt a 
korábbi kerethatározatok tették. Egyebekben az irányelvek szabályozása általában jelentős 
újdonságot nem hozott, ugyanakkor egyes esetekben az új jogforrások olyan kérdéseket is 
szabályoznak, amelyek a korábbi III. pilléres aktusokban nem jelentek meg. Ilyen például a 
bűncselekmények áldozatává vált személyek jogairól és védelméről szóló rendelkezések az 
emberkereskedelemről, illetve a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szóló irány-
elvekben, valamint a bűncselekmények elévülésére vonatkozó szabályok a pénzügyi 
érdekek védelméről szóló irányelvjavaslatban. 

A kerethatározatok irányelvekkel történő felváltása tartalmilag nem mindig hozott 
ugyan jelentős változást, formai szempontból azonban egy nagyon fontos következménnyel 
járt. A III. pilléres kerethatározatok közvetlen hatállyal nem rendelkeznek, ami azt jelenti, a 
kerethatározatok tagállami átültetésének elmulasztása nem minősül szerződésszegésnek, a 
mulasztó állammal szemben legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra van lehetőség.86 Ezzel 
szemben az irányelv átültetésének elmulasztása miatt a Bizottság a mulasztó tagállammal 
szemben az EUMSz. 258. cikke alapján kötelességszegési eljárást indíthat. Azzal tehát, 
hogy a Lisszaboni Szerződés a büntetőjog területén is lehetővé tette az általános jogforrási 
rendszer alkalmazását, egyidejűleg az elfogadott jogi aktusok kikényszeríthetőségének biz-
tosításáról is gondoskodott. 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését és a Stockholmi Program elfogadását követő 
években jelentősen felgyorsult az Európai Unió büntetőjogi tárgyú jogalkotása, a határokon 
átnyúló bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében azonban a büntetőjogi jogközelítést to-
vább kell folytatni. Az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdésében felsorolt tíz bűncselekmény kö-
zül eddig csak négy tárgyában született új irányelv, de nyilvánvaló, hogy a többi deliktum 
elleni küzdelem is igényli az egységes uniós fellépést. A Stockholmi Program 2014-ben le-
jár, így újra az Európai Tanács feladata lesz a bel- és igazságügyi együttműködés következő 
hosszabb időszakra vonatkozó prioritásainak meghatározása, amelyben remélhetőleg a bün-
tetőjogi jogharmonizáció folytatása is kiemelt szerepet kap majd. 

 
 

                                                           
86 Lásd LIGETI Katalin: A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményi keretei, in: Az európai 
büntetőjog kézikönyve (szerk.: KONDOROSI Ferenc–LIGETI Katalin), Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest, 2008, 43–45. 
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