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AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT  

ELŐZMÉNYEI ÉS VÍVMÁNYAI  

 

JÁNOSI ANDREA 

 
Jelen tanulmány az európai nyomozási határozat szerepét, főbb jellemzőit ismerteti a hatá-

rokon átnyúló bűncselekmények nyomozása és a bizonyítás során. Szemléltetni kívánja, 

hogy hogyan járul hozzá egy egységes bizonyításfelvételi rendszer kialakításához az Európai 

Unióban, továbbá milyen előrelépést jelent a korábban rendelkezésre álló eszközökhöz, így 

például az európai bizonyításfelvételi parancshoz képest.  

Kulcsszavak: büntető igazságügyi együttműködés az Európai Unióban, európai nyomozási 

határozat, európai bizonyításfelvételi parancs 

 

The purpose of this article to highlight the role of the European investigation order in in-

vestigation and evidence of cross-border crimes. Moreover it aims to demonstrate how it 

contributes to develop a comprehensive system for obtaining evidence in the European 

Union, and why it is a great improvement in this field compared to another instruments, such 

as the European evidence warrant. 

Keywords: judicial cooperation in criminal matters in the European Union, European in-

vestigation order, European evidence warrant  

 
1. Bevezető gondolatok – az európai nyomozási határozat előzményei 
 

Az Európai Unió hatályos joganyagában több olyan jogintézmény is megtalálható, 

amely a több tagállamot érintő büntetőeljárásokban a nyomozási cselekmények 

foganatosítását, illetve a bizonyítást szolgálja.1 Ezeket vizsgálva könnyen megálla-

                                                           
 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 

Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidol-

gozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 
 Dr. JÁNOSI ANDREA, PhD 

adjunktus 

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete 

3515, Miskolc-Egyetemváros 

jogandi@uni-miskolc.hu 
1 Ide sorolandó:  

(1) 1959. április 20-i Európai egyezmény a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről. 

(2) Schengeni Végrehajtási Egyezmény. (Egyezmény a Benelux Gazdasági Unió Álla-

mai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai 

között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről 1985. jú-

nius 14-én kötött Schengeni Megállapodás Végrehajtásáról.) 

(3) Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 

29-én kelt egyezmény A Tanács jogi aktusa (2000. május 29.) az Európai Unió tag-
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pítható, hogy míg néhány eljárási cselekmény megvalósításra akár több – kölcsönös 

jogsegélyen és kölcsönös elismerés elvén alapuló – jogintézmény egymással pár-

huzamosan is lehetőséget biztosít, addig több szabályozás nélkül marad.2 Ezeknek a 

nemzetközi és uniós eszközöknek az egymás mellett létezése ugyanakkor nem 

feltétlenül könnyíti meg az eljáró hatóságok munkáját, hiszen rendkívül összetett, 

szerteágazó rendszerét adja a vonatkozó jogszabályoknak.3 

Az Európai Bizottság azon szándékát, amely a kölcsönös elismerés elvének a 

bizonyítékok beszerzésében, átadásában s alapvetően a határokon átnyúló büntető-

ügyekben való alkalmazására irányul, kiválóan szemlélteti a 2009-ben, a büntető-

ügyekben felvett bizonyítékoknak a tagállamok által másik tagállamtól történő 

megszerzéséről és elfogadhatóságuk biztosításáról kiadott Zöld könyve.4 

A Bizottság célkitűzése ezzel a dokumentummal tulajdonképpen az volt, hogy 

valamennyi, a bizonyításfelvételt, illetve a bizonyíték felhasználhatóságának kér-

dését tárgyaló szabályanyagot egységesítse, azaz a hatályos jogszabályokat felváltsa 

egyetlen dokumentum, amely egyrészt a kölcsönös elismerés elvén alapul, másrészt 

pedig a bizonyítékok valamennyi formájára kiterjed. Egy olyan tervezet kialakítását 

tűzte ki célul, amely a bizonyítékok kölcsönös elfogadhatóságát is megteremti.5 

A határokon átnyúló bizonyítás témakörét vizsgálva, meg kell jegyezni, hogy 

már az az európai bizonyításfelvételi parancs6 (továbbiakban: EBP) vonatkozásában 

                                                                                                                                                    
államai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezménynek az Európai Unióról szóló 

szerződés 34. cikke szerinti létrehozásáról. HL C 197., 2000.7.12. és Jegyzőkönyv a 

Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létreho-

zott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről. HL C 326., 

2001. XI. 21., 2–8.) 
2 VERMEULEN, Gert–DE BONDT, Wendy–VAN DAMME, Yasmin: EU cross-border gathering 

and use of evidence in criminal matters. Towards mutual recognition of investigative 

measures and free movement of evidence? Principal European Commission. Institute for 

International Research on Criminal Policy, Ghent University, Maklu, Antwer-

pen-Apeldoom-Portland, 2010. Lásd: https://biblio.ugent.be/publication/884961 (Letöltés 

dátuma: 2012. május 13.) 37. 
3 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az európai bűnügyi nyomozati 

parancsról. Indokolás Brüsszel, 2010. június 3. 9288/10 ADD 1. 2. 
4 Zöld könyv a büntetőügyekben felvett bizonyítékoknak a tagállamok által másik tagál-

lamtól történő megszerzéséről és elfogadhatóságuk biztosításáról. 2009.11.11. COM 

(2009) 0624 végleges. 

Lásd: VERMUELEN, Gert–DE BONDT, Wendy–VAN DAMME, Yasmin: i. m. 36–37.  
5 SPENCER, John R.: The Green Paper on obtaining evidence from one Member State to 

another and securing its admissibility: the Reaction of one British Lawyer, Zeitschrift für 

Internationale Strafrechtsdogmatik 9 (2010) Lásd: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0004/civil_society/john_spencer_en.pdf 
(Letöltés dátuma: 2012. 04 25.) 602. 

6 A Tanács 2008/978/IB kerethatározata (2008. 12. 18.) a büntetőeljárások során felhaszná-

landó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyítás-

felvételi parancsról. HL L 350., 2008. XII. 30., 72–92. (A továbbiakban: 2008/978/IB ke-

rethatározat.) 

https://biblio.ugent.be/publication/884961
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0004/civil_society/john_spencer_en.pdf
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is a Bizottság eredeti elképzelése az volt, hogy az váltsa fel, illetve vegye át a sze-

repét a meglévő, kölcsönös jogsegélyen nyugvó eszközöknek, amely azonban sajnos 

mégsem következett be. A szerepük továbbra is megmaradt, különösen azon bizo-

nyítékok vonatkozásában, amelyek nem tartoznak a kerethatározat hatálya alá.7 

Ennek hatására, funkcióját érintően leginkább a gyakorlati oldal képviselői részéről 

érték támadások, hiszen úgy ítélték meg, hogy rendelkezései nem terjednek ki va-

lamennyi bizonyítási eszközre, így inkább továbbra is azon kölcsönös jogsegélyen 

alapuló intézmények alkalmazását preferálják, amelyek alkalmazási köre szélesebb,8 

s így nem kell különböző eszközöket igénybe venniük.  

2014. április 3-án, immár mintegy négy évvel azután, hogy a tagállamok egy 

csoportja, Belgium vezetésével tervezetet9 terjesztett elő, több módosítással kiegé-

szítve ugyan, de végül elfogadták az európai nyomozási határozatról szóló irányel-

vet.10 Létrehozásának célja egy olyan jogintézmény megteremtése, amely hozzájárul 

a határokon átnyúló elemmel bíró ügyek kapcsán a kölcsönös elismerés elvén ala-

puló, átfogó bizonyításfelvételi rendszer kialakításához.11 Célja az eljárás egysége-

sítése, funkcióját tekintve pedig olyan nyomozási cselekmények végrehajtásának a 

biztosítása, amelyre az EBP sem kínál lehetőségeket.12 

 

                                                           
7 DE HERT, Paul–WEIS, Karen–CLOOSEN, Nathalie: The framework decision of 18 December 

2008 on the European Evidence Warrant for the purpose of obtaining objects, documents 

and data for use in proceedings in criminal matters – a critical assessment, New Journal of 

European Criminal Law, Special Edition. 0 (2009), 59.  
8 RACKOW, Peter–BIRR, Cornelius: Recent Developments in Legal Assistance in Criminal 

Matters, Göttingen Journal of International Law Vol. 2, Issue 3 (2010), 1106. 

Arcadiusz LACH: Transnational Gathering of Evidence in Criminal Cases in the EU de 

lege lata and de lege ferenda, in: EUCRIM, The European Criminal Law Associations’ 

Forum 3 (2009), 108. 
9 A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, az 

Osztrák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése az Eu-

rópai Parlament és a Tanács irányelvére vonatkozóan (…) a büntetőügyekben kibocsátott 

európai nyomozási határozatról. Brüsszel, 2010. április 29. 2010/0817 (COD). HL C 165., 

2010. VI. 24., 22–39. 

A kezdeményezés elemzését lásd részletesen: JÁNOSI Andrea: A szabad mozgás büntető 

eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére. 

PhD-értekezés, 2012. 
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. 04 3.) a büntetőügyekben 

kibocsátott európai nyomozási határozatról. HL L 130., 01/05/2014., 1–36. (Továbbiakban: 

Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve.) 
11 A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa. HL 

C 115., 04/05/2010., 1–38. 3.1.1. Büntetőjog. 
12 Vö.: BACHMAIER WINTER, Lorena: European investigation order for obtaining evidence in 

the criminal proceedings. Study of the proposal for a European directive, Zeitschrift für 

Internationale Strafrechtsdogmatik 9 (2010), 580–589.  

Lásd: http://www.zis-online.com/dat/artikel/2010_9_490.pdf (Letöltés dátuma: 2014. 04 

24.) 

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2010_9_490.pdf
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2. Néhány gondolat az európai nyomozási határozat jogi természetéről 
 

Az irányelvben alkalmazott meghatározás szerint az európai nyomozási határozat 

(továbbiakban: ENYH) egy olyan „bírósági határozat”, amelyet „[…] valamely 

tagállam igazságügyi hatósága ad ki vagy érvényesít abból a célból, hogy egy másik 

tagállamban egy vagy több konkrét nyomozási cselekményt végezzenek el az ezen 

irányelvvel összhangban folytatott bizonyítékszerzés céljából.” […] Emellett a 

határozat abban az esetben is kibocsátható, ha a kért bizonyítékok a végrehajtó állam 

illetékes hatóságainál már ténylegesen rendelkezésére is állnak.13 Kisebb értelme-

zési nehézséget okozhat, hogy habár az irányelv az ENYH-t egy „bírósági határo-

zatként” aposztrofálja, ennek ellenére a kibocsátásra jogosult hatóságok között a 

bíróságok mellett az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság is meghatározott körben 

megjelenik. Ez utóbbi azzal a feltétellel, hogy a nemzeti jog alapján is hatáskörrel 

rendelkezik a bizonyítékgyűjtés elrendelésére, továbbá a határozatot valamely 

igazságügyi hatósággal is érvényesítette. Ekkor az igazságügyi hatóság (így: bíró, 

bíróság, nyomozási bíró és ügyész) a kibocsátás feltételeinek meglétét vizsgálja.14 

Ilyen követelménynek minősül egyrészt, hogy a határozat kibocsátása valóban 

megfelel a szükségesség és arányosság követelményének, másrészt, hogy az adott 

nyomozási cselekmény elrendelésére hasonló feltételek mellett egy belföldi ügyben 

is sor kerülhetne.15 

Az ENYH széles körű igénybevételének lehetőségét jól szemlélteti, hogy al-

kalmazási köre valamennyi nyomozási cselekményre kiterjed. Ez alól kivételt 

pusztán a közös nyomozócsoportok létrehozása, illetve az azok keretében történő 

bizonyítékszerzés képez. 16  A jogértelmezési problémák, valamint a tagállamok 

eltérő igazságszolgáltatási rendszereiből adódó különbségek kiküszöbölése érdek-

ében azonban támogatandó az a felvetés – amely részemről már a tervezet vonat-

kozásában is felmerült –, miszerint a negatív meghatározáson túl indokolt lenne a 

nyomozási cselekmények fogalmát pontosan meghatározni. Konkrétan definiálni 

azon cselekmények körét, amelyek elvégzésére az ENYH alapján ténylegesen sor 

kerülhet.17 A negatív taxációt – hasonlóan a tervezethez fűzött észrevételemhez – itt 

sem tartom elegendőnek az eljárásjogi garanciák érvényesülése szempontjából.18 

                                                           
13 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 1. cikk (1) bekezdés 
14 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 2. cikk c) pont 
15 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 6. cikk (1) bekezdés 
16 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 3. cikk 

Alkivételt képez, ha a közös nyomozócsoport segítséget kér a nyomozócsoportban részt 

nem vevő tagállamtól vagy harmadik államtól. Lásd: A Tanács kerethatározata (2002. jú-

nius 13.) a közös nyomozócsoportokról 2002/465/IB 1. cikk (8) bekezdés (HL L 162., 

20/06/2002., 1–3.) és Egyezmény a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. 

cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi 

jogsegélyről. HL C 197., 12/07/2000., 3–23. 13. cikke (8) bekezdés  
17 SAYERS, Debbie: The European Investigation Order. Travelling without a ‛roadmap’. 

Liberty and Security in Europe. Centre for European Policy Studies. No. 42, June 2011, 15.  
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Az ENYH egységes alkalmazását az erre a célra rendszeresített formanyomtat-

ványok, valamint a pontos eljárási határidők megjelölése biztosítja. Így míg magára 

a határozat elismerésére maximum 30 nap áll rendelkezésre, addig végrehajtására az 

elismerést követő 90 nap.19 Emellett az eljárás gyorsítását célozza, hogy a határozat 

továbbítása, valamint a kommunikáció a kibocsátó és a végrehajtó hatóság között 

közvetlenül, további központi hatóság közbeiktatása nélkül zajlik.20  

Működési mechanizmusa a tagállamok kölcsönös bizalmát feltételező, kölcsönös 

elismerés elvén alapul, így a határozat végrehajtását a tagállamoknak ugyanolyan 

feltételek mellett kell biztosítaniuk, mintha azokat saját hatóságuk rendelte volna 

el.21 Így habár ez a megfogalmazás immár egyértelművé teszi a kettős büntethetőség 

vizsgálatára vonatkozó követelmény mellőzését, azonban a határozat alkalmazási 

körét leszűkíti azon esetekre, amikor a kért nyomozási cselekmény végrehajtására az 

adott tagállamban is sor kerülhetne. Amennyiben pedig ez utóbbi feltétel nem áll 

fenn, úgy az a határozat elismerésének vagy végrehajtásának korlátját képezi. 

Emellett ugyancsak megtagadási okként szerepel az is, ha az adott cselekmény nem 

minősül bűncselekménynek, és az irányelv mellékletét képező felsorolásban sze-

replő bűncselekményi kör részét sem képezi.22 Így jó látható, hogy valójában a 

kettős büntethetőség vizsgálatának hiánya csak a tételesen felsorolt bűncselekményi 

kör esetében él. 

A védelemhez való jog érvényesülését szolgálja, hogy kibocsátását a terhelt, il-

letve védője is egyaránt kérheti,23 továbbá a nyomozási cselekmények vonatkozá-

sában is jogorvoslati lehetőségük van, ahogyan az is vitatható, hogy valójában a 

kibocsátás egyáltalán indokolt volt-e.24  

 

3. Különbségek és hasonlóságok az európai bizonyításfelvételi parancs és az 

európai nyomozási határozat vonatkozásában 
 

A következő összehasonlító táblázat az EBP, illetve az ENYH működésének, al-

kalmazási körének legmeghatározóbb jellemzőit veszi górcső alá, illetve hasonlítja 

azokat össze. 

                                                                                                                                                    
Lásd: 

http://www.ceps.eu/book/european-investigation-order-travelling-without-%E2%80%98r

oadmap%E2%80%99 (Letöltés dátuma: 2014. 04 24.) 
18 Vö.: KARSAI Krisztina: Emberi jogok védelme és az európai nyomozási határozat, Ren-

dészet és emberi jogok 2012/3, 23–33. 
19 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 12. cikk (3) és (4) bekezdések 
20 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 7. cikk 
21 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 9. cikk (1) bekezdés 
22 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 11. cikk (1) bekezdés g) pont 

További feltétel emellett az is, hogy „[…] e bűncselekmény a kibocsátó állam joga szerint 

szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethető, amelynek 

felső határa legalább három év;” 
23 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 1. cikk (3) bekezdés 
24 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 14. cikk. 

http://www.ceps.eu/book/european-investigation-order-travelling-without-%E2%80%98roadmap%E2%80%99
http://www.ceps.eu/book/european-investigation-order-travelling-without-%E2%80%98roadmap%E2%80%99
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Európai bizonyításfelvételi 

parancs (EBP) 

Európai nyomozási  

határozat (ENYH) 

Hatálya/alkalmazási 

köre: 

Hatálya kiterjed mindazokra a 

büntetőeljárás során felhasz-

nálandó tárgyakra, dokumen-

tumokra, illetve adatokra, 

amelyek a végrehajtó állam-

ban közvetlenül elérhetőek,25 

illetve azokra is, amelyeket a 

végrehajtó hatóság magának a 

parancsnak a teljesítése során 

fedez fel, valamint azt feltéte-

lezi, hogy azok kiemelt sze-

reppel bírhatnak az eljárás-

ban.26 

Hatálya kiterjed valamennyi 

nyomozási cselekményre.27 

Kivételek: 

Nem tartozik a hatálya alá a 

kihallgatások lefolytatása, 

vallomások felvétele vagy a 

meghallgatások lebonyolítása 

sem.28 Ugyancsak kizárt EBP 

alapján vizsgálatokat lefoly-

tatni emberi testen, vagy em-

beri testből származó anyagok 

és biometrikus adatok átadását 

kérni (így: ujjlenyomat, 

DNS-minta),29 vagy akár va-

lós idejű információ, illetve 

nyilvánosan elérhető elektro-

nikus hírközlési szolgáltatás 

vagy a nyilvános hírközlő 

hálózat szolgáltatói által 

megőrzött hírközlési adatok 

megszerzését, létező tárgyak, 

dokumentumok és adatok 

vizsgálatának lefolytatását 

kérni.30 

Nem tartozik a hatálya alá a 

közös nyomozócsoport 

létrehozása, illetve a bizo-

nyítékok közös nyomozó-

csoporton belüli összegyűj-

tése.31 

                                                           
25 2008/978/IB kerethatározat. 4. cikk (4) bekezdés. 
26 2008/978/IB kerethatározat. 4. cikk (5) bekezdés. 
27 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 3. cikk. 
28 2008/978/IB kerethatározat. 4. cikk (2) bekezdés (a) pont. 
29 2008/978/IB kerethatározat. 4. cikk (2) bekezdés (b) pont. 
30 2008/978/IB kerethatározat. 4. cikk (2) bekezdés (c)–(e) pontok. 
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Az EBP/ENYH 

kibocsátásának 

feltétele: 

(1) A szükségességarányosság 

kritériumának érvényesülése. 

(2) „Ha a tárgyak, dokumen-

tumok és adatok a kibocsátó 

állam területén lennének 

hozzáférhetők, a kibocsátó 

állam jogszabályai alapján 

hasonló esetben megszerez-

hetők lennének, még akkor is, 

ha az alkalmazott eljárási 

intézkedések különbözné-

nek.”32 

(1) A szükségesség és ará-

nyosság kritériumának ér-

vényesülése mellett, továb-

bá a büntetőeljárás alá vont 

személy jogaira figyelem-

mel kerülhet sor a kibocsá-

tására. 

(2) A „nyomozási cselek-

mény(eke)t ugyanezen fel-

tételek mellett egy hasonló 

belföldi ügyben is elren-

delhették volna.”33 

Működési mecha-

nizmusának alapja: 

A kölcsönös elismerés elve.  

Eszerint a végrehajtó hatóság 

– ugyanúgy, mintha a végre-

hajtó állam hatósága szerezné 

meg a tárgyakat, dokumen-

tumokat vagy adatokat – egy-

részt elismeri minden további 

feltétel vizsgálata nélkül a 

részére továbbított parancsot, 

másrészt pedig teljesíti az 

abban meghatározottakat, 

kivéve ha a megtagadás vagy a 

halasztás valamely oka fenn-

áll.34 

A kölcsönös elismerés elve. 

Eszerint a végrehajtó ható-

ságnak – ugyanúgy, mintha 

a végrehajtó állam hatósága 

rendelte volna el az adott 

nyomozási cselekményt –  

el kell ismernie és biztosí-

tania kell az ENYH végre-

hajtását, kivéve ha az elis-

merés vagy végrehajtás 

megtagadásának vagy ha-

lasztásának valamely oka 

fennáll.35 

Kettős büntethető-

ség kritériumának 

vizsgálata: 

Amennyiben kényszerintéz-

kedés, így házkutatás vagy 

lefoglalás foganatosítása 

szükséges, úgy fennáll a cse-

lekmény kettős büntethetősé-

gének követelménye,36 kivéve 

ha az adott cselekmény a ke-

rethatározatban szereplő 32 

bűncselekményből álló listán 

szerepel, amelyhez további 

feltételként társul, hogy az a 

A kettős büntethetőség 

kritériumának érvényesülé-

sére vonatkozóan az irány-

elv külön rendelkezéseket 

nem tartalmaz, azonban az 

elismerés vagy a végrehaj-

tás megtagadásának indokai 

között szerepel, ha az adott 

cselekmény, amely miatt az 

ENYH-t kibocsátották, a 

végrehajtó állam joga sze-

                                                                                                                                                    
31 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 3. cikk. 
32 2008/978/IB kerethatározat. 7. cikk. 
33 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 6. cikk (1) bekezdés. 
34 2008/978/IB kerethatározat. 11. cikk (1) bekezdés. 
35 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 9. cikk (1) bekezdés. 
36 2008/978/IB kerethatározat. 14. cikk (1) és (3) bekezdések. 
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kibocsátó állam joga alapján 

legalább hároméves maximá-

lis időtartamú szabadságvesz-

téssel vagy szabadságelvo-

nással járó intézkedéssel le-

gyen büntethető.37 

rint nem minősül bűncse-

lekménynek. Ez alól kivé-

telt az irányelv mellékleté-

ben megjelölt bűncselek-

mény-típusok képeznek, 

feltéve, hogy „e bűncse-

lekmény a kibocsátó állam 

joga szerint szabadság-

vesztéssel vagy szabadság-

elvonással járó intézkedés-

sel büntethető, amelynek 

felső határa legalább három 

év.”38 

Kibocsátó hatóság: 

Bírón, bíróságon, nyomozási 

bírón, illetve ügyészen túl 

bármely más, a kibocsátó 

állam által meghatározott és 

adott esetben a büntetőeljárás 

során nyomozó hatóságként 

eljáró igazságügyi hatóság is 

ide sorolandó, feltéve, hogy az 

az egyes tagállamok nemzeti 

joga alapján, a határokon 

átnyúló esetekben jogosult 

bizonyíték megszerzésének az 

elrendelésére.39 A kerethatá-

rozatban így szerepel egy 

biztosíték arra vonatkozóan, 

ha az EBP kibocsátója nem 

bíró, bíróság, nyomozási bíró 

vagy ügyészség lenne, s azt 

valamelyikük korábban hagy-

ta jóvá. Ekkor ugyanis a vég-

rehajtó hatóság dönthet úgy 

egyedi esetben, hogy nem 

engedélyezi a házkutatás vagy 

lefoglalás végrehajtását.40 Ez 

azonban nem tekinthető au-

(1) „Az adott ügyben ha-

táskörrel rendelkező bíró, 

bíróság, nyomozási bíró 

vagy ügyész”;  

(2) „Bármely más, a kibo-

csátó állam által meghatá-

rozott és az adott ügyben a 

büntetőeljárás során nyo-

mozó hatóságként eljáró 

illetékes hatóság, amely a 

nemzeti jog szerint hatás-

körrel rendelkezik a bizo-

nyítékgyűjtés elrendelésére, 

és amely minden egyes 

esetben érvényesíttette va-

lamely igazságügyi ható-

sággal az adott ENYH-t.”42 

                                                           
37 2008/978/IB kerethatározat. 14. cikk (2) bekezdés. 
38 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 11. cikk (1) bekezdés g) pont. 
39 2008/978/IB kerethatározat. 2. cikk. 
40 2008/978/IB kerethatározat. 11. cikk (4) bekezdés. 
42 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 2. cikk c) pont. 
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tomatikus visszautasítási ok-

nak, hiszen ezt kötelesek je-

lezni a Tanács Főtitkársága 

felé, hogy a parancs végre-

hajtásához a fent megnevezett 

hatóság általi jóváhagyás 

szükséges.41 

Formalizált eljárás: 

A kerethatározat melléklete 

szerinti formanyomtatvány 

alkalmazása szükséges. A 

parancs a végrehajtó állam 

hivatalos nyelvén vagy hiva-

talos nyelveinek egyikén – 

továbbítható.43 

Az irányelv melléklete 

szerinti formanyomtatvány 

alkalmazása szükséges. A 

határozat fordításáról a 

kibocsátó tagállam gon-

doskodik.44 

Eljárási határidők: 

Az elismerés vagy végrehajtás 

megtagadására vonatkozó 

döntés meghozatalára maxi-

mum 30 nap áll rendelkezés-

re,45 míg a parancs végrehaj-

tása esetén 60 nappal a pa-

rancs kézhezvételét követően 

kell a végrehajtó hatóságnak 

birtokba venni az érintett tár-

gyakat, dokumentumokat, 

illetve adatokat,46 majd a 

végrehajtó indokolatlan kése-

delem nélkül, – kivéve, ha 

valamilyen halasztási indok áll 

fenn vagy jogorvoslat van 

folyamatban – átadja azokat a 

kibocsátó állam részére.47 

Előrelépésként értékelendő, 

hogy az eljárási határidőket 

az irányelv elsősorban a 

végrehajtó államban ha-

sonló belföldi ügyben 

irányadó határidőkhöz iga-

zítja. Az elismerésre, vég-

rehajtásra vonatkozó döntés 

– eltérő határidőre irányuló 

kérelem hiányában – az 

átvételt követő 30 nap.   

A végrehajtás határideje a 

döntést követő 90 nap, 

amely egy ízben 30 nappal 

meghosszabbítható. A ha-

táridő további meghosszab-

bítása a tagállamok közötti 

konzultáció függvénye.48 

Végrehajtás: 

A forum regit actum elv ér-

vényesül. 

A kerethatározat rendezi a 

kibocsátó hatóság azon jogo-

A forum regit actum elv 

érvényesül. 

A végrehajtás során be kell 

tartania a kibocsátó hatóság 

                                                           
41 DE HERT, Paul–WEIS, Karen–CLOOSEN, Nathalie: i. m. 63. 
43 2008/978/IB kerethatározat. 6. cikk. 
44 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 5. cikk. 
45 2008/978/IB kerethatározat. 15. cikk (2) bekezdés. 
46 2008/978/IB kerethatározat. 15. cikk (3) bekezdés. 
47 2008/978/IB kerethatározat. 15. cikk (5) bekezdés. 
48 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 12. cikk. 
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sultságát, hogy meghatározott 

alaki követelmények és eljá-

rások betartását kérje a vég-

rehajtás során, kivéve ha azok 

ellentétesek lennének a vég-

rehajtó állam alapvető jogel-

veivel. Ehhez azonban meg-

szorító feltételként társul, 

hogy ez a lehetőség nem te-

remt kényszerítő intézkedések 

alkalmazására vonatkozó 

kötelezettséget.49 

 

által megjelölt alaki köve-

telményeket és eljárásokat. 

Feltéve, ha az irányelv 

másként nem rendelkezé-

seivel vagy az a végrehajtó 

állam alapvető jogelveivel 

nem ellentétes.50 

Lehetőség van – meghatá-

rozott feltételek mellett – 

eltérő típusú nyomozási 

cselekmények igénybevé-

telére.51 

A kibocsátó állam hatóságai 

segítséget nyújthatnak a 

végrehajtó hatóságnak. 

Szükség esetén konzultációt 

folytathatnak.52 

Jogorvoslat 

Biztosított. A jogorvoslat 

benyújtása az átadást a vég-

rehajtó állam döntése alapján 

felfüggesztheti.53 

Biztosított. Főszabály sze-

rint nem rendelkezik a vég-

rehajtásra halasztó hatál--

lyal.54 

Speciális eljárási 

szabályok: 

  Őrizetben levő szemé-

lyek nyomozási cselek-

mény foganatosítása ér-

dekében történő ideigle-

nes átadása a kibocsátó 

államnak 

 Őrizetben levő szemé-

lyek nyomozási cselek-

mény foganatosítása ér-

dekében történő ideigle-

nes átadása a végrehajtó 

államnak 

 Meghallgatás videokon-

ferencia vagy egyéb au-

diovizuális közvetítő-

eszköz segítségével 

                                                           
49 2008/978/IB kerethatározat. 12. cikk. 
50 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 9. cikk (2) bekezdés. 
51 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 10. cikk. 
52 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 9. cikk (4)–(6) bekezdések. 
53 2008/978/IB kerethatározat. 18. cikk. 
54 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve. 14. cikk. 
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 Telefonkonferencia útján 

történő meghallgatás 

 Információk a bankoknál 

és egyéb pénzintézetek-

nél vezetett számlákról 

 A bizonyítékok valós 

idejű, folyamatos, illetve 

meghatározott ideig tartó 

gyűjtésével járó nyomo-

zási cselekmények 

 Fedett nyomozás 

 Titkos távközlési infor-

mációgyűjtés 

 Ideiglenes intézkedések 

Kerethatározat 

rendelkezéseinek 

implementálására 

vonatkozó határidő: 

2011. január 19. 2017. május 22. 

 

Záró gondolatok 
 

Az európai nyomozási határozat a több tagállamot érintő bűncselekmények vonat-

kozásában a bizonyítás szempontjából – a fenti táblázat alapján is jól láthatóan – 

előrelépést és a jövőben kihívást is jelent majd. Lehetőséget biztosít az eljárás egy-

szerűsítésére és gyorsítására, ám kérdéses az, hogy igénybevétele mennyire lesz 

elfogadott és indokolt a számos egyéb rendelkezésre álló, akár kölcsönös jogsegé-

lyen, akár a kölcsönös elismerés elvén alapuló eszköz mellett.  

 

 


