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Az európai büntetőjog története 

Olvasóleckék és tanulási útmutatók 

Prof. Dr. Karsai Krisztina, DSc  

SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete 

 

7. lecke – Amszterdam 

 

 

 

1. Ismétlés 

 

Elevenítse fel az európai jogi tanulmányaiból az 

Amszterdami Szerződésre vonatkozó ismereteit!  

 

 

2. Tekintse meg a 7. videóleckét!  

 

3. EUSZ 29-39. cikk – A megreformált harmadik 
pillér 

 

Mutassa be a megreformált harmadik pillért az EUSZ 
1997-es szövege alapján! [Lásd melléklet] 

 

Lehetséges szempontok:  

- célkitűzés,  

- jogi eszközök és azok jellemzői,  

- döntéshozatal,  

- témák beazonosítása stb.  
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4. Ellenőrző kérdések 

 

1. Milyen újdonságot hozott az Amszterdami Szerződés 

a bel- és igazságügyek területén?  

2. Milyen jogforrást lehetett kibocsátani harmadik 

pilléres tárgykörben?  

3. Milyen hatáskört kapott az Európai Bíróság a 

harmadik pillérben?  

4. Mi lett a jogi sorsa a schengeni acquis-nek? 

5. Mit jelent az, hogy a bevándorlásügy és a 

menekültügy „közösségiesedett”?  
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Európai Unióról szóló 

Szerződés – 1997 (…) 

VI. CÍM : Büntetőügyekben folytatott 

rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 

vonatkozó rendelkezések  

29. cikk (korábbi K.1. cikk) 

 Az Unió célja, hogy az Európai 

Közösség hatásköreinek sérelme nélkül, a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

igazságügyi együttműködés területein a 

tagállamok közös fellépésének 

kialakításával, valamint a rasszizmus és az 

idegengyűlölet megelőzésével és az ezek 

elleni küzdelemmel a szabadság, a biztonság 

és az igazságosság térségében az 

állampolgároknak magas szintű biztonságot 

nyújtson.  

 Az Unió ezt a célkitűzést a szervezett 

vagy egyéb bűnözés, így különösen a 

terrorizmus, az emberkereskedelem, 

valamint a gyermekek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények, a tiltott kábítószer- és 

fegyverkereskedelem, a korrupció és a csalás 

megelőzésével és az ezek elleni küzdelemmel 

valósítja meg a következők által:  

 - a tagállamok rendőrségei, 

vámhatóságai és egyéb hatáskörrel 

rendelkező hatóságai közötti – a 30. és 32. 

cikk rendelkezéseinek megfelelően –, 

közvetlen, illetve az Európai Rendőrségi 

Hivatalon (Europol) keresztül megvalósuló 

szorosabb együttműködés; 

 - a tagállamok igazságügyi vagy 

egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságai 

közötti – a 31. cikk a)-d) pontjainak és a 32. 

cikknek megfelelő – szorosabb 

együttműködés; 

 - ahol szükséges, a tagállamok 

büntetőjogi szabályainak összehangolása a 

31. cikk e) pontjának megfelelően. 

30. cikk (korábbi K.2. cikk) 

 (1) A rendőrségi együttműködés 

területén a közös cselekvés magában 

foglalja: 

 a) a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai, beleértve a 

rendőrséget, a vámhatóságokat és egyéb 

speciális jogalkalmazó szerveket, közötti 

operatív együttműködést a 

bűncselekmények megelőzése, felderítése és 

nyomozása területén; 

 b) releváns információk, beleértve a 

bűnüldözési hatóságok birtokában levő, 

gyanús pénzügyi műveletekről szóló 

bejelentéseken alapuló információk, 

elsősorban az Europolon keresztül történő 

gyűjtését, tárolását, feldolgozását, elemzését 

és cseréjét, a személyes adatok védelmére 

vonatkozó megfelelő rendelkezések 

figyelembe vételével; 

 c) a képzés, az összekötő tisztek 

cseréje, a kirendelések, a berendezések 

használata és az igazságügyi szakértői 

kutatások terén való együttműködést és 

közös kezdeményezéseket; 

 d) a szervezett bűnözés súlyos 

formáinak felderítésével összefüggő egyes 

nyomozási technikák közös értékelését.  

 (2) A Tanács előmozdítja az 

Europolon keresztül történő 

együttműködést és - az Amszterdami 

Szerződés hatálybalépésének időpontját 

követő öt éven belül -, mindenekelőtt:  

 a) lehetővé teszi az Europol számára, 

hogy a tagállamok hatáskörrel rendelkező 

hatóságai speciális nyomozati 

tevékenységeinek előkészítését 

megkönnyítse és támogassa, valamint azok 

összehangolását és kivitelezését elősegítse, 

beleértve több állam közös operatív akcióit, 

amelyekben az Europol képviselői az akciók 

támogatójaként vesznek részt; 
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 b) intézkedéseket fogad el, melyek 

alapján az Europol-nak lehetősége van arra, 

hogy kérje a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságaitól bizonyos ügyekben 

folyó nyomozásaik irányítását és 

összehangolását, valamint hogy olyan 

speciális szaktudást fejlesszen ki, amelyet a 

tagállamok rendelkezésére bocsáthat, annak 

érdekében, hogy a szervezett bűnözés 

körébe tartozó ügyek nyomozásában 

támogassa azokat; 

 c) az Europol-lal szoros 

együttműködésben eljárva elősegíti a 

szervezett bűnözésre szakosodott bírák és 

nyomozók közötti kapcsolat létesítését; 

 d) a határokon átnyúló bűnözéssel 

kapcsolatos kutatási, dokumentációs és 

statisztikai hálózatot hoz létre. 

31. cikk 

 A büntetőügyekben folytatott 

igazságügyi együttműködés területén a 

közös cselekvés többek között kiterjed: 

 a) a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező minisztériumai és az igazságügyi 

vagy más megfelelő hatóságai közötti 

együttműködés megkönnyítésére és 

felgyorsítására az eljárások és a határozatok 

végrehajtása vonatkozásában; 

 b) a kiadatás megkönnyítésére a 

tagállamok között; 

 c) a tagállamokban alkalmazott 

szabályok összeegyeztethetőségének 

biztosítására, amennyire ezen 

együttműködés javításához az szükséges; 

 d) a tagállamok közötti hatásköri 

összeütközés megelőzésére; 

 e) minimális szabályok rögzítését 

biztosító intézkedések fokozatos meglétére a 

szervezett bűnözés, a terrorizmus és az 

illegális kábítószer-kereskedelem 

tárgyköreibe eső bűncselekmények 

tényállási elemeire, valamint az azokra 

kiszabható büntetésekre vonatkozóan.  

33. cikk 

 (2) Jelen cím nem sérti a 

tagállamoknak a közrend fenntartására és a 

belső biztonság védelmére vonatozó 

kötelezettségeinek gyakorlását.  

34. cikk 

 (1) A jelen címben meghatározott 

területeken a tagállamok a Tanács keretein 

belül tájékoztatják egymást és konzultálnak 

egymással a tevékenységük összehangolása 

céljából. Ennek érdekében hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szerveik között 

együttműködést alakítanak ki.  

 (2) A Tanács – a jelen címben 

foglaltaknak megfelelő formában és 

eljárások szerint – intézkedéseket tesz, és 

előmozdítja az együttműködést abból a 

célból, hogy hozzájáruljon az Unió 

célkitűzéseinek megvalósításához. Ennek 
érdekében – bármely tagállam vagy a 

Bizottság kezdeményezésére – a Tanács 

egyhangúsággal: 

a) közös álláspontokat fogadhat el, 

meghatározva az Unió egy konkrét ügyre 

vonatkozó megközelítésmódját; 

b) kerethatározatokat fogadhat el a 

tagállamok törvényeinek és rendeleteinek 

közelítése céljából. A kerethatározatok az 

elérendő eredmény tekintetében kötelezik a 

tagállamokat, de a megvalósítás formáját és 

módját a nemzeti hatóságokra bízzák. A 

kerethatározatoknak nincs közvetlen 

hatályuk; 

c) határozatokat fogadhatnak el a 

jelen cím célkitűzéseinek megfelelő bármely 

egyéb cél érdekében, kivéve a tagállamok 

törvényeinek és rendeleteinek közelítéseit. 

Ezen határozatok kötelezőek és nincs 

közvetlen hatályuk; a Tanács minősített 
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többséggel ezen határozatoknak az Unió 

szintjén történő végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket hoz; 

d) egyezményeket dolgozhat ki, 

amelyeket a tagállamoknak saját 

alkotmányos szabályaiknak megfelelő 

elfogadásra ajánl. A tagállamok az 

alkalmazandó eljárásokat a Tanács által 

rögzített határidőn belül kezdik meg.  

Legalább a tagállamok fele által 

elfogadott egyezmények – a bennük foglalt 

ellentétes rendelkezés hiányában – az 

elfogadó tagállamok viszonylatában hatályba 

lépnek. A Tanács keretein belül a Szerződő 

Felek kétharmados többséggel fogadják el 

ezen egyezmények végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedéseket.  

(3) Amennyiben a Tanács döntése 

minősített többséget követel, tagjainak 

szavazatait az Európai Közösség Alapító 

Szerződése 205. cikk (2) bekezdésében 

előírtaknak megfelelően kell súlyozni. A 

határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha 

arra legalább 62 olyan támogató szavazatot 

adtak le, amelyek legalább 10 tag 

hozzájárulását jelentik.  

(4) Eljárási kérdésekben a Tanács 

tagjainak többségével határoz.  

35. cikk 

(1) Az Európai Közösségek 

Bíróságának – a jelen cikkben foglalt 

feltételek keretei között – határkörébe 

tartozik olyan előzetes döntések 

meghozatala, amelyek a kerethatározatok és 

határozatok érvényességére és 

értelmezésére, a jelen cikk értelmében 

megalkotott egyezmények értelmezésére, 

valamint az azok végrehajtásáról rendelkező 

intézkedések érvényességére és 

értelmezésére vonatkoznak.  

(2) Az Amszterdami Szerződés 

aláírásakor vagy azt követően bármikor egy 

erre vonatkozó nyilatkozattal bármely 

tagállam elfogadhatja a Bíróság – (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek 

melletti – előzetes döntéshozatali 

hatáskörét.  

(3) A (2) bekezdés értelmében 

nyilatkozatot tevő tagállam megjelöli, hogy:  

a) vagy államának minden olyan 

bírósága, melynek döntései ellen nincs helye 

belső jogorvoslatnak, egy előtte folyamatban 

levő és az (1) bekezdésben felsorolt valamely 

aktus érvényességét vagy értelmezését 

érintő ügyben felmerült kérdésben kérheti a 

Bíróság előzetes döntését, amennyiben úgy 

ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához e 

kérdés eldöntése szükséges, 

b) vagy államának minden bírósága 

egy előtte folyamatban levő és az (1) 

bekezdésben felsorolt valamely aktus 

érvényességét vagy értelmezését érintő 

ügyben felmerült kérdésben kérheti a 

Bíróság előzetes döntését, amennyiben úgy 

ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához e 

kérdés eldöntése szükséges.  

(4) Minden tagállam – függetlenül 

attól, hogy a (2) bekezdés értelmében tett-e 

nyilatkozatot vagy sem – jogosult az esetre 

vonatozó nyilatkozatok és írásbeli 

észrevételek Bíróság elé terjesztésére 

azokban az ügyekben, amelyekben az az (1) 

bekezdés értelmében jár el.  

(5) A Bíróság nem rendelkezik 

hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy egy 

tagállam rendőrsége vagy egyéb 

rendfenntartó szerve által végzett 

tevékenységek érvényesek vagy arányosak-

e, sem arra, hogy a tagállamoknak a közrend 

fenntartására és a belső biztonság védelmére 

vonatkozó kötelezettségi gyakorlásáról 

döntsön.  

(6) A Bíróság hatáskörébe tartozik a 

kerethatározatok és határozatok 
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jogszerűségének ellenőrzése, amikor egy 

tagállam vagy a Bizottság keresetet nyújt be 

hatáskör hiánya, lényeges eljárási 

követelmény megsértése, a jelen Szerződés 

vagy annak alkalmazására vonatkozó 

bármely jogszabály megsértése, illetve a 

hatáskörrel való visszaélés alapján. A jelen 

bekezdésben előírt eljárásokat az intézkedés 

közzétételét követő két hónapon belül kell 

megindítani.  

(7) A Bíróság hatáskörébe tartozik a 

tagállamok közötti bármilyen, a 34. cikk (2) 

bekezdése értelmében elfogadott aktusok 

értelmezésére vagy alkalmazására 

vonatkozó vita eldöntése, amennyiben a 

Tanács valamely tagja által történt 

beterjesztést követő hat hónapon belül egy 

ilyen vitát a Tanács nem tud eldönteni. 

Ugyancsak a Bíróság hatáskörébe tartozik a 

tagállamok és a Bizottság közötti bármilyen, 

a 34. cikk (2) bekezdés d) pontja értelmében 

kidolgozott egyezmények értelmezésére 

vagy alkalmazására vonatkozó vita 

eldöntése.  

36. cikk 

(1) Felállításra kerül egy vezető 

tisztségviselőkből álló Egyeztető Bizottság. 

Egyeztető szerepén túl, ezen bizottság 

feladata, hogy:  

- a Tanács számára- akár annak 

kérésére, akár saját kezdeményezésre – 

véleményeket készítsen; 

- hozzájáruljon – az Európai 

Közösség Alapító Szerződésének 207. cikkét 

nem érintve – a Tanács munkájának 

előkészítéséhez a 29. cikkben meghatározott 

területeken.  

(2) A Bizottság teljes mértékben 

részt vesz a jelen címben megjelölt 

területeken folytatott tevékenységben.  

 

37. cikk 

A tagállamok védelmezik a jelen 

címnek megfelelően meghozott közös 

álláspontokat azokban a nemzetközi 

szervezetekben és azokon a nemzetközi 

konferenciákon, ahol részt vesznek.  

A 18. és 19. cikkek adott esetben 

alkalmazandóak a jelen cím körébe tartozó 

kérdésekre is.  

38. cikk 

A 24. cikkben meghatározott 

megállapodások kiterjedhetnek a jelen cím 

körébe tartozó kérdésekre is.  

39. cikk 

(1) A Tanács, mielőtt a 34. cikk (2) 

bekezdésének b), c) és d) pontjaiban 

megjelölt bármilyen intézkedést hozna, 

konzultál az Európai Parlamenttel. Az 

Európai Parlament a Tanács által 

meghatározandó – három hónapnál nem 

rövidebb – határidőn belül nyilvánít 

véleményt. Ezen határidőn belüli 

véleménynyilvánítás hiányában a Tanács 

dönthet.  

(2) Az Elnökség és a Bizottság 

rendszeresen tájékoztatják az Európai 

Parlamentet a jelen címben előírt 

területeken folytatott megbeszélésekről.  

(3) Az Európai Parlament kérdéseket 

vagy ajánlásokat intézhet a Tanácshoz. 

Évente megvitatja a jelen címben megjelölt 

területeken történt előrehaladást.  
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Jelen tananyag a Szegedi 

Tudományegyetemen készült az Európai 

Unió támogatásával.  

Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 


