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A szervezett bűnözés elleni tanácsi 
kerethatározat:  

 miként erősíthető meg a kérdéskörre 
vonatkozó uniós szabályozás? 

 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 

Kivonat 
 
A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008-as kerethatározat 
fejlett keretet biztosít a bűnszervezetben való részvétel 
kriminalizálásához. Azonban javítani kell a szöveget egyrészt a 
jogbiztonság és a hatály, másrészt az elért harmonizáció vonatkozásában. 
A kerethatározat szövege tágan értelmezhető és homályos kifejezéseket 
tartalmaz, ami túl széles körű büntethetőséghez vezethet. Fokozottabb 
harmonizálásra van szükség nem csupán azért, hogy az egyes 
tagállamokban azonos feltételek alakuljanak ki, hanem annak érdekében 
is, hogy meg lehessen könnyíteni az európai büntetőjog egyéb elemeinek 
alkalmazását. A Lisszaboni Szerződés számos olyan rendelkezést 
tartalmaz, amely jogalapként szolgálhat a kérdéskörre vonatkozó jogi 
szabályozás továbbfejlesztéséhez. Az esetleges új javaslatoknak a 2008-
as kerethatározat tagállamok általi végrehajtásának alapos értékelésére, 
valamint a kapcsolódó fogalmak nemzeti bíróságok általi értelmezésére 
kell támaszkodniuk.  
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Háttér 
Az Európai Unió úttörő szerepet játszik a szervezett bűnözés elleni átfogó büntetőjogi keret 
kialakításában. A kérdéskörhöz kapcsolódó legutóbbi uniós szabályozás, a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008-as kerethatározat tükrözi, hogy az EU és más 
nemzetközi fórumok – például az ENSZ – között összehangolt munka zajlik annak 
érdekében, hogy globális normák jöjjenek létre e területen. A kerethatározat fejlett keretet 
biztosít a bűnszervezetben való részvétel kriminalizálásához. Azonban javítani kell a 
szöveget egyrészt a jogbiztonság és a hatály, másrészt az elért harmonizáció 
vonatkozásában.  
 

Cél 
E feljegyzés a kerethatározat elemzését és értékelését tartalmazza. A kerethatározatot 
történelmi és kontextuális összefüggéseiben vizsgálja, és kitér főbb rendelkezéseinek 
elemzésére és kritikai értékelésére. Felméri a bűnszervezetben való részvétel 
kriminalizálásával járó következményeket egyrészt a jogbiztonság, másrészt az elért 
harmonizáció mértéke szempontjából. Kifejti, hogy további harmonizálásra van szükség 
nem csupán a nemzeti büntetőjogok tekintetében, hanem annak érdekében is, hogy meg 
lehessen könnyíteni az európai büntetőjog egyéb elemeinek alkalmazását, ideértve például 
az egyéb bűncselekményekért kiszabott büntetéseket, a bűncselekmények kölcsönös 
elismerését, valamint az Europol és az Eurojust munkáját. A feljegyzés feltárja továbbá, 
hogy milyen lehetőségeket kínál a Lisszaboni Szerződés a szervezett bűnözés elleni 
büntetőjogi rendelkezések további harmonizálása tekintetében. 
 

A LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 Az Európai Unió úttörő szerepet játszik a szervezett bűnözés elleni átfogó 
büntetőjogi keret kialakításában.  

 A kérdéskörhöz kapcsolódó legutóbbi uniós szabályozás, a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemről szóló 2008-as kerethatározat tükrözi, hogy az EU és más nemzetközi 
fórumok – például az ENSZ – között összehangolt munka zajlik annak érdekében, 
hogy globális normák jöjjenek létre e területen. 

 A kerethatározat fejlett keretet biztosít a bűnszervezetben való részvétel 
kriminalizálásához, azonban javítani kell a szöveget egyrészt a jogbiztonság és a 
hatály, másrészt az elért harmonizáció vonatkozásában. 

 A kerethatározat két látszólag eltérő célt próbál összeegyeztetni: a bűnszervezetben 
való részvétel bűncselekményének bevezetését, ami elkülönül a nemzeti 
jogrendekben meglévő egyéb, társulás vagy részvétel útján megvalósított 
bűncselekményektől; ugyanakkor annak elkerülését, hogy túlságosan mereven és 
szűken definiálja a szervezett bűnözést, figyelembe véve, hogy a bűnszervezetek 
nem mindig hierarchizált felépítéssel működnek. 
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 E törekvés eredménye, hogy látszólag ellentmondásosan határozták meg a 
bűnszervezet fogalmát, ami túl széles körű büntethetőséghez vezethet, mivel a 
definíció tágan értelmezhető és rugalmas, homályos kritériumokon alapszik. 

 Fokozottabb harmonizálásra van szükség nem csupán azért, hogy az egyes 
tagállamokban azonos feltételek alakuljanak ki, hanem annak érdekében is, hogy 
meg lehessen könnyíteni az európai büntetőjog egyéb elemeinek alkalmazását. Ide 
tartoznak például az egyéb bűncselekményekért kiszabott büntetések, a 
bűncselekmények kölcsönös elismerése, valamint az Europol és az Eurojust 
munkája. 

 A Lisszaboni Szerződés számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely jogalapként 
szolgálhat a kérdéskörre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztéséhez. 

 Az esetleges új javaslatoknak a 2008-as kerethatározat tagállamok általi 
végrehajtásának alapos értékelésére, valamint a kapcsolódó fogalmak nemzeti 
bíróságok általi értelmezésére kell támaszkodniuk. 

 A 2008-as kerethatározat módosításakor biztosítani kell a fokozottabb harmonizációt 
és a bűnszervezetben való részvétel bűncselekményének olyan, szűkebb 
meghatározását, amely garantálja a jogbiztonságot és indokolttá teszi a 
bűnszervezetben való részvételnek az egyéb hasonló bűncselekményektől eltérő, 
külön minősítését. 

 

AJÁNLÁSOK 

 1. ajánlás: Az Európai Parlament kérje fel a Bizottságot, hogy végezze el a 
szervezett bűnözésről szóló 2008-as kerethatározat tagállamok általi 
végrehajtásának értékelését. Az értékelésnek ki kell térnie a kerethatározat 
jogalkotási jellegű végrehajtására, valamint a kapcsolódó fogalmak nemzeti 
bíróságok általi értelmezésére. 

 2. ajánlás: Az Európai Parlament kérje fel a Bizottságot, hogy adjon részletes 
tájékoztatást az uniós büntetőjogi szabályozáson alapuló egyéb olyan intézkedések 
végrehajtásáról, amelyek súlyosbító körülményként tekintenek a bűnszervezetben 
való részvételre. Az adatoknak ki kell térniük a jogalkotási jellegű végrehajtásra, 
valamint a bűnszervezetben való részvétel mint súlyosbító körülmény nemzeti 
bíróságok általi értelmezésére. 

 3. ajánlás: Az Európai Parlament kérje fel a Bizottságot, hogy adjon részletes 
tájékoztatást a szervezett bűnözésből származó jövedelmek tisztára mosása elleni 
intézkedések tagállamok általi végrehajtásáról. Az adatoknak ki kell térniük a 
jogalkotási jellegű végrehajtásra és a ítélkezési gyakorlatra is. 

 4. ajánlás: Az Európai Parlament kérjen részletes tájékoztatást az Europoltól arra 
vonatkozóan, hogy miként alkalmazza a szervezett bűnözés meghatározását 
(elsősorban a bűnszervezetben való részvétel és a szervezett bűnözői csoport 



„C” Tematikus Főosztály: Állampolgári Jogok és Alkotmányos Ügyek 
____________________________________________________________________________________________ 

5 

definícióját) az operatív munkában, különösen a szervezett bűnözéssel kapcsolatos 
fenyegetésértékelések kidolgozásában. 

 5. ajánlás: Az Európai Parlament kérjen részletes tájékoztatást az Eurojusttól arra 
vonatkozóan, hogy miként alkalmazza a szervezett bűnözés meghatározását 
(elsősorban a bűnszervezetben való részvétel és a szervezett bűnözői csoport 
definícióját) az operatív munkában, és hogy az egyes nemzeti szintű 
meghatározások közötti különbségek akadályt jelentenek-e számára. 

 6. ajánlás: A szervezett bűnözésről szóló 2008-as kerethatározat végrehajtásának 
részletes értékelése fényében az Európai Parlament vizsgálja meg a kerethatározat 
módosítására irányuló kezdeményezés támogatásának lehetőségét. 

 7. ajánlás: A 2008-as kerethatározat módosítására irányuló javaslatok 
vizsgálatakor az Európai Parlament vegye figyelembe a bűnszervezetben való 
részvétel kriminalizálásához kapcsolódó célok és az ennek révén kínálkozó 
lehetőségek nagy számát, valamint azt, hogy milyen hatást gyakorol a nem kellően 
körültekintő kriminalizáció a jogbiztonságra és az alapvető jogokra. 

 8. ajánlás: A 2008-as kerethatározat módosítására irányuló javaslatok 
vizsgálatakor az Európai Parlamentnek arra kell törekednie, hogy egyszerre 
biztosítsa a fokozottabb harmonizációt és a bűnszervezetben való részvétel szűkebb 
körű kriminalizálását. Ez utóbbi garantálja a jogbiztonságot és indokolttá teszi a 
bűnszervezetben való részvételnek az egyéb hasonló bűncselekményektől eltérő, 
külön minősítését. 

 
 
 
 




