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B E V E Z E T Ő

Az Eurojust hetedik éves jelentése a 2008. évben végzett tevékenységről, valamint a szervezet új fejleményeiről 
és jelentősebb eredményeiről nyújt tájékoztatást.  

Az Eurojust konkrét büntetőügyekkel kapcsolatos tevékenysége tovább fejlődött és erősítette az illetékes ható-
ságok közti együttműködés fejlesztésére és koordinációjuk ösztönzésére vonatkozó képességét a határokon 
átnyúló súlyos bűncselekmények elleni küzdelem terén. Az Eurojust továbbfejlesztette kapcsolatait a nemzeti 
hatóságokkal és harmadik államokkal, valamint szorosan együttműködött más európai uniós szervekkel, főként 
az Europollal és az OLAF-fal.  

Örömmel jelenthetem, hogy 2008-ban az Eurojust Kollégiuma elé terjesztett ügyek száma 10 %-os növekedést 
mutat 2007-hez képest és az éves ügyszám immár elérte az 1 193-at. 

Az Eurojust fennállása első öt évének értékelése, a Bizottságnak az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat 
(EJN) jövőjéről kiadott közleménye, valamint mindaz a számos releváns tevékenység, amelyet az Eurojust 
korábbi éves jelentéseiben részletezett, 2008 elején azt eredményezte, hogy tizennégy tagállam az Eurojust 
megerősítését célzó jogalkotási tervezetet terjesztett elő. 

2008. december 16-a jelentős dátum: a miniszterekből álló Tanács ekkor fogadta el az Eurojust megerősítéséről 
szóló új tanácsi határozatot, amely módosítja az Eurojust létrehozásáról szóló 2002. február 28-i határozatot.  

Az új határozat célja az Eurojust eredményesebbé tétele. Fő céljai: a nemzeti tagok hatáskörének közös alapok-
ra helyezése, a haladéktalan koordinációt szolgáló mechanizmus létrehozása, az Eurojust közreműködésével az 
információcsere javítása, a nemzeti tagok és az Európai Igazságügyi Hálózat kontaktpontjai közti együttműködés 
erősítése, valamint a harmadik államokkal és más EU-s szervekkel és hálózatokkal való kooperáció szorosabbra 
fűzése. 

Az Eurojust megelégedéssel fogadta ezt az előrelépést és 2008 végén hozzálátott az új Eurojust határozat vég-
rehajtásának előkészítéséhez.  

2008-ban az Eurojust Kollégiuma négy új nemzeti tagot üdvözölt: Gérard Loubens (Franciaország), Laima 
Čekeliene (Litvánia), Ritva Sahavirta (Finnország) és Aled Williams (Egyesült Királyság).  

Köszönetet mondok odaadó munkájukért mindazoknak, akik 2008-ban távoztak az Eurojusttól, és a lehető leg-
több sikert kívánom nekik új beosztásukban.  

2008-ban a Kollégium pályázatot írt ki az adminisztratív igazgatói posztra és a közelmúltban megtörtént az 
új igazgató kinevezése. Köszönetet mondok odaadó munkájáért és az Eurojust Kollégiumának folyamatosan 
nyújtott támogatásáért  Ernst Merz korábbi adminisztratív igazgatónak és Jacques Vos megbízott adminisztratív 
igazgatónak. 
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Noha sokat végeztünk, még sokat kell tenni azért, hogy az Eurojust feladatait még eredményesebben legyen 
képes ellátni, hogy kihasznált legyen a  benne rejlő kiaknázatlan potenciál, és főként, hogy proaktívabban segít-
hesse a nemzeti hatóságoknak a határokon átnyúló bűnözés elleni tevékenységét.  

Úgy vélem, az Eurojust megkapta az eredményessége fejlesztéséhez szükséges jogi eszközöket, és – a tag-
államok elkötelezettsége esetén – sikerül majd megvalósítania célkitűzéseit, nem utolsósorban az új Eurojust 
határozat végrehajtása révén is.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Eurojust elnöke
2009. február
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Jacques Barrot, a Bizottság 

alelnökének Eurojustnál tett 

látogatása

Az új Eurojust Határozat

Az új Eurojust Határozatot bejelentő 

sajtókonferencia 2008. júliusában
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1 	 V E Z E T Ő I 	 Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ez a fejezet összegzést nyújt a 2008. évről szóló 
jelentésben foglalt valamennyi lényeges eredményről, 
amelyek három fő cím alá sorolhatók: konkrét ügyek, 
külső kapcsolatok, valamint belső ügyek. 

Konkrét ügyek

• Az Eurojust jelentős emelkedést tapasztalt a 
Kollégiumhoz beterjesztett ügyek számában;  
2007-hez képest a 2008-ban beterjesztett 1 193 
ügy 108 üggyel, azaz 10 %-kal több volt.

• 2006 óta az Eurojust statisztikát vezet a standard/
bonyolult kategóriákba sorolt ügyekről, valamint 
az ügyeknek az Eurojust Határozatban írt célok 
szerinti megoszlásáról, mivel egy adott ügyet 
több célból is be lehet terjeszteni az Eurojusthoz. 
A standard vagy bonyolult, illetve az egyes célok 
szerinti kategorizálás változatlan maradt 2008-
ban is.  

• 2008-ban az Eurojust 132 koordinációs értekez-
letet szervezett a nemzeti hatóságok képviselői-
nek részvételével; ebből 110 az Eurojustnál, 22 a 
tagállamokban zajlott. A koordinációs értekezle-
tek száma jelentősen emelkedett a 2007. évi 91 
koordinációs értekezlethez viszonyítva. 

• Az Eurojust 50 bűncselekménytípussal foglalko-
zott a 2008-ban beterjesztett ügyekben. Akárcsak 
2007-ben, ezek közül a kábítószer-kereskede-
lem, valamint a magán- vagy köztulajdon elleni 
bűncselekmények – ideértve a csalást is – tették 
ki a legnagyobb százalékot.  

• Az Eurojust értekezletet szervezett az igazság-
ügyi hatóságok számára az „OCTA prioritások 
és a határokon átnyúló vádhatósági eljárások” 
témakörében. Az erről készült jelentés 2008 
májusában került a Tanácshoz.  

• Az Eurojust az Europol további hat analitikus 
munkafájljában (AWF) működött közre 2008-ban, 
ami immár összesen 12 munkafájlt jelent, továb-
bá folytatta az Europollal a konkrét ügyekben az 
együttműködést. Az Eurojust elé terjesztett, az 
Europol és az OLAF bevonásával intézett ügyek 
száma nőtt 2008-ban, különösen a koordinációs 
értekezleten való részvételük volt magasabb. Az 
Europol 30 ügyben volt érintett és 24 koordináci-
ós értekezleten vett részt, míg az OLAF 5 ügyben 
volt érintett és 3 koordinációs értekezleten vett 
részt.   

• 2008-ban 12 ügyben kérték a tagállamok az 

Eurojust határozat 6. cikk (a) pontja alapján való 

eljárást, ami növekedést jelent az elmúlt évekhez 

képest.

• 2008-ban a nemzeti tagok 21 ügyben kérték 

nemzeti hatóságaikat, hogy tegyék megfontolás 

tárgyává közös nyomozócsoport felállítását.

• 2008-ban 237 ügy irányult európai elfogatópa-

rancs végrehajtásának megkönnyítésére, ideért-

ve a koordinációs lépéseket is. Négy ügy tárgya 

európai elfogatóparancsok kollíziója volt. A nem-

zeti hatóságok összesen 28 határidő túllépést 

jelentettek az Eurojustnak az európai elfogató-

parancsról szóló 2002. június 13-i kerethatározat 

17. cikke alapján.  

• Az Eurojust nyílt forrásokon alapuló információ-

kat gyűjt a terrorizmussal kapcsolatos ítéletek-

ről, továbbá elemző és statisztikai információkat 

szolgáltat. A Tanács 2005. szeptember 20-i hatá-

rozata alapján az Eurojust a tagállamokat arra 

ösztönzi, hogy több információt küldjenek meg a 

terrorista cselekmények miatt folyó büntetőeljá-

rásokról és ítéletekről. 

• Az Eurojust gyermekvédelmi kontaktpontot jelölt 

ki. Elkészült egy weblap is, amely tartalmazza 

a kontaktpont tevékenységi körét, az Eurojust 

gyermekeket érintő ügyeiről szóló statisztikát 

és egy, a nyomozó hatóságokkal és nemzetközi 

szervekkel való kapcsolattartásra szolgáló e-mail 

címet. 

• 2008 decemberében a Tanács elfogadta az Eurojust 

megerősítéséről szóló határozatot, módosítva 

a 2002. február 28-i Eurojust Határozatot. Az 

új határozat célja az Eurojust eredményesebbé 

tétele. E jelentés 5. fejezete ad tájékoztatást 

azokról a fontosabb területekről, ahol az Eurojust 

szerepe és kapacitása megerősítésre kerül.  

• A pozitív fejlemények ellenére az Eurojust tovább-

ra is úgy véli, hogy potenciálja még nem teljesen 

kiaknázott, különösen abban, hogy proaktívan 

koordinálja a bonyolultabb, határokon átnyúló 

nyomozásokat és vádhatósági eljárásokat, ezzel 

segítve a nemzeti hatóságok tevékenységét, egy-

ben lehetővé téve, hogy a lehető legpozitívabb 

eredményt érjék el.  

• Az Eurojust bízik abban, hogy a 2002. évi Eurojust 

határozat maradéktalan végrehajtása, valamint 

a Tanácsnak az Eurojust megerősítéséről szóló 
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új határozatának mihamarabbi és összehangolt 

végrehajtása szilárd alapot teremt, és lehetővé 

teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban segíthes-

se a határokon átnyúló, súlyos bűncselekmények 

miatt eljáró nemzeti hatóságokat.  

Külső kapcsolatok

• A Tanácsnak az Eurojust megerősítéséről szóló 

új határozata megszilárdítja az Eurojust és az 

Európai Igazságügyi Hálózat között a konzultáci-

óra és egymás kiegészítésére épülő privilegizált 

kapcsolatokat. A két szervezet közötti hatékony 

együttműködés biztosítása érdekében meg kell 

tenni a megfelelő intézkedéseket. 

• Az Eurojust és az Europol között megtörtént 

a különböző biztonsági titkosítási rendszerek 

egyenértékűségi táblázatáról szóló kölcsönös 

egyetértési megállapodás aláírása, amely a két 

szerv közti biztonságos kommunikációs kapcsolat 

operatív alkalmazását eredményezte. Jelenleg 

egy munkacsoport tekinti át a 2004-ben aláírt 

együttműködési megállapodást a kölcsönös infor-

mációcsere javítása érdekében, különösen az 

Europol analitikus munkafájljai tekintetében.  

• Az Eurojust és az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) 2008. szeptember 24-én aláírta az együtt-

működési megoldásokról szóló megállapodást az 

együttműködés és az információcsere javítása 

érdekében.  

• Az Eurojust együttműködési megállapodást írt 

alá Svájccal 2008. november 27-én és Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársasággal 2008. november 

28-án. 

Belső ügyek

• 2008 májusában megbízott adminisztratív igaz-

gató lépett az Eurojusttól távozott korábbi admi-

nisztratív igazgató helyébe. Az új adminisztra-

tív igazgató kinevezését célzó pályázati eljárás 

2008-ban vette kezdetét. 

• 2008-ban az adminisztratív személyzetből 70 

fő költözött át a Haagse Veste épületbe, amely 

átmeneti irodaként működik az Eurojust elhe-

lyezése kérdésének 2014-re tervezett végleges 

rendezéséig.  

• Az Eurojust megállapodott egy külső konzultáns 

céggel, hogy segítse az Eurojustot szervezeti 

struktúrájának felülvizsgálatában.  

• A személyzeti irányítás terén a fő eredményeket 

a hatékonyabb személyzeti politikát képviselő, 

kulcsfontosságú személyzeti végrehajtási szabá-

lyok jóváhagyása, az első, éves értékelési vizs-

gálat előkészítése, a személyzeti terv kezelése 

és továbbfejlesztése, valamint az intézményi 

képzési terv jóváhagyása jelentették. 

• A biztonságos e-mail rendszer kiépítésére 2008-

ban került sor a tagállamokban. 

• Az Eurojust videokonferencia rendszerének 

továbbfejlesztése lehetővé teszi a szinkrontolmá-

csolást is.

• A Schengeni Információs Rendszerhez (SIS) tör-

ténő folyamatos és megfelelő hozzáférés, illetve 

annak használata a legnagyobb fontossággal bír 

az Eurojust számára a konkrét ügyek, továbbá 

az együttműködési és koordinációs tevékenysé-

gek kezelése során. 2007 decembere és 2008 

decembere között az Eurojust nemzeti szekciói 

összesen 229 lekérdezést kezdeményeztek. 

• Az elektronikus ügykezelési rendszer (CMS) 

továbbfejlesztése az E-POC (European Pool 

against Organised Crime) III projekt keretén 

belül ment végbe. Folytatódott a Kollégium 

operatív munkájának támogatása is, főként az 

ügykezelési rendszerrel foglalkozó team kibővíté-

sével. Az ügykezelési rendszer új változata beve-

zetésre került, és egy újabb projekt, az E-POC 

III+ indult útjára a rendszer használhatóságának 

javítása érdekében.

• Az Eurojust eredeti költségvetése 20 millió euro 

volt, amelyet 4,8 millió euróval növeltek meg, így 

a teljes működési költségvetés 24,8 millió eurót 

tett ki. A költségvetési előirányzat 97 %-át sike-

rült végrehajtani. Az Európai Parlament 2006-ra 

megadta a felmentést az adminisztratív igazgató-

nak.



11

2 	 	T E V É K E N Y S É G 	 K O N K R É T	
B Ü N T E T Ő Ü G Y E K B E N

A konkrét ügyek statisztikája
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1. ábra: Az Eurojust elé terjesztett ügyek száma (2002–2008)

2. ábra: A lezárt és a folyamatban lévő ügyek megoszlása (2002–2008)
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1. ábra: Az Eurojust elé terjesztett ügyek száma 

(2002–2008)

2008-ban a nemzeti tagok 1 193 ügyet regisztráltak, 

amely az ügyek számának 10 %-os növekedését jelen-

ti a 2007. évihez képest (1 085 ügy). Ezek a számok az 

előző évek trendjét mutatják, bár a nemzeti szekciók 

jelentős és folyamatos erőfeszítései ellenére a bonyo-

lult ügyek száma csökkent (lásd a 3. ábrát). 

Érdemes megemlíteni, hogy 1 153 ügy tárgya konk-

rét büntetőügy volt, és csak 40 olyan ügy került be a 

rendszerbe, amelyben a különböző jogrendszerekhez, 

igazságügyi vagy gyakorlati kérdésekhez kapcsolódó 

általános – konkrét büntetőügyhöz nem kapcsolódó – 

jogi témákban kértek segítséget vagy jogi véleményt a 

nemzeti hatóságok.

2. ábra: A lezárt és a folyamatban lévő ügyek 

megoszlása (2002–2008)

Bár 2008-ban a nemzeti hatóságok 1 193 ügyet ter-

jesztettek az Eurojust elé, ez a szám a nemzeti tagok 

munkáját csak részben tükrözi. A 2. ábra pontosabb 

áttekintést nyújt a Kollégium munkájáról, mivel feltün-

teti a még folyamatban levő ügyeket, és az Eurojust 

tevékenységének kezdete óta lezártakat is.

2008 végén a 2003–2008-as időszakból még 1 002 

ügy volt folyamatban, amelyből 700 ügyet 2008-ban 

terjesztettek elő. 

3. ábra Standard/Bonyolult ügyek (2007–2008)

2006-ban az Eurojust új kategorizálási rendszert veze-

tett be, az ügyeket bonyolult vagy standard ügyekként 

határozva meg, ami az Eurojust által kezelt ügyek 
jellegét és típusait új módon írja le. E kategorizálás 
alapján a 3. ábra azt mutatja, hogy az Eurojusthoz 
2008-ban beterjesztett ügyek körülbelül 84 %-ában 
az Eurojust standard, azaz átlagos szinten működött 
közre, míg a fennmaradó 16 % az Eurojust közremű-
ködésének magasabb szintjét követelte meg.

A standard és a bonyolult ügyek közti különbségtétel 
olyan tényezők értékelésén alapul, mint az érintett 
államok száma, az Eurojusttól kért segítség és az 
Eurojust által teljesített feladatok jellege, az érintett 
országok nemzeti tagjai által befektetett munkameny-
nyiség, a bűncselekmények súlyossága, valamint a 
kért segítség nyújtása és a végkimenetel között eltelt 
idő. A standard és a bonyolult ügyek közti különbség-
tétel részben kapcsolódik a két- vagy többoldalú ügyek 
számához, valamint a koordináció és/vagy együttmű-
ködés szükségességéhez is. 

4. ábra: Kétoldalú/Többoldalú ügyek (2007–2008)

Fontos hangsúlyozni, hogy egy bilaterális ügy nem feltét-
lenül jelent standard ügyet. Az Eurojust közreműködése 
döntő fontosságú lehet két ország nyomozásának vagy 
ügyészi eljárásának koordinálásában, illetve a hatósá-
gok közötti együttműködésben, az így nyújtott segítség 
és elvégzett feladat pedig bonyolultnak és munkaigé-
nyesnek minősülhet. Az Eurojust bilaterális ügyekben 
tett erőfeszítései éppen olyan jelentősek lehetnek, mint 
a multilaterális ügyekre fordított munka.

Az 5., 6. és 7. ábra részletesebben illusztrálja a két- 
vagy többoldalú ügyek és az Eurojust közreműködé-
sének az Eurojust Határozat 3. cikkében megállapított 
céljai közti összefüggést: 

„1) A súlyos, különösen a szervezett bűnözés területén, a 4. cikkben említett, két vagy több tagállamot érintő büntetendő 

magatartással kapcsolatos nyomozással és büntetőeljárással összefüggésben az Eurojust céljai a következők:

a) a tagállamokban a nyomozások és a büntetőeljárások összehangolásának ösztönzése és fokozása a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságai között, figyelembe véve az egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó 

megkereséseket és a Szerződések keretében elfogadott rendelkezések értelmében illetékes bármely szerv által szolgáltatott 

információkat;

b) a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti együttműködés fejlesztése, különösen a kölcsönös nemzetközi 

jogsegély és a kiadatási kérelmek teljesítésének előmozdítása;

c) a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak egyéb támogatása, a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyab-

bá tétele céljából.

(2) Az e határozatban megállapított szabályoknak megfelelően, és valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának 

megkeresése alapján az Eurojust segítséget nyújthat olyan nyomozáshoz és büntetőeljáráshoz, amely csak egyetlen tagálla-

mot vagy harmadik államot érint, amennyiben az adott állammal a 27. cikk (3) bekezdésének megfelelően együttműködést 

intézményesítő megállapodás jött létre, vagy konkrét esetben a segítségnyújtáshoz lényeges érdek fűződik.

(3) Az e határozatban megállapított szabályoknak megfelelően, és egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának vagy 

a Bizottságnak a megkeresése alapján az Eurojust segítséget nyújthat olyan nyomozáshoz és büntetőeljáráshoz, amelyek 

csak az adott tagállamot és a Közösséget érintik."  [kiemelések a jelen Jelentés szerzőjétől, a szöveg az Eurojust Határozat 

hivatalos magyar fordítása, ahogy az megjelent az EU Hivatalos Lapjában]
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3. ábra Standard/Bonyolult ügyek (2007–2008)

4. ábra: Kétoldalú/Többoldalú ügyek (2007–2008)
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Az 5. ábra a 2007–2008-as ügyek teljes számának 
elemzését illusztrálja az egyes konkrét célokra lebont-
va. Egy ügyet egynél több céllal is be lehet terjeszteni 
az Eurojusthoz. Az ügyek célok szerinti megoszlása a 
2007. évivel azonos képet mutat. 

A 6. és 7. ábra a többoldalú ügyek (6. ábra), illetve 
a kétoldalú ügyek száma (7. ábra) és az Eurojust 
Határozatban kitűzött célok közti kapcsolatokra vonat-
kozik. A többoldalú ügyeknél – az arányokat tekintve 
– többször kérik a tagállamok az Eurojusttól a koordi-
náció biztosítását az illetékes hatóságok között. 

A nemzeti tagok által vezetett nemzeti szekciók konk-
rét ügyekben való involváltsága körében a 8. ábra 
azt mutatja, hogy egy adott tagállam nemzeti tagja 
hány – hazai hatóságaitól kapott – ügyet terjesztett 
az Eurojust elé, azaz az egyes tagállamok hány ügy-
ben kezdeményezték az Eurojust közreműködését 
más tagállamokkal szemben, illetve azok irányába 
(kezdeményező/megkereső országok). A tagállamok 
közül Bulgária, Írország, Olaszország, Ciprus, Málta és 
Ausztria 50 %-os vagy nagyobb növekedést mutatott 
fel 2008-ban a beterjesztett ügyek számában.  

5. ábra: A 2007–2008-as ügyek célok szerinti kategorizálása

6. ábra: Többoldalú ügyek a célok szerint, 2007–2008 (Eurojust Határozat 3. cikke)
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7. ábra: Kétoldalú ügyek a célok szerint, 2007–2008 (Eurojust Határozat 3. cikke)

8. ábra: Az egyes tagállamok által az Eurojust elé terjesztett ügyek száma 2007–2008-ban
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A 9. ábra azt mutatja, hogy hány ügyet terjesztettek 
be az egyes tagállamokkal szemben, illetve azok irá-
nyába az Eurojusthoz más tagállamok (megkeresett 
országok). Szinte az összes tagállam esetében nőtt a 
velük szemben beterjesztett ügyek száma. A tagállam-
ok közül Lettország, Luxemburg, Málta és Szlovénia 
50 %-os vagy nagyobb növekedést mutatott fel 2008-
ban az irányukba beterjesztett ügyek számában.

A 10. ábra a fő bűncselekménytípusokat ábrázolja, 
egyben a bűncselekmények – világoskékkel és fehérrel 
jelölt – altípusainak részletesebb elemzését is adja.

Az Eurojust elé terjesztett ügyek bűncselekménytí-
pusok szerint hasonló összetételt mutatnak, mint a 
korábbi években. 

A 2008-ban Eurojust elé vitt ügyek 50 bűncselekmény-
típushoz tartoztak. Egy ügy több bűncselekménytí-
pushoz is tartozhat, és a nemzeti tagok az elsődleges 
bűncselekmény mellett a további bűncselekményeket 
is feltüntethetik.  

Általánosságban valamennyi bűncselekménytípusnál 
növekedett a beterjesztett ügyek száma 2008-ban. A 
kábítószer-kereskedelemmel és a magán- vagy köz-
tulajdon elleni bűncselekményekkel, ideértve a csa-
lást is, kapcsolatos ügyek továbbra is az Eurojust elé 

terjesztett bűncselekmények legnagyobb százalékát 
teszik ki. 

11. ábra: A koordinációs értekezletekre, azaz III. 
szintű értekezletekre egy vagy több érintett nemzeti 
szekció meghívásával kerül sor, amelyeken az érintett 
nemzeti tagok, helyetteseik és/vagy asszisztenseik, 
illetve az érintett tagállamok hazai hatóságainak kép-
viselői vesznek részt.

A koordinációs értekezletek száma jelentősen nőtt, a 
2007. évi 91 értekezletről a 2008. évi 132 értekezletre, 
amelyből 110-re az Eurojustnál, 22-re a tagállamok-
ban került sor. 

A koordinációs értekezletek többsége (84) többoldalú 
volt, a résztvevő országok száma 3 – 14 között moz-
gott. 

A koordinációs értekezleteket igénylő ügyek főleg 
a következő bűncselekménytípusokkal kapcsolatban 
merültek fel: magán- vagy köztulajdon elleni bűn-
cselekmények, ideértve a csalást is (53), kábítószer-
kereskedelem (40), pénzmosás (18), élet, testi épség 
vagy személyi szabadság elleni bűncselekmények 
(11), emberkereskedelem (8) és terrorizmus (6). Egy 
koordinációs értekezlet több bűncselekménytípushoz is 
kapcsolódhat. 

9. ábra: Az egyes tagállamokkal szemben az Eurojust elé terjesztett ügyek száma 2007–2008-ban
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10. ábra: Fő bűncselekménytípusok 2007–2008-ban

11. ábra: Koordinációs értekezletek (2005–2008)
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12. ábra: Franciaország, Olaszország és az Egyesült 
Királyság összesen 66 koordinációs értekezletet szer-
vezett, ami az egész évre vonatkozó koordinációs 
értekezletek számának felét jelenti. Franciaország egy-
maga tette ki a megkereső országok 25 %-át. Norvégia 
első alkalommal szerepel a 2008-as statisztikában, 5 
általa szervezett koordinációs értekezlettel. 

13. ábra: 2008-ban az Eurojust 141 alkalommal kérte 
harmadik államok részvételét, szemben a 2006. évi 
117 és a 2007. évi 188 ilyen jellegű kéréssel. Harmadik 
államok 39 koordinációs értekezleten vettek részt. 

A 14. ábra azokat az európai uniós szerveket és nem-
zetközi szervezeteket mutatja, amelyeket az Eurojust 
konkrét ügyekben megkeresett, és amelyek részt vet-
tek koordinációs értekezleteken.

12. ábra: Koordinációs értekezletet kezdeményező (megkereső) országok (2007–2008)

13. ábra: A koordinációs értekezleteken résztvevő (megkeresett) országok (2007–2008)
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14. ábra: Európai szervek és nemzetközi szervezetek

2005 2006 2007 2008
Koordinációs	
értekezletek		
2007-ben

Koordinációs	
értekezletek		
2008-ban

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Európai	Tanács	 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

ENSZ 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Skandináv	Vámügyi	
és	Rendőrségi	
Együttműködés

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

ÖSSZESEN 13 10 32 38 14 29

Hivatalos megkeresések az Eurojust Határozat 
6. és 7. cikke alapján

2008 során tizenkét kérés került 

kibocsátásra az Eurojust Határozat  

6. cikk (a) pontja alapján. 

Nyolc kérésre a 6. cikk (a)(v) pontja alapján került sor. 

Két ügynél az olasz szekció kérte nemzeti hatóságait, 

hogy tegyék megfontolás tárgyává az információnyúj-

tást. Az egyik ügy tárgya csalás és pénzmosás volt (az 

ügyet Olaszország terjesztette be), a másik egy csalási 

ügy volt (ezt az ügyet Szlovénia terjesztette be). 

Öt esetben az olasz szekció arra kérte az illetékes 

hazai hatóságokat, hogy tegyék megfontolás tárgyává 

az érintett tagállamok illetékes hatóságai közti koor-

dinációt a 6. cikk (a)(iii) pontja alapján. Három ügy 

csalásra vonatkozott, egy ügy embercsempészettel 

foglalkozó bűnszervezetben való részvételhez kap-

csolódott, egy másik ügy terrorizmushoz kötődött. Az 

ügyeket Portugália, Franciaország, Olaszország, illetve 

Dánia terjesztette az Eurojust elé. 

Egy, a 6. cikk (a)(i), (iii) és (v) pontján alapuló kérés 

esetében az olasz hatóságokat szintén arra kérték, 

hogy vegyék fontolóra a meghatározott cselekmények 

miatt nyomozás vagy vádhatósági eljárás lefolytatását. 

Az ügyet Spanyolország kezdeményezte. 

Három kérés a 6. cikk (a)(ii) pontján alapult. Az 

első egy embercsempészeti ügyre vonatkozott, ahol 

a portugál és a spanyol szekciók annak elfogadását 

ajánlották hatóságaiknak, hogy a portugál hatóságok 

kedvezőbb helyzetben vannak a büntetőeljárás lefoly-

tatására, valamint arra kérték őket, tegyék megfonto-

lás tárgyává annak lehetőségét, hogy az Eurojusttól 

kérjék a további, esetleg szükséges koordináció előse-

gítését. Az ajánlásnak a címzettek eleget tettek.

A második ajánlás egy súlyos testi sértéshez kap-

csolódó ügyre vonatkozott. A spanyol szekció annak 

elfogadását kérte nemzeti hatóságaitól, hogy a finn 

hatóságok kedvezőbb helyzetben vannak büntetőeljá-

rás lefolytatására és az eljárások átadását kérték. Az 

ügyet Finnország kezdeményezte. 

A harmadik ajánlás egy emberrablási ügyre vonatkozott, 

ahol a portugál szekció annak elfogadását ajánlotta nem-

zeti hatóságainak, hogy a spanyol hatóságok kedvezőbb 

helyzetben vannak a büntetőeljárás lefolytatására. A 

portugál szekció az illetékes spanyol hatóságokkal való 

koordinációra kérte fel nemzeti hatóságait, és annak 

elfogadását ajánlotta, hogy tegyék megfontolás tárgyá-

vá a lehetőséget, hogy felkérjék az Eurojustot a további 

koordináció elősegítésére. Az ajánlást elfogadták.  

A 6. cikk (a)(i) pontja alapján kibocsátásra került utolsó 

ajánlás egy csalási ügyhöz – azon belül is főként termék- 

és pénzhamisításhoz – kapcsolódott. Az olasz szekció 

arra kérte nemzeti hatóságait, hogy tegyék megfontolás 

tárgyává a francia ügyben a meghatározott cselekmények 

miatt nyomozás vagy vádhatósági eljárás lefolytatását.

2008 folyamán egyetlen ajánlást sem 

bocsátottak ki az Euojust Határozat 7. cikk 

(a) pontja alapján. 

Az Eurojust szeretne rávilágítani a 6. cikk (a) pontja 

és a 7. cikk (a) pontja megfelelő alkalmazásának fon-

tosságára, mint a joghatósági összeütközések megelő-
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zésére vagy rendezésére szolgáló leggyorsabb és leg-
hatékonyabb lehetséges megoldási módra. Ugyanakkor 
az Eurojust szükségesnek látja rávilágítani, hogy a 6. 
cikk (a) pontjában és a 7. cikk (a) pontjában írt lépé-
sekkel a nemzeti hatóságok egyetértettek a részvétel-
ükkel tartott korábbi koordinációs értekezleteken. 

Európai elfogatóparancs

Az Eurojust három fő célkitűzést fogalmazott meg az 
európai elfogatóparancsok (EAW) területén:   

• Az európai elfogatóparancsok végrehajtásának 
megkönnyítése (Eurojust Határozat 3. cikke) 

• Tanácsadás az egyidejű európai elfogatóparancs-
ok esetén (a Tanácsnak az európai elfogató-
parancsról szóló 2002. június 13-i kerethatá-
rozat 16. cikke alapján (a továbbiakban EAW 
Kerethatározat) 

• Jelentések fogadása a határidők be nem tartásá-
ról (az EAW Kerethatározat 17. cikke)

Alább az ezeken a területeken végzett munka rövid 
áttekintése következik. 

1.  Az európai elfogatóparancsok végrehajtásának meg-
könnyítésével kapcsolatos ügyek

2008-ban az Eurojustnál összesen 237 ügyet regiszt-
ráltak az európai elfogatóparancs végrehajtásának 

megkönnyítésére. Csak két ügy foglalkozott általános 

kérdéssel; a többi konkrét ügy volt. A teljes ügyszám-

ból 107 jelenleg is folyamatban is van. 

Egyes ügyekben az európai elfogatóparancsok vég-

rehajtása során szükség van a koordinációra, amikor 

azok összeütközésbe kerülnek az ugyanolyan bűn-

cselekménytípusok miatt kibocsátott nemzeti elfoga-

tóparancsokkal, hogy biztosítani lehessen az európai 

elfogatóparancsok végrehajtásának megtagadását alá-

támasztó opcionális indokok korrekt alkalmazását, 

főként az ugyanazon cselekmények miatt folyó párhu-

zamos büntetőeljárások esetén.  

2. Az EAW Kerethatározat 16. cikkéhez kapcsolódó ügyek

2008-ban az Eurojust négy ügyben foglalkozott az egy-

mással ütköző európai elfogatóparancsokkal. Három 

ügyet Belgium regisztrált (Franciaország, az Egyesült 

Királyság, Luxemburg és Olaszország felé), egyet a 

Cseh Köztársaság (az Egyesült Királyság felé). 

3. Az EAW Kerethatározat 17. cikkéhez kapcsolódó ügyek

Az Eurojustnál 2008-ban összesen 28 határidő túl-

lépést regisztráltak. A 17. ábra két grafikonja a 17. 

cikket érintő ügyek megoszlását ábrázolja az ügyet az 

Eurojust elé terjesztő országok (megkereső országok, 

melyek lehetnek a végrehajtó vagy a kibocsátó orszá-

gok), valamint a többi érintett ország szerint.

15. ábra: Európai elfogatóparancs végrehajtását kezdeményező (megkereső) országok, 2008
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A megkereső országok között Hollandia kezdeményezte a legtöbb EAW ügyet.
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16. ábra: Európai elfogatóparancs végrehajtásával megkeresett országok, 2008

17. ábra: 17. cikkel kapcsolatos ügyek
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A fő ok, amiért a tagállamok nem tudták végrehajtani 

az EAW Kerethatározat 17. cikkében lefektetett időha-

tárokon belül az európai elfogatóparancsot, az a tény, 

hogy a kibocsátó hatóságoktól további információkat 

kértek, és ez a folyamat – a kérés beérkezése, az 

aktákból az információk megszerzése és a fordítás – 

tovább késleltette az eljárást. 

Az európai elfogatóparancsnak a 17. cikkben lefekte-

tett időhatárokat túllépő végrehajtásának egyéb okai 

többek között:  

• a kibocsátó hatósághoz kérés megfelelő jogi 

garancia kibocsátására, hogy az adott személyt 

visszaszállítják a büntetés végrehajtására; 

• az európai elfogatóparancs eredeti változatának 

késedelmes kézbesítése;

• a kért személy átadásáról szóló határozat sikeres 

megfellebbezése (azért is, ha bizonyos informá-

ció hiányzik a kibocsátott elfogatóparancsból), 

valamint

• a kért személy átadásáról rendelkező határozat 

a határidőn belül születik, de a végrehajtást 

megakadályozza a gyanúsított egészségi állapota 

vagy az idézéshez kapcsolódó egyéb nehézség. 

Közös nyomozócsoportok

A gyakorló szakemberek körében a közös nyomozócso-

portok lehetőségének ismerete és a hozzájuk fűződő 

gyakorlati tapasztalatok sora fokozatosan bővült az 

elmúlt években. 2008-ban a nemzeti tagok 21 ügyben 

kérték nemzeti hatóságaiktól, hogy tegyék megfonto-

lás tárgyává közös nyomozócsoportok felállítását.  

Keressük annak lehetőségét is, hogy az Eurojust közösségi 

pénzalapok révén a közös nyomozócsoportok társfinanszí-

rozójává válhasson a Bizottság „Bűnmegelőzés és a bűnö-

zés elleni küzdelem” programjának keretében. 2008-ban 

újabb előrelépésre került sor, amikor az Eurojust – keret-

partneri minőségében – a közös nyomozócsoportok társfi-

nanszírozására fordítandó pénzkeretben részesült, aminek 

lebonyolítása jelenleg is folyamatban van.  

2008. december 15–16-án tartotta az Eurojust és az 

Europol a közös nyomozócsoportok nemzeti szakér-

tői hálózatának negyedik értekezletét, amelynek az 

Eurojust adott otthont, és amelyen a tagállamok, az 

OLAF, az Eurojust és az Europol szakértői, valamint a 

Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak a képviselői 
is vettek részt. Ebben az évben az Egyesült Államok 
képviselői szintén részt vettek az értekezleten. Az elő-
adásokat a közös nyomozócsoportok nemzeti szakértői 
tartották, és a közös nyomozócsoportok gyakorlati 
tapasztalataira – ideértve a nyomozócsoportok lehető-
ségére való figyelemfelhívást és a bizonyítékok gyűj-
tését – összpontosító két workshopot is szerveztek. 
Az Eurojust és az Europol előmozdító szerepét méltá-
nyolták, és az értekezlet egyik fő konklúziója az volt, 
hogy a közös nyomozócsoportok felállításának már 
a korai tervezési és döntéshozási szakaszába fontos 
bevonni a rendőrségen túl az igazságügyi hatóságokat 
is. A konklúziók szövege a Tanács 2008. december 19-i 
17512/08. számú dokumentumában található.

Az Eurojust és az Europol jelentést tett a közös nyo-
mozócsoportokkal foglalkozó kézikönyv elkészítése és 
kiadása terén elért előrehaladásukról. Ez a kézikönyv 
kiegészíti a meglévő Eurojust/Europol „Útmutató kézi-
könyv az EU tagállamainak a közös nyomozócsopor-
tokra vonatkozó jogalkotásához” című dokumentumot. 
A kézikönyv készítésének fő célja a gyakorló szakem-
berek informálása a közös nyomozócsoportok felállí-
tásának jogi alapjairól és követelményeiről, valamint 
tanácsadás arra nézve, hogy mikor lehet a közös nyo-
mozócsoportokat haszonnal alkalmazni. A kézikönyv 
egyben megkísérli tisztázni a közös nyomozócsopor-
tokhoz kapcsolódó lehetséges félreértéseket, arra 
buzdítani a gyakorló szakembereket, hogy alkalmazzák 
ezt a viszonylag új eszközt, amely a nyomozásokat 
hozzáadott értékkel növeli és általánosságban segít 
fejleszteni a nemzetközi együttműködést. A kézikönyv 
törekszik arra, hogy merítsen a megosztott gyakorlati 
tapasztalatokból éppúgy, mint a szemináriumok és 
az értekezletek anyagaiból. A kézikönyv rendszere-
sen frissítésre kerül majd, főként a konkrét ügyekből 
levont gyakorlati tapasztalatok alapján. 

A bűncselekmények fő területei

Az alábbiakban a következő kategóriákba tartozó bűn-
cselekményekről találhatók információk: terrorizmus; 
pénz- és egyéb hamisítás; kábítószer-kereskedelem; 
emberkereskedelem; pénzmosás; magán- vagy köz-
tulajdon elleni bűncselekmények, ideértve a csalást 
is; élet, testi épség vagy személyi szabadság elleni 
bűncselekmények; cyber-bűnözés.

E kategóriákba nagyszámú bűncselekmény tartozik. 
Ilyen ügyekben a nemzeti hatóságok támogatását az 
Eurojust prioritásnak tekinti. 
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Terrorizmus

18. ábra: Terrorista ügyek (2004–2008)
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A tagállamok igazságügyi együttműködésének ösztön-
zésére és erősítésére a terrorizmus elhárításának terü-
letén stratégiai és taktikai értekezleteket szerveztünk. 
Ezek az értekezletek egyben lehetőséget nyújtanak az 
információk és a leghatékonyabb gyakorlati tapaszta-
latok cseréjére is. 

Az Eurojust közreműködött – a 27 tagállam terrorista 
ügyekért felelős nemzeti hatóságainak anyagára épít-
ve – az Europol „Az Európai Uniót érintő terrorizmus 
trendjeiről és helyzetéről szóló jelentésének” (TE-SAT 
2008) elkészítésében, és kiadta a „Terrorizmusért 
elítéltekről szóló szemle” első számait, amelyek nyílt 
forrásokon alapuló információkat gyűjtenek a terro-
rizmusért elítéltekről és a vádak alól felmentettekről, 
valamint analitikus és statisztikai információkat nyúj-
tanak. 

2008-ban az Eurojust EU társszervekkel, valamint a 
nemzetközi szervekkel és harmadik államokkal történő 
együttműködése erősödött. 

Terrorista	ügyek	2008 Összesen

Terrorizmus finanszírozása 8

Terrorizmus és terrorista cselekmé-
nyekkel kapcsolatos bűncselekmények

23

Egyéb bűncselekmények 8

Az Eurojust 39 új terrorista ügyet regisztrált 2008-
ban. Bár a terrorista ügyek száma láthatóan kons-

tans maradt az előző évhez viszonyítva, a terroriz-
mus finanszírozását érintő ügyek száma emelkedett. 
Spanyolország, Franciaország és az Egyesült Királyság 
voltak a terrorista ügyekben legtöbb megkeresést 
kapott országok, míg a hat koordinációs értekezletből 
ötöt Olaszország szervezett meg.

A fundamentalista csoportok továbbra is az első helyen 
szerepelnek az Eurojusthoz terjesztett ügyekben; 
őket követik a szeparatista csoportok. Ezt a trendet 
megerősíti a nemzeti hatóságok által a Tanácsnak a 
terrorista cselekményekkel kapcsolatos információ-
cseréről és együttműködésről szóló 2005. szeptem-
ber 20-i határozatának (2005/671/IB) keretében az 
Eurojusthoz eljuttatott, a terrorista ügyekben hozott 
ítéletekkel foglalkozó információ.

Ezen ítéletek fele fundamentalista terroristacsoportokra 
vonatkozik (az összesen 384 ítéletből 190 esetén), míg 
148 ítélet túlnyomórészt szeparatista csoportokkal kap-
csolatos. Csak 10 tagállam tett jelentést terrorista ügy-
ben hozott ítéletekről: Belgium, Dánia, Franciaország, 
Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság. A 
2008. évi bírósági eljárások végeredményei azt mutat-
ják, hogy az elítéltekről jelentést tevő tagállamokban 
az átlagos ítélet időtartama valamivel kevesebb, mint 
tíz év. Megjegyzésre érdemes, hogy Németországban, 
Franciaországban és Olaszországban magas az elítélések 
aránya. Az átlagos felmentési arányszám némileg csök-
kent 2007 óta (27 %-ról 23 %-ra).
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Pénz- és egyéb hamisítás

19. ábra: Pénz- és egyéb hamisítás (2004–2008)
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Az Eurojusthoz beterjesztett pénz- és egyéb hamisítási 
ügyek száma továbbra is nő (108 új konkrét ügy a 
2007. évi 94 ügyhöz viszonyítva). A trend különösen 
jelentős a termékhamisítás – amely ügyek regisztrá-
lásában Franciaország fontos szerepet játszik – és a 
pénzhamisítás/készpénzhelyettesítő fizetési eszköz-
hamisítás (ideértve hat eurohamisítási ügyet) vonat-
kozásában.

Pénz-	és	egyéb	hamisítási		
ügyek	2008

Összesen

Termék- és egyéb hamisítás 12

Okirathamisítás és hamis okirattal 
kereskedés

46

Pénz- és készpénzhelyettesítő fizetési 
eszközhamisítás

50

Ennek megfelelően az Eurojust által ezekben az ügyek-
ben szervezett koordinációs értekezletek száma is nőtt 
– a 2007. évi négyről a 2008. évi 15-re. 2008-ban az 
Eurojust az Europolnak a pénz- és egyéb hamisításra 
összpontosító két analitikus munkafájljában működött 
közre, ami az Eurojustnak az Europolnál tartott szak-
értői értekezleteken való részvételéhez, valamint az 
Europolnak az Eurojust több bonyolult, konkrét ügyé-
ben való részvételéhez vezetett. 

Kábítószer-kereskedelem

A belső határellenőrzések többségének megszűnése 
az EU-t az illegális kábítószerek még vonzóbb piacává 

tette, és megkönnyítette a nyersanyagok beszerzését 

és terjesztését. 

A 2007-ben azonosított földrajzi terjesztési minta 

2008-ban is megmaradt: a legtöbb megkeresést 

Spanyolország, Hollandia, Olaszország kapta, őket 

szorosan követi Németország, Franciaország, az 

Egyesült Királyság és Belgium. A holland és az olasz 

szekció jelentősen növelte konkrét ügyeinek számát 

(Olaszország közel megkétszerezte), mint megkereső 

ország, ami az említett országok nemzeti hatóságai 

és az Eurojust közti kapcsolatok erősödését mutatja. 

Egyes bonyolult ügyek vonatkozásában nigériai bűnö-

zői csoportok fokozott részvételét azonosították az 

Eurojust konkrét ügyeinél.  

Az Eurojust által kábítószer-kereskedelmi ügyekben 

szervezett koordinációs értekezletek száma közel meg-

kétszereződött (2007-ben 24 ügy, 2008-ban 40 ügy), 

ami a több ország nemzeti hatóságai közti koordiná-

ciót igénylő bonyolult ügyek számának növekedését 

mutatja. Különösen figyelemreméltó az olasz szekció 

által szervezett koordinációs értekezletek száma, ami 

ötszörös növekedést mutat fel.  

Az Eurojust támogatta a Tanács Horizontális Kábítószer 

Munkacsoportja által szervezett, 2009–2012. évi, 

kábítószerrel foglalkozó új európai akciótervet, főként 

az EU-n belüli nyomozati együttműködés vonatkozá-

sában. A francia elnökség ragaszkodott az Eurojust 
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20. ábra: Kábítószer-kereskedelmi ügyek (2004–2008)
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fontos szerepéhez az új akcióterv végrehajtásában, 

különösen az EU-n belüli nyomozati együttműködés 

tekintetében. 

Emberkereskedelem

Amint a 2007-es Szervezett Bűnözésre Vonatkozó 

Fenyegetés-értékelésen (OCTA) alapuló, a szervezett 

bűnözés elleni harcban az EU prioritásokat felállító 

konklúziótervezetben rámutattak, az illegális bevándor-

láshoz kapcsolódó emberkereskedelemnek és ember-

csempészetnek a legmagasabb prioritások között kel-

lene helyet kapnia. Erre reagálva az Eurojust emberke-

reskedelemmel és tanúvédelemmel foglalkozó stratégiai 

értekezletet szervezett 2008 májusában a szlovéniai 

Portorožban, a szlovén elnökség támogatásával. Az 

értekezlet célja az általános bűnügyi jelenségek meg-

értését éppen úgy szolgálta, mint a büntetőeljárások 

során az emberkereskedelmi ügyek áldozatainak védel-

mében létrehozott és végrehajtott – vagy éppenséggel 

elmulasztott – különleges mechanizmusokét, standar-

dokét és leghatékonyabb gyakorlatokét.

21. ábra: 2004 óta az emberkereskedelem az Eurojust 

konkrét ügyeinek 5,7 %-át tette ki, összesen 230 üggyel, 

és a 2008. évi konkrét ügyszám 6,9 %-át, összesen 

83 üggyel (a regisztrált emberkereskedelmi ügyek több-

sége szexuális kizsákmányolási célú). Megemlítendő, 

hogy ezekben a statisztikákban nem szerepelnek az 

embercsempész ügyek (2008-ban 20 ügy). 

2006 kivételével az emberkereskedelmi ügyek száma 

átlagosan 17 üggyel nőtt az előző évhez viszonyítva. 

Románia, Bulgária és Csehország a leggyakoribb meg-

kereső ország, míg Olaszország és Spanyolország a 

legtöbb megkeresést kapott ország. Az Olaszországnak 

benyújtott megkeresések száma konstans maradt 

az elmúlt két évben (14 ügy), míg Spanyolországot 

kétszer annyi ügyben keresték meg ennek a bűncse-

lekménytípusnak a vonatkozásban – a 2007. évi hét 

megkeresés 2008-ban 14-re nőtt. 

A 2008-ban regisztrált bolgár emberkereskedelmi 

ügyek száma drámaian nőtt az előző évhez viszonyítva 

(egy ügyről 12-re), míg Románia továbbra is a legna-

gyobb ügyszámmal rendelkezik, de ez a szám 2007 óta 

nem növekedett (17 ügy).  

Az emberkereskedelmi ügyekkel foglalkozó koordináci-

ós értekezletek száma szintén nőtt 2008-ban: össze-

sen 8 koordinációs értekezletre került sor.  

Pénzmosás

Az Eurojust pénzmosási konkrét ügyeinek száma 

2004-től 2007-ig évente átlagosan 28 üggyel nőtt. 

2008-ban ez a növekedési trend megállt, és összesen 

103 pénzmosási ügyet regisztráltak. A pénzmosás az 
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Eurojust összes konkrét ügyeinek 8,5 %-át teszi ki; 

2004 óta 345 ügyet regisztráltak. A 2008-ban regiszt-

rált pénzmosási ügyek száma az év során regisztrált 

ügyek 8,6 %-át alkotja. 

2007-ben ebben a bűncselekménytípusban a legtöbb 

ügyet Portugália és Románia regisztrálta – tíz, illet-

ve nyolc üggyel. 2008-ban Portugália regisztrálta az 

ügyek többségét, szorosan a nyomában Hollandiával 

(17, illetve 14 ügy).  

A pénzmosási ügyekben a legtöbb megkeresést 2008-

ban Spanyolország és Franciaország kapta, 22, illetve 

18 üggyel. 

21. ábra: Emberkereskedelmi ügyek (2004–2008)

22. ábra: Pénzmosási ügyek (2004–2008)
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A 2008. évi koordinációs értekezletek száma kismér-
tékben szintén nőtt – összesen 18 értekezletre került 
sor. 

Az Eurojust egy Europol analitikus munkafájllal kap-
csolatban tevékenykedett pénzmosási ügyben. 

Magán- vagy köztulajdon elleni 

bűncselekmények, ideértve a csalást is 

Az Eurojust összesen 500 magán- vagy köztulajdon 
elleni bűncselekményt, ideértve a csalást is, regiszt-
rált. Ebbe a számba beletartoznak az alábbi egy (vagy 
több) alkategóriába sorolt ügyek: szervezett rablás; 
kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtár-
gyakat is – tiltott kereskedelme; csalás; zsarolás és 
védelmi pénz szedése; termék- és egyéb hamisítás; 
okirathamisítás és hamis okirattal kereskedés; pénz- 
és készpénzhelyettesítő fizetési eszközhamisítás; kor-
rupció; magán- vagy köztulajdon elleni bűncselekmé-

nyek, ideértve a csalást is, egyéb típusainak kategóriá-

ja. Egyes alkategóriákról a „Pénz- és egyéb hamisítás” 

címet viselő fejezetrészben történik említés. Az ebben 

a fejezetrészben szereplő statisztikák ennek a bűncse-

lekménytípusnak a meghatározó alkategóriáját kitevő 

csalásra összpontosítanak. 

23. ábra: 2004 óta a csalási ügyek, ideértve az adócsa-

lást, a számítógépes csalást, az előlegfizetési csalást, a 

hűtlen kezelést és az ÁFA-csalást, száma évente átla-

gosan 40 üggyel nőtt. 2008-ban ez a bűncselekmény-

típus az Eurojust éves ügyszámának 16 %-át tette ki, 

192 üggyel. 

Az Eurojust 15 koordinációs értekezletet szervezett 

csalási ügyekben. 

Az Eurojust egy Europol analitikus munkafájlban tevé-

kenykedett körhintacsalási ügyben. 

23. ábra: Csalási ügyek (2004–2008)
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24. ábra: Élet, testi épség vagy személyi szabadság elleni bűncselekmények (2004–2008)
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Élet, testi épség vagy személyi szabadság elleni bűncselekmények

Az élet, testi épség vagy személyi szabadság elle-

ni bűncselekmények kategóriába sorolt, Eurojustnál 

regisztrált ügyek száma megközelítőleg 9 %-kal nőtt 

az előző évhez viszonyítva (12-vel több ügy), ami 

2008-ban 146 regisztrált ügyet jelentett.  

Ez a bűncselekménytípus az alábbi alkategóriákat fog-

lalja magába: emberölés; súlyos testi sértés; ember-

rablás, személyi szabadság korlátozása és túszejtés. Az 

emberölés és súlyos testi sértés kategóriáinak ügyszá-

ma hét, illetve nyolc üggyel nőtt 2007-hez viszonyítva, 

míg az emberrablás, személyi szabadság korlátozása 

és túszejtés ügyszáma három üggyel csökkent.

Élet,	testi	épség	vagy	
személyi	szabadság	elleni	
bűncselekményekkel	

kapcsolatos	ügyek	2008

Összesen

Emberölés 86

Súlyos testi sértés 47

Emberrablás, személyi szabadság kor-
látozása és túszejtés

13

Ennek a statisztikának a tanulmányozása során érde-

mes figyelmet szentelni annak a ténynek, hogy ezek az 

erőszakos cselekmények gyakran társulnak kábítószer-

kereskedelmi és emberkereskedelmi ügyekkel. 

Az Eurojust 11 koordinációs értekezletet szervezett az 

ilyen típusú ügyek kapcsán 2008-ban, ami több mint 

kétszerese a 2007. évinek. 

Cyber-bűnözés

25. ábra: 2008-ban 31 új cyber-bűnözési ügyet 

regisztráltak az ügykezelési rendszerben, ami jelentős 

növekedés 2007-hez képest (11 ügy).

2008-ban az Európai Bizottság cyber-bűnözéssel kapcsola-

tos általános politikát fogadott el azzal a céllal, hogy felhív-

ja erre a bűncselekménytípusra a tagállamok figyelmét.

2008 októberében az Eurojust stratégiai értekezletet tar-

tott a cyber-bűnözésről Athénban (Görögország) az összes 

tagállam részvételével, hogy információt nyújtson a cyber-

bűnözés gyors fejlődéséről és bonyolultságáról, nyilvános-

ságra hozza az Eurojustnak ezen a területen végzett mun-

káját, és hogy alaposabban megismerje az Európai Tanács 

átfogó útmutatásával létrehozott, a cyber-bűnözéssel 

foglalkozó legfontosabb rendőri együttműködési hálózat, a 

24/7 hálózat fennállását, struktúráját és célkitűzéseit.  
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25. ábra: Cyber-bűnözési ügyek (2004–2008) 
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Gyermekvédelmi kontaktpont

2007 októberében a lisszaboni informális JAI értekez-
leten a gyermekvédelem volt az eszmecserék egyik 
fő témája. Az értekezlet során a belga igazságügyi 
miniszter azt a javaslatot tette, hogy az Eurojust jelöl-
jön ki gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkozó kontakt-
pontot. Néhány héttel később az Eurojust létrehozta az 
Eurojust Gyermekvédelmi Kontaktpontját. 

A kontaktpont feladata az információk koordinálása, a 
leghatékonyabb releváns gyakorlatok összegyűjtése és 
azonosítása, valamint a gyerekeket érintő, határokon 
átnyúló nyomozások keretében végrehajtott operatív 
tevékenységek során szerzett tapasztalatok megosztá-
sa. A gyermekrablást, a gyermekek szexuális molesz-
tálását, a gyermekekkel folytatott kereskedelmet és a 
gyermekpornográfiát azonosították különös figyelmet 
érdemlő fő bűncselekménytípusokként.  

Ezen a területen a kontaktpont képviseli az Eurojustot; 

konferenciákon és szemináriumokon vett részt azzal a 

kettős feladattal, hogy felhívja a figyelmet kijelölésé-

re, illetve, hogy biztosítsa az Eurojust hozzáférését a 

gyerekekkel foglalkozó ügyek leghatékonyabb gyakor-

lataihoz. Emellett, nyomon követi a gyermekvédelem 

területén aktív illetékes (európai és nemzetközi) szer-

vek, nevezetesen az Europol, az Interpol és az ENSZ 

Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 

(UNODC) munkáját, valamint tanácsadással szolgál 

a gyermekeket érintő konkrét ügyekben az Eurojust 

nemzeti tagjainak. Ezen kívül a kontaktpont állandó és 

frissített statisztikai áttekintést vezet az Eurojust által 

kezelt, gyerekekkel kapcsolatos ügyekről.  

A gyerekeket érintő ügyekben az Eurojust részvétele 

egyenletesen növekedett, a 2004. évi négy ügy-

ről a 2008. évi 25 ügyre; megkereséssel legtöbb-

ször az Egyesült Királyság, Olaszország, Románia és 

Svédország élt, míg a legtöbb megkeresést Hollandia, 

Franciaország és Németország kapta. A leggyakoribb 

bűncselekménytípus az ügyek 25 %-át kitevő gyer-

mekmolesztálás volt, amelyet a gyermekpornográfia 

követ 24 %-kal, illetve a gyerekeket érintő emberke-

reskedelem 20 %-kal. 

2008-ban a kontaktpont fokozta együttműködését az 

Europollal, az Interpollal és az Európai Bizottsággal, 

és szoros kapcsolatokat alakított ki a gyermekek 

interneten történő kereskedelmi célú szexuális kizsák-

mányolása ellen küzdő Érintettek Európai Koalíciójával. 
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Sőt, a kontaktpont felállított egy honlapot is, 
amely közvetlenül az Eurojust honlapjáról érhető 
el. A honlap tartalmazza a kontaktpont hatás-
körének leírását, az Eurojust gyermekeket érin-
tő ügyeiről szóló statisztikát, valamint a nyo-
mozó hatóságokkal és nemzetközi szervekkel 
való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet  
(childprotection@eurojust.europa.eu). 

A konkrét ügyek értékelése

Az Eurojust konkrét ügyekkel kapcsolatos tevékeny-
sége révén információt gyűjt, illetve oszt meg az 
igazságügyi együttműködés akadályairól, problémá-
iról és megoldásairól a nemzeti hatóságokkal folyta-
tott értekezletein és a stratégiai értekezleteken. 

Az Eurojust által szervezett, az „OCTA prioritásokról 
és a határokon átnyúló vádhatósági eljárásokról” 
folytatott 2008. február 21–22-i stratégiai értekez-
let különösen sikeresnek bizonyult a nemzeti ható-
ságoknak a határokon átnyúló büntetőeljárások 
során tapasztalt nehézségekről alkotott észrevéte-
leinek megosztását illetően. 2008 májusában teljes 
jelentés került benyújtásra a Tanácshoz, amelynek 
fő eredményeit még inkább megerősítette az a 
három hónapos – 2008 szeptemberétől novembe-
rig tartó –, próbaidőszak, aminek során az Eurojust 
nemzeti szekcióit arra kérték, hogy az ügykezelési 
rendszerben töltsenek ki értékelő űrlapot minden 
egyes lezárt ügy után.

Nem meglepő, hogy a késedelmeket – mind a sürgős 
nyomozati intézkedések végrehajtása, mind az infor-
mációcsere során – a nemzetközi együttműködési 
folyamat útjában álló akadályokként jelentették. Az 
Eurojust nemzeti tagjai megerősítették ezt a megál-
lapítást a lezárt ügyekről készített visszajelzéseikben, 
ami azt mutatja, hogy számos, határokon átnyúló 
ügynél a jogsegélykérelem végrehajtása túl sok időt 
vesz igénybe. Ezeknek a késedelmeknek az okai 
ügyenként eltérőek – a nemzeti jogrendszerektől, 
szervektől, erőforrásoktól és prioritásoktól függően 
–, és nem lehet őket általánosítani. 

A nemzeti hatóságok által azonosított másik aka-
dályt a határokon átnyúló büntetőeljárások elégte-
len koordinálása jelentette. A bonyolult ellenőrzött 
szállítások során a többek munkájának összehan-
golásában jelentkező nehézségek a szervezett 
bűnözői csoportok elleni igazságügyi cselekvés 
hatékonyságát gátló tényezőkként jelentkeztek. 
Ennek megfelelően – és az Eurojust Határozatban 

kinyilvánított rendelkezéssel megegyezően – a 
konkrét ügyek gyakorlatának értékelése hangsú-
lyozza, hogy a koordináció igénye gyakran szolgál a 
nemzeti hatóságok indítékaként az Eurojusttal tör-
ténő kapcsolatfelvételre. A szükséges tevékenysé-
gek közé tartozik a nyomozások közti kapcsolatok 
kiderítése, koordinációs értekezletek szervezése, 
az eljárásoknak az érintett országok egyikének 
történő átadása, illetve a több országban történő 
összehangolt intézkedéseknek, mint a letartózta-
tásoknak, házkutatásoknak, ellenőrzött szállítá-
sok, telefonkommunikációs lehallgatásoknak, DNS-
minták összegyűjtésének, tanúkihallgatásoknak és 
több európai elfogatóparancs egyidejű végrehajtá-
sának megszervezése.

Habár számos európai és nemzetközi jogi inst-
rumentum létezik, amely megkönnyíti a nemzeti 
igazságügyi rendszerek és praxis közti különbségek 
harmonizálását, együttműködési nehézségekhez 
vezető diszkrepanciákat több esetben is azonosítot-
tak a stratégiai értekezletek során (pl. eltéréseket 
az ellenőrzött szállításokhoz kapcsolódó jogalkotás, 
a lehallgatások időkorlátainak, illetve a tanúk és 
családjaik védelmének terén). Ezen kívül az igaz-
ságügyi együttműködés bizonyos jogi instrumen-
tumainak valamennyi tagállam általi ratifikálása 
még mindig várat magára (pl. a 2000. évi bűnügyi 
jogsegélyegyezmény). A konkrét ügyek gyakorla-
tának értékelése továbbá a következő problémákat 
is azonosította: a korszerűsített elkobzási eljárásra 
való igényt és a bizonyítékgyűjtés eltérő eljárási 
követelményeit. Az utóbbi vonatkozásában érde-
mes hivatkozni a közös nyomozócsoportok 2008. 
évi szakértői értekezletének konklúzióira, amelyek 
szerint a bizonyítékok gyűjtésének és elfogadha-
tóságának szabályai tagállamonként változnak, 
és segítséget jelentene, ha a tagállamok saját 
jogalkotásukban lehetőséget teremtenének a más 
tagállamok szabályai szerint gyűjtött bizonyítékok 
elemeinek könnyebb elfogadására. 

A fent említett jogi akadályok mellett gyakorlati 
akadályokat (pl. a lehallgatásoknál nyelvi aka-
dályokat) és egyes tagállamoknál a proaktivitás 
hiányát is tapasztalták olyan tényezőként, amely 
fontos szerepet játszik a kölcsönös jogsegélykérel-
mek késedelmes teljesítésében. Említést tettek a 
jogsegélykérelmek gyenge minőségéről is, amely 
szintén késedelmekhez vezet.

A fentebb leírt általános megállapítások további 
vizsgálatot érdemelnek, hogy azonosítani lehessen 
a bűnügyi együttműködésben felmerülő kése-
delmekhez, illetve az együttműködés hiányához 
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vezető konkrét problémákat, valamint javaslatokat 

lehessen tenni a bűnügyi igazságügyi együttműködés 

javítására. Ebből a célból az Eurojust folytatja érté-

kelési eszközeinek és az igazságügyi együttműködés-

sel kapcsolatos információgyűjtésre és megosztásra 

vonatkozó koncepciójának fejlesztését.

Illusztrációként szolgáló konkrét ügyek

Alábbi válogatás az Eurojust 2007. évi konkrét ügyeit, 

illetve a bonyolult ügyek nyomozásához való hozzájá-

rulását illusztrálja.

Terrorizmus finanszírozása (1. ügy)

Jogsegélykérelmek teljesítésének késedelme

2006-ban az Eurojust koordinációs értekezletet szer-

vezett, hogy biztosítsa a belga hatóságoknak egy 

terrorizmus finanszírozási ügyében több sürgős jogse-

gélykérelem gyors teljesítését, amely ügy szálai (pénz-

átutalások) Olaszországba is átnyúltak. 

Két főt (az egyiket 2006 júniusában letartóztatták, a 

másik Pakisztánba menekült) vádoltak meg telefon-

kártyák illegális kereskedelmének megszervezésé-

vel, mely tevékenységből származó hasznot számos 

pakisztáni terroristacsoportnak szánták. 

Az ügyben a legfőbb akadályt az jelentette, hogy 

Olaszországban nincs központi terrorizmus elleni ható-

ság, amelyhez a sürgős jogsegélykérelmeket meg 

lehetne küldeni.

A 2006-os koordinációs értekezleten javasolt megoldás 

(miszerint ugyanazokat a jogsegélykérelmeket küldjék 

meg valamennyi potenciálisan illetékes hatóságnak) 

nem bizonyult kielégítőnek, mivel területi hatásköri 

összeütközés keletkezett, és emiatt a Legfelső Bíróság 

döntésére is szükség volt.

Az összeütközést elsősorban az okozta, hogy ugyanazt 

a jogsegélykérelmet megküldték három fellebbviteli 

bíróságnak is, amelyben különböző területeken, így 

különböző illetékesség alá tartozó cselekmények vég-

rehajtását kérték. Míg az egyik bíróság úgy oldotta 

meg a problémát, hogy csak a saját illetékességi köré-

be tartozó részben teljesítette a jogsegélykérelmet, a 

másik két bíróság a Legfelső Bíróságtól kért tisztázó 

állásfoglalást, ami kétéves késedelemhez vezetett 

ebben a sürgős eljárásban.

Kábítószer-kereskedelem – ellenőrzött 

szállítás (2. ügy)

Svéd amfetaminkereskedő csoport letartóztatása

Az Eurojust egy svéd szervezett bűnözői csoporttal kap-
csolatos ügyben nyújtott segítséget, amely Hollandiától 
Svédországig nagymennyiségű amfetaminnal kereske-
dett. Az ügyben Belgium, Németország és Dánia is 
érintett volt. Az Eurojust szorosan együttműködött 
a Skandináv Vámügyi és Rendőrségi Együttműködés 
hágai összekötő tisztjével, aki elősegítette az együtt-
működést a svéd, a holland és a belga rendőrség 
között, míg az Eurojust az igazságügyi hatóságok 
együttműködését segítette elő. 

A cél a kábítószerszállítók megtalálása, ellenőrzött 
szállítás megszervezése, a kábítószer lefoglalása, és a 
teljes bűnözői hálózat letartóztatása volt. Az Eurojust 
koordinációs értekezletet szervezett Svédország, Dánia, 
Németország, Hollandia, Belgium és az Europol képvi-
selői, valamint a Skandináv Vámügyi és Rendőrségi 
Együttműködés összekötő tisztje részvételével. 

Az első, hollandiai raktár átkutatása eredménytelen 
volt, ezután a holland hatóságok (akiknek az erőforrá-
saira másutt volt szükség) a koordinációs értekezleten 
való megbeszélés után meg voltak győződve arról, 
hogy egy második raktár átkutatására és megfigyelés-
re van szükség. Másnap nagymennyiségű amfetamint 
találtak. A holland rendőrség olyan műszaki berende-
zést szerelt fel, amely lehetővé tette a gyanúsítottak 
tevékenységének figyelemmel követését. A bűnözők 
az árut egy teherautóra rakodták, és Hollandiából 
Belgiumon, Németországon és Dánián át Svédországba 
vezettek, rendőri megfigyelés mellett. 

A hatóságok kiváló bizonyítékot gyűjtöttek, és hét 
embert tartóztattak le júliusban Svédországban. 
Októberben egy holland állampolgárt is letartóztattak 
Hollandiában, és később átadták Svédországnak. Hét 
fő jelenleg is letartóztatásban van. Majdnem 200 kg 
kábítószert foglaltak le. 

Kábítószer-kereskedelem – pénzmosás (3. ügy)

Az Eurojust elősegítette az információ- és dokumen-
tumcserét egy kábítószer-kereskedelmi és pénzmosási 
ügyben, a marokkói hatóságok közreműködésével

2007. november végén a holland rendőrség és az 
igazságügyi hatóságok a holland nemzeti szekció 
segítségét kérték egy jól szervezett bűnözői hálózat-
tal szembeni nyomozás kapcsán, amely nagy forgal-
mú kábítószer-kereskedelmet bonyolított Marokkóból 
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Hollandiába, valamint pénzmosással is foglalkozott. 

Számos jogsegélykérelmet kellett gyorsan teljesíteni, 

és ezt követően az igazságügyi együttműködésben is 

segítségre volt szükség. 

Az érintett országok közé tartozott Hollandia, 

Spanyolország, Marokkó és később Svájc. Két koor-

dinációs értekezlet után megegyezés született egy 

akciótervről. Az összehangolt akcióra 2008 áprilisában 

került sor, 26 különböző helyszínen. Több millió eurót 

fagyasztottak be bankszámlákon, ingatlanokat, autó-

kat és hajókat foglaltak le a négy országban, valamint 

letartóztatásokra is sor került. A hálózat két év alatt 

összegyűjtött vagyonát 36 millió euróra becsülték, a 

pénz nagy része feltehetően pénzmosásra várt.

Az érintett nemzeti szekcióknál dolgozó kollégák nem-

zeti hatóságaikkal és az újonnan létesített marokkói 

kapcsolatokkal – különösen a marokkói belga összekö-

tő magisztrátussal – fennálló közvetlen, kiváló kapcso-

latoknak köszönhetően az akció és az ezt követő infor-

máció- és dokumentumcsere gördülékenyen zajlott. 

Fegyverkereskedelem (4. ügy)

Nyomozás koordinálása és joghatósági összeütközés 

rendezése négy tagállam között

Egy francia vizsgálóbíró az Eurojust segítségét kérte 

egy fegyverkereskedelmi ügyben a négy tagálla-

mot érintő információcsere és nyomozati tevékenység 

koordinálása terén. 

2008 májusában több illegális fegyvert birtokló gyanú-

sítottat tartóztattak le Franciaországban. A gyanúsított 

ezeket a fegyvereket egy másik személy megrendelé-

sére szállította, aki több mint 350 fegyvert szállított 

illegálisan Hollandia területére 2006 óta. 

2008 júniusában az Eurojustnál koordinációs értekez-

letre került sor. Ezen az értekezleten – az érintett nem-

zeti tagok támogatásával – megállapodtak arról, hogy 

párhuzamos és koordinált nyomozásokat folytatnak 

Ausztriában és Spanyolországban, ahol a fegyvereket 

értékesítették. Egyben megállapodtak arról is, hogy a 

francia ügyész átadja az ügyet a holland igazságügyi 

hatóságoknak, akik a legkedvezőbb helyzetben voltak 

a büntetőeljárás elfolytatására. 

Embercsempészet (5. ügy) 

Az Eurojust az Europollal együttműködve részt vett egy 

embercsempész szervezet sikeres felszámolásában

Hatvanöt gyanúsítottat tartóztattak le szerte Európában 

azzal a váddal, hogy egy nagy embercsempész bűnözői 

hálózat tagjai voltak. A műveletet a spanyol rendőrség 

hajtotta végre az Europol támogatásával. A spanyo-

lok vezette nyomozás során hamar kiderült, hogy a 

bűnözői hálózatnak legalább 10 másik EU tagállamban 

vannak kapcsolatai. 

A spanyol nyomozó ügyészek és bírák kérésére az 

Eurojustot felkérték, hogy nyújtson segítséget a nyo-

mozati intézkedések végrehajtásának koordinálásában 

négy tagállam között, és könnyítse meg a jogsegélyké-

relmek, illetve az európai elfogatóparancsok végrehaj-

tását. 2008 októberében két koordinációs értekezletet 

tartottak. Ezek során megállapodás született arról, 

hogy az érintett nemzeti tagok felkérik nemzeti ható-

ságaikat, tegyék megfontolás tárgyává a spanyol rend-

őrség által azonosított tények és gyanúsítottak alapján 

a nyomozás megindítását. A felkérést a portugál és az 

olasz nemzeti szekció megtette, és a nemzeti hatósá-

gaik elfogadták ezt.

További koordinációs értekezleteket tartottak, és meg-

állapodás született a letartóztatások és a házkutatási 

kérelmek egyidejű végrehajtásának időpontjairól. A 

közös műveletet Malagából irányították. Az Eurojust 

képviselői Spanyolországba utaztak, ott csatlakoztak 

az Europol mozgó irodájához, ahonnan a műveleteket 

közvetlenül a terepről lehetett koordinálni. 

Embercsempészet (6. ügy)

Az Eurojust az Europollal együttműködve egész 

Európára kiterjedő embercsempész hálózatot érintő 

információcserében és letartóztatások koordinálásában 

működött közre. 

A francia vizsgálóbírák kérésére az Eurojust részt 

vett a kilenc tagállam között folyó információcsere 

és a nyomozati tevékenység koordinációja előse-

gítésében. A hálózat illegális bevándorlókat tobor-

zott Afganisztánban, Kínában, Törökországban, 

Bangladesben és Irakban, majd különböző európai 

országokba szállította őket, például Írországba, az 

Egyesült Királyságba, Norvégiába és Svédországba. 

Feltételezések szerint minden egyes csempészett sze-

mély 10-12 000 eurót fizetett. 

Az Eurojust támogatásával megvalósított koordiná-

ció eredményeként 2008 júniusában 75, a háló-

zatban való részvétellel gyanúsított személyt tar-

tóztattak le szerte Európában. A nyomozásokra és 

a letartóztatásokra Belgiumban, Franciaországban, 

Németországban, Görögországban, Írországban, 
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Norvégiában, Hollandiában, Svédországban és az 

Egyesült Királyságban került sor. Több mint 1 300 

rendőrtiszt vett részt a műveletekben. 

Ezt a közös akciót Párizsból kezdeményezték, ahol több 

EU tagállam összekötő tisztjeit befogadó nemzetközi 

koordinációs központot állított fel az illegális bevándor-

lás és tartózkodási engedély nélküli külföldiek alkalma-

zása ellen küzdő francia központi hivatal (OCRIEST). A 

francia nemzeti szekció továbbra is követlen kapcso-

latban maradt Párizzsal és a többi nemzeti szekcióval. 

Három értekezletre került sor az Europolnál és három 

koordinációs értekezletet tartottak az Eurojustnál. 

Ezen kívül az Eurojust volt a felelős az európai elfoga-

tóparancsok összehangolt végrehajtásáért. 

Csalás/hitelkártyacsalás (7. ügy) 

Az Eurojust információcsere koordinációs tevékenysé-

ge egy hitelkártyacsalási hálózat sikeres felszámolásá-

hoz vezetett. 

2008 augusztusában az Eurojust belga szekciója egy 

hitelkártyacsalásban – amelynek során egy nyilvános 

készpénz-automata kártyakiadó nyílása fölé egy esz-

közt helyeztek el, illetve a hitel- és bankkártyák pin 

kódjait felvevő kamerát szereltek fel – érintett bűnözői 

csoportról kapott értesítést.  

A hálózat belgiumi központból működött, de kap-

csolatai voltak más EU-s és nem EU-s országok-

kal, így Írországgal, Olaszországgal, Németországgal, 

Spanyolországgal, Hollandiával, Romániával, 

Marokkóval, Kanadával és Ausztráliával.  

Az Eurojustot felkérték, hogy nyújtson segítséget 

az összes érintett országban folyamatban levő nyo-

mozások koordinálásában. 2008 szeptemberében az 

Eurojust koordinációs értekezletet tartott az informá-

ciócsere, a jogsegélykérelmek gyors eljuttatásának és 

az egyes érintett országokban egyidejűleg végrehajtott 

akciók közös időpontjáról történő megállapodás meg-

könnyítése érdekében. 

2008 novemberében ezekre az egyidejű akciókra hat 

országban került sor, ami 34 házkutatáshoz, 15 letar-

tóztatáshoz és különböző tárgyak – például hitelkár-

tya-hamisító szoftver, laptopok és hamis személyazo-

nosító kártyák – lefoglalásához vezettek.  

Az Eurojust részvételének és közreműködésének, vala-

mint az Europollal való együttműködésének köszön-

hetően vált lehetségessé az információcsere és a 

nemzetközi együttműködés ilyen nagyméretű össze-

hangolása.  

ÁFA körhintacsalás (8. ügy)

Az Eurojust támogatta a német hatóságokat egy súlyos 

ÁFA körhintacsalási ügy kinyomozásában az érintett 

tagállamok közös akciójának koordinálásával

2007-ben Németországban nyomozást indítottak egy 

több millió eurós összegre rúgó ÁFA körhintacsalással 

gyanúsított bűnszervezet 14 tagja ellen. Az Eurojust 

hangolta össze a különböző EU tagállamok közös akci-

óit. Nyolc tagállamban (Ciprus, Ausztria, Olaszország, 

Csehország, Lettország, Litvánia, Spanyolország és 

Dánia) hajtották végre egyidejűleg és sikeresen a ház-

kutatási parancsokat.  

2008-ban Németország további nyomozást folytatott 

egy 19 gyanúsítottból álló bűnözői csoport ellen, akik 

különböző vállalatok felelős tisztségeit töltötték be, 

azzal gyanúsítva őket, hogy elektronikus berendezé-

sek fiktív értékesítéséhez kapcsolódó hivatalos, de 

hamis számlákkal igazolják az ÁFA visszaigénylést. 

Az Eurojust fontos szerepet töltött be az érintett 

nyolc tagállam közös akcióinak koordinálásában. 2008 

májusában a német bíróság által kibocsátott házku-

tatási parancsok alapján egyidejű akciókra került sor. 

Az Eurojust irányította a jogsegélykérelmek különböző 

tagállamokban történő egyidejű végrehajtásának koor-

dinálását az illetékes német adóügyi nyomozóhatóság 

nyomozóinak részvételével. 

A sikeres művelet a további németországi bűnügyi 

nyomozásokhoz fontos bizonyítékok gyűjtését ered-

ményezte. 

Cyber-bűnözés (9. ügy) 

Cyber-bűnözési ügy (csalás és gyermekmolesztálás az 

interneten) és a Réseaux IP Européen szerepe

A Réseaux IP Européens (RIPE) és a Hálózat 

Koordinációs Központja foglalkozik az internet forrá-

sok, így az IP címek kiosztásával. 2008-ban az angol 

hatóságok segítséget kértek egy cyber-bűnözési üggyel 

kapcsolatosan, amelyben csalást és gyermekmolesztá-

lást is elkövettek az interneten. A Súlyos Szervezett 

Bűnözés Elleni Ügynökség (Serious Organised Crime 

Agency – SOCA) Londonban korábban már kérte az 

amszterdami székhelyű RIPE-ot, hogy távolítsa el azt 

az internet protokoll (IP) tartományt, amelyről angol 

pénzügyi intézményeket céloztak meg csalás céljából, 

és amelyről pornográf gyermekfotókat is terjesztet-

tek. 
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Az Eurojustnál koordinációs értekezletre került sor 
a SOCA, a Koronaügyészség, a holland rendőrség 
és országos ügyészség képviselőinek részvételével. 
Szeptember végén az Egyesült Királyság képviselői 
részt vettek egy RIPE értekezleten Amszterdamban, 
hogy megvitassák, milyen intézkedéseket lehet meg-
hozni a jogsértő IP címek megszüntetésével kapcso-
latosan. Az Eurojust részvétele elősegítette, hogy 
valamennyi lehetséges megoldás felderítésére figyel-
met fordítsanak annak érdekében, hogy megfosszák a 
bűnözőket internetes forrásaiktól.  

Cyber-bűnözés (10. ügy) 

Négy EU tagállam és az Egyesült Államok közötti 
jogsegélykérelmek koordinációja a videokonferencia 
rendszer segítségével  

2008-ban koordinációs értekezletre került sor az 
Eurojustnál két francia cyber-bűnözési üggyel kap-
csolatban, amelyekben többek között Románia, 
Olaszország, az Egyesült Királyság és az Egyesült 
Államok is érintett volt.  

Egy online aukciós honlapon több száz fő sérelmére 
csalást követtek el. Ezekben az adathalász ügyek-
ben egy magáncég honlapját használták közvetítő 
felületként. A gyanúsítottak az ezen a holnapon 
működő valódi eladók illegálisan megszerzett adatait 
felhasználva felvették a kapcsolatot a vevőkkel, és 
megkárosították őket a cég által felállított online fize-
tési rendszer használatával. A fiktív árukért a francia 
károsultak francia bankszámlákról fizettek. A pénzt 
ezután a gyanúsítottak strómanok segítségével gyűj-
tötték be Franciaországban, az Egyesült Királyságban 
és Magyarországon.  

A koordinációs értekezlet – amelynek fő célja a számos 
jogsegélykérelem végrehajtásának megkönnyítése és 
koordinálása volt – során az amerikai delegáció a többi 
résztvevővel az Eurojust videokonferencia rendszeré-
nek segítségével cserélt információt, angol és francia 
szinkrontolmácsolás mellett. Ez volt az első, szinkron-
tolmácsolással zajló videokonferencia az Eurojustnál. 

Európai elfogatóparancs (11. ügy) 

Az Eurojust kulcsszerepet játszott egy emberölési ügy-
ben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásá-
nak elősegítésében 

Emberölési ügyben egy bolgár gyanúsítottat letartóz-
tattak Bulgáriában. Egy svéd ügyész európai elfoga-
tóparancsot bocsátott ki. A gyanúsított fellebbezett az 

átadási határozat ellen. A bolgár hatóságok kinyilvání-

tották, hogy az Eurojustot és Svédországot is azonnal 

értesíteni fogják, amint a átadásról szóló határozat 

jogerőre emelkedik. A gyanúsított visszavonta felleb-

bezését, de egy félreértés miatt sem az Eurojustot, 

sem Svédországot nem értesítették: erre csak 24 órá-

val a 10 napos határidő lejárta előtt került sor.

A svéd, bolgár, cseh és német nemzeti szekci-

ók, valamint a Skandináv Vámügyi és Rendőrségi 

Együttműködés szófiai összekötő tisztje kiváló együtt-

működésének köszönhetően Svédország valamennyi 

szükséges döntést be tudta szerezni a különböző 

országok illetékes hatóságaitól, és a gyanúsítottat 

átadták Svédországnak a határidő lejárta előtt. Ez a 

végeredmény nem születhetett volna meg az Eurojust 

segítsége nélkül. 

Európai elfogatóparancs (12. ügy)

Az Eurojust által nyújtott tanács emberölési ügy gya-

núsítottjainak kiadatásához vezetett, és megelőzte a 

joghatósági összeütközést Németország és Olaszország 

között 

Olaszországban meggyilkoltak egy német állampol-

gárt honfitársai, akik azonnal elhagyták az országot, 

és Németországba mentek. A territorialitás elvének 

megfelelően az olasz ügyész kezdeményezte a nyomo-

zás megindítását, a külföldi bizonyítékok beszerzését, 

a gyanúsítottak letartóztatatását, és kiadatásukat 

Olaszországba európai elfogatóparancsok révén. 

A kért intézkedések (telefonlehallgatások és megfigye-

lés) végrehajtása során a nyomozásra a német bünte-

tőeljárási törvény vonatkozott, de annak érdekében, 

hogy a bírósági szakban az olasz bíróság elé tárhassák 

a bizonyítékokat, a bizonyítékok beszerzését az olasz 

büntetőeljárási törvény előírásainak megfelelően kel-

lett végezni.  

Ugyanakkor Németországban is nyomozás indult, hogy 

az emberölési ügyekre vonatkozó állampolgársági 

elvnek megfeleljenek. A német hatóságok tevékenysé-

gének köszönhetően a gyanúsítottakat letartóztatták 

Németországban. 

A joghatósági összeütközés megelőzése érdekében az 

Eurojust javaslata alapján a német hatóságok elfogad-

ták, hogy Olaszországban kerüljön sor a vádemelésre, 

végrehajtották az olasz európai elfogatóparancsot, és 

átadták a gyanúsítottakat Olaszországnak. 
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Az Eurojust nemzeti tagjai a nemzetközi sajtó előtt
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3 	 A Z 	 A D M I N I S Z T R Á C I Ó

Általános fejlemények

Az adminisztráció továbbra is jelentősen hozzájárult 

a Kollégium munkájának támogatásához. A megbízott 

adminisztratív igazgató vette át az adminisztráció irá-

nyítását az előző adminisztratív igazgatótól, aki 2008 

májusában távozott az Eurojusttól. Az új adminiszt-

ratív igazgatói posztra a pályázati kiírás 2008-ban 

történt meg. 

Két új ügykezelési elemző felvételi eljárása zárult le 

2008-ban. Hét új ügykezelő asszisztens kezdte meg 

tevékenységét 2008 során, és további hét asszisztens 

felvételi eljárása is megindult. 2008 során tizennyolc 

kiküldött nemzeti szakértő dolgozott az Eurojustnál. 

2008 márciusában mind a költségvetési és pénzügyi 

egység, mind a humán erőforrás egység átmenetileg 

ideiglenes irodákba költözött Hágában. 2008 novembe-

re végén az adminisztráció 70 alkalmazottja költözött 

az újonnan felépített Haagse Veste (HV1) épületbe, 

amely átmeneti irodaként működik az irodahelyiségek 

kérdésének 2014-re tervezett végleges rendezéséig. 

A személyzet részére a technikai infrastruktúra és 

eszközök közbeszerzése és felszerelése megtörtént. 

A HV1-ben egy második szerverszoba is található, 

amely lehetővé teszi az Eurojust számára, hogy a leg-

fontosabb informatikai szolgáltatások vonatkozásában 

biztonsági lehetőségekről gondoskodjon. 

2008-ban az Eurojust megállapodott egy külső tanács-

adó céggel, amely az Eurojustot 2009 során segíti az 

intézmény szervezeti struktúrájának felülvizsgálatá-

ban. 

A hivatalosan 2007-ben felállított Biztonsági Bizottság 

2008-ban is aktívan tevékenykedett, rendszeresen 

összeült, és elsődlegesen az Eurojust Biztonsági 

Szabályzatának végrehajtására összpontosított. A 

Haagse Veste 1: az új szatellit iroda
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Biztonsági Bizottság ezen túlmenően tanáccsal szolgált 

a Kollégium és az adminisztratív igazgató számára 

informatikai biztonsági kérdésekben.

Költségvetési gazdálkodás

Az Eurojust költségvetése 24,8 millió euro volt 2008-

ban. 2007-ről valamivel több mint 420 000 eurót vitt 

át az elektronikus ügykezelő rendszerrel (CMS) kap-

csolatos AGIS-finanszírozású projektre, és 3,1 millió 

eurót sikerült felhasználni a 2007-ről átvitt költség-

vetésből. Az Eurojustnak a költségvetési előirányza-

tainak 97 %-át sikerült felhasználnia, és jelentősen 

csökkentette a 2009-re történő átvitelt azáltal, hogy 

a kifizetési előirányzatok 85 %-át végrehajtotta. Az 

Eurojust 2008 szeptemberében költségvetési módo-

sítást kapott, amely eredeti 20 milliós költségvetését 

további 4,8 millió euróval növelte; a többlet összeget 

a 2008. november végétől elfoglalt második irodahelyi-

ség költségei miatt kellett igényelni.  

2008 során körülbelül 6500 tranzakciót dolgoztunk fel. 

Az Eurojust 2008 júliusában lezárta AGIS-finanszírozású 

projektjét (E-POC III), és 2008 októberében benyúj-

totta végső jelentését az Európai Bizottságnak. Az 

Eurojust további támogatást igényelt az E-POC IV pro-

jekthez (a projekt teljes költségvetése 1 999 234 euro, 

amelynek 70 %-át az Európai Bizottságtól kértük kifi-

zetni) és a közös nyomozócsoportok finanszírozásához 

a Büntető Igazságszolgáltatási Programon keresztül (a 

projekt teljes költségvetése 316 473 euro, amelynek 

95 %-át az Európai Bizottságtól kértük kifizetni) a 

2009–2010-es évekre. 

Az Eurojust leltárkészlet menedzsment rendszert ala-

kított ki az ABAC Assets-en (az Európai Bizottság 

„eredményszemléletű számviteli” rendszerén) keresz-

tül, amelyet 2008-ban már alkalmaztunk is. Míg ez 

a rendszer a leltárkészlettel kapcsolatos tranzakciók 

munkafolyamatába illeszkedik be, egyben teljesíti a 

költségvetési szabályzat leltárkészlet menedzsmenttel 

kapcsolatos előírásait is.  

Az Eurojust költségvetési szabályzatát módosítot-

tuk az új költségvetési rendelet kereteinek meg-

felelően, és 2008 végén megküldtük az Európai 

Bizottságnak jóváhagyásra. A korábbi évekhez hason-

lóan az Eurojust könyvelésének auditálását most is az 

Európai Számvevőszék végezte el, és szavatolta annak 

integritását. 

Személyzeti irányítás

2008 során a humán erőforrás egység négy fő kérdés-

körre koncentrált: a hatékonyabb személyzeti politikát 

meghatározó kulcsfontosságú személyzeti végrehaj-

tási szabályok elfogadására, az első, éves értékelési 

vizsgálat előkészítésére, a létesítési terv kezelésére és 

továbbfejlesztésére, valamint az intézményi képzési 

terv jóváhagyására.

Az Európai Bizottság Belső Audit Szolgálatának az 

Eurojust helyettesítő alkalmazottai számának csök-

kentésére vonatkozó ajánlását követve 58 üres állás-

helyet hirdettünk meg, amelyekre 2564 jelentkezést 

regisztráltunk, 441 állásinterjú-felkérést küldtünk ki, 

351 jelentkezőt hívtunk be állásinterjúra és 55 állást 

töltöttünk be. Összesen 172 alkalmazott dolgozott az 

Eurojustnál a tavalyi év végén.  

2008 során a humán erőforrás egység jelentős átszer-

vezésen esett keresztül, hogy jobban elláthassa fel-

adatait és tovább csökkentse a helyettesítő alkalma-

zottak igénybevételének szükségességét. 

Új funkciók és eszközök

A biztonságos e-mail rendszer kiépítésére 2008-ban 

került sor a tagállamokban, amelynek segítségével a 

nemzeti tagok információcserét folytathatnak a konk-

rét ügyekkel kapcsolatban nemzeti hatóságaikkal. 

Az elektronikus ügykezelési rendszer (CMS) továbbfej-

lesztése az E-POC III projekt keretén belül ment végbe, 

amelyet az Európai Bizottság társfinanszírozott az 

AGIS program keretében. Ezen túlmenően az Eurojust 

egy sor újítást finanszírozott, valamint jelentős emberi 

erőforrásokat fektetett be a folyamatba. Az eredmény 

a 2009-ben megvalósuló jelentős korszerűsítés lesz. 

Az Eurojust videokonferencia rendszerét is továbbfej-

lesztettük. Az Eurojust hídként működhet a különböző 

tagállami technikai rendszerek között. Ezt a lehetősé-

get már beépítettük az Eurojust értekezleteknél hasz-

nált felszerelésbe, és lehetővé teszi a videokonferenci-

ákon a szinkrontolmácsolást. 

A Schengeni Információs Rendszerhez (SIS) történő 

folyamatos és megfelelő hozzáférés, illetve annak 

használata a legnagyobb fontossággal bír az Eurojust 
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számára a konkrét ügyek, továbbá az együttműködési 

és koordinációs tevékenységek kezelése során. 2007 

decembere és 2008 decembere között az Eurojust 

nemzeti szekciói összesen 229 lekérdezést kezdemé-

nyeztek. A lekérdezések számos pozitív eredményének 

egyike az is, hogy az egyes nemzeti szekciók a kapott 

operatív információt a SIS-ben ellenőrzik, és ennek 

eredményeként a nemzeti hatóságokkal való egyezte-

tés során nemzeti szinten is bukkantak találatokra. A 

nemzeti szekciók által a nemzeti hatóságoknak nyújtott 

releváns információk például megkönnyítették olyan 

személyek megtalálását és letartóztatását, akik ellen 

európai elfogatóparancsot bocsátottak ki. Ezen felül a 

SIS részletes információkat biztosít egyes ügyekben, 

amelyekben két vagy több európai elfogatóparancsot 

bocsátottak ki ugyanazon személy ellen. Ez az infor-

máció nagyon hasznosnak bizonyult azon bírósági 

döntések alátámasztásában, hogy melyik európai elfo-

gatóparancsot hajtsák végre. A SIS nagyon hatékony 

gyors keresésekre, amelyekhez nincs szükség további 

hivatalos megkeresésre más nemzeti tagok felé.

Az Eurojust dokumentumokhoz való hozzáférés

Az Eurojust dokumentumokhoz való hozzáférést biz-
tosító szabályokról szóló Eurojust határozat 2. cikk 
1. pontja szerint – amelyet a Kollégium 2004. július 
13-án fogadott el – „az Európai Unió bármely állam-
polgára, valamint bármely természetes személy vagy 
egy tagállamban székelő vagy nyilvántartásba vett jogi 
személy jogosult az Eurojust dokumentumaihoz való 
hozzáférésre”. 

A tavalyi év során az Eurojust nem kapott kifejezett 
megkeresést a dokumentumokhoz való hozzáférésre 
nézve, de egy megkeresés érkezett személyes adatot 
is tartalmazó adminisztratív információ vonatkozá-
sában. Ennek megfelelően az Eurojust a dokumen-
tumokhoz való hozzáférést biztosító szabályok és az 
adatvédelmi szabályok előírásait alkalmazta. Az eltérő 
érdekek közötti megfelelő egyensúly megtalálása érde-
kében az Eurojust részleges hozzáférést biztosított a 
kérelmező számára. 
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4 	 K Ü L S Ő 	 K A P C S O L A T O K

Európai Parlament, Tanács és Bizottság

Az Eurojust több értekezletet tartott európai intézmé-

nyekkel, valamint két találkozóra is sor került az EU 

Elnökségével (Trojkával), a Tanács Főtitkárságával és 

a Bizottsággal az Eurojustnál. Az új Eurojust Határozat 

végrehajtását előkészítő megbeszélésekre is sor került. 

A Tanács Főtitkárságát és az Európai Bizottságot meg-

hívtuk, hogy vegyenek részt az Eurojust Kollégiumának 

„ötletroham” rendezvényén, amelyet a különböző 

elképzelések felszínre hozása érdekében rendeztünk az 

Eurojustot megerősítő új Eurojust Határozat hatásaival 

kapcsolatban.

Az Eurojust rendszeresen részt vesz megfigyelőként a 

Szervezett Bűnözés elleni Multidiszciplináris Csoport, 

a Tanács Jogi Adatkezelés Munkacsoportja (E-Justice), 

és a Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport ülé-

sein. Az Eurojustot ad hoc alapon meghívják a 

36. cikk alapján létrehozott bizottság (CATS), és 

a Bűnügyi Együttműködés Munkacsoportja (COPEN) 

üléseire, ideértve a COPEN-Európai Elfogatóparancs 

Szakértők Munkacsoportja, a Vámügyi Együttműködés 

Munkacsoportja (CCWP), és a Terrorizmussal Foglalkozó 

Munkacsoportja üléseit is.

EU Partnerek

Európai Igazságügyi Hálózat 

Két kiemelkedő jelentőségű esemény történt 2008-

ban az Európai Igazságügyi Hálózattal (EJN) kapcso-

latosan. A Tanács 2008. december 16-án elfogadta 

a 2008/976/IB Határozatot az Európai Igazságügyi 

Hálózatról. Ez a Határozat megerősíti az Európai 

Igazságügyi Hálózat (EJN) struktúráját és az 

Eurojusttal való komplementaritását. 

A másik esemény az Európai Igazságügyi Hálózat 

(EJN) fennállásának tizedik évfordulójának megünnep-

lése volt, amelyre az Eurojust meghívást kapott. Ezen 

az évfordulón elfogadták a Madeira Nyilatkozat nevű 

dokumentumot. Az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) 

egyik fő célja az Eurojusttal és más szervezetekkel 

való kapcsolatok megerősítése.

Az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) koordinátorai 

és az Eurojust Kollégiuma közös értekezletet tartott 

2008. október 27-én. Az értekezlet célja egy informá-

lis párbeszéd elindítása volt az Európai Igazságügyi 

Hálózat (EJN) és az Eurojust közös jövőjéről az ekkor 

előkészületben lévő, az Eurojust megerősítéséről és az 

EJN-ről szóló tanácsi határozatok fényében. Szintén a 

megbeszélés tárgyát képezték az EU tagállamokban 

található nemzeti Eurojust koordinációs rendszerek 

(ENCS), és mindkét szerv közös feladatai. 

Europol

Az Eurojust és az Europol közti operatív és stratégiai 

együttműködésben fontos előrelépések történtek.

Biztonságos információcserére alkalmas kommuniká-

ciós kapcsolat került kiépítésre a két szerv között. Az 

Eurojust és az Europol között 2008. szeptember 29-én 

aláírásra került, a különböző biztonsági titkosítási 

rendszerek egyenértékűségi táblázatáról szóló kölcsö-

nös egyetértési megállapodást követően megkezdődött 

a két szerv közti biztonságos kommunikációs kapcsolat 

operatív alkalmazása. Az Eurojust 140 üzenetet foga-

dott az Europoltól a biztonságos kapcsolaton keresztül 

2008 során. A biztonságos kapcsolat operatív értéke 

tovább növekedne, ha az Eurojust nemzeti szekciók és 

az Europol összekötő irodák által történő használatá-

nak jelenlegi korlátozásait feloldanák. 

Az Eurojust és az Europol folytatta a közös munkát 

a közös nyomozócsoportokkal kapcsolatos különböző 

projekteken (a közös nyomozócsoportokkal foglalko-

zó kézikönyvről további információt lásd a 2. fejezet 

„Közös nyomozócsoportok” c. részénél).  

Az Eurojust az Europol további hat analitikus munka-

fájljában (AWF) működött közre 2008-ban, ami immár 

összesen 12 munkafájlt jelent. Ez az előrelépés bizta-

tó, és az Eurojust számára a hatékony együttműkö-

dés erősítése szempontjából hasznosnak bizonyulna, 

ha valamennyi munkafájlban közreműködhetne. Az 

együttműködés gyakorlati kérdéseinek előmozdításá-

ra kidolgozásra került a „Gyakran Ismételt Kérdések 

(GYIK) az analitikus munkafájlokkal való közremű-
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ködésről” című dokumentum, amelyet az Eurojust és az 

Europol is elfogadott. A dokumentum tisztázza a közre-

működés terjedelmét és az információcsere paramétereit, 

valamint meghatározza az Eurojust hozzáadott értékét. 

Az Eurojust továbbfejlesztette az Europollal a konk-

rét ügyek terén az együttműködést. Az Europol 2008 

során összesen 30 Eurojust ügyben volt érintett, szá-

mos tagállam sikeres koordinációs értekezletén részt 

vett, különösen embercsempész hálózatok felszámo-

lásával kapcsolatos ügyekben. Egy figyelemreméltó 

példa volt erre a „Trufas” művelet, amely során az 

Eurojust és az Europol képviselői a műveleti területen 

működtek együtt az érintett tagállamban a rendőri és 

igazságügyi együttműködés koordinálásával (lásd 5. 

illusztrációként szolgáló ügy a 2. fejezetben).  

Az Eurojust fókuszáltabban járult hozzá az Europol 

OCTA értékeléséhez 2008-ban a szervezett bűnö-

zés elleni küzdelem jogsegélykérelmekkel kapcsolatos 

szempontjaira összpontosító új rész hozzáadásával. 

Ezen túlmenően az Eurojust stratégiai értekezletet 

szervezett az OCTA prioritásokkal és a határokon 

átnyúló vádhatósági eljárásokkal kapcsolatosan 2008 

februárjában (lásd 2. fejezet). Az Eurojust tanácsot 

nyújtott az Europolnak a határokon átnyúló megfi-

gyelések igazságügyi szintű kérdéseivel kapcsolato-

san. Továbbá az Eurojust hozzájárult az Europol által 

kibocsátott Orosz Szervezett Bűnözésre Vonatkozó 

Fenyegetés-értékeléshez (ROCTA) is.

Ugyanakkor 2008 az elveszített lehetőség éve is volt. 

Az új Europol Határozattal kapcsolatos előkészítő 

munka és az Eurojust Határozat módosítása lehető-

séget kínált arra, hogy új szövegrészek kerüljenek 

beillesztésre a két szervezet közötti jogi és strukturális 

kapcsolatra vonatkozóan. Ugyanakkor a megszöve-

gezésről eltérő időpontokban született egyetértés, ez 

pedig azt jelentette, hogy nem lehetett biztosítani 

az Eurojust és az Europol privilegizált együttműködő 

partneri szerepét. Emiatt a 2008 júniusában jóváha-

gyott tanácsi nyilatkozatot követően az Eurojust és az 

Europol képviselőiből munkacsoportot állítottunk fel, 

hogy módosítsuk a 2004-es együttműködési megál-

lapodást, és tovább javítsuk a kölcsönös információ-

cserét, különösen az Europol analitikus munkafájljait 

illetően. Mindkét szervezet szorosan együttműködött, 

hogy közös szövegtervezet és magyarázó jegyzet 

kerüljön a munkacsoport elé 2008 végére. Reményeink 

szerint az egyezményt 2009 elején aláírhatjuk. 

Európai Csalás Elleni Hivatal

Az Eurojust kulcsfontosságú célkitűzést teljesített 

2008-ban az Eurojust és az OLAF közötti, az együtt-

működés gyakorlati megoldásairól szóló megállapodás 

2008. szeptember 24-i aláírásával.  

Brüner és Lopes da Mota az Eurojust és az OLAF között kötött, az együttműködési megoldásokról szóló  

megállapodás ünnepélyes aláírásán.
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A megállapodás az Eurojust és az OLAF közötti opera-

tív együttműködés megoldásait fekteti le a csalás, kor-

rupció, és az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő 

más bűncselekmények elleni küzdelem során. A szoro-

sabb és fokozott együttműködés gyakorlati megoldá-

sait szabályozza, valamint az általános és személyes 

adatok cseréjére vonatkozó előírásokat tartalmaz. 

Remélhetőleg a megállapodás hatékonyabb együttmű-

ködést eredményez a közös érdekű konkrét ügyekben. 

Az akár nemzeti, akár intézményi szinten felmerülő 

akadályokra lehetőség szerint megoldásokat kell talál-

ni. 

Az Eurojust négy alkalommal találkozott az OLAF kép-

viselőivel 2008 során, és folyamatos eredményeket 

értek el az együttműködés javítása gyakorlati megol-

dásainak meghatározásában.  

Négy tájékozódási célú/tanulmányi látogatásra került 

sor, ezek mindkét szervezet feladatai és célkitűzései 

kölcsönös megismerését, valamint az együttműködés 

további területeinek meghatározását segítették elő. 

Az OLAF öt konkrét Eurojust ügyben működött közre, 

és három koordinációs értekezleten vett részt az 

Eurojustnál, és további egy koordinációs értekezleten 

az egyik tagállamban.

Az Eurojust elnöke és az OLAF főigazgatója – a már 

kialakult gyakorlatnak megfelelően – két alkalommal 

találkozott 2008 során, hogy megvitassák a közös 

célkitűzéseket. 

Az Eurojust és az OLAF közös konferenciát szervezett 

Hágában 2008. március 3–4-én a csalások és a korrupció 

nemzetközi dimenzióiról. Az értekezleten ügyészek, bírák 

és valamennyi illetékes tagállam nemzeti hatóságainak 

magas beosztású tisztviselői vettek részt, valamint az 

Egyesült Államok és Norvégia összekötő ügyészei.

Összekötő magisztrátusok

Az Eurojust tovább folytatja az összekötő magisztrátu-

sokkal operatív szinten folytatott kapcsolatok erősíté-

sének politikáját.  

Az Eurojust számos koordinációs koordinációs érte-

kezletén részt vettek az összekötő magisztrátusok, 

hogy az egyes konkrét ügyekben, amelyekben kettőnél 

több ország volt érintett, hatékonyabb eredményeket 

érhessenek el. Az Eurojust tapasztalata azt mutatja, 

hogy számos ügyben az EU tagállamok által harmadik 

országokba kiküldött összekötő magisztrátusok érdemi 

segítséget nyújthatnak az operatív munka terén. 

Hálózatok

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat

Egyetértési megállapodást írtunk alá 2008. február 

7-én az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal (EJTN), 

amelynek célja, hogy fokozza az együttműködést a két 

intézmény között azáltal, hogy lehetővé teszi a tagál-

lamokból gyakorló bírák, ügyészek vagy fogalmazók 

kiküldetését az Eurojusthoz. A kiküldetés segítségé-

vel a program résztvevői megismerhetik az Eurojust 

feladatait, funkcióit és tevékenységét. Igazságügyi 

képzéssel kapcsolatos másfajta együttműködési lehe-

tőségekre is sor kerülhet. 

Népirtás Elleni Hálózat

Az EU Elnökség minden évben megszervezi a népirtá-

sért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a 

háborús bűncselekményért felelős személyek tekinte-

tében a kontaktpontok európai hálózatának értekezle-

tét, az úgynevezett Népirtás Elleni Hálózatot, amely a 

Tanács 2002. június 13-i határozata alapján jött létre.

Ezeken az értekezleteken – amelyekre 2004 óta az 

Eurojust létesítményeiben kerül sor – a tagállamok, 

a Nemzetközi Büntetőbíróság, a volt Jugoszláviában 

elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló 

Nemzetközi Törvényszék (ICTY), a Ruandában elköve-

tett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi 

Törvényszék, az Eurojust, az Európai Bizottság, a 

Tanács Főtitkársága és az Interpol képviselői vesznek 

részt.

A Népirtás Elleni Hálózat ötödik értekezletére 2008. 

március 17–18-án került sor az Eurojustnál. Az érte-

kezlet során a Népirtás Elleni Hálózat Titkárságának 

elhelyezéséről folyt vita, az új Eurojust Határozatról 

szóló megbeszélések keretében. 

Nemzetközi szervezetek és szervek

Eurojustice 

Akárcsak az előző években, az Eurojust most is részt 

vett a legfőbb ügyészek Eurojustice konferenciáján, 
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amelyet 2008. szeptember 29–október 1-én tartottak 
Edinburgh-ban. Ennek a konferenciának köszönhetően 
vetődött fel az EU tagállamok legfőbb ügyészeinek és 
az ügyészségi hatóságok vezetőinek szóló fórum gon-
dolata, és köszönetet mondtak az Eurojustnak, hogy 
a fórum találkozóinak megszervezésével támogatást 
nyújt a kezdeményezéshez. A konklúziók szerint az 
Eurojustice a különböző politikák kidolgozóinak széle-
sebb bázist biztosíthat az EU büntető igazságszolgál-
tatása prioritásainak és közös trendjeinek meghatá-
rozásához.  

IberRed

A közép-és dél-amerikai országokkal folytatott igaz-
ságügyi együttműködés kontaktpontjainak hálózata, 
a La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 
(IberRed), az Eurojust fontos partnere a határokon 
átnyúló bűnözés elleni küzdelemben. 

Az IberRed képviselőivel folytatott 2007-es tárgyalások 
során megegyezés született egy kölcsönös egyetértési 
megállapodás megkötéséről. 2008-ban lezajlottak a 
szükséges tárgyalások az IberReddel, amelyek jelenleg 
végső fázisukba értek. Az egyetértési megállapodás 
jelentős lépés lesz a közép-és dél-amerikai országok-
kal való kapcsolatok erősítésében, mivel a megállapo-
dás-tervezet többek között lehetővé teszi a közvetlen 
kapcsolatok megkönnyítését, a tapasztalatcserét, a 
nem operatív jellegű információk cseréjét, és a stra-
tégiai értekezleteken való részvételt. 2008-ban hat, 
közép- és dél-amerikai országot érintő ügyet terjesz-
tettek az Eurojust Kollégiuma elé. 

Az Ügyészek Nemzetközi Szövetsége 

Az Eurojust az Ügyészek Nemzetközi Szövetségének 
(IAP) intézményi tagja. A Szövetség az ügyészek világ-
szerte kiterjedő közösségét fogja össze, több mint 130 
országból.  

A Hágában, a gyűlölet-bűncselekmények témakör-
ében tartott 8. IAP európai regionális konferencián 50 
ügyész, bíró és kormányzati tanácsadó látogatta meg 
az Eurojustot március 13-án, hogy kibővítsék tudásu-
kat az EU szintű nyomozások és vádhatósági eljárások 
koordinálásáról.  

Az Eurojust részt vett az IAP 13. éves konferenciáján 
is, amely az „Új technológiák a bűnözésben és a vádha-
tósági eljárások terén: kihívások és lehetőségek” címet 

viselte, valamint az általános értekezleten is; mindket-

tőt augusztus 27–31 között Szingapúrban tartották. Az 

Eurojust vezette a műhelymunkát a cyber-bűnözéssel 

kapcsolatos joghatósági összeütközésekről, és kihasz-

nálta a lehetőséget, hogy erősítse kapcsolatait és 

hálózatait a különböző országok ügyészi hatóságaival a 

határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem terén. 

Az IAP jelenlegi elnöke François Falletti, aki az Eurojust 

francia nemzeti tagja volt 2004. szeptember 1-től 

2008. július 31-ig. 

Harmadik országok

Világszerte elkerülhetetlen az együttműködés a szom-

szédos államokkal és egyéb partnerekkel a globális 

bűnözés elleni küzdelem terén. Az Eurojust kiemelt 

jelentőséggel kezelte a nem EU-tagállamokkal való 

erős kapcsolatok kiépítésének folytatását 2008 során 

is.  

Kontaktpontok 

2007-ben az Eurojustnak 31 kontaktpontja volt 23 

országban Európában és azon kívül, és ezeken a 

kontaktpontokon keresztül rendszeresen közreműkö-

dik olyan ügyekben, amelyek nem EU-tagállamokat 

érintenek. Az Eurojustnak az alábbi országokban 

vannak kontaktpontjai: Albánia, Amerikai Egyesült 

Államok, Argentína, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, 

Horvátország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechtenstein, Moldova, 

Mongólia, Montenegró, Norvégia, Orosz Föderáció, 

Svájc, Szerbia, Szingapúr, Thaiföld, Törökország és 

Ukrajna. 

Együttműködési megállapodások

Norvégia

A Norvég Királysággal 2005. április 28-án írtunk alá 

együttműködési megállapodást.

Az Eurojusthoz delegált norvég összekötő ügyész 

rendszeresen részt vesz az Eurojust munkájában, és 

a Norvégiát érintő ügyekben. 2008-ban Norvégia 30 

új ügyet terjesztett a Kollégium elé, amelyek közül 29 

konkrét ügy volt. A norvég összekötő ügyész öt koordi-

nációs értekezletet szervezett, és hét értekezleten vett 

részt. Norvégia 24 ügyben volt megkeresett ország. 
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Izland

Az Izlandi Köztársasággal kötött megállapodás alá-
írására 2005. december 2-án került sor. Az Eurojust 
2008-ben két olyan ügyben tevékenykedett, amely 
Izlandot érintette. Mivel Izlandnak nincs összekötő 
ügyésze az Eurojustnál, az együttműködés továbbra is 
kontaktpontokon keresztül zajlik.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok és az Eurojust által 2006 novem-
berében aláírt megállapodás óta az együttműködés 
nagymértékben megélénkült. Miután a megállapo-
dás 2007 januárjában hatályba lépett, az Egyesült 
Államok hatóságai összekötő ügyészt delegáltak az 
Eurojusthoz. Ez a delegálás nagy jelentőséggel bírt az 
Eurojust és az Egyesült Államok hatóságai közti inten-
zív együttműködésben. 2008-ban az Egyesült Államok 
27 Eurojust ügyben működött közre, és 11 koordiná-
ciós értekezleten vett részt. Az amerikai összekötő 
ügyész nem regisztrált ügyet 2008-ban. 

Az amerikai hatóságok és az Eurojust, illetve az 
Egyesült Államok és a tagállamok nemzeti hatósá-
gai közötti együttműködés javítása szándékával az 
Eurojust az Egyesült Államokkal és a Bizottsággal 
együtt szemináriumot rendezett 2008 novemberében 
a jogsegélykérelmekkel és kiadatásokkal kapcsolatos, 
az EU és az Egyesült Államok közötti egyezmények 
alkalmazásáról. Az Egyesült Államok hatóságainak, 
a tagállamok központi hatóságainak és igazságügyi 
hatóságainak magas rangú képviselői vettek részt a 

szemináriumon, amelynek célja az amerikai és tagálla-

mi jogrendszerek sajátosságaira való figyelemfelhívás, 

valamint a gyakorlati együttműködés akadályainak 

leküzdése volt. 

Horvátország

A Horvát Köztársasággal 2007-ben folytatódtak a hiva-

talos tárgyalások, és 2007. november 9-én sikeresen 

lezárultak az Igazságügyi és Belügyminiszterek Tanácsa 

által jóváhagyott megállapodással. A megállapodás – 

amely még nem lépett hatályba – többek között lehető-

séget teremt egy horvát összekötő ügyész Eurojusthoz 

történő delegálására. Négy, Horvátországot is érintő 

ügyet terjesztettek a Kollégium elé 2008-ban. 

A megállapodás akkor lép hatályba, amikor mindkét fél 

írásban értesíti a másikat, hogy valamennyi szükséges 

belső eljárást lefolytatták. 

Svájc

Miután Svájc 2006-ban döntést hozott arról, hogy 

megkezdi a tárgyalásokat az Eurojusttal egy együtt-

működési megállapodásról, a hivatalos tárgyalások 

2007 és 2008 folyamán lezajlottak. A megállapodás 

aláírására 2008. november 27-én került sor, amely 

többek között lehetőséget teremt egy svájci összekötő 

ügyész Eurojusthoz történő delegálására. Addig az 

együttműködés Svájccal továbbra is kontaktpontokon 

keresztül zajlik. 2008-ban Svájc 26 ügyben volt érin-

tett, és 10 koordinációs értekezleten vett részt.  

Az együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírása a Svájci Államszövetséggel (balra) és Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársasággal (jobbra).
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A megállapodás akkor lép hatályba, amikor mindkét fél 

írásban értesíti a másikat, hogy valamennyi szükséges 

belső eljárást lefolytatták.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, mint EU tagje-

lölt, az Eurojust tárgyalásainak prioritási listáján sze-

repelt 2008-ban. Miután elkészült az ország adatvéde-

lemről szóló jogalkotása, megkezdődtek a tárgyalások, 

amelyek 2008 áprilisában lezárultak. 2008. november 

28-án sor került az együttműködési megállapodás alá-

írására, amely többek között lehetőséget teremt egy 

összekötő ügyész Eurojusthoz történő delegálására.

A megállapodás akkor lép hatályba, amikor mindkét fél 

írásban értesíti a másikat, hogy valamennyi szükséges 

belső eljárást lefolytatták. 

Orosz Föderáció

Az Orosz Föderációval a tárgyalások két fordulójára 

került sor még 2006-ban, majd a tárgyalások 2008 

során is folytatódtak. Egy 2008. júliusi találkozón a két 

delegáció tagjai valamennyi, még nyitva álló kérdést 

megvitatták. A jogrendszerek különbségei miatt egyes 

fontos kérdések továbbra is megoldatlanok, így például 

az adatvédelem témája is. Ezek tisztázására további 

tárgyalások szükségesek. 

Ukrajna

A megkezdődött tárgyalási folyamat a megoldat-

lan adatvédelmi kérdések miatt nem folytatódhat. 

Azonban, amint ebben a kérdéskörben a szükséges 

lépések megtörténnek, a tárgyalások folytatódnak.

Egyéb harmadik államok

2008 folyamán az Eurojust folytatta kapcsolatai fej-

lesztését más, különösen nyugat-balkáni országokkal, 

miközben közreműködik a folyamatban levő regioná-

lis EU projektekben és kezdeményezésekben is. Az 

Eurojust emellett több tanulmányi célú látogatás házi-

gazdája is volt: a látogatók a világ minden részéből 

érkeztek. Együttműködési megállapodások hivatalos 

tárgyalásainak megkezdése szándékával a követke-

ző országok képviselői tettek tanulmányi látogatá-

sokat az Eurojustnál: Moldova, Montenegró, Izrael, 

Liechtenstein, Zöld-foki Köztársaság. 2009-re Szerbia, 

Bosznia-Hercegovina és Azerbajdzsán delegációinak 

látogatása van tervbe véve. 2008-ban az Eurojust 

Koreából és Ukrajnából fogadott ügyészeket, akik 

hosszabb kiküldetésre érkeztek az Eurojusthoz, hogy 

többet tudjanak meg a szervezetről és munkájáról. 

2008 novemberében az Eurojust taktikai értekezletet 

szervezett az euro-mediterrán partnerség országainak 

(Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, 

Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, és Tunézia), hogy 

elősegítse az igazságügyi együttműködés hatékonyab-

bá tételét, és az euro-mediterrán partnerség országait 

kontaktpontok kinevezésére ösztönözze.

Az Európai Igazságügyi Hálózat fennállásának tizedik évfordulója a portugáliai Madeirán.
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5 	 A Z 	 Ú J 	 E U R O J U S T 	 H A T Á R O Z A T

2008. december 16-án a miniszterekből álló Tanács 

elfogadta az Eurojust megerősítéséről szóló új taná-

csi határozatot, amely módosította a bűnözés súlyos 

formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust 

létrehozásáról szóló 2002/187/IB határozatot.  

A Tanács erőteljesen támogatta az Eurojustot, bevonta 

a megbeszélésekbe megfigyelőként, és a tizennégy 

tagállam által a szlovén elnökség kezdetén, 2008 

januárjában vitára bocsátott kezdeményezésre indult 

tárgyalásokat kevesebb, mint egy év alatt folytatta 

le az új Határozatról. A javaslat az Eurojust jövőjéről 

2006 szeptemberében, Bécsben kezdeményezett rész-

letes megbeszéléseket követte, amelyek 2007-ben a 

Bizottságnak az Eurojust és az EJN jövőjéről kiadott 

közleményével, továbbá a lisszaboni szemináriummal 

folytatódtak.  

A tagállamoknak legkésőbb két évvel az új Határozat 

Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követően 

összhangba kell hozniuk nemzeti jogukat a határozat-

tal. Az Eurojust célja, hogy ösztönözze a valameny-

nyi tagállamban történő, időszerű végrehajtást, és 

elősegítse a nemzeti szintű végrehajtást, ezért az EU 

elnökségekkel, a Tanács Főtitkárságával és az Európai 

Bizottsággal 2008 utolsó negyedévében megkezdte a 

közös munkát egy végrehajtási terv kidolgozására. 

Az új Eurojust Határozat öt fő területen erősíti meg az 

Eurojust szerepét és bővíti lehetőségeit.  

1. Az Eurojust operatív lehetőségeinek erősítése 

A nemzeti tagok státuszát megerősítették. A nemzeti 

tagok hivatali ideje legalább négyéves, és korlátlan 

alkalommal megújítható.  

Az Eurojust célkitűzéseihez való folyamatos és haté-

kony hozzájárulás biztosítása érdekében a nemzeti 

tagok munkavégzésének helye az Eurojust székhelye, 

és a nemzeti tagok munkáját egy helyettes, továbbá 

egy asszisztens segíti.  

Azonnali koordinációs eljárás kerül bevezetésre annak 

érdekében, hogy igazságügyi együttműködésre vonat-

kozó kérések fogadása és feldolgozása bármikor meg-

történhessen.  

2. Az Eurojust hatáskörének megerősítése 

Az Eurojust feladatköre kibővül. Az Eurojust nevében 

fellépő nemzeti tagok jogosultak felkérni nemzeti ható-

ságaikat különleges nyomozati intézkedések megtéte-

lére és/vagy bármilyen más intézkedésre, amelyet a 

nyomozás vagy vádhatósági eljárás célja indokol.  

A testületként eljáró Eurojust Kollégiuma felhatalmazást 

kap, hogy kötelező erő nélküli véleményeket bocsásson 

ki joghatósági összeütközések feloldása érdekében, és 

olyan ügyekben is, ahol a jogsegélykérelmek végrehaj-

tásával kapcsolatos ismétlődő megtagadást vagy nehéz-

ségeket jelentettek az Eurojustnak, ideértve a kölcsönös 

elismerés elvén alapuló instrumentumokat is. 
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A nemzeti tagok egyenlő szintű hatáskörének megte-
remtése érdekében új előírások szabályozzák a nem-
zeti tagokra ruházott hatásköröket, amikor nemzeti 
hatóságként járnak el. 

A hatáskörök közös minimumát jelenti a jogsegély-
kérelmekkel kapcsolatban azok fogadása, továbbítá-
sa, végrehajtásának elősegítése, monitoringja, és a 
végrehajtással kapcsolatban kiegészítő információk 
nyújtása.  

Felhatalmazást kapnak továbbá – az illetékes nemzeti 
hatóságokkal való megállapodásnak megfelelően – a 
következő hatáskörök gyakorlására: jogsegélykérel-
mek kibocsátása és végrehajtása, saját tagállamukban 
olyan nyomozati intézkedések elrendelése, amelyeket 
az Eurojust által szervezett koordinációs értekezlete-
ken szükségesnek tartanak, és ellenőrzött szállítások 
elrendelése és koordinálása saját tagállamaikban. 
Sürgős ügyekben, amikor nem lehetséges időszerűen 
az illetékes nemzeti hatóság azonosítása vagy a ható-
sággal való kapcsolatfelvétel, a nemzeti tagok szintén 
jogosultak ellenőrzött szállítások elrendelésére és 
koordinálására, valamint kérelmek végrehajtására.  

Ha az illetékes nemzeti hatósággal kötött megálla-
podásban foglalt vagy sürgős esetekre fenntartott 
hatáskörökkel való felruházás alkotmányellenes vagy a 
nemzeti büntető igazságszolgáltatási rendszerbe ütkö-
zik, a nemzeti tag legalább arra nézve kompetenciát 
kap, hogy javaslatot nyújtson be a hatáskörök gyakor-
lására jogosult nemzeti hatósághoz.  

3. Az információcsere javítása

A tagállamoknak informálniuk kell az Eurojustot min-
den olyan ügyről, amelyben legalább három tagállam 
közvetlenül érintett, és amelyben legalább két tagál-
lamhoz jogsegélykérelmet intéztek, és amikor az aláb-
bi lehetőségek egyike fennáll: (a) az ügyben a tények 
bűnszervezet részvételére utalnak; (b) az ügynek 
komoly, határokon átnyúló dimenziója van vagy (c) 
a bűncselekmény a következők egyike: emberkeres-
kedelem, gyermekek szexuális kihasználása és gyer-
mekpornográfia, kábítószer-kereskedelem, fegyverke-
reskedelem, korrupció, az Európai Közösség pénzügyi 
érdekeit érintő csalás vagy euróhamisítás.  

A nemzeti tagok szintén felhatalmazást kapnak a 
nemzeti hatóságoktól információk fogadására közös 
nyomozócsoportok felállításáról, joghatósági össze-

ütközésekről, ellenőrzött szállításokról, illetve jogse-

gélykérelmek végrehajtásával kapcsolatos ismétlődő 

nehézségekről vagy visszautasításokról.

4.  A nemzeti hatóságokkal és az Európai Igazságügyi 

Hálózat (EJN) kontaktpontjaival való együttműkö-

dés megerősítése

Az Eurojust nemzeti bázisának megerősítése céljából 

az új Határozat előírja, hogy a tagállamokban nem-

zeti Eurojust koordinációs rendszereket kell létrehozni 

mindazon munka koordinálása céljából, amelyet az 

Eurojust nemzeti levelezők, a terrorista ügyekre kije-

lölt nemzeti levelezők, az Európai Igazságügyi Hálózat 

(EJN) nemzeti levelezője, továbbá az EJN legfeljebb 

három egyéb kontaktpontja, valamint a más európai 

hálózatok kontaktpontjai végeznek.  

A nemzeti Eurojust koordinációs rendszerek további 

céljai: annak biztosítása, hogy az elektronikus ügyke-

zelő rendszerbe (CMS) hatékony és megbízható módon 

kerüljenek az információk; segítségnyújtás annak 

meghatározásában, hogy egy ügyben az Eurojust 

vagy az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) segítségét 

vegyék igénybe; szoros kapcsolatok fenntartása az 

Europol nemzeti szekcióival; a nemzeti tag munká-

jának elősegítése azáltal, hogy meghatározzák, mely 

nemzeti hatóságok illetékesek a jogsegélykérelmek 

végrehajtására.  

5.  A kiemelt partnerekkel és a harmadik országokkal 

való kapcsolatok fokozása

Az új Határozat megfelelő jogi keretet biztosít az 

Eurojust és más partnerek, így az Európai Igazságügyi 

Hálózat (EJN), az Europol, az OLAF, a Frontex, a 

Szituációkezelő Központ és az Interpol közötti kap-

csolatok megerősítéséhez. Rendelkezik továbbá a 

Közös Nyomozócsoportok Hálózata és a Népirtás Elleni 

Hálózat titkárságainak az Eurojust személyzetébe tör-

ténő beolvasztásáról.  

Új lehetőség az Eurojust által összekötő magisztrá-

tusok delegálása harmadik országokba, amely ezen 

országokkal kötött együttműködési megállapodások 

tárgya lehet.  

Végül az Eurojust felhatalmazást nyert a harmadik 

országokba irányuló, illetve ezek által küldött jog-

segélykérelmek végrehajtásának koordinálására, az 

érintett tagállamok hozzájárulásával. 



49

6 	 	T A N Á C S I 	 K Ö V E T K E Z T E T É S E K	 	
A 	 2 0 0 7 . 	 É V I 	 É V E S 	 J E L E N T É S R Ő L

2008. április 18-án a Tanács elfogadta az Eurojust 
hatodik éves jelentéséről szóló következtetéseit (8062 
EU dokumentum, 2008. április 4.). A Tanács ezekben 
megfogalmazott néhány iránymutatást és feladatot is 
az Eurojust, a tagállamok, és mások részére. 

Akárcsak a 2006. évi éves jelentés óta mindig, az aláb-
biakban röviden ismertetjük a tanácsi következtetések, 
és még inkább az Eurojustnak címzett kulcsfontosságú 
iránymutatások és feladatok végrehajtását. 

Témakör Az	Eurojustnak	címzett	
iránymutatás/feladat

A	végrehajtás	állapota

A jelentésben közzétett 

számok/az ügyek szá-

máról szóló értékelés  

Összpontosítson a súlyos, határokon 

átnyúló bűnözéssel kapcsolatos és 

összehangolást igenylő ügyekre.

Tapasztalatainak megosztásával járul-

jon hozzá a nemzeti hatóságok által 

végzett tevékenységek koordinálását 

szolgáló kapacitásainak megerősítésé-

ről szóló megbeszélésekhez.

Az Eurojust meghívást kapott, hogy tegye meg hozzájá-

rulását a módosított Eurojust Határozat tárgyalásaihoz. 

A COPEN munkacsoport látogatást tett az Eurojustnál 

a tárgyalások alatt. Az új Eurojust Határozat töb-

bek között javítja az információcserét és megerősíti 

a nemzeti hatóságokkal és az EJN kontaktpontokkal 

való együttműködést, ezáltal lehetővé teszi, hogy az 

Eurojust még inkább a súlyos és többoldalú büntető-

ügyek koordinálására koncentrálhasson. 

Továbbra is értekelje az ügyek minő-

ségét.  

A standard és bonyolult ügyek közötti különbségtételt 

fenntartottuk, és további statisztikákat használunk, 

hogy a konkrét ügyek jellegét és komplexitását bemu-

tassuk (lásd 2. fejezet). Az új közös útmutató készítése 

a konkrét ügyekhez a 2009-es munkatervben szerepel, 

valószínűleg iránymutatást fog tartalmazni a konkrét 

ügyekhez kapcsolódó tevékenységekhez, amelyeket ide-

iglenes munkafájlokként kell majd regisztrálni az elekt-

ronikus ügykezelő rendszerben (CMS). Ezeket jelenleg 

általában nem rögzítik. 

 Az Eurojust 6. és 7. 

cikk szerinti hatásköre-

inek használata 

Továbbra is kezdeményező szellem-

ben közelítse meg a nyomozások és 

büntetőeljárások összehangolását 

annak érdekében, hogy segítsen az 

illetékes nemzeti hatóságoknak a 

lehető legjobb eredményeket elérni. 

Ebben az évben megnövekedett a 6(a) cikk szerinti 

kérelmek száma. Ugyanakkor továbbra is csak nagyon 

kevés ügyben került sor az Eurojust hatáskörének for-

mális használatára.  

Az új Eurojust Határozat javítja az információcserét és 

megerősíti a nemzeti tagok és a Kollégium hatásköreit, 

ezáltal növeli a nyomozások és büntetőeljárások koordi-

nálásának proaktív megközelítési lehetőségét. 

Az Eurojust egyre növekvő mértékben működik közre az 

Europol analitikus munkafájljaiban, és a fokozott álta-

lános együttműködés a két szervezet között a nemzeti 

hatóságok tevékenységének hatékonyabb támogatásá-

hoz biztosít alapot. Az Eurojust kijelölt szakértői opera-

tív értekezleteken vettek részt, valamint biztosították a 

kölcsönös információcserét. Az Europol elemzői is részt 

vettek koordinációs értekezleteken. Bonyolult ügyekben 

több művelettel kapcsolatosan is koordinált cselekvésről 

született egyetértés. Az Europol analitikus munkafájl-

jaihoz nyújtott igazságügyi támogatást a lehető legfon-

tosabbnak ítélték mind az Europol, mind az Eurojust 

proaktív célkitűzései szempontjából.
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Témakör Az	Eurojustnak	címzett	
iránymutatás/feladat

A	végrehajtás	állapota

Az adatfeldolgozás terén javítsa az 

elemzési kapacitást annak érdeké-

ben, hogy az Eurojust a nyomozások 

és büntetőeljárások során proaktív 

módon ösztönözze a tagállami igaz-

ságszolgáltatási hatóságok vagy 

egyéb illetékes hatóságok közötti 

együttműködést és koordinációt. 

Az elektronikus ügykezelő rendszer (CMS) lehetővé 

teszi az ügyek közötti keresztutalásos elemzést. A rend-

szerbe történő adatbevitel fejlesztése érdekében a CMS 

új változatát telepítették, és egy további projekt, az 

E-POC III+ célja, hogy javítsa a szoftver használható-

ságát a megnövekedett mennyiségű és jobb minőségű 

adatfeldolgozás érdekében. Új ügykezelési assziszten-

seket vettünk fel, és a CMS-szel kapcsolatban képzése-

ket biztosítottunk a rendszer használói számára annak 

érdekében, hogy javuljon az adatbevitel minősége. 

A fokozott együttműködés az Europollal lehetővé teszi 

az Europol elemzését kiegészítő elemző kapacitás fej-

lesztését, egyidejűleg lehetővé teszi, hogy az Eurojust 

betöltse azon feladatkörét, hogy proaktívan stimulálja a 

nemzetközi együttműködést és koordinációt.

Új információtechnoló-

giai alkalmazások

Teljes mértékben használják ki ezeket 

az eszközöket, így a videokonferencia 

rendszert és az Europollal és a tag-

államokkal alkalmazott biztonságos 

kommunikációs eszközöket az infor-

mációcsere és a fokozott együttműkö-

dés céljából. 

A tagállami kapcsolat projektje kiterjesztette az 

Eurojust biztonságos e-mail lehetőségének használatát 

a nemzeti szekciók és a nemzeti hatóságok között, a 

szlovák kísérleti projektet követően. 2008 novembe-

rében 22 tagállammal valósult meg a kapcsolat. Ez az 

e-mail rendszer lehetővé teszi a dokumentumok bizton-

ságos, időszerű és hatékony módon való továbbítását. 

Az Eurojust beszerezte a szükséges hardvert a vide-

okonferenciák megfelelő minőségű szervezéséhez. 

A rendszer az egész szervezet számára elérhető. 

Lehetőség van szinkrontolmácsolásra, amely a video-

konferencia rendszerrel együtt használható. 

A konkrét ügyekhez 

kapcsolódó tevékeny-

ségek elemzése és 

értékelése 

Használja ki potenciálját a konkrét 

ügyekhez kapcsolódó tevékenységek 

elemzése terén.

Terjesszék a fennálló legjobb gya-

korlatra vonatkozó vagy esetleg 

az igazságügyi együttműködéssel 

kapcsolatos tevékenységek során 

ismétlődő problémák vagy akadályok 

megoldásakor szerzett szakértelmét a 

gyakorló szakemberek között.

Az adatelemzéssel kapcsolatos kooperáció az Eurojust 

és az Europol között fokozódott mind stratégiai, mind 

pedig operatív szinten. Ahogy kölcsönösen alaposab-

ban megismertük egymás tevékenységi módját, jobban 

megértettük az Eurojust és az Europol elemző jelen-

téseinek eltérő fókuszát és egymást kiegészítő poten-

ciálját. Az Eurojust stratégiai és operatív elemzései az 

igazságügyi együtműködés és instrumentumok kérdés-

körére koncentráltak, valamint az igazságügyi adatok 

részletes vizsgálatára. Az Eurojust jelenleg értékelési 

eszközeit és koncepcióit fejleszti annak érdekében, 

hogy a konkrét ügyekkel és a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységekkel kapcsolatos ismeretanyag és legjobb 

gyakorlat terjeszthető legyen. 

Az Eurojust által szervezett koordinációs és taktikai 

értekezletek ismeretanyagának és szakértelmének 

továbbadása mellett a közös nyomozócsoportok kézi-

könyvében és a stratégiai szemináriumokon is kommu-

nikáljuk az összegyűjtött ismeretanyagot és a legjobb 

gyakorlatot. Az Eurojust az Europollal együttműködve 

többek között közös stratégiai értekezletet szervezett az 

OCTA prioritásokkal és a határokon átnyúló vádhatósági 

eljárásokkal kapcsolatosan. Ezen értekezlet zárójelen-

tésének megállapításai a határokon átnyúló igazságügyi 

együttműködés visszatérő problémáival vagy akadályai-

val foglalkoztak. A jelentés következtetéseit 2008 máju-

sában megküldtük a Tanácsnak.
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Témakör Az	Eurojustnak	címzett	
iránymutatás/feladat

A	végrehajtás	állapota

Elemzéssel járuljon hozzá az Europol 

Szervezett Bűnözésre vonatkozó 

Fenyegetés-értékeléséhez (OCTA).

Az Eurojust hozzájárult az Europol OCTA értékeléséhez 

a jogsegélykérelmekkel kapcsolatos új rész hozzáadásá-

val, amely az OCTA stratégiai értekezletek megállapítá-

sain alapult.  

Az Eurojust szintén hozzájárul az Europol ROCTA és 

TE-SAT jelentéseihez, az Eurojust konkrét ügyeiről szóló 

mennyiségi és minőségi elemzéssel. 

Kontaktpontok hálózata 

a cyber-bűnözés terén, 

valamint központi kon-

taktpont az eltűnt sze-

mélyekkel kapcsolatos 

ügyekre

A megfelelő területeken működő 

más nemzetközi szervezetekkel vagy 

szervekkel egyeztessen az átfedések 

és párhuzamosságok elkerülése érde-

kében.

Az Eurojust által Athénban rendezett, a cyber-bűnözés 

témakörével foglalkozó stratégiai értekezleten a tag-

államok képviselői – ideértve a cyber-bűnözés elleni 

kontaktpontokat –, az Egyesült Államok, az Európai 

Bizottság, az UNODC, az Európai Tanács, az Europol 

és a Cybex képviselői foglalkoztak a cyber-bűnözéssel 

kapcsolatos témakörökkel. Az értekezlet lehetővé tette, 

hogy a résztvevők nagyobb betekintést nyerjenek az 

Európai Tanács útmutatása alapján felállított 24/7 háló-

zat létezésébe, szervezetébe és célkitűzéseibe, valamint 

az Eurojust cyber-bűnözéssel kapcsolatos ügyekben 

nyújtott kiegészítő tevékenységébe.

Az Eurojust gyermekvédelmi kontaktpontjának sze-

repét az Eurojust 2008-ban határozta meg azzal a 

szándékkal, hogy szoros együttműködést alakítson ki 

más illetékes, a gyermekvédelem területén működő 

szervezetekkel és szervekkel. A kontaktpont felvette a 

kapcsolatot az Europollal, az Interpollal, az UNODC-kal, 

a Bizottsággal és a gyermekek interneten történő keres-

kedelmi célú szexuális kizsákmányolása ellen küzdő 

Érintettek Európai Koalíciójával. 

Harmadik országok Fejlessze tovább kapcsolatait, és 

kössön harmadik országokkal olyan 

együttműködési megállapodásokat, 

amelyek többek között egyértelműen 

rendelkeznek az adatvédelemről.

Együttműködési megállapodásokat kötöttünk Svájccal 

és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal 2008 

novemberében.

Az Eurojust az Egyesült Államokkal és a Bizottsággal 

együtt szemináriumot rendezett 2008 novemberében a 

jogsegélykérelmekkel és kiadatásokkal kapcsolatos, az 

EU és az Egyesült Államok közötti egyezmények hatály-

balépésének előkészületeiről.

Az Orosz Föderációval a tárgyalások folyamatban van-

nak, júliusban találkozóra is sor került.  

A tárgyalások Ukrajnával félbeszakadtak az elégtelen 

adatvédelmi jogi szabályozás miatt. 

Koreából és Ukrajnából fogadtunk ügyészeket, 

akik hosszabb tanulmányi látogatásra érkeztek az 

Eurojusthoz.

Lichtenstein, Montenegró, a Zöldfoki Köztársaság, 

Szerbia és Izrael fejezte ki szándékát együttműködési 

megállapodásokról való tárgyalások iránt.  

Együttműködési megállapodások hivatalos tárgyalá-

sainak megkezdése szándékával a következő orszá-

gok képviselői tettek tanulmányi látogatásokat az 

Eurojustnál: Moldova, Montenegró, Liechtenstein, Zöld-

foki Köztársaság. Ezek az országok már szerepelnek a 

2009-es tárgyalási prioritási listán.  
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Témakör Az	Eurojustnak	címzett	
iránymutatás/feladat

A	végrehajtás	állapota

A meglévő kapcsolatok erősítése céljából az együttmű-

ködés fokozódott Bosznia-Hercegovinával.

Az Eurojust taktikai értekezletet szervezett az euro-

mediterrán partnerség országainak, hogy elősegítse az 

igazságügyi együttműködés hatékonyabbá tételét, és az 

euro-mediterrán partnerség országait Eurojust kontakt-

pontok kinevezésére ösztönözze.

Eurojust – OLAF Munkavégzési megállapodás megkö-

tése az OLAF-fal.

2008 szeptemberében aláírásra került az együttmű-

ködés gyakorlati megoldásairól szóló megállapodás az 

Eurojust és az OLAF között.

Információcsere az 

Eurojust és az Europol 

között

Fokozzák az információcserét. Az Europol analitikus munkafájljaival kapcsolatos és 

általában a két szervezet közötti fokozott együttmű-

ködés mellett, a 2008 júniusában jóváhagyott tanácsi 

nyilatkozatot követően az EU Elnökség az Eurojust és 

az Europol képviselőiből egy munkacsoportot állított fel 

annak érdekében, hogy még inkább javítsa a két szer-

vezet együttműködését, különösen az Europol analitikus 

munkafájljai kapcsán, az együttműködési megállapodás 

módosításával. A két szervezet közös munkája egy 

közös szövegtervezetet és magyarázó jegyzeteket ered-

ményezett a munkacsoport számára. 

Az Eurojustnak az Europol analitikus munkafájljai kap-

csán folytatott tevékenységét illetően, egy, a jelenlegi 

jogi kereteken és gyakorlati tapasztalatokon alapuló 

közös útmutató került felvázolásra.  

Ezen túlmenően meghatároztuk a legjobb gyakorlatot 

az Eurojust belső szervezete számára, a kontaktpon-

tok kijelölését és az Europol analitikus munkafájlokkal 

kapcsolatos információk kezelését az Eurojust szakértői 

által. 

A biztonságos kommunikációs kapcsolat kiépült és meg-

indult az operatív, stratégiai és technikai információk 

cseréje az Europol-Eurojust egyezmény alapján.

Eurojust – EJN Tevékenységeik jobb összehangolása 

érdekében tagállami szinten tovább 

kell fejleszteni a kapcsolatokat. 

Az új Eurojust Határozat többek között magában fog-

lalja a nemzeti Eurojust koordinációs rendszerek felál-

lítását, hogy erősödjön a kapcsolat az Eurojusttal és az 

EJN-nel, valamint fejlődjön tevékenységük koordinálása 

a komplementaritás alapelvére építve, valamint elkerül-

jék az átfedéseket. 

Európai elfogatópa-

rancs (EAW)

Az európai elfogatóparancsokra 

vonatkozó határidők megsértéséről a 

tagállamoktól kapott adatokat és az 

elemzést foglalja bele az éves jelen-

tésbe.

Statisztikai adatot gyűjtöttünk az európai elfogatópa-

rancsok végrehajtásával kapcsolatos ügyekről, valamint 

az Eurojustnak jelentett határidő túllépésekről.
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A Kollégium 2008–2009-re az alábbi stratégiai célkitű-

zéseket határozta meg:

1. A terrorizmussal kapcsolatos kérdéskörben biztosí-

tani kell, hogy:

• Az Eurojust hatékonyan tudja kezelni a terroriz-

mussal kapcsolatos konkrét ügyeket, kiépüljenek 

a megfelelő struktúrák annak érdekében, hogy az 

illetékes nemzeti hatóságok a vonatkozó tanácsi 

határozat alapján minden, terrorizmussal kapcso-

latos információt továbbítsanak az Eurojustnak.

• Az Eurojust képes legyen a terrorizmussal kap-

csolatos információk feldolgozására és kezelésé-

re

• Az Eurojust hozzá tudjon járulni a terrorizmus 

elleni politikák kidolgozásához.

2. A konkrét ügyekkel kapcsolatos tevékenységet 

hatékonyabbá kell tenni az alábbi megoldások segít-

ségével:

• szabványosított eljárások kidolgozása a konkrét 

ügyekkel kapcsolatosan

• a konkrét ügyek értékelési rendszerének kifej-

lesztése

• biztonságos mobil kommunikációs eszköz kifej-

lesztése

• a konkrét ügyek kezeléséhez stabil és biztonsá-

gos infokommunikációs háttértámogatás létreho-

zása 

• biztonságos adatátviteli kapcsolat létrehozása 

valamennyi tagállam nemzeti hatóságával

3. Növelni kell a tagállamok által az Eurojusthoz beter-

jesztett, bonyolult ügyek számát.

4. Valamennyi tagállamot meg kell győzni arról, 

hogy nemzeti tagja részére megfelelő támogatást kell 

nyújtania ahhoz, hogy a nemzeti tag el tudja látni a 

konkrét ügyekkel és más tevékenységével kapcsolatos 

feladatait.

5. Az Eurojust és az EJN, Europol és OLAF közötti kap-
csolatok erősítését és fejlesztését folytatni kell.

6. Legalább három hivatalos együttműködési megál-
lapodást szükséges kötni nem EU-tagállamokkal és 
nemzetközi szervezetekkel, továbbá erősíteni kell az 
együttműködést a tagállamok és nem EU-tagállamok 
között.

Az előző fejezetekben az Eurojust már beszámolt a 
fenti területeken 2008 során elért eredményekről.  

Az elektronikus ügykezelő rendszer (CMS) fejlesztése, 
a tagállamokkal való biztonságos e-mail kapcsolat 
kiépítése, és a videokonferencia rendszer felállítása 
mind hozzájárult a többi cél megvalósításához. 

Ezen túlmenően az Eurojust megerősítéséről szóló 
új tanácsi határozat hatékonyabbá teszi majd az 
Eurojustot, és ugyanakkor szilárd alapot biztosít ezen 
célkitűzések további teljesítéséhez. 

Az új Eurojust Határozat többek között elősegíti a 
hatékonyabb információcserét, megerősíti a nemzeti 
tagok és a Kollégium hatáskörét, fokozza az együtt-
működést a nemzeti hatóságokkal és az Európai 
Igazságügyi Hálózat (EJN) kontaktpontjaival, illetve 
harmadik országokkal, és más EU szervekkel és háló-
zatokkal, különösen az EJN-nel, az Europollal, és az 
OLAF-fal.  

A 2002-es Eurojust Határozat és az Eurojust meg-
erősítéséről szóló új tanácsi határozat teljeskörű 
végrehajtása szilárd alapot biztosít majd az Eurojust 
számára, hogy hatékonyabb szerepet tölthessen be 
a nemzeti hatóságok tevékenységének segítésében 
a súlyos, határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem 
terén, valamint elősegíti a 2008-ra és 2009-re kitűzött 
célok elérését.  

Az elkövetkező évek célkitűzéseit a 2010–2014-re 
vonatkozó áttekintésbe fogjuk beépíteni, a hangsúly 
elsősorban az új Eurojust Határozat végrehajtására 
kerül.
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Jozias van Aartsennek, Hága polgármesterének az Eurojustnál 

tett látogatása

Jo Vandeurzen belga igazságügyminiszternek az Eurojustnál 

tett látogatása

A balti államok államügyészeinek látogatása (balról jobbra): 

Gunãrs Bundzis; Janis Maizitis, Lettország államügyésze; 

Norman Aas, Észtország államügyésze; Raivo Sepp; Laima 

Čekelienė és Algimantas Valantinas, Litvánia államügyésze
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F Ü G G E L É K 	 1	 	
Az	Eurojust	küldetése,	 feladatai	és	struktúrája	 	
(a	2002/187/IB	tanácsi	határozatnak	megfelelően)

Küldetés és feladatok

Az Eurojust abból a célból létrehozott igazságügyi 

együttműködési szerv, hogy segítse a biztonság magas 

szintjének megvalósítását a szabadság, biztonság és 

jog térségén belül. A tamperei Európai Tanács (1999. 

október 15–16.) határozata eredményeként jött létre 

annak érdekében, hogy a több tagállamot érintő, 

súlyos bűncselekmények elleni küzdelmet elősegítse 

azáltal, hogy megkönnyíti a tagállamokban a nyomo-

zások és a büntetőeljárások optimális összehangolását 

az alapvető jogok és szabadságok teljes tiszteletben 

tartása mellett.

2000. december 14-én az Európai Unió Tanácsa hivata-

losan is létrehozta az igazságügyi együttműködés ide-

iglenes egységét, a „Pro-Eurojustot”. Ügyészek vala-

mennyi tagállamból különböző koncepciókat vázoltak 

és teszteltek, hogy a súlyos bűncselekmények elleni 

küzdelmet elősegítsék az EU-n belüli nyomozások és a 

büntetőeljárások koordinálásának megkönnyítésével.

A Pro-Eurojust 2001. március 1-jén kezdte meg műkö-

dését. Az Eurojustot a 2002. február 28-i Határozat 

állította fel jogi személyiséggel rendelkező EU szerv-

ként (lásd A Tanács 2002. február 22-i határozata 

(2002/187/IB) a bűnözés súlyos formái elleni fokozott 

küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról). Az 

Eurojust az első állandó szervezet, amelyet az európai 

jogi térségben az igazságügyi együttműködésre hoz-

tak létre, s amelyet az EU általános költségvetéséből 

finanszíroznak.

Az Eurojust adatvédelmét egy független, adatvédel-

mi közös felügyelő testület (JSB) felügyeli, hogy a 

személyes adatok kezelése az Eurojust Határozattal 

összhangban történjen. Elbírálja továbbá a személyek 

által a személyes adatokhoz való hozzáférés céljából 

benyújtott fellebbezéseket.

Az Eurojust ösztönzi és előmozdítja a tagállamokban 

a nyomozások és a büntetőeljárások összehangolását 

a tagállamok illetékes hatóságai között, és fejleszti a 

tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködést, 

különösen a nemzetközi jogsegély és a kiadatási kérel-

mek teljesítésének előmozdítása által. Az Eurojust más 

módon is támogatja a tagállamok illetékes hatóságait 

a határokon átnyúló bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozások és büntetőeljárások hatékonyabbá tétele 
céljából.

Tagállami kérésre az Eurojust az adott tagállamot és 
egy nem EU-tagállamot érintő nyomozást vagy ügyészi 
eljárást is segíthet, amennyiben a nem EU-tagállammal 
hatályos együttműködési egyezménye van, vagy alap-
vető érdek fűződik az ilyen segítségnyújtáshoz.

Az Eurojust hatásköre ugyanazokra a bűncselekmény-
típusokra terjed ki, amelyekre az Europolé, így a 
terrorizmusra, a kábítószerkereskedelemre, az ember-
kereskedelemre, a pénzhamisításra, a pénzmosásra, 
a számítógépes bűncselekményekre, a tulajdon vagy 
köztulajdon elleni bűncselekményekre, ideértve a csa-
lást és a korrupciót is, az Európai Közösség pénzügyi 
érdekeit  érintő bűncselekményekre, a környezetvé-
delmi bűncselekményekre és a bűnszervezetben való 
részvételre. Tagállami kérésre az Eurojust más típusú 
bűncselekményekben is segítheti a  nyomozást és az 
ügyészi eljárást.

Az Eurojust az alábbiakat kérheti az érintett tagállam-
ok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól:

—  konkrét cselekmények tekintetében a nyomozás 
vagy büntetőeljárás elrendelését;

— az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai közötti koordinációt;

— annak elfogadását, hogy egyikük kedvezőbb 
helyzetben lehet az adott cselekményekkel kap-
csolatban a büntetőeljárás megindítása terén;

— közös nyomozócsoport létrehozását; vagy

— az Eurojust feladatainak ellátásához szükséges 
információ rendelkezésére bocsátását.

Ezen túlmenően az Eurojust:

— biztosítja, hogy az érintett tagállamok illetékes 
hatóságai tájékoztassák egymást a tudomásukra 
jutott nyomozásokról és büntetőeljárásokról;

— a tagállamok illetékes hatóságainak segítséget 
nyújt a nyomozás és büntetőeljárás lehető leg-
megfelelőbb összehangolásához;
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— elősegíti az illetékes nemzeti hatóságok együtt-
működésének javítását, különösen az Europol 
elemzései alapján;

— együttműködik és konzultál az Európai 
Igazságügyi Hálózattal (EJN), igénybe veszi a 
Hálózat dokumentációs adatbázisát, és hozzájá-
rul annak javításához;

— céljaival összhangban, az illetékes hatóságok 
közötti együttműködés és koordináció javítá-
sa érdekében jogsegélykérelmeket továbbíthat, 
amennyiben: (i) azokat egy tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága terjeszti elő, (ii) az adott 
hatóság konkrét ügyben folytatott nyomozását 
vagy büntetőeljárását érintik, (iii) az összehan-
golt fellépés céljából beavatkozásra van szük-
ség;

— segítheti az Europolt, többek között az Europol 
elemzéseire támaszkodó vélemények kifejtésé-
vel; és

— logisztikai támogatást nyújthat, például fordítást, 
tolmácsolást és koordinációs értekezletek szerve-
zését.

Feladatai teljesítése érdekében az Eurojust szo-
ros kapcsolatot tart fenn az EJN-nel, az Europollal, 
az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF), és az 
összekötő magisztrátusokkal. A Tanács által jóváha-
gyott együttműködési egyezményeket köthet nem 
EU-tagállamokkal és nemzetközi szervezetekkel vagy 
szervekkel az információcsere érdekében, vagy össze-
kötő tisztviselők vagy összekötő bírák és ügyészek 
kiküldéséről.

Struktúra

Az Eurojust 27 nemzeti tagból áll. Minden egyes tagál-
lam egy nemzeti tagot delegál, aki lehet bíró, ügyész 
vagy ezeknek megfelelő hatáskörrel rendelkező rend-
őrtiszt, a tagállam jogrendszerétől függően.

Valamennyi nemzeti tag státuszát a kinevező tagállam 
nemzeti jogalkotása szabályozza, amely hivatali idejü-
ket, a nemzeti tagokra ruházott hatáskörök természe-
tét és terjedelmét is meghatározza.

Számos tagállam helyetteseket és asszisztenseket is 
kinevezett a nemzeti tag munkájának segítésére és 
helyettesítésére. Egyes nemzeti tagokat a konkrét 
büntetőügyek intézésében nemzeti hatóságuk által 
Hágába kiküldött nemzeti szakértő támogat, aki segít-
heti a nemzeti tag munkáját. A kiküldött nemzeti szak-
értők EU alkalmazottak, és mint ilyenek az Eurojust 
adminisztrációjához tartoznak, noha szorosan együtt-
működnek a nemzeti tagokkal.

A nemzeti tagok alkotják az Eurojust Kollégiumát, 
amely az Eurojust szervezetéért és tevékenységéért 
felelős. Az Eurojust feladatait egy vagy több nemzeti 
tagon keresztül, vagy Kollégiumként látja el.

A Kollégium munkáját az adminisztratív személyzet segíti. 
Az adminisztratív igazgató felelős az Eurojust napi szintű 
adminisztrációjáért, valamint a személyzeti irányításért.

Az Eurojust tizenhárom teamből és két tanácsadó egy-
ségből (a cyber-bűnözés, illetve a futball-huliganizmus 
témakörében) álló rendszert épített ki, amely egyrészt 
elősegíti, hogy a nemzeti tagok a legjobban kihasznál-
hassák idejüket, képességeiket és erőforrásaikat a gyors 
döntéshozatal érdekében, másrészt pedig rugalmasan 
alkalmazkodik a szervezet változó méretéhez és fel-
építéséhez. Ez a struktúra lehetővé teszi a Kollégium 
tagjainak, hogy kis csoportokban dolgozhassanak együtt 
speciális témakörökkel és problémákkal kapcsolatosan.

A teamek specializált munkacsoportok, amelyek 
a Kollégium tagjainak széleskörű tapasztalatából és 
szakértelméből merítenek a különféle politikák és a 
gyakorlati kérdések megoldásának kidolgozásában a 
döntéselőkészítési fázisban. A teamek beszámolnak, és 
javaslatokat tesznek a Kollégiumnak, amely a végső 
döntéshozó szerv.

A teamek nemzeti tagokból, asszisztensekből és kikül-
dött nemzeti szakértőkből állnak, továbbá adminisztra-
tív személyzet segíti őket.

Az Eurojust gyermekvédelmi kontaktpontjának fel-
adatkörét a Kollégium 2008 januárjában elfogadta 
(lásd 2. fejezet).



57

F Ü G G E L É K 	 2

Nemzeti	szekciók

Belgium

Michèle Coninsx a Kollégium alelnöke és Belgium nemzeti tagja, ügyész. 2001 márciusában 
csatlakozott a Pro-Eurojusthoz.

Bulgária

Mariana Ilieva Lilova Bulgária nemzeti tagja, ügyész. 2007 márciusában csatlakozott az 
Eurojusthoz.

Cseh	Köztársaság

Pavel Zeman a Cseh Köztársaság nemzeti tagja, ügyész. 2004 májusa óta Eurojust nemzeti 
tag.

Anna Richterová a Cseh Köztársaság helyettes nemzeti tagja, ügyész. Az Eurojusthoz 2008 
októberében csatlakozott.

Alice Havliková a Cseh Köztársaság kiküldött nemzeti szakértője, ügyész. Az Eurojusthoz 
2008 októberében csatlakozott.

„Az Eurojust az egyes tagállamok által jogrendszerük-
nek megfelelően kinevezett egy-egy nemzeti tagból áll, 
akik bírák, ügyészek vagy velük azonos jogosultságok-
kal rendelkező rendőrtisztek.” 

Az alábbi beosztások az Eurojust Határozat 2. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően felsorolt funkciókra 
utalnak. A nemzeti tagokról, helyetteseikről és asszisz-
tenseikről további információk találhatók honlapunkon: 
www.eurojust.europa.eu 
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2008-ban távoztak az Eurojusttól

Jaroslava Novotná a Cseh Köztársaság helyettes nemzeti tagja volt ügyészként 2007 márci-
usától 2008 szeptemberéig.

Katerine Weissová 2008 júniusától 2008 szeptemberéig volt a Cseh Köztársaság kiküldött 
nemzeti szakértője ügyészként. 

Jana Zezulová 2008 januárjától 2008 májusáig volt a Cseh Köztársaság kiküldött nemzeti 
szakértője ügyészként. 

Dánia

Lennart Hem Lindblom Dánia nemzeti tagja, ügyész. 2006 szeptemberében csatlakozott az 
Eurojusthoz.

Németország

Michael Grotz Németország nemzeti tagja, ügyész. 2007 októberétől nevezték ki az 
Eurojusthoz. 

Benedikt Welfens Németország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2006 októberében került az 
Eurojusthoz. 
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Jörg Schröder Németország nemzeti tagjának asszisztense is, ügyész. 2008 januárjában csat-
lakozott az Eurojusthoz.

Veronika Keller Németország kiküldött nemzeti szakérője, ügyészként. 2008 februárjában 
delegálták az Eurojusthoz.  

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Susanne Stotz Németország nemzeti tagjának asszisztense volt 2005. januártól 2008 janu-
árjáig, bíróként. 

Észtország

Raivo Sepp a Kollégium alelnöke és Észtország nemzeti tagja, ügyész. 2004 májusától nevez-
ték ki az Eurojusthoz. 

Laura Vaik Észtország kiküldött nemzeti szakértője, ügyész. 2008 márciusa óta tevékenykedik 
az Eurojustnál.  

Írország

Jarlath Spellman Írország nemzeti tagja, ügyész. 2005 júniusában került az Eurojusthoz.
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Görögország

Lampros Patsavellas Görögország nemzeti tagja, ügyész. 2005 júniusában csatlakozott az 
Eurojusthoz. 

Efstathios Tsirmpas Görögország kiküldött nemzeti szakértője, vámtisztviselő. 2008 novem-
berében került az Eurojusthoz.  

Spanyolország

Juan Antonio García Jabaloy Spanyolország nemzeti tagja, ügyész. 2006 októberétől tevé-
kenykedik az Eurojustnál.

María Teresa Gálvez Díez 2008 októbere óta Spanyolország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 
2008 júniusáig kiküldött nemzeti szakértőként tevékenykedett. 2003 novemberében delegálták 
az Eurojusthoz.

Santiago García-Noblejas Spanyolország kiküldött nemzeti szakértője, rendőrtiszt. 2008 
májusában csatlakozott az Eurojusthoz.

Franciaország

Gérard Loubens Franciaország nemzeti tagja, ügyész. 2008 augusztusában nevezték ki az 
Eurojusthoz.

Marie-José Aube-Lotte Franciaország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2006 szeptembere óta 
tevékenykedik az Eurojustnál. 
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Alain Grellet Franciaország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2007 szeptemberében került az 
Eurojusthoz.

Anne Delahaie Franciaország nemzeti tagjának asszisztense, jogász. 2001 júniusában csatla-
kozott a Pro-Eurojusthoz.

2008-ban távoztak az Eurojusttól

François Falletti 2008 júliusáig Franciaország nemzeti tagja volt, ügyészként. 2004 szeptem-
berében csatlakozott az Eurojusthoz.

Marie-Pierre Falletti 2008 júliusáig Franciaország nemzeti tagjának asszisztense volt, jogász-
ként. 2004 szeptembere óta tevékenykedett az Eurojustnál. 

Olaszország

Carmen Manfredda Olaszország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2004 áprilisában került az 
Eurojusthoz. 

Filippo Spiezia Olaszország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2007 decemberétől tevékenyke-
dik az Eurojustnál. 

Cristiano Ripoli Olaszország kiküldött nemzeti szakértője 2007 novembere óta, rendőrtiszt-
ként.  
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2008-ban távoztak az Eurojusttól

Cesare Martellino Olaszország nemzeti tagja volt 2008 júniusáig, ügyészként. 2002 júniusá-
ban csatlakozott az Eurojusthoz.

Ciprus

Katerina Loizou Ciprus nemzeti tagja, ügyész. 2004 szeptemberétől nevezték ki az 
Eurojusthoz. 

Lettország

Gunãrs Bundzis Lettország nemzeti tagja, ügyész. 2004 áprilisában került az Eurojusthoz. 

Dagmara Fokina Lettország nemzeti tagjának asszisztense, ügyész. 2004 áprilisában csatla-
kozott az Eurojusthoz. 

Litvánia

Laima Čekelienė Litvánia nemzeti tagja, ügyész. 2008 márciusában csatlakozott az 
Eurojusthoz.

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Tomas Krusna Litvánia nemzeti tagja volt 2008 márciusáig, ügyészként. 2006 júliusától 
nevezték ki az Eurojusthoz.
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Luxemburg

Carlos Zeyen Luxemburg nemzeti tagja, ügyész. 2006 szeptemberében került az 
Eurojusthoz.

Magyarország

Lévai Ilona Magyarország nemzeti tagja, ügyész. 2004 májusában csatlakozott az 
Eurojusthoz. 

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Garamvölgyi Balázs Magyarország kiküldött nemzeti szakértője volt 2008 júliusától 2008 
decemberéig, ügyészként.  

Málta

Donatella Frendo Dimech Málta nemzeti tagja, ügyész. 2004 júniusa óta tevékenykedik az 
Eurojustnál. 

Hollandia

Arend Vast Hollandia nemzeti tagja, ügyész. 2007 júniusában nevezték ki az Eurojusthoz. 
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Jolien Kuitert Hollandia helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2002 júniusától 2008 júniusáig 
helyettes nemzeti tag volt, majd 2008 októberében ismét csatlakozott az Eurojusthoz ugyan-
ebben a minőségben. 

Thea Warmerdam Hollandia nemzeti tagjának asszisztense, jogi asszisztens. 2008 áprilisa óta 
tevékenykedik az Eurojustnál.

Willette Smeenk Hollandia nemzeti tagjának asszisztense, ügyész. 2008 októberében csatla-
kozott az Eurojusthoz.

Ausztria

Ursula Koller Ausztria nemzeti tagja, bíró. 2005 decemberében csatlakozott az Eurojusthoz.

Ulrike Kathrein Ausztria helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2008 decembere óta tevékenykedik 
az Eurojustnál.

Lisa Horvatits Ausztria nemzeti tagjának asszisztense, jogász. 2008 márciusában csatlakozott 
az Eurojusthoz.

Lengyelország

Mariusz Skowroński Lengyelország nemzeti tagja, ügyész. 2005 decembere óta tevékenyke-
dik az Eurojustnál.
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Portugália

José Luís Lopes da Mota a Kollégium elnöke és Portugália nemzeti tagja, ügyész. 2001 már-
ciusában csatlakozott a Pro-Eurojusthoz.  

António Luís Santos Alves Portugália helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2004 áprilisában csat-
lakozott az Eurojusthoz.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra Portugália kiküldött nemzeti szakértője, 
ügyész. 2007 októberében delegálták az Eurojusthoz.

Románia

Elena Dinu Románia nemzeti tagja, ügyész. 2007 januárjától nevezték ki az Eurojusthoz. 2006 
szeptemberében csatlakozott az Eurojusthoz összekötő magisztrátusként. 

Szlovén	Köztársaság

Malči Gabrijelčič a Szlovén Köztársaság nemzeti tagja, ügyész. 2005 júliusa óta tevékenyke-
dik az Eurojustnál.

Gregor Žika Ševo a Szlovén Köztársaság kiküldött nemzeti szakértője, bíró. 2008 júliusában 
csatlakozott az Eurojusthoz.
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2008-ban távoztak az Eurojusttól

Jaka Brezigar a Szlovén Köztársaság kiküldött nemzeti szakértője volt 2008 januárjától 2008 
júliusáig, bíróként. 

Szlovák	Köztársaság

Ladislav Hamran a Szlovák Köztársaság nemzeti tagja, ügyész. 2007 szeptemberében csat-
lakozott az Eurojusthoz.

Ladislav Majerník a Szlovák Köztársaság kiküldött nemzeti szakértője, ügyész. 2008 októbere 
óta tevékenykedik az Eurojustnál.

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Jana Kopernická a Szlovák Köztársaság kiküldött nemzeti szakértője volt 2008 júniusától 
2008 szeptemberéig, ügyészként. 

Finnország

Ritva Sahavirta Finnország nemzeti tagja, ügyész. 2008 augusztusától nevezték ki az 
Eurojusthoz.

Maarit Loimukoski Finnország nemzeti tagja volt 2004 augusztusától 2008 júliusáig, majd 
2008 augusztusában ismét csatlakozott az Eurojusthoz helyettes nemzeti tagként; ügyész.  
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Kaj Björkqvist Finnország nemzeti tagjának asszisztense, rendőrtiszt. 2008 decembere óta 
tevékenykedik az Eurojustnál.

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Taina Neira Finnország helyettes nemzeti tagja volt 2007 decemberétől 2008 júliusáig, 
rendőrtisztként.

Svédország

Ola Laurell Svédország nemzeti tagja, ügyész. 2007 szeptemberében csatlakozott az 
Eurojusthoz.

Annette von Sydow Svédország helyettes nemzeti tagja, ügyész. 2005 szeptemberétől nevez-
ték ki az Eurojusthoz.

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Leif Görts Svédország kiküldött nemzeti szakértője volt 2008 januárjától decemberéig, 
ügyészként.

Egyesült	Királyság

Aled Williams az Egyesült Királyság nemzeti tagja, ügyész. 2006 júliusa óta tevékenykedik 
az Eurojustnál.
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Phil Hicks az Egyesült Királyság nemzeti tagjának asszisztense, ügyész. 2006 júniusában 
csatlakozott az Eurojusthoz.

Vincent Lunny az Egyesült Királyság nemzeti tagjának asszisztense, ügyész. 2008 augusztusa 
óta tevékenykedik az Eurojustnál.

Janine Wood az Egyesült Királyság kiküldött nemzeti szakértője, ügyész. 2008 novemberében 
delegálták az Eurojusthoz.

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Lynne Barrie az Egyesült Királyság nemzeti tagjának asszisztense volt 2007 októberétől 2008 
augusztusáig, ügyészként. 

Adminisztratív	igazgató

Jacques Vos megbízott adminisztratív igazgató 2008 májusa óta. 

2008-ban távoztak az Eurojusttól

Ernst Merz adminisztratív igazgató 2008 májusában távozott az Eurojusttól.  
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Harmadik	államok	az	Eurojustnál

Összekötő	ügyészek

Norvégia

Kim Sundet Norvégia összekötő ügyésze az Eurojustnál 2007 januárja óta.

Amerikai	Egyesült	Államok

Mary Lee Warren az Egyesült Államok összekötő ügyésze 2007 augusztusa óta.
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EU – USA szeminárium az EU és az USA közti 

megállapodásokról a hollandiai Zoetermeerben

Stratégiai értekezlet a cyber-bűnözésről, Athén, 

Görögország

Marketing szeminárium, York, Egyesült Királyság

Stratégiai értekezlet az emberkereskedelemről és 

a tanúvédelemről, Portorož, Szlovénia
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