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ELŐSZÓ

„Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekben és különös figyelemmel a cybercrime-ra” című projekt az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) HERCULE III (2014–2020) „Legal Training and Studies 2017”
programja keretében valósult meg. A projekt a Miskolci Egyetem koordinálásával és
hat uniós tagállam (Ausztria, Görögország, Olaszország, Magyarország, Németország,
Románia) elméleti és gyakorlati szakembereinek bevonásával 2018 januárjában vette
kezdetét.
A projekt keretein belül négy rendezvény került megszervezésre: egy nyitókonferencia, amelynek témája „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme
– alapvetések és speciális kérdések”, két workshop, és egy projektzáró Téli Akadémia
„Aktuális kérdések és válaszok az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelméről” címmel.
Ez a kötet a projekt eredményeit tartalmazza, valamint a nemzetközi konferenciák
és workshopok előadásainak szerkesztett változatait. A kötet szerkezetének kialakításánál figyelembe vettük a nemzetközi konferenciák és workshopok alkalmával megfogalmazott megállapításokat. Ennek megfelelően a kötet öt fő részre tagolódik: Az első
rész az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének általános kérdéseivel
foglalkozik. A második és harmadik rész az uniós csalást (különösen az áfacsalásokat)
és az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő más bűncselekményeket (pénzmosás és
korrupció) elemzi a tagállamok (Ausztria, Németország, Görögország, Magyarország,
Olaszország, Románia) büntetőjogi rendszerében. A projektben részt vevő tagországok sorrendjénél az angol verzióhoz igazodtunk. Az „országjelentésben” a szerzők
mindazokat az elméleti és gyakorlati problémákat megvizsgálták, amelyek az adott
tagállamban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatban felmerülnek. Ebben a kontextusban nagy jelentőséget tulajdonítottunk azoknak az előadásoknak, amelyek a különböző tagállamokban érvényesülő jó gyakorlatokat mutatták be.
A kötet negyedik része az EU pénzügyi érdekeivel összefüggésben több horizontális
témakört is érint, úgymint a criminal compliance, a cybercrime, a kriminológiai és
büntetőeljárási témakörök. Ez a rész foglalkozik az Európai Ügyészség felállításával
is. Az ötödik rész tartalmazza a kutatások eredményeként levont összegzéseket és javaslatokat.
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A kötetet az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében érdekelt valamennyi
elméleti és gyakorlati szakember számára ajánljuk. Reméljük, hogy ez a szakkönyv az
olvasók mindennapi munkájához is hozzá tud járulni és a jogi oktatásban is felhasználható forrásként kerülhet alkalmazásra.
Miskolc, 2019. június
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A szerkesztők

BEVEZETÉS

„Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekben és különös figyelemmel a cybercrime-ra” című projekt általános célkitűzése
az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a csalás, a korrupció és más, az Unió
pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenységek megelőzése és leküzdése. A projekt
az ezekkel kapcsolatban kialakult új gyakorlati kihívásokra – így például a kiberbűnözésre – is válaszokat kívánt adni.
A fent említett általános célkitűzéssel összhangban a projekt konkrét céljai a következők voltak:
– konferenciák, workshopok, valamint képzések szervezése révén a jogászi hivatásrend azon képviselői figyelmének felkeltése és erősítése a téma iránt, akik az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében különösen érintettek;
– a gyakorlati és elméleti szakemberek közötti együttműködés fejlesztése;
– a projektben részt vevő tagállamok jogi szabályozásának és gyakorlatának összehasonlító elemzése;
– információk és jó gyakorlatok cseréje;
– az eredmények jogászképzésben történő felhasználása;
– az Európai Ügyészség és a kimaradó tagállamok közötti kapcsolat megvizsgálása
és a témával kapcsolatos tudatosság előmozdítása.
A projekt keretében négy rendezvény került megszervezésre. A projekt nyitókonferenciáját 2018. március 23–24-én, a Miskolci Egyetemen rendezték meg „Az Európai
Unió pénzügyei érdekei büntetőjogi védelme – alapvetések és speciális kérdések” címmel. A konferencia célja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmével
kapcsolatos alapkérdések és speciális megjelenési formák gyakorlatközpontú megvitatása volt a tagállami jó gyakorlatok bemutatásán keresztül. A konferencia fókuszában a szűkebb értelemben vett uniós csalás fogalmi köréhez tartozó bűncselekmények
álltak, a cybercrime és a compliance témája horizontálisan jelent meg, amely témákra
az előadók elsősorban az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével összefüggésben kívántak rávilágítani. A konferencia aktualitása az volt, hogy az Európai Parlament és a
Tanács 2017-ben fogadta el az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről szóló új 2017/1371 irányelvet. Az úgynevezett PIF
irányelv, amelyet a tagállamoknak 2019. július 6-ig kell nemzeti jogrendszerükbe átültetniük, számos újítást vezetett be a korábbi szabályozáshoz képest. Ezért a konferencia egyik fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja az irányelv szabályait a tagállami
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szabályozások tükrében. A nyitókonferencán elhangzott előadások elérhetők a projekt
honlapján: https://hercule-uni-miskolc.hu.
A nyitókonferenciát követően két workshop került megrendezésre. Az első work
shopot, amelynek témája a korrupció és pénzmosás volt, a Bécsi Közgazdasági Egyetem és a Miskolci Egyetem projektmunkatársai szervezték meg 2018. július 2–4-én. A
második workshopot a Nagyváradi Egyetem Jogi Kara, valamint a Miskolci Jogi Kar
rendezte Nagyváradon 2018. október 29–31. között a héacsalás tárgyában. A workshopok lehetővé tették, hogy az érintett ország (Ausztria és Románia) gyakorló szakemberei megoszthassák tapasztalataikat.
A projekt záró rendezvényeként az „Aktuális kérdések és válaszok az Európai Unió
pénzügyi érdekei büntetőjogi védelméről” című Téli Akadémia 2019. február 14–16.
között került megrendezésre a Magyar Igazságügyi Akadémián (Budapest), a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért
Egyesület, Miskolci Egyetem Európai Büntetőjogi Kutatóközpontja és az Országos
Bírósági Hivatal szervezésében. A Téli Akadémiát Dr. Osztovits András, a Magyar
Igazságügyi Akadémia igazgatója, Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnöke, Dr. Bóka János, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi
igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára és Prof. Dr. Farkas Ákos projektvezető, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomány Karának volt dékánja nyitotta
meg. A Téli Akadémia résztvevői a Miskolci Egyetem, a Heidelbergi Egyetem, a Linzi
Egyetem és a Bécsi Közgazdasági Egyetem professzorai által aláírt igazolást kaptak.
Az előadásokról készített videófelvételek elérhetőek a projekt honlapján https://hercule-uni-miskolc.hu.
Összességében elmondható, hogy a mintegy száz fő részvételével megvalósuló záróesemény sikeresen zárult, rendkívül informatív és magas szakmai színvonalú előadásokat hallgattak a résztvevők, amelyek mindegyikét élénk szakmai diskurzus kísért.
Jól látható volt a témák komplexitása, hiszen különböző területeken tevékenykedő
elméleti és gyakorlati szakemberek fejthették ki véleményüket a konferencia témáiban. Meggyőződésünk, hogy a HERCULE Téli Akadémia elérte a célját és lehetőséget
teremtett a szakmai kérdések széles spektrumának elméleti és gyakorlatközpontú áttekintésére csakúgy, mint a kollegiális kapcsolatok kiépítésére és kötetlen eszmecserére.
Szeretnék köszönetet mondani a kötet társszerkesztőinek, Prof. Dr. Gerhard Dannecker egyetemi tanárnak és Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docensnek, valamint a
kötet technikai szerkesztőjének Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegédnek.
Miskolc, 2019. június
Prof. Dr. Farkas Ákos
projektvezető
Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomanyi Kar,
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület elnöke
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani az Európai Bizottságnak (OLAF), hogy
a HERCULE III program (2014–2020) “Legal Training and Studies 2017” kiírása
keretében benyújtott pályázatunkat támogatásban részesítette, amely lehetővé tette az
elméleti és gyakorlati szakemberek közötti gyümölcsöző eszmecserét, a tagállamok
jó gyakorlatainak megismertését és a tapasztalatok cseréjét az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmének területén. Meggyőződésünk, hogy mindez
hozzájárulhat az Unió pénzügyi érdekeinek hatékonyabb védelméhez és a tagállamok
közötti bizalom növeléséhez.
Köszönjük kooperációs partnereinknek a HERCULE III projektek keretében megszervezett rendezvényeken – a miskolci nyitókonferencián, a két workshopon (Bécsben, Nagyváradon) és a budapesti Téli Akadémián – való aktív részvételt és együttműködést, és azt, hogy hozzájárultak a projekt végső következtetéseinek és ajánlásainak
megfogalmazásához:
Ausztriából: Prof. Dr. Robert Kert intézetigazgató egyetemi tanár (Bécsi Közgazdasági Egyetem); Prof. Dr. Richard Soyer tanszékvezető egyetemi tanár (Linzi Egyetem); Dr. Stefan Schumann tanszékvezető-helyettes egyetemi docens (Linzi Egyetem)
Németországból: Prof. Dr. Gerhard Dannecker tanszékvezető egyetemi tanár
(Heidelbergi Egyetem)
Görögországból: Prof. Dr. Maria Kaiafa-Gbandi tanszékvezető egyetemi tanár
(Thesszaloniki Egyetem), Dr. Papakyriakou Theodoros egyetemi docens (Thesszaloniki Egyetem)
Magyarországról: Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (dr. Simonka Gábor főosztályvezető), Leitner Leitner Tax Advisory Partner Budapest (Siklós
Márta könyvvizsgáló, okleveles adószakértő), Országos Bírósági Hivatal (Dr. Handó
Tünde elnök), Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és
Vámigazgatósága (Weilandics Miklós elnök, Jármai Tamás osztályvezető), Legfőbb
Ügyészség (Prof. Dr. Polt Péter legfőbb ügyész)
Olaszországból: Dr. Vincenzo Carbone tudományos munkatárs (Nemzetközi Tanulmányok Egyeteme, Róma), ügyvéd (Római Ügyvédi Kamara)
Romániából: Prof. Dr. Valentin Mirisan egyetemi tanár, dékán (Nagyváradi Egyetem)
Köszönettel tartozunk továbbá Prof. Dr. Gerhard Danneckernek a Heidelbergi
Egyetemen tartott projektnyitó találkozóért és Prof. Dr. Robert Kertnek a bécsi work
shop megrendezésében való segítségért. Köszönjük Prof. Dr. Dieter Kindelnek a bécsi
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szakértőkkel való találkozó megszervezését, Prof. Dr. Valentin Mirisannak a nagyváradi workshop szervezésében való közreműködést, Dr. Handó Tündének (elnök,
Országos Bírósági Hivatal) és Dr. Osztovits Andrásnak (igazgató, Magyar Igazságügyi Akadémia) a Téli Akadémia közös megszervezéséért, valamint Dr. Kis Lászlónak
(osztályvezető) a szervezet támogatásáért és segítségéért.
Hálásak vagyunk az alábbi szakértőknek a HERCULE III projekt rendezvényein
tartott előadásokért és egyéb közreműködésért: Prof. Dr. Gabriele Aicher első főtanácsnok (Oszták Legfelsőbb Bíróság); Dr. Beata Baran PhD (Krakkói Jagelló Egyetem, Jogi és Közigazgatási Kar); Dr. Bóka János államtitkár (Igazságügyi Minisztérium); Mag. Dr. Christian Böhm bíró (Bécsi Regionális Büntető Bíróság); Prof. Dr.
Wolfgang Brandstetter alkotmánybíró (Osztrák Alkotmánybíróság) és tanszékvezető
(Bécsi Közgazdasági Egyetem), Ausztria volt igazságügyi minisztere; Prof. Dr. Jens
Bülte tanszékvezető egyetemi tanár (Mannheimi Egyetem); Dr. Diana Cirmaciu egyetemi docens, dékánhelyettes (Nagyváradi Egyetem); Radu Dacin ügyvéd (Bihar Megyei Ügyvédi Kamara); Carlos de Almeida Lemos ügyvéd (Portugál Ügyvédi Kamara); Diego di Guiseppe ügyvéd, kutató (Lisszaboni Autonóm Egyetem); Dr. Carmen
Adriana Domocos bíró, elnök (Bihar Megyei Bíróság); Dr. Erdős Éva tanszékvezető
egyetemi docens (Miskolci Egyetem); Dr. Farkas Krisztina delegált ügyész (Országos
Kriminológiai Intézet); Emanuela Furini tisztviselő (Olasz Adóhivatal, Lazio Regionális Igazgatóság, a Nagyvállalati Adófizetők Irodája); Dr. Gál Gábor versenytanácsi
tag (Gazdasági Versenyhivatal); Dr. Glaser Severin egyetemi docens (Bécsi Közgazdasági Egyetem); Prof. Dr. Görgényi Ilona intézetigazgató egyetemi tanár (Miskolci
Egyetem); Halász Viktor rendőr főhadnagy, főnyomozó (Nemzeti Nyomozóiroda); Dr.
Homonnai János ügyész (Legfőbb Ügyészség); Dr. Hornyák Szabolcs bíró (Országos Bírósági Hivatal); Dr. Horváth Péter bíró (Debreceni Ítélőtábla); Prof. Dr. David
Hummel egyetemi tanár, jogtanácsos (Európai Unió Bírósága); Prof. Dr. Dr. Dieter G.
Kindel ügyvéd, mediátor (Bécs); Dr. Oliver Landwehr vezető jogi és szakpolitikai tisztviselő (Európai Bizottság, OLAF); Alin Leucea ügyész (Románia); Dr. Madai Sándor
tanszékvezető egyetemi docens (Debreceni Egyetem); Dr. Cristian D. Mihes intézetigazgató egyetemi docens (Nagyváradi Egyetem); Dr. Ligia Valentina Mirisan oktató
(Nagyváradi Egyetem); Dr. Molnár Gábor Miklós bíró, kúriai tanácselnök (Kúria);
Dr. Christian Manquet főügyész (Ausztriai Igazságügyi Minisztérium); Dr. Péczeli
Ádám ügyész (Legfőbb Ügyészség); Dr. Pettkó-Szandtner Judit ügyvezető igazgató,
vezető jogtanácsos (UniCredit Bank Hungary Zrt.); Dr. Pfeifer Péter bíró (Veszprémi
Törvényszék); MMag. Eberhard Pieber főügyész (Bécs); Dr. Rácz Nóra adótanácsadó (LeitnerLeitner Partner Budapest); Dr. Franz Reger nyugalmazott főosztályvezető
(Ausztriai Pénzügyminisztérium); Prof. Dr. Róth Erika tanszékvezető egyetemi tanár
(Miskolci Egyetem); Dr. Kai Sackreuther ügyész (Mannheimi Ügyészség); Prof. Anne
Schneider tanszékvezető egyetemi tanár (Mannheimi Egyetem); Dr. Thomas Schröder
egyetemi tanársegéd (Heidelbergi Egyetem); Dr. Vanessa Seibel ügyész (Mannheimi
Ügyészség); Dr. Szabó Judit bíró (Fővárosi Törvényszék); Dr. Szabó Melinda ügyész
(Legfőbb Ügyészség); Dr. Codruta Tivadar csalás elleni nyomozó (Nemzeti Pénzügyi Csalás Elleni Igazgatóság); Dr. Tóth András őrnagy (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda); Dr. Polyxeni Tsouli ügyész
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(Thesszaloniki Bíróság); Claudia Warken kirendelt nemzeti szakértő (Európai Bizottság Migrációs és Belügyi Főigazgatósága).
Köszönöm a HERCULE angol nyevű kötetben megjelenő tanulmányok fordításában, valamint azok lektorálásában részt vevő kollégáim, doktoranduszok és joghallgatók áldozatos munkáját. A fordításában részt vettek a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karáról: Dr. Jacsó Judit projektkoordinátor, Dr. Udvarhelyi Bence projektkoordinátor, dr. Dornfeld László projektmunkatárs, Dr. Sántha Ferenc egyetemi
docens, Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs, Dr. Szekeres Bernadett tudományos segédmunkatárs, dr. Béres Nóra tanársegéd, dr. Kiss Lilla Nóra tudományos segédmunkatárs, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola PhD hallgatói:
dr. Halász Csenge, dr. Orosz Flóra és dr. Ritó Evelin, a Nagyváradi Egyetem Jogi
Karáról: Dr. Diana Cirmaciu egyetemi docens, Dr. Cristian Mihes egyetemi docens,
Tőtős Erzsébet jogász, továbbá miskolci joghallgatók: Bóta Áron, Csík Aurél, Fügedi
Anna, Hudák Tünde, Kardos Sára, Károlyi Fanni, Koncz Barbara, Laczik Anna, Mercz
Mónika, Prokopics Zsófia, Rási Viktória, Zelina Renáta. A lektorálásban közreműködtek: Dr. Jacsó Judit, Dr. Udvarhelyi Bence, Csemáné Dr. Váradi Erika, Dr. Sántha
Ferenc, dr. Dornfeld László, Dr. Sápi Edit.
Végül, de nem utolsósorban projektvezetőként szeretnék köszönetet mondani a
miskolci projektcsapatnak a projekt megvalósításáért folytatott lelkes és elkötelezett
munkájukért: a projekt koordinátorainak, Dr. habil. Jacsó Judit dékánhelyettes egyetemi docensnek és Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegédnek, a projektmunkatársaknak, Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docensnek és dr. Dornfeld László PhD
hallgatónak, továbbá az adminisztratív és pénzügyi asszisztenseknek, Molnárné Tóth
Veronikának, Mádainé Erdősi Krisztinának és Juhász Editnek, továbbá a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar programjainkon részt vevő valamennyi érdeklődő hallgatójának. Nagyon hálásak vagyunk a projekt eredményeinek közzétételéért
a Wolters Kluwer Hungary Kft.-nek, különösen Dr. Krizsán Brigittának.
Miskolc, 2019. június

Prof. Dr. Farkas Ákos
projektvezető
Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomanyi Kar,
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület elnöke
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Dr. Beata Baran
Egyetemi tanársegéd, Krakkói Jagelló Egyetem, Jogi és Közigazgatási Kar
Dr. Vincenzo Carbone
Egyetemi adjunktus, Nemzetközi Tanulmányok Római Egyeteme, ügyvéd, Római
Ügyvédi Kamara, kutató San Pio V Kutatóintézet
Dr. Diana Cîrmaciu
Egyetemi docens, dékánhelyettes, Nagyváradi Egyetem Jogi Kara
Csemáné Dr. Váradi Erika
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Prof. Dr. Gerhard Dannecker
Tanszékvezető egyetemi tanár, Heidelbergi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
dr. Dornfeld László
PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar; kutató, Mádl Ferenc
Összehasonlító Jogi Intézet
Prof. Dr. Farkas Ákos
Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, elnök, Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért
Dr. Farkas Krisztina
Kirendelt ügyész, Országos Kriminológiai Intézet
Emanuela Furini
Tisztviselő, Adóhivatal, Lazio Regionális Igazgatóság, a Nagyvállalati Adófizetők Irodája, Róma, Olaszország
dr. Gál Gábor
Gazdasági Versenyhivatal, Versenytanács tag
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Dr. Severin Glaser
Egyetemi docens, Bécsi Közgazdasági Egyetem, Ausztria
Halász Viktor
Rendőr főhadnagy, főnyomozó, Nemzeti Nyomozóiroda Kiberbűnözés Elleni Fő
osztály
Dr. Homonnai János
Osztályvezető ügyész, Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség
Dr. Horváth Péter
Bíró, Debreceni Törvényszék
Prof. Dr. David Hummel
Egyetemi tanár, Lipcsei Egyetem, Jogtanácsos Juliane Kokott főtanácsnok kabinetjében, az Európai Unió Bíróságánál, Luxemburg
Dr. habil. Jacsó Judit
Habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Jármai Tamás
Osztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési
Osztály 1.
Prof. Dr. Maria Kaiafa-Gbandi
Tanszékvezető egyetemi tanár, Thesszaloniki Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
Görögország
Prof. Dr. Robert Kert
Intézetvezető egyetemi tanár, Bécsi Közgazdasági Egyetem, Ausztria
Prof. Dr. Kerezsi Klára
Tudományos tanácsadó, főtanácsos, Országos Kriminológiai Intézet
Kó József
Tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Madai Sándor
Tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Cristian Miheş
Egyetemi docens, intézetigazgató, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar, Románia
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Dr. Ligia Valentina Mirișan
Egyetemi oktató, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar, Románia
Prof. Dr. Valentin Mirișan
Egyetemi tanár, Dekán, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar, Románia
Dr. Molnár Gábor Miklós
Kúriai tanácselnök bíró, Kúria
Dr. Theodoros Papakyriakou
Egyetemi docens, Thesszaloniki Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Görögország
Dr. Péceli Ádám
Ügyész, Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség
Dr. Pettkó-Szandtner Judit
Ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos, UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dr. Pfeifer Péter
Bíró, Veszprémi Törvényszék
Prof. Dr. Polt Péter
Tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi
Kar, Legfőbb ügyész
dr. Rácz Nóra
Adótanácsadó, a LeitnerLeitner Budapest partnere
Dr. Franz Reger
Nyugalmazott osztályvezető, Pénzügyi Büntetőjogi Osztály, Pénzügyminisztérium,
Ausztria
Kai Sackreuther
Ügyész, Mannheimi Ügyészség, Németország
Prof. Dr. Anne Schneider
Tanszékvezető egyetemi tanár, Mannheimi Egyetem, Németország
Dr. Stefan Schumann
Tanszékvezetőhelyettes egyetemi docens, Linzi Egyetem; ügyvéd (Müncheni Ügyvédi
Kamara)
Dr. Vanessa Seibel
Ügyész, Mannheimi Ügyészség, Németország
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Dr. Simonka Gábor
Főosztályvezető, Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (FIU), Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
Prof. Dr. Richard Soyer
Tanszékvezető egyetemi tanár, Linzi Egyetem
Dr. Szabó Judit
Bíró, megbízott büntető kollégiumvezető, Fővárosi Törvényszék
Dr. Tóth András
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Vámhivatal
Dr. Polyxeni Tsouli
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Dr. Udvarhelyi Bence
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Claudia Warken
Kirendelt nemzeti szakértő az Európai Bizottság Migrációs és Belügyi Főigazgatósága
számítógépes bűnözésért felelős egységhez
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I. RÉSZ
AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
BÜNTETŐJOGI VÉDELMÉT ÉRINTŐ
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

AZ EURÓPAI BÜNTETŐJOG FEJLŐDÉSÉNEK VÁZLATA
AZ 1990-ES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG
Prof. Dr. Farkas Ákos*

1.

Az európai büntetőjog fogalma

A nemzetközi szakirodalomban az európai büntetőjog fogalma két értelemben, egy
tágabb és egy szűkebb értelemben jelenik meg. A tágabb, többkomponensű fogalom
meghatározásánál az emberi jogok fejlődése képezi a kiindulási alapot.
A II. világháborút követően Európában a nemzeti büntetőjogok új elemekkel bővültek. Ezek között elsőként az emberi jogok erőteljes hatása volt a leginkább szembetűnő.
Az emberi jogok kikényszerítésének mechanizmusai több lépcsőben fejlődtek ki.
Az első lépcső, amikor az állam – többnyire az alkotmányban – polgárai számára deklarálja emberi és állampolgári jogait. A következő lépésben az állam megteremti azokat az intézményeket és eljárásokat, amelyek az állam polgárainak biztosítják azokat a
lehetőségeket, amelyeket akkor vehetnek igénybe, ha egy másik állampolgár megsérti
ezeket a jogokat. A harmadik lépcsőben az állam azt a lehetőséget teremti meg, hogy
polgárai belföldön ellene lépjenek fel, pereljék, ha az általa biztosított jogokat megsérti. Végül pedig az állam nemzetközi fórumok előtt is biztosítja alávetési nyilatkozattal
elismerve a nemzetközi fórum joghatóságát az ellene folyó perekben, ha megsérti a
polgárai számára nemzetközi egyezményekben biztosított emberi jogokat.
Ez utóbbi lehetőségek megalapozását szolgálta az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) keretében 1948. december 10-én létrejött Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata. Kiemelkedő mértékben járult hozzá az emberi jogok fejlődéséhez az 1996-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. Az ENSZ Közgyűlése (csak) 1984-ben fogadta el a kínzás és más kegyetlen,
embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményt, amely a
huszadik megerősítő, illetve csatlakozási okirat benyújtását követően, 1987. június 26án lépett hatályba. Ezen túlmenően az ENSZ égisze alatt kezdődött meg a nemzetközi
büntetőjog kodifikációja is.
1950-ben Rómában elfogadták, majd 1953-ban hatályba lépett az Emberi Jogok
Európai Egyezménye (a továbbiakban: EEJE), majd ennek nyomán megalakult az
EEJE-ben deklarált emberi jogok védelmét szolgáló strasbourgi székhelyű Európai
Emberi Jogi Bíróság (a továbbiakban: EEJB).

*

Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
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Az EEJB több mint fél évszázados működésének során kialakult ítélkezési gyakorlata jelentős mértékben meghatározta az EEJE-ben részes államok büntetőjogi jogalkotását és ítélkezési gyakorlatát, amelybe beletartozott az EEJE 3. cikkében megfogalmazott kínzás és más embertelen és megalázó büntetések tilalma, amelynek betartatása felett az EEJB őrködött.
Ez jelentette a nemzeti büntetőjogok közelítésének legelső lépcsőjét. Még akkor
is, ha az EEJB ítélkezési gyakorlatának soha nem volt célja a jogharmonizáció vagy
jogközelítés, „csupán” annak eldöntése, hogy a beperelt állam valóban megsértette-e
az EEJE-ben deklarált emberi jogokat. A döntés pedig csak az adott államot kötelezte.
Mindezek ellenére azonban az ítélkezés olyan általános tanúságokkal szolgált, amelyek irányadókká váltak minden részes állam számára.
Mindezek mellett az Európa Tanács egyik bizottságaként 1957-ben létrejött a Bűnözés Problémáival foglalkozó Bizottság, amely különböző súlyos nemzetközi vonatkozásokat sem nélkülöző bűncselekmények (szervezett bűnözés, korrupció, számítógépes bűnözés, a bioetika és a klónozás problémái) elleni fellépésre vonatkozó
ajánlásaival jelentős mértékben befolyásolta a tagállamok kodifikációs megoldásait.
Az Európa Tanács keretei között jött létre 1987 februárjában a „Kínzás az embertelen és megalázó büntetések tilalmáról szóló nemzetközi egyezmény”, amely 1989.
február 1-jén lépett hatályba. A kínzás megelőzéséről szóló európai egyezmény végrehajtását egy – független szakértőkből álló – nemzetközi testület, a kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésének európai bizottsága
(CPT), a „szabadságuktól a közhatalom által megfosztott személyek” elhelyezésére
szolgáló helyszínek látogatásával ellenőrzi. A Bizottság ellenőrző látogatásaival és az
erről készült beszámolóival hozzájárul a tisztességes, az emberi jogokat tiszteletben
tartó büntetőjog és büntetés-végrehajtás megerősödéséhez.
Bár az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetéből 1961-ben létrejött Gazdasági Együttműködés és Fejlődés Szervezetének meghatározó tevékenységi köre – nevéből adódóan – a tagországok gazdaságára koncentrál, mégis számos olyan büntetőjogi vonatkozású konvenció (korrupció, számítógépes bűnözés, adócsalás, pénzmosás
elleni konvenció) megalkotásának volt katalizátora, amelyek a tiszta, fair gazdaság
kialakítását vannak hivatva elősegíteni, egyben kötelező erejű ajánlásként a tagállamokra azt a feladatot róják – és ezt ellenőrzik is –, hogy büntetőjoguk szabályai közé
építsék be azokat.
A tágabb fogalom másik komponense az Európai Unióhoz kapcsolódik, amelynek
témánk szempontjából kiemelkedő szerep jut. Az Európai Közösségek gazdasági és
politikai szervezetként jöttek létre. Megalkotói a kezdetekkor nem gondoltak arra,
hogy működésében a büntetőjog valaha is szerephez jut. Azt ugyan nem lehet tagadni,
hogy 1957-től az Európai Közösségekről (a továbbiakban: EK) szóló Római Szerződés aláírásától 1992-ig az Európai Unió (a továbbiakban: EU) megalakulásáig, a Maastrichti Szerződés hatálybalépéséig (1993. november 1.) számos esetben felmerült a
bűnügyi együttműködés gondolata, azonban ezek nem váltak konkrét intézkedésekké.
Mind a TREVI együttműködés (1976–1989), amely nélkülözte a formális szerződési
kereteket, mind a Schengen I–II. (1985, 1990) Egyezmény az 1970-es, 1980-as évek
termékei, amelyek kívül estek az EK Szerződés hatókörén, ámbár kétségtelenül egy új32

fajta – a közvetlen operatív kapcsolatokon alapuló – együttműködés előfutárai voltak.
Létezett emellett a közigazgatási szankciók rendszere és az európai kartelljog, amely
súlyát és a jogalkalmazói jogosultságokat tekintetbe véve komoly hasonlóságokat mutatott a büntetőjog szankciórendszerével és a büntetőeljárási kényszerintézkedésekkel.
Bár az EK közvetlenül büntetőjogi vonatkozású jogalkotásra nem kötelezhette a
tagállamokat, a büntetőjog mégis szerepet kapott a szervezet és a tagállamok közötti
viszony alakításában. Erre a jogalapot az EK szerződés által deklarált szabadságok
és politikák adták meg. Az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő áramlásának szabadsága az EK alappilléreiként jelentek meg. Ezek kiteljesedését és védelmét
szolgálta az EK jogalkotása. Azonban legyen szó akár a közvetlen hatályú rendeletek,
akár a tagállami jogalkotást megkívánó irányelvekről, határozatokról, a tagállamok
jogalkalmazói és jogalkotói fegyelme és értelmező hatalma nem minden esetben felelt
meg az EK elvárásainak. A rendeletekben foglalt kötelezettségeket figyelmen kívül
hagyó jogalkalmazás, a késlekedő jogalkotás az EK Bizottságát arra ösztönözte, hogy
ezeknek a kötelezettségeknek az EK Bírósága előtt szerezzen érvényt.
Ennek következményeként számos olyan bírósági határozat született, amely arra
kötelezte a tagállamokat, hogy büntetőjogi szabályokat töröljenek el, hozzanak létre
vagy változtassanak meg. A Közösségek büntetőjogi védelmével kapcsolatban azonban elutasító álláspontot képviselt. Ezek között a bírósági döntések között azonban
kakukktojásként megbújt néhány olyan is, amely például a közös agrárpolitika védelme érdekében már nem látta kizártnak ennek a jogágnak a bevonását az EK védelmi
mechanizmusába. Ez jelezte, hogy a büntetőjognak mégis helye lehet a közösségi érdekek védelmében.
Az EK Bírósága döntéseiben az asszimiláció elvére hivatkozva – vagyis, hogy a védelem és a jogkövetkezmények tekintetében tagállam ne tegyen különbséget a közösségi és a hazai jog között – csak azt követelte meg, hogy a közösségi jog megsértése
miatt alkalmazott szankció hatékony, arányos és visszatartó hatású legyen, de annak
jellegét nem határozta meg, ennek meghatározását a tagállamra bízta.

2. Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban
Az EU létrejötte fordulópontot jelentett a szervezet büntetőjoggal kapcsolatos álláspontjában. Az EU pilléres szerkezetében az ún. harmadik pillér volt hivatva a tagállamok büntetőjogi együttműködését megvalósítani. A Maastrichti Szerződés a „Belügyi
és igazságügyi együttműködésként megjelenő” kormányközi kooperáció kereteit kezdetben a jogsegély típusú együttműködéssel kívánta kitölteni. Ez a terv a már említett
ma is hatályos konvenciókat kivéve nem váltotta be a reményeket és az Amszterdami
Szerződésben megjelenő kerethatározat gyorsan kiűzte az EU eszközrendszeréből a
konvenciókat. 2000 óta új konvenció már nem született.
Az együttműködés az Amszterdami Szerződésben 1998-ban már „A szabadság, a
biztonság és jog” térségeként jelent meg, amely az uniós polgárok szabadságát, biztonságát és jogait lett hivatva biztosítani és védeni, egyebek mellett a büntetőjogi együttműködés erősítésével is.
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Ebben a rendszerben – amelyben a döntések meghozatalához az egységességre és
nem a többség egyetértésére volt szükség – jelent meg a kerethatározat, mint döntési
forma és vált az együttműködés sarokkövévé a kölcsönös elismerés elve, amelyek az
együttműködés megvalósítását új – de nem egyértelmű és stabil alapokra – helyezte.
Ezt követően számos kiemelkedő fontosságú büntetőjogi és eljárási vonatkozású kerethatározat jelent meg komoly hatást gyakorolva a tagállamok büntetőjogára. Ezek
között is a legismertebb az európai elfogatóparancsról rendelkező kerethatározat.
A kerethatározatok jogalkotásra vonatkozó kötelezettségekkel terhelték a tagállamokat, amelyek az ezekben foglalt rendelkezéseket a kerethatározatban előírt határidőre, a saját jogi eszközrendszerük felhasználásával ültethették át jogszabályaik közé.
Többé már nem volt szükség hosszadalmas ratifikációs eljárásra.
A Nizzai Szerződés a III. pilléres együttműködés intézményi kereteit teremtette
meg, létrehozva az Eurojust szervezetét, amely az EU együttműködést igénylő kiemelt
súlyú határokon átnyúló bűncselekmények tekintetében az idők során az operatív
együttműködés katalizátorává vált.
Hasonló jelentőségű volt az Emberi Jogi Charta megalkotása és az EU Szerződéshez csatolása, amit szintén a Nizzai Szerződéshez köthető. A Charta önállóan szabályozza az EU állampolgárok alapvető emberi jogait és szabadságait, bár kétségtelenül
az EEJE képezte a dokumentum alapját. Izgalmasabb azonban az a perspektíva, ami
azáltal nyílt meg, hogy az EU az Amszterdami Szerződésben deklarálta azon szándékát, hogy az EEJE-hez kíván csatlakozni.
A Maastrichti Szerződés teremtette meg az EU önálló – a szervezetet alanyi jogon
megillető – költségvetését. A költségvetési rendszer létrejöttével vált égető problémává a költségvetési pénzek illegális kiáramlásának megakadályozása. (Becslések szerint
az illegális kiáramlás mértékének alsó határa a költségvetés 2%-a, míg a legmagasabb
becsült mérték a 20%-a. A reális mértéknek a 10%-ot tekintik.)
Ennek eszközeként önként kínálkozott a büntetőjog, azonban az EK joga az I. pilléren
belül csak a közigazgatási eszközök igénybevételét tette lehetővé. A védelmi mechanizmus kiépítését az EU először a III. pillér segítségével kezdte meg. Ennek eredményeként
született meg a már említett PIF konvenció, amely azonban a jogsegély típusú együttműködés minden nehézkességét magán viselte anélkül, hogy az EK ezek kiküszöbölésére
bármiféle formális jogi eszközzel befolyást gyakorolhatott volna.
A PIF konvenció ratifikálása körüli huzavonák következményeként az EK Bizottság az 1990-es évek végén rendelettervezetet készített, mellyel a közvetlenül kötelező
jogforrások rendszerének keretein belül szándékozta megoldani a védelem kérdéseit.
Ez a kísérlet kudarcot vallott. Ennek a lehetőségét a beleértett joghatóság fogalmának
megteremtésével próbálta megindokolni. Ez nem jelentett egyebet, mint azt, hogy explicit jogi eszközök hiányában a jogértelmezés eszközeivel igyekezett logikailag beláthatóvá tenni, hogy az EU Szerződés I. pillérének fogalmi keretei közé a büntetőjog is
beilleszthető. Ez a kísérlet egyértelműen kudarcot vallott.
Ezzel párhuzamosan az 1990-es évek közepén az EU Bizottságának támogatásával indult egy kutatás (a továbbiakban: Corpus Juris project), melynek célja az volt,
hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a pénzügyi érdekek védelmében létre
lehet-e hozni egy minden tagország által elfogadható bűncselekmény-katalógust (EU34

csalást és a hozzá szorosan kapcsolódó bűncselekmények) és egy olyan EU-szinten
létrehozandó szervezetet, az európai ügyészt, amelynek feladata ezeknek a bűncselekményeknek az üldözése és a nemzeti bíróságok előtti vádképviselet. A projekt összefoglaló anyaga javaslataival 1997-ben látott napvilágot. 2000-ben pedig az időközben
elkészített megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével megjelent Corpus
Juris javított továbbfejlesztett változata. 1999-ben megalakult az Európai Csalás Elleni
Hivatal (a továbbiakban: OLAF), melynek fő feladata az EU-csalások közigazgatási
eszközökkel történő nyomozása a tagállamokban és amennyiben szükséges, a büntető
feljelentés megtétele.
A projekt utóélete kalandos. Ennek folyamán a 2000-es évek első éveiben úgy tűnt,
hogy a kezdeti vegyes, de alapvetően pozitív fogadtatást felváltotta a teljes elutasítás,
és a projekt sorsa a feledés lesz. A tagállamok közvetlen bűnügyi együttműködését
pedig az Eurojuston keresztül intézik.
A 2005-ös Európai Alkotmányos Szerződés Tervezet azonban ismét felvette a létrehozandó intézmények közé, a Lisszaboni Szerződés pedig egyértelművé tette, hogy az
intézményt az Eurojust szervezetéből kell kialakítani. A hogyan kérdésére ekkor még
nem született válasz, de 2013 júniusában megszületett az Európai Ügyészi Hivatal (a
továbbiakban: EPPO) felállításáról szóló, azóta többször módosított rendelettervezet, és
2017 februárjában a máltai elnökség alatt eldőlt, hogy a huszonnyolc tagállamból tizenegyben, majd több tagállam csatlakozásának eredményeként huszonkettőben megerősített együttműködés (enhanced coopration) keretén belül létrehozzák az Európai Ügyészi
Hivatalt, amelyhez Magyarország a tanulmány írásakor még nem csatlakozott.
Az eddig felvázolt szervezetek és az általuk alkotott jogszabályok nem hagyták
érintetlenül a tagállamok büntetőjogát, így ebben az értelemben beszélhetünk egy sajátos, az egységesség halvány jeleit felmutató „európaizált” büntetőjogról.
Az eddig ismertetett komponensek képezik az európai büntetőjog szélesebb értelmét. Bár kétségtelen tény, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban:
ENSZ) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet [Organisation for
Economic Co-operation and Development (a továbbiakban: OECD)] a legnagyobb
jóindulattal sem tekinthető európainak, azonban az EU-tagállamok ezeknek a szervezeteknek is tagjai, tehát az általuk kibocsátott jogszabályok ezen országok büntetőjogának, tehát az európai büntetőjognak is részévé válnak.
A szakirodalom leggyakrabban azonban mégis az európai büntetőjog szűkebb fogalmát használja, ez pedig az Európai Unióhoz kapcsolódik, az EU és a tagállamok, az
EU és az EU-polgárok viszonyában megjelenő büntető vonatkozású jogalkotásban és
intézményrendszerben tárgyiasul. Ez a büntetőjog azonban nem írható le hagyományos
büntetőjogi fogalmakkal. Nehezen beszélhetnénk egységesen a büntetőjog alapelveiről, általános és különös részéről, egységes dogmatikai gondolkodásról. A tagállamok
nagy száma, eltérő büntetőjogi rendszere, jogalkotása, bírósági szervezete, ítélkezési
gyakorlata egy ilyen koherens rendszer létrejöttét különösen nehézzé teszi.
A szakirodalomból úgy tűnik, mintha az európai büntetőjog a büntető anyagi jogra
korlátozódna, ugyanis a szakirodalom zöme a büntető anyagi joghoz kapcsolódik, hol
ott az európai büntetőeljárási jog is ugyanúgy a részét képezi. Enélkül ugyanis a büntetőjog érvényesítése európai szinten lehetetlenné válna. Ezért mind az európai uniós
szintű jogalkotás, és kutatás szintjén biztosítani kell az őt megillető helyet.
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1.

Az Európai Unió intézményi keretének alapvető változásai és annak
az Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmére gyakorolt hatása

Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmére vonatkozó szabályait
ma már érzékelhetően meghatározzák a Lisszaboni Szerződés büntetőjogi együttműködésre vonatkozó fő intézményi keretei.
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: PIF egyezmény)1 idején hatályban lévő jogi helyzettel összehasonlítva a
Lisszaboni Szerződés három alapvető változást eredményezett a tagállamok vonatkozásában:
– Az első változás az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmére irányuló jogi eszközökből ered. Ez azt jelenti, hogy még abban az esetben is, amen�nyiben az Unió egy irányelv útján – nem pedig rendelet formájában – biztosítja a
pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét, a vonatkozó rendelkezéseknek a nemzeti
jogrendszerekbe történő átültetése a tagállamok számára most kötelező, pénzügyi
szankció terhe mellett.2 Ez a PIF egyezmény vonatkozásában nem volt lehetséges.
Ezért az irányelv rendelkezései elkerülhetetlenül sokkal jelentősebbé válnak, mivel
annak követelményeitől való bármilyen eltérés jelentős problémákat okozhat a tagállamok számára.
– A második módosítás az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban:
Charta) uniós jog szerinti kötelező erejéhez kapcsolódik, amely immár az elsődleges jogforrásokkal, vagyis a Szerződésekkel azonos kötőerővel rendelkezik, és
amely az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján közvetlenül alkalmazan-

*
Jelen tanulmány a 2018. március 23-án Miskolcon megrendezett, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
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Egyesület által szervezett, „Az Európai Unió pénzügyei érdekei büntetőjogi védelme – Alapvetések és speciális kérdések” című konferencián tartott előadás szerkesztett változata. A konferenciát az Európai Unió Hercule III programja
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létrehozásáról.
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dó, még a nemzeti bírák által is, amennyiben megállapítják annak megsértését.3 Ez
a szempont nyilvánvalóan különösen fontos az uniós jogi eszközöket a belső jogrendszerükbe átültetni kívánó nemzeti jogalkotók számára, amikor észlelik, hogy
a büntetőjogba beavatkozó EU maga sérti meg a Charta rendelkezéseit. Más szavakkal, ez a kötelező hatás most technikailag a tagállamoknak az elsődleges uniós
jogforrásokok betartására vonatkozó követelményéhez kapcsolódik. Éppen ezért
fontos, hogy az átültetendő másodlagos uniós jogforrások (jelen esetben az említett
irányelv) tartalmát részletesen felülvizsgálják az EU Alapjogi Chartájával és általában az elsődleges uniós joggal való esetleges összeférhetetlenség tekintetében.
– A harmadik alapvető változás az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelem vonatkozásában az elsődleges jogban is rögzített fokozott jogérvényesítési
eszközökhöz kapcsolódik. A pénzügyi érdekeket sértő csalások esetében a büntető igazságszolgáltatás ügyészi és bírói mechanizmusainak az európai intézmények
(például az Europol és az Eurojust) segítségével történő kölcsönös elismerésére
és megkönnyítésére vonatkozó általános rendelkezések nem alkalmazandók fenntartások nélkül. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban:
EUMSz.) 86. cikke jogalapot biztosít a már létrehozott Európai Ügyészség (a továbbiakban: EPPO)4 felállítására, amely feladata az Unió pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekmények tetteseinek és részeseinek felkutatása, velük szemben a nyomozás lefolytatása és bíróság elé állítása. Az Európai Ügyészség egy félig centralizált
büntetőeljárást hozna létre, amely során a tárgyalást megelőző szakasz az EPPO
hatáskörébe tartozna, míg a bírósági tárgyalásra a tagállamok valamelyikében kerülne sor (amennyiben egynél több tagállam joghatósága állapítható meg). Ez a
hangsúlyeltolódás jól mutatja az EU pénzügyi érdekei uniós védelmének intézményes hatékonyságát, amelyet nyilvánvalóan ellensúlyozni kell a jogállamiság követelményeivel.5 Valójában ez a helyzet mind az anyagi jog (azaz a tagállamok számára a vonatkozó magatartások kriminalizálását előíró irányelv lényegi tartalma),
mind az EPPO létrehozásának és működésének alapjául szolgáló eljárási szabályok
vonatkozásában.
Ezen tágabb kontextusban jelen tanulmány bemutatja az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások büntethetőségét megteremtő irányelv6 új büntető anyagi jogi rendelkezéseit és kiemeli a nemzeti jogalkotók számára (tekintettel a várható átültetésre), valamint
az uniós jogalkotó számára felmerülő bizonyos kihívásokat az irányelv tartalmának
továbbfejlesztése érdekében.

3
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-617/10. Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson ítélet,
ECLI:EU:C:2013:105., 45–46. pont.
4
A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (EPPO-rendelet). Az Európai Ügyészség felállításáról lásd: Csonka–Juszczak–Sason
2017, 125 et seq.; Kuhl 2017, 135 et seq., Met-Domestici 2017, 143 et seq., Guiffrida, 2017, 149 et seq., Di Francesco
Maesa 2017, 156 et seq.
5
Kaiafa-Gbandi 2015, 234–235.
6
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
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2. Az irányelv jogalapja és annak jelentősége
A 2017/1371 irányelv tartalmának részletes elemzését megelőzően érdemes megvizsgálni annak jogalapját, mivel ez nemcsak a jövőbeli kriminalizáció és az EU pénzügyi
érdekeinek büntetőjogi védelmével kapcsolatos rendelkezések lehetséges módosítási
lehetőségeit befolyásolhatja, hanem a tagállamok számára is fontos gyakorlati következményekkel járhat.
A Lisszaboni Szerződés – a pillérrendszer egységes intézményi struktúrává történő
átalakítása mellett – kibővítette az Európai Unió tagállamok büntetőjog-rendszereire
gyakorolt hatásköreit. Az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmét illetően különösen azzal érvelnek, hogy az Unió nemcsak a tekintetben rendelkezik hatáskörrel,
hogy irányelvek útján szabályozási minimumokat állapítson meg a bűncselekményi
tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan, hanem arra is, hogy
bűncselekményi tényállásokat rendeleti úton, vagyis önállóan, a tagállamok együttműködése nélkül határozzon meg. Ezen álláspont szerint az EUMSz. 83. cikke mellett az
EUMSz. 325. cikk (4) bekezdése is jogalapot biztosít a fent említett védelem megteremtésére, mivel e cikk kifejezetten az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások
elleni küzdelemre vonatkozik.7 Az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdésének jelenlegi megfogalmazása, mely szerint az uniós jogalkotó meghozza az Unió pénzügyi érdekeit
sértő csalások megelőzése és az azok elleni küzdelem terén a szükséges intézkedéseket, nem zárja ki a rendeletek elfogadását, mivel az „intézkedések” kifejezés az uniós
jog és a bevett általános gyakorlat alapján mind az irányelveket, mind a rendeleteket
magában foglalja. Ezenkívül az EUMSz. Európai Ügyészségről szóló 86. cikk (2) bekezdése szintén jogalapot biztosíthat egy, az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmét célzó rendelet elfogadására, amennyiben e rendelkezést az EPPO felállításáról
szóló rendelet értelmében az EPPO hatáskörébe tartozó bűncselekmények definíciójával összhangban értelmezzük [EUMSZ 86. cikk (1) bek.].8
A fent említett, az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmére vonatkozó, az
EUMSz. 83. cikkén kívüli szerződéses jogalapokat kereső álláspontokat éles kritikákkal és ellenérvekkel illették.9
Figyelemre méltó azonban, hogy az Európai Unió a Lisszabon utáni időszakban az
EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelemről szóló irányelv jogi alapjaként
az EUMSZ 83. cikk (2) bekezdését jelölte meg. Ez utóbbi rendelkezés alkalmazása –
az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdésével szemben – lehetővé tette a tagállamok számára,
hogy a jogalkotási eljárás során a vészfékeljárásra támaszkodjanak, amennyiben úgy
vélik, hogy az irányelvtervezet a büntető igazságügyi rendszerének alapvető vonatkozásait érinti. Ez a lehetőség kizárólag az EUMSz. 82. és 83. cikke alapján lehetséges,
az EUMSz. 325. cikke vonatkozásában nem alkalmazható. Természetesen amellett is
érvelnek, hogy a vészfékeljárást az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdés vonatkozásában is

Lásd többek között: Fromm 2009, 70–71.
Lásd: Krüger 2011, 409.; vö. Safferling, 2011.
9
Lásd: Asp 2013, 142 et seq., 147 et seq., Sicurella 2011, 236 et seq.
7
8
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analóg módon alkalmazni lehetne.10 Ez azonban nem tekinthető általánosan elfogadott
nézetnek. Így az EUMSz. 325. cikkének jogalapként való megjelölése – legalábbis
bizonyos nézőpont szerint – az Unió számára sokkal szélesebb körű fellépési lehetőséget biztosítana, mivel ebben az esetben nem állna fenn az irányelvjavaslattal szemben a vészfék alkalmazásának veszélye, ami alááshatja az EU pénzügyi érdekeinek
harmonizált és hatékony védelmére irányuló erőfeszítéseket, és bizonyos tagállamok
közötti megerősített együttműködés kialakításához vezethet. Mindazonáltal az Európai Bizottság irányelvjavaslatának11 az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdésére hivatkozva
történő elfogadására vonatkozó kísérlete sikertelen volt, mivel a Tanács és az Európai Parlament beavatkozását követően az irányelv végleges változatában a jogalap az
EUMSz. 83. cikkére módosult.
A csalás elleni irányelv végül hivatkozott jogalapja jól mutatja a büntetőjogi jogszabályok elfogadása során alkalmazott demokratikus kétszintű rendszert: a nemzetek
feletti testület előírja a bűncselekmény elemeit, de minden tagállam számára megfelelő mozgásteret biztosít további specifikus elemek és a büntetőjogi rendszerével összhangban lévő szankciók meghatározására. Ezt az együttműködési modellt12 különösen
azokban a szupranacionális rendszerekben értékelik, amelyek biztosítják a tagállamok
alapvető jogainak és alkotmányos hagyományainak tiszteletben tartását, mivel ez
utóbbiak túlnyomórészt a büntetőjoghoz mint a jogilag védett érdekek védelmét és a
polgári szabadság biztosítását célzó jogághoz kötődnek.

3. Az irányelv főbb pontjai és azok rövid értékelése
Ahogy azt a 2017/1371 irányelv 16. cikke kifejezetten kimondja, az irányelv a PIF
egyezmény és annak jegyzőkönyvei helyébe lép. A PIF egyezmény rendelkezéseihez
képest az irányelv a következő főbb jellemzőkkel rendelkezik.

3.1. Az EU pénzügyi érdekeinek fogalma
Mindenekelőtt az irányelv egyértelműen meghatározza az EU pénzügyi érdekeinek
fogalmát (2. cikk), amely alatt az Unió költségvetéséből, illetve a Szerződések alapján
létrehozott uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek költségvetéseiből,
vagy az általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt vagy ellenőrzött költségvetésekből
finanszírozott, szerzett vagy azoknak járó valamennyi bevételt, kiadást és vagyoni eszközt kell érteni. Az irányelv tisztázza azt is, hogy a hatálya kiterjed hozzáadottértékadó (a továbbiakban: héa) alapú saját forrásokból származó bevételekre is, azonban
az irányelv csak a közös héarendszer sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmények
esetében alkalmazandó, vagyis amennyiben az adott deliktum az Unió két vagy több
tagállamának területéhez kapcsolódik, és legalább 10 000 000 euró összegű teljes kárt
Asp 2013, 154 et seq., Satzger 2018, 132.
COM (2012) 363 final, Brüsszel 2012. 07. 11.
12
Kaiafa-Gbandi 2016, 13 et seq.
10
11
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okoz. Az Európai Bizottság kezdetben arra törekedett, hogy a héát érintő csalást minden olyan esetben büntetni rendelje, amikor az „csökkenti a tagállamok adóbevételeit,
és ezáltal hátráltatja a tagállamok hozzáadottértékadó-alapjára vonatkozó egységes
kulcs alkalmazását”.13 Továbbá a Bizottság az Európai Unió Bíróságának ítélkezési
gyakorlatára14 is hivatkozott, amely szerint „közvetlen kapcsolat áll fenn tehát egyrészt
az alkalmazandó közösségi jogot figyelembe véve a héabevételek beszedése, másrészt
pedig a vonatkozó héa alapú sajátforrás közösségi költségvetés rendelkezésére bocsátása között, mivel az előbbi beszedése során történt mulasztás potenciálisan az utóbbi
csökkenéséhez vezet”. Ezt az álláspontot azonban a Tanács nem fogadta el; így a végül
elfogadott kompromisszum eredményeképpen az irányelv hatálya kizárólag a határokon átnyúló héacsalásokra terjed ki, amennyiben az a fent említett magas értékhatárt
eléri.15
A cselekmény határokon átnyúló dimenziója ellenére ez a döntés még mindig nem
áll vitán felül, mivel a héacsalás közvetlenül az egyes tagállamok pénzügyi érdekeit
érinti, és csak közvetve sérti az Unió pénzügyi érdekeit.
Ismert, hogy a héabevételek önmagunkban nem tekinthetők az uniós költségvetés
bevételeinek, hanem pusztán egy számítási referenciapontot jelentenek az egyes tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulásának arányos meghatározásához. Ezért ezeket a tagállamok tulajdonában lévő vagyonnak kell tekinteni, amely után a tagállamnak
meghatározott százalékot kell az uniós költségvetésbe befizetni. Ennek megfelelően az
uniós pénzügyi érdekekre gyakorolt kár csak közvetett, mivel csak a tagállam azon képességét befolyásolja, hogy az adóelkerüléssel érintett jövedelmek egy részét saját eszközökből osztja fel.16 Az Európai Unió Bírósága17 és az irányelv ezzel ellentétes megállapításai lényegében a nemzeti jog által védett érdeket egy uniós érdekké alakítják át, és
a saját büntetőjogi védelme alá helyezik. Az ezzel az állásponttal kapcsolatos problémát
jól mutatja, hogy ezen érvelés szerint a tagállam GDP-jével (azaz az uniós költségvetéshez való hozzájárulás kiszámításának alapjával) szembeni valamennyi csalárd jogsértést
egyben az EU pénzügyi érdekei sérelmének kellene tekinteni.18
Természetesen az Európai Unió elrejti a problémát azáltal, hogy csak a súlyos és
transznacionális, azaz lényegében az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése feltételeinek
megfelelő csalásokat vonja az irányelv hatálya alá. A transznacionális héacsalás azon-

COM (2012) 363 final, Brüsszel 2012. 07. 11., 12.
Lásd többek között: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-539/09. Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság ítélet, ECLI:EU:C:2011:733., 72. pont.
15
Az irányelv 18. cikk (4) bekezdése értelmében a Bizottság 2022. július 6-ig a tagállamok által a (2) bekezdés
alapján benyújtott statisztikák alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, megvizsgálva, hogy
az Unió pénzügyi érdekei védelmének megerősítését célzó általános célkitűzés fényében a 2. cikk (2) bekezdésében
megjelölt küszöbérték (10 000 000 euró) megfelelő-e.
16
Lásd: Papakyriakou 2016, 11–12.
17
Lásd: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-539/09. Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság ítélet, ECLI:EU:C:2011:733., 69–72. pont; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-617/10. Åklagaren kontra Hans
Åkerberg Fransson ítélet, ECLI:EU:C:2013:105., 26. pont; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-524/15. Luca Menci
elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2018:197., 21 pont.
18
Lásd: Papakyriakou 2016, 12–13. Lásd továbbá: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-524/15. Luca Menci elleni
büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2018:197.
13
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ban nem szerepel az uniós dimenziójú bűncselekmények katalógusában, és emellett
az EU kifejezetten az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdését19 határozza meg az irányelv
jogalapjaként, mivel célja az áruk és szolgáltatások Unión belüli szabad áramlására vonatkozó harmonizált rendelkezések hatékonyságának büntetőjog révén történő
biztosítása, megteremtve ezzel a tagállamok pénzügyi érdekeinek egyidejű védelmét
is.20 Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ebben az esetben a büntetőjog által védett fél (azaz az EU) „önvédelmet” gyakorol annak érdekében, hogy
védelemben részesítsen valamit, ami még nem a sajátja, de a jövőben birtokában kíván
tartani, mert a pénzügyi létezéséhez kapcsolódik.
Ezen túlmenően az irányelv preambuluma (4. bekezdés) feltárja mind a ténylegesen jogilag védett érdekeket, mind a héacsalás irányelv hatálya alá történő bevonásából
adódó zavart. A preambulum a következőket mondja ki: „A közös héarendszer elleni
bűncselekmény abban az esetben tekintendő súlyosnak, ha kettő vagy több tagállam területéhez kapcsolódik, csalárd rendszer alkalmazásából ered, melynek során az említett
bűncselekményeket strukturált módon követik el azzal a céllal, hogy jogtalan előnyre
tegyenek szert a közös héarendszer segítségével, továbbá ha a bűncselekmény által okozott teljes kár legalább 10 000 000 euró. A teljes kár fogalma azon károk becsült összegét
fejezi ki, amelyeket a csalárd rendszer egésze okozott egyrészről az érintett tagállamok,
másrészről az Unió pénzügyi érdekei vonatkozásában, a kamatlábakat és a büntetéseket
ugyanakkor nem foglalja magában.” Ez a megközelítés kulcsfontosságú kérdést vet fel.
A teljes kár kiszámítása, beleértve az EU és a tagállamok állítólagos veszteségeit is, a
tagállamok által a héacsalásból eredő veszteségek hibás kettős kiszámításához vezet, mivel az Unióhoz tartozó százalékos arányt az adóelkerüléssel érintett héabevételek alapján
végzik. Ezért a preambulum azon törekvése, hogy az általa alkalmazott módon meghatározza a teljes kárt, közvetlenül sérti az arányosság elvét. Más szóval, a 10 millió eurós
küszöb nem foglalhatja magában a már teljes egészében kiszámított összeg százalékát.
Kizárólag a tagállamok vonatkozásában keletkezett kárról lehet szó annak érdekében,
hogy igazolható legyen a más jogilag védett érdekek elleni jogsértés miatti beleszámítás
érvényessége. Továbbá, ha a rendelkezés alapja az, hogy az Európai Unió ki van téve
annak a kockázatnak, hogy a tagállamok nem gyűjtik be a hozzájárulásokat, akkor ez a
veszteség amiatt következik be, amelyet maguk okoznak, és semmiképpen sem indokolt
az ilyen veszteségek, mint az Unióra vonatkozó értékvesztés veszélyének – akár bizonyos
arányban történő – újraszámítása.
Ettől eltekintve a közös hozzáadottértékadó-rendszert sértő súlyos bűncselekmények – különösen az irányelv 2. cikk (2) bekezdése szerinti – meghatározásának magában kellene foglalnia a preambulumban említett egyéb elemeket (nyilvánvalóan az
okozott kár és az EU pénzügyi érdekeivel való kapcsolat kivételével), mint a csalárd
tevékenységekből eredő vagy strukturált módon elkövetett csalásokat stb., mivel ezek
az elemek csökkentik a tagállamok által megvalósítandó kriminalizáció mértékét. Így
az irányelv e tekintetben nem felel meg teljes mértékben a törvényesség elvének.
19
A jogalapot tekintve lásd az irányelv preambulumának rendelkezéseit: „tekintettel az Európai Unió működéséről
szóló szerződésre és különösen annak 83. cikke (2) bekezdésére…”
20
Lásd: Papakyriakou 2016, 13.
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3.2. A csalás bűncselekményi tényállása (actus reus és mens rea)
A csalás tényállása különbséget tesz a bevételeket és a kiadásokat érintő elkövetési
magatartások között; a bűncselekményt továbbra is kizárólag szándékosan lehet elkövetni, és a megnevezés továbbra is pontatlan (3. cikk), mert a büntetendő magatartások nem szükségszerűen tekinthetők csalárdnak. A nem közbeszerzéshez kapcsolódó
kiadások tekintetében büntetendő „az említett pénzeszközöknek vagy vagyoni eszközöknek az eredetileg megjelölt céltól eltérő célokra történő jogellenes felhasználása”
(további kár okozása nélkül); a közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások tekintetében
a fent említett jogellenes felhasználás csak akkor büntetendő, amennyiben az Unió
pénzügyi érdekeit sérti, és valamennyi elkövetési magatartás esetén további feltétel,
hogy azokat az Unió pénzügyi érdekeit megsértve, az elkövető vagy valaki más javára
történő jogtalan haszonszerzés céljából kövessék el.
A fenti megkülönböztetés egyértelműen figyelembe veszi a törvényesség elvét
(n.c.n.p.s.l), amelyre az Európai Uniónak a bűncselekményi tényállások és szankciók
meghatározására vonatkozó irányelvi szintű minimumszabályok bevezetésekor tekintettel kell lennie.21 Az EU pénzügyi érdekeinek 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
meghatározása hasonlóképpen hasznos ebben a tekintetben. Mindazonáltal például a
hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok stb. felhasználásával vagy benyújtásával kapcsolatos bármely cselekményre vagy mulasztásra vonatkozó általános hivatkozás alapvető problémát jelent az egyes bűncselekmények minden
egyes formájának elhatárolásánál, mivel ezek a magatartások bármilyen cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódhatnak.22 Tehát az aktus reust egyértelműen a meghatározott konkrét elkövetési magatartáshoz (azaz a hamis, helytelen vagy hiányos
nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználásához vagy benyújtásához stb.) kell
szorosan hozzákapcsolni. Ezen túlmenően a mulasztással elkövetett csalás büntethetőségének feltételeként egy meghatározott eredmény bekövetkezésének elkerülésére
vonatkozón az elkövetőre háruló jogi kötelezettséget kellene meghatározni. Csak így
lehet a bűncselekmény elkövetésének szempontjából a cselekményt és a mulasztást
azonosnak tekinteni. Ezek a módosítások jobban összhangban állnának a törvényesség
(n.c.s.l. certa) és az ultima ratio elvével, és segítséget nyújthatnának a nemzeti jogalkotóknak abban, hogy az uniós jogot könnyebben és hatékonyabban ültethessék át
nemzeti jogrendszereikbe.
A kizárólag szándékosan elkövethető büntetendő magatartásokat érintően biztatónak tekinthető, hogy a preambulum kihangsúlyozza, hogy a szándékosság fogalmát a
bűncselekmény valamennyi alkotóelemére alkalmazni kell (11. bek.). Ugyanakkor, a
hivatkozott preambulumbekezdés következő mondatára tekintettel, miszerint „valamely cselekmény vagy mulasztás szándékos jellegére tárgyilagos, tényszerű körülményekből lehet következtetni”, fontos tisztázni, hogy a szándék fogalma a diszpozíci-

seq.
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Lásd: European Criminal Policy Initiative (ECPI), A Manifesto on European Criminal Policy, ZIS 2009, 708 et
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Kaiafa-Gbandi 2012, 331.

ós jellegére23 tekintettel empirikus/megfigyelhető bizonyítékok és ellenbizonyítékok
komplex és hierarchikus rendszerének tekinthető, amely számos olyan további elemet
foglal magában, mint amire a „ténybeli körülményekre” való hivatkozás alapján lehetne következtetni.

3.3. Szankciók
A PIF egyezmény rendelkezéseivel összehasonlítva, az EU 2017/1371 irányelve (a továbbiakban: PIF irányelv) először határozott meg büntetőjogi szankciókra vonatkozó
szabályokat; ezt az EU intézményi rendszerének alakulása, különösen az EU büntetőjogot érintő hatáskörei tették lehetővé.
Az uniós csalás vonatkozásában az irányelv a PIF egyezményben alkalmazott általános formulát rögzíti: a tagállamok kötelesek „hatékony, arányos és visszatartó erejű
büntetőjogi szankciókat” meghatározni [7. cikk (1) bek.]. Meghatározott bűncselekményeket szabadságvesztéssel járó maximális büntetéssel kell büntetni [7. cikk (2)
bek.]; súlyos csalások esetén (amennyiben a kár vagy az előny mértéke a 100 000 euró
összeget meghaladja) pedig az irányelv a szabadságvesztés büntetés felső határának
legkisebb mértékét is meghatározza. Ebben az esetben a tagállamoknak legalább négy
év szabadságvesztést kell előírniuk. Hasonló rendelkezéseket más olyan uniós irányelvek is tartalmaznak, amelyekben az EU minimumszabályokat állapít meg a nemzeti
jogalkotók által előírt szankciók felső határai tekintetében. Ezen irányelv esetében a
fent említett megközelítést a Tanács és az Európai Parlament választotta. Ezzel szemben a Bizottság a büntetési tétel alsó határa vonatkozásában is megpróbált minimumszabályokat meghatározni; ezt azonban a többi uniós intézmény elutasította. Egy ilyen
választás nem lett volna összeegyeztethető az irányelv jellemzőivel, mivel semmilyen
mozgásteret sem hagyott volna a tagállamoknak a büntetések mértékének meghatározása során, és jelentős problémákat okozott volna azon tagállamokban, melyek büntetőjog-rendszerei a büntetési tétel minimumának intézményét nem ismerik.
Figyelemre méltó továbbá, hogy ugyanez a büntetésitétel-keret vonatkozik a
héacsalásra is, amely akkor tekinthető súlyosnak, ha legalább 10 millió eurós teljes
kárral jár. Ez a rendelkezés ugyanakkor felveti a szankciók arányosságának kérdését
is, mivel az irányelv értelmében a héacsalás kivételével a csalás akkor minősül súlyosnak, amennyiben legalább 100 000 euró kárt okoz.
Hasonló arányossági kérdéseket vet fel az is, hogy ugyanazt a négyéves büntetésitétel-keretet kell alkalmazni a PIF irányelv 4. cikkében szabályozott többi bűncselekményre is, így például az EU pénzügyi érdekeit károsító vesztegetésre vagy pénzmosásra is, tekintet nélkül arra, hogy ezek a bűncselekmények eltérő jogi érdekeket
sértenek.24
Szintén problémásnak tekinthető az irányelv 8. cikkének azon rendelkezése, mely
szerint a bűnszervezet keretén belül történő elkövetést súlyosító körülménynek kell
23
Lásd többek között: Hassemer 1990, 183 et seq., Hassemer 1980, 243 et seq., Kaiafa-Gbandi 1994, 172 et seq.,
Mylonopoulos 1987, 687 et seq.
24
Kaiafa-Gbandi 2012, 329.
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tekinteni. Ez a rendelkezés szintén az arányosság elvének sérelmét jelenti, mivel
a bűnszervezetben történő részvétel külön uniós bűncselekménynek minősül. Természetesen az PIF irányelv preambulumának (19) bekezdése egyértelművé teszi,
hogy „tagállamoknak nem kell kötelezően rendelkezniük a súlyosító körülményről,
amennyiben a nemzeti jog úgy rendelkezik, hogy a 2008/841/IB kerethatározatban
meghatározott bűncselekmények külön bűncselekményként büntetendők, és ez szigorúbb szankciókat eredményezhet”. Ennek ellenére azonban ezt nem lenne szabad
pusztán a jogértelmezésre hagyni, hanem magának a rendelkezésnek kellene tisztáznia, ha már az uniós jogalkotó úgy döntött, hogy bevezet egy szükségtelen rendelkezést a bűnszervezetben elkövetett csalárd cselekmények súlyosító körülményként
történő értékelésére.
További aggodalomra ad okot, hogy a kétszeres értékelés tilalma (a ne bis in idem
elv) kizárólag a PIF irányelv preambulumára korlátozódik [(17), (31) preambulumbekezdés]. Az Európai Unió Bírósága25 és az Emberi Jogok Európai Bírósága26 ítélkezési gyakorlata szerint ez a tilalom érvényesül az azonos cselekményre kiszabott büntetőjogi és közigazgatási szankciók kumulációjának esetére (amely az EU pénzügyi
érdekeivel szembeni csalárd magatartás esetén tipikusnak tekinthető), amennyiben
az „adminisztratív” szankciók lényegében büntetőjogi szankcióknak tekinthetők (az
Engels-kritériumok szerint). Ezzel szemben a PIF irányelv 14. cikke megfordítja az
alapelv megfogalmazását. Eszerint „közigazgatási intézkedések, szankciók és bírságok [...] alkalmazása nem érinti ezt az irányelvet” és „a tagállamok biztosítják, hogy az
ezen irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alapján indított büntetőeljárások ne
érintsék indokolatlanul az uniós jogban vagy a nemzeti végrehajtási rendelkezésekben
megállapított, a büntetőeljárással nem egyenértékű közigazgatási intézkedések, szankciók és bírságok megfelelő és hatékony alkalmazását”.
Pozitívumnak kell tekinteni ugyanakkor azt a rendelkezést, mely szerint 10 000
euró értéknél kisebb kárt okozó, vagy 10 000 euró értéknél kisebb előnyt eredményező bűncselekmények esetén a tagállamok a büntetőjogi szankcióktól eltérő szankciók
kiszabását is előírhatják [7. cikk (4) bek.]. Hasonló rendelkezést a PIF egyezmény is
tartalmazott, csak ott az értékhatár 4000 ECU volt. Ez a rendelkezés összhangban van
a büntetőjog ultima ratio jellegének elvével.
Végezetül, a büntetőjogi szankciók terén az irányelv elkobzásra vonatkozó rendelkezése (10. cikk) a PIF egyezmény második jegyzőkönyvéhez képest annyiban újdonságnak tekinthető, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/42/
EU irányelve a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról rendelkezéseire, és
nem a tagállamok nemzeti jogára utal vissza. Az említett irányelvet komolyan bírálták,
mivel nemcsak a szervezett bűnözés és a terrorizmus, hanem a közönséges bűncselekmények vonatkozásában is biztosítja a kiterjesztett elkobzás lehetőségét, ami sérti az

25
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-617/10. Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson ítélet,
ECLI:EU:C:2013:105., 33 et seq. pontok; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-524/15. Luca Menci elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2018:197., 21. pont.
26
Lásd: Kapetanios v. Greece, 2015. 04. 30., A. and B. v. Norway, 2016. 11. 15.
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arányosság elvét. Az irányelv rendelkezései a bűnösségen alapuló felelősség elvével
és az ártatlanság vélelmével sincsenek teljesen összhangban.27 Figyelembe véve, hogy
a „bűnözés nem éri meg” elvét szem előtt tartva mennyire fontos az Európai Unió számára a gazdasági bűncselekményekből származó jövedelem visszaszerzése, láthatjuk,
hogy mennyire jelentős, de problémás kapcsolat áll fenn a PIF irányelv és a 2014/42/
EU irányelv között.

3.4. Az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekmények
A PIF egyezményhez képes jelentős különbséget jelent, hogy az irányelv „az Unió
pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények” szélesebb körét szabályozza (4.
cikk). Az Unió pénzügyi érdekeit sértő pénzmosás és a hivatali vesztegetés mellett új
bűncselekményként határozza meg az irányelv a „hűtlen kezelést” [4. cikk (3) bekezdés]. Hűtlen kezelésnek minősül a pénzeszközök vagy vagyoni eszközök közvetlen
vagy közvetett kezelésével megbízott, olyan hivatalos személy cselekménye, aki az
eredetileg megjelölt céltól eltérő célokra használ fel, illetve fizet ki pénzeszközöket,
vagy sajátít ki, illetve használ fel vagyoni eszközöket, és ezáltal sérti az Unió pénzügyi
érdekeit. A bűncselekmény megvalósulásának fontos feltétele, amely meghaladja az
elosztott források felhasználási feltételeinek puszta megsértését, a konkrét elkövetési
magatartás és az uniós vagyont érintő tényleges kár közötti közvetlen okozati összefüggés.
Másrészről, az Unió pénzügyi érdekeit sértő hivatali vesztegetés is szélesebben van
megfogalmazva, mivel a bűncselekmény a hivatalos személyek jogszerű intézkedései
révén is megvalósulhat, bár nehéz elképzelni, hogy ilyen magatartások hogyan károsíthatják az EU pénzügyi érdekeit. A „hivatalos személy” fogalma is tágult, mert az
„uniós tisztviselő” kifejezés [4. cikk (4) bek.] nemcsak a „tisztviselőket vagy az Unióval szerződéses viszonyban álló egyéb alkalmazottakat” foglalja magában, hanem
„minden olyan személyt, aki a tagállamokban vagy harmadik országokban megbízás
alapján olyan közfeladatot lát el, amely kiterjed az Unió pénzügyi érdekeinek kezelésére vagy az arra vonatkozó döntések meghozatalára” (pl. az uniós pénzeszközöket
kezelő vállalkozók).
Az „Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekmények” fent említett körének
kiterjesztése problematikusnak tekinthető. Különösen igaz ez az uniós csalásból, illetve az aktív és a passzív vesztegetésből származó jövedelemre elkövetett pénzmosásra,
amely az EU pénzügyi érdekeit sérti vagy valószínűleg sértheti és amelyet az irányelv
„az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények” közül elsőként nevesíti (4.
cikk). Ezzel kapcsolatban vitatott, hogy a bűncselekményből származó jövedelemre
elkövetett pénzmosás ugyanazt a jogi tárgyat sérti-e, mint amit az alapbűncselekmény.
Ezt a véleményt a modern elméletek általában elutasítják.28 Ezért az uniós csalásokból
származó jövedelemre elkövetett pénzmosás nem károsítja az Unió pénzügyi érdekeit.

27
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Kaiafa-Gbandi 2014b, 215 et seq.
Lásd: Chatzinikolaou 2014, 758, 767.
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Ezenkívül a passzív vagy aktív vesztegetés, amely sérti vagy sértheti az Unió pénzügyi
érdekeit, elsődlegesen más jogilag védett érdekeket (a nemzeti vagy uniós közszolgálatot) sért, amely mind nemzeti, mind uniós szinten önálló jogi tárgynak minősül;29
míg a hivatalos személyek által elkövetett, az Unió pénzügyi érdekeit sértő vagy veszélyeztető cselekményeket a nemzeti jog általában külön bűncselekményként bünteti
(pl. hűtlenség, sikkasztás stb.).
Más szavakkal, az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb, csaláshoz kapcsolódó bűncselekmények speciális tényállásainak bevezetése nem indokolt, amennyiben vannak
egyéb olyan uniós jogi eszközök, amelyek a vonatkozó bűncselekményeket, például a
pénzmosást vagy a vesztegetést kriminalizálják. Az 1997-es egyezmény30 értelmében
például a vesztegetésnek nem kell olyan hivatali cselekményekhez kapcsolódnia, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sérthetik.31 Ezen túlmenően az egyezmény értelmében a
hivatalos személy fogalma azon személyekre is kiterjed, akik nem rendelkeznek ugyan
hivatali tisztséggel, de közszolgálati funkciókat látnak el.32 Végül, de nem utolsósorban, az egyezmény teljesen más jogi tárgyat véd.
Az uniós csalásokkal kapcsolatos rendelkezések megalkotása és ezek tévesen „Unió
pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekményeknek” történő elnevezése egy olyan
törekvésnek tekinthető, amely ideológiai szempontból előmozdítja az EU pénzügyi
érdekeinek hatékony védelmét. Az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekményekre vonatkozó rendelkezések irányelvbe foglalása nyilvánvalóan a közelmúltban
felállított Európai Ügyészség nagyon világos hatáskörének kialakítását szolgálja (a
2017/1939 rendelet 4. cikke). Ez azonban még nem indokolja a fent említett kiegészítést, mivel lehetséges, hogy az EPPO hatásköre a különböző uniós jogi eszközökben
meghatározott bűncselekményeket is magában foglalja, feltéve, hogy azok meghatározása egyértelmű.33 Ezért a csalással kapcsolatos vesztegetést és a pénzmosást nem
kellett volna az irányelvbe foglalni; így a hűtlen kezelés maradt az egyetlen olyan
bűncselekmény, amely szabályozása ezen érvek alapján indokolt.

Az irányelvjavaslat kritikai elemzéséről bővebben lásd: Kaiafa-Gbandi 2014a, 476 et seq.
A Tanács jogi aktusa (1997. május 26.) az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja
alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény kidolgozásáról.
31
Az egyezmény értelmében passzív korrupciót követ el az a tisztviselő, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja a maga vagy harmadik személy javára, vagy ilyen előny
ígéretét elfogadja azért, hogy hivatali kötelességét megszegve, hatáskörébe tartozó intézkedést vagy hatásköre gyakorlása során intézkedést tegyen vagy ne tegyen. Ennek alapján – a PIF irányelv preambulumában (8. bekezdés) kifejezett
vélemény ellenére – gyakorlatilag nincs szükség arra, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó vesztegetést az irányelv külön bűncselekményként büntetni rendelje.
32
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény értelmében „közösségi tisztviselő az a személy, aki az Európai Közösségek tisztviselőinek
személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében tisztviselő vagy egyéb szerződéses munkavállaló, illetve az a személy, akit a tagállamok vagy bármely köz- vagy magánjogi
szervezet az Európai Közösségekhez helyeznek és, aki az európai közösségi tisztviselőkével vagy egyéb alkalmazottakéval egyenértékű feladatokat lát el”.
33
Lásd például a 2017/1939 rendelet 22. cikk (3) bekezdését, amely olyan egyéb bűncselekményekre utal, amelyek
elválaszthatatlanul kapcsolódnak egy, a 22. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó büntetendő cselekményhez,
vagyis az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csaláshoz.
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Természetesen nem szabad elfelejtenünk a vita legfontosabb szempontját: az EPPO
hatáskörének a kapcsolódó bűncselekmények34 nyomozására történő megállapítását
célzó büntethetőség speciális meghatározása lényegében eszközként használja az
anyagi büntetőjogot a hatékony büntetőeljárás eljárási céljai érdekében. Valójában
az eredményes büntetőeljárások lefolytatása érdekében használja fel az anyagi jogi
büntetőjogot. Ez a megközelítés szisztematikusan kasztrálja a büntetőjogot, mivel a
bűncselekmény elemei nem egy konkrétan érintett és alaposan leírt védett jogi tárgyon, hanem az azt szolgáló eljárási célokon alapulnak.
Az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények a kiszabható szankciók
tekintetében is problematikusnak tekinthetők. Az uniós csalásokra és az Unió pénzügyi
érdekeit sértő egyéb bűncselekményekre irányadó szankciókat [7. cikk (3) bek.] az
irányelv nem differenciálja tovább, amennyiben a kár vagy az előny mértéke a 100 000
euró összeget meghaladja. Mindazonáltal jogosan felvetődik a kérdés, hogy hogyan
lehet kiegyenlíteni a különböző jogilag védett érdekeket, például az EU pénzügyi érdekeit és a közélet tisztaságát, különösen akkor, ha ez utóbbi az EU pénzügyi érdekeinek sérelmét vagy veszélyeztetését követeli meg.35 Nyilvánvaló, hogy a büntetendő
cselekményeket és az eljárási megfontolásokat érintő ideológiai zavar nem támogatja
sem az előírt szankciók tekintetében az arányosság elvének betartását – mivel ez a
büntetendő cselekmények egyértelmű meghatározását igényli – sem pedig a meglévő
és az újonnan meghatározott büntethetőség együttes fennállását.

3.5. Részesség, kísérlet, jogi személyek felelőssége és joghatóság
Pozitívnak tekinthető, hogy az irányelv – a PIF egyezménnyel ellentétben – nem követeli meg a hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok szándékos elkészítésének vagy benyújtásának büntetendővé nyilvánítását, mivel az irányelv
a hatálya alá tartozó valamennyi bűncselekményben – beleértve a pénzmosást is – való
részvételt büntetendővé nyilvánítja [5. cikk (1) bek.]. E tekintetben az irányelv kiterjeszti a PIF egyezmény és annak jegyzőkönyveinek alkalmazási körét.
A részvétellel ellentétben az irányelv a kísérlet büntetendőségét kizárólag a csalás
és a hűtlen kezelés esetén írja elő [5. cikk (1) bek.], ugyanúgy, ahogy a PIF egyezmény
is csak a csalás kísérletét rendelte büntetni. Ez a megközelítés helyes, mert a fent
említett bűncselekmények ténylegesen károsítják (nemcsak veszélyeztetik) a védett
jogtárgyakat. Így a kísérletük büntetése nem jár túlzott kriminalizációval.
Az irányelv rendelkezik a jogi személyek felelősségére vonhatóságáról is (6. és 9.
cikk), amelyek lényegében megegyeznek a PIF egyezmény szabályaival; így a tagállamok továbbra is előírhatnak adminisztratív szankciókat.
Másrészről az irányelv a PIF egyezményhez képest arra kötelezi a tagállamokat,
hogy terjesszék ki joghatóságukat a területükön kívül elkövetett csalásokra és csalás-

34
Lásd: EPPO-rendelet 4. cikk: „Az Európai Ügyészség felelős az (EU) 2017/1371 irányelvben megállapított és
az e rendeletben meghatározott, az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elkövetőivel és azok bűntársaival
szembeni nyomozás és vádhatósági eljárás lefolytatásáért, valamint e személyek bíróság elé állításáért.”
35
Az irányelvjavaslat kritikai elemzéséről bővebben lásd: Kaiafa-Gbandi 2014a, 480.
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sal kapcsolatos bűncselekményekre is. Az irányelv 11. cikke kötelezi a tagállamokat
a joghatóság aktív személyi elv alapján történő megállapításra, és annak biztosítására, hogy joghatóságuk gyakorlása ne függjön attól a feltételtől, hogy a büntetőeljárás
megindítására kizárólag a sértett által a bűncselekmény elkövetésének helyén tett bejelentést, vagy a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti állam által tett hivatalos
feljelentést követően kerülhet sor [11. cikk (4) bek.]. A joghatóság említett kiterjesztése megalapozott lehet a harmadik országok területén elkövetett olyan bűncselekmények vonatkozásában, amelyek valójában nem kapcsolódnak a kettős inkrimináció
elvéhez. Hangsúlyozni kell azonban, hogy – a fenti rendelkezések alapján a joghatóság
több tagállamra történő kiterjesztése ellenére – az irányelv nem utal kifejezetten a ne
bis in idem elv betartásának szükségességére, amennyiben ugyanaz a cselekmény több
jogrendszer joghatósága alá tartozik, ismételten elhanyagolva a preambulum egyik
fontos hivatkozását (21. bek.).

3.6. Elévülési idő
Az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények és a kiszabott szankciók elévülési
idejét meghatározó 12. cikk tekinthető az irányelv egyik legfőbb újdonságának. Azon
a nyitott kérdésen kívül, hogy az Európai Unió rendelkezik-e hatáskörrel az elévülési
idő tekintetében,36 mivel ez általában a nemzeti büntetőjog általános részének hatálya
alá tartozik, egy másik fontos kérdés is megfogalmazható, ami abból a tényből adódik, hogy az irányelv nemcsak a legalább négy év szabadságvesztéssel járó maximális
büntetéssel büntetendő bűncselekmények minimális elévülési idejét határozza meg (a
bűncselekmény elkövetésétől számított legalább öt évben), hanem a tagállamok az
elévülési idő felfüggesztése esetén öt évnél rövidebb elévülési időt is meghatároznak
[12. cikk (3) bek.].37
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme vonatkozásában fennálló hatékonysági célkitűzés túlsúlya ezen a ponton is érzékelhető (12. cikk).38 A tagállamok
büntetőjogi rendszereibe való beavatkozás összeegyeztethetetlen az EU elsődleges jogával, amely természetesen előírja az uniós pénzügyi érdekek hatékony védelmének
biztosítására vonatkozó kötelezettséget, de – különösen a büntetőjog tekintetében –
előírja, hogy tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére tegyék
meg ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő
csalás leküzdésére tesznek. Ezért az uniós jog nem írhatja elő a releváns elévülési

Caeiro 2011, 124 et seq.
Az irányelv értelmében a tagállamok öt évnél rövidebb, de három évnél nem rövidebb elévülési időt is megállapíthatnak, feltéve, hogy az elévülési idő meghatározott cselekmények esetén megszakítható vagy felfüggeszthető.
38
Az irányelv 12. cikk (2) bekezdése értelmében „a tagállamok a 3., a 4. és az 5. cikkben említett, legalább négy
év szabadságvesztéssel járó maximális büntetéssel büntetendő bűncselekmények esetében megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tétele érdekében, hogy az e bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások, vádemelések,
tárgyalások lefolytatására és bírósági határozatok meghozatalára az említett bűncselekmények elkövetését követően
legalább öt év álljon rendelkezésre”.
36
37
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idő meghatározásának kötelezettségét.39 Ezenkívül ez a jogállamiság szempontjából
is elfogadhatatlan beavatkozással járna, tekintettel arra, hogy az elévülési idő meghatározása – a jogrendszer által elfogadott mértékben – egy olyan választásnak minősül,
amely az egyes bűncselekmények egymáshoz viszonyított súlyához, valamint más általános kérdésekhez is kapcsolódik.
Amint arra az irányelv preambuluma kifejezetten utal, a fent említett rendelkezés
célja az Unió pénzügyi érdekeinek sérelmére elkövetett jogellenes tevékenységekkel
szembeni hatékony fellépés megteremtése (22. preambulumbekezdés). Ugyanakkor
meg kell említeni az Európai Unió Bíróságának a Taricco I40 és különösen a Taricco
II41 ügyekben hozott ítéleteit is. Ez utóbbi ügyben az Európai Unió Bírósága az olasz
Alkotmánybíróság előzetes kérdésével foglalkozott, és a Taricco I széles körű bírálatát
követően kifejezetten azt az álláspontot fogadta el, hogy az EU pénzügyi érdekeinek
az EUMSz. 325. cikke szerinti hatékony védelme nem élvez elsőbbséget az Európai
Unió Alapjogi Chartájában foglalt és a tagállamok alkotmányos hagyományainak részét képező alapvető jogok és elvek védelmével szemben.42 A Bíróság e döntése azzal
a következménnyel jár, hogy amennyiben az adott rendelkezés valamely elévülési időre vonatkozó tagállami szabály tekintetében megsérti az arányosság elvét, a tagállam
nem köteles azt a szabályt betartani.

4. Következtetés és az előre vezető út
Az irányelvre vonatkozóan általános következtetésként megállapítható az Európai
Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelemre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések hatályának kiterjesztése. Ezt a tendenciát jelzi a csalással kapcsolatos további bűncselekmények kriminalizálása, a szankciók felső határa legkisebb mértékének meghatározása, az elévülési idő előírása, a területi elvet meghaladó joghatóság
megállapítása, valamint a vonatkozó irányelven alapuló, teljesen új irányvonalat követő elkobzásra vonatkozó szabályok meghatározása.
Az irányelv hatályának kiterjesztése ugyanakkor hiányosságokat is eredményez,
ami az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogok, a büntetőjog általános elvei, sőt az uniós és a tagállamok közötti kapcsolatok szempontjait szabályozó elsődleges uniós jogi szabályok megsértéséhez vezethet. Annak ellenére, hogy a
preambulum 28. bekezdése kifejezetten utal arra, hogy az „irányelv tiszteletben tartja
az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető elveket”, és „az említett jogok és elvek teljes körű tiszteletben tartására
törekszik, és azt ennek megfelelően kell végrehajtani”, az irányelv normatív tartalma
39
Természetesen az uniós jogalkotó e választása nyilvánvalóan egy viszonylag alacsony elévülési idő felé mozdult
el, amely nem sérti az egyes tagállamok meglévő jogi helyzetét, de ez az egybeesés nem okoz semmilyen dilemmát
az intézményi erőfeszítések általános szintjén, hogy egy különleges elévülési időt határozzon meg az uniós csalások
vonatkozásában.
40
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2015:555.
41
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-42/17. M. A. S. és M. B. elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2017:936
42
Op. cit. 62. pont.
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– legalábbis bizonyos kérdések tekintetében – nem képes ezen célok elérésére. Talán
ez az oka annak, hogy az uniós jogalkotó nem rögzített az irányelvben bizonyos olyan
releváns rendelkezéseket, amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséghez tartozó más uniós jogi eszközökben szerepelnek.
Ezek a körülmények fokozott figyelmet kívánnak meg, elsősorban a nemzeti jogalkotóktól, akik az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata értelmében kötelesek az uniós jog alapvető elveinek és jogainak tiszteletben tartására. Ezért a nemzeti
jogalkotók kötelesek:
– szabályozni a csalárd magatartásokra irányadó közigazgatási és büntetőjogi szankciók viszonyát nemzeti jogrendszereikben, a ne bis in idem elv legnagyobb mértékű
tiszteletben tartásával;
– tisztában lenni azzal, hogy a büntethetőség kiterjesztésére és a héacsalások szabályozására irányuló uniós beavatkozásoknak egyértelműen meg kell határozniuk
az azt legitimáló súlyos határokon átnyúló bűnözés jellemzőit (pl. bűnszervezet
keretében, strukturált módon történő elkövetés, legalább két tagállam bevonásával,
meghatározott módon stb.), valamint a 10 millió eurót meghaladó minimális kár
kiszámításának módját, amely nem tartalmazhat más szempontot, mint a héacsalás
következtében a tagállamokban keletkezett kár;
– helyreállítani a törvényesség elvének tiszteletben tartása követelményét az irányelv
3. cikkében meghatározott cselekmények vagy mulasztások meghatározásával, valamint a mulasztás útján történő elkövetésre vonatkozó különleges jogi kötelezettség követelményének előírásával;
– helyreállítani az arányosság elvének érvényesülését az uniós csalások (különösen
a héacsalások) egyes eseteire irányadó szankciók tekintetében, és tartózkodni attól,
hogy az ilyen bűncselekmények elkövetése során a bűnszervezet keretei között történő elkövetést súlyosító körülményként értékeljék, amennyiben a bűnszervezetben
való részvételt az EU pénzügyi érdekeit sértő csalárd cselekmények vonatkozásában már figyelembe veszik;
– ellenőrizni, hogy az irányelv 4. cikkében szereplő, az ún. „Unió pénzügyi érdekeit
érintő egyéb bűncselekmények” (pl. pénzmosás, aktív és passzív hivatali vesztegetés) büntetendők-e már nemzeti jogrendszerükben, és megfelelően biztosítani, hogy
az arányosság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartása érdekében e
bűncselekmények szankcionálása tekintettel legyen a védett jogi tárgyak közötti
különbségekre; és végül, de nem utolsósorban
– gondoskodni arról, hogy az Unió érdekeit sértő bűncselekmények elévülési határideje az asszimiláció elve alapján megfeleljen a saját pénzügyi érdekeikre vonatkozó büntetőjogi szabályoknak, és ezzel egyidejűleg biztosítsa mindkét jogi tárgy
hatékony védelmét, az alapvető jogokat és a jogállamiság elveit.
A fent említett kötelezettségek hasonló beavatkozásokat kívánnak meg az uniós
jogalkotótól is, ami szükségessé teheti az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen
büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelv megfelelő módosítását. Ez azonban nyilvánvalóan nem biztosít sem kifogást, sem lehetőséget arra, hogy
eltérjenek az uniós jog által előírt fenti elvek és alapvető jogok tiszteletben tartásától, amelyeket a nemzeti jogalkotóknak is figyelembe kell vennie az irányelv nemzeti
50

jogrendbe történő átültetése során. Ezenkívül az Európai Unióhoz hasonló szupranacionális rendszerekben a büntetőjogi rendelkezések meghozatalának együttműködési
modellje megfelelő hozzáadott értéket jelenthet, mivel a jogalkotási eljárásban részt
vevő mindkét szint az alapvető jogok „őrzőjévé” válik és teljes felelősséggel tartozik
azok érvényesüléséért és mindkét szinten történő közvetlen alkalmazhatóságáért.
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK JOGGYAKORLATA
AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK VÉDELME
ÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME TERÉN – A HANS
ÅKERBERG FRANSSON, MENCI ÉS TARICCO I/II ÜGYEK
KRITIKAI ELEMZÉSE
Prof. Dr. Maria Kaiafa-Gbandi *

1. Bevezetés és a főbb kiindulási pontok bemutatása
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme prominens szereppel bír az Unió intézményes keretrendszerében, ami megköveteli a tagállamoktól azt, hogy biztosítsák
ezen érdekek hatékony védelmét, ugyanúgy, ahogy saját pénzügyi érdekeiknek védelmét biztosítják. A Lisszaboni Szerződést követő időszakban ez a speciális rendszer
még explicitebbé vált, nemcsak az Unió azon hatáskörének intézményes úton történő
megerősítése által, amely segítségével bűntetőjogi eszközökkel beavatkozhat a tagállamok igazságszolgáltatásába [Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 82–83. cikk], hanem az Európai Ügyészség felállításának lehetősége
révén is (EUMSz. 86. cikk), amely különleges hatáskörrel rendelkezne az uniós pénzügyi érdekek sérelmére elkövetett bűncselekmények nyomozására és az elkövetőkkel
szembeni vádemelésre is. Az elkövetkezendő években az Európai Ügyészség radikálisan meg fogja változtatni az európai büntetőjog identitását, nagyobb hatékonyságot
ígérve az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében.
Azonban ezen védelem nem kizárólag az irányadó intézményi keretrendszerből
ered, hanem döntően paraméterek együttességéből, ami magában foglalja az Európai
Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatát és az elsődleges jog részeként most
már kötelező erővel bíró, az Unión belüli alapjogvédelmet [Európai Unióról szóló
szerződés (a továbbiakban: EUSz.) 6. cikk]. Emiatt tehát érdemes megvizsgálnunk
az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme és az alapjogok érvényesülésének
biztosítására irányuló kötelezettség közti viszonyt, mivel az Unió (amelynek még az
Emberi Jogok Európai Egyezményéhez is csatlakoznia kell) intézményi fejlődésében
beálló aktuális fordulat miatt ennek tisztázása időszerűbb, mint valaha.
Mielőtt még továbbhaladnánk, két lényeges dolgot tisztázni kell:
a) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével (2009. december) a büntetőjogi represszió minden olyan területen drasztikusan átalakult, ahol az Unió beavatkozhat a
tagállamok jogrendszereibe. Azon tagállami szabályokat, amik uniós jogforrásokat ültetnek át, az uniós jognak megfelelően kell értelmezni. Kétség esetén a tagállami bíróságok nem rendelkeznek az uniós rendelkezések értelmezésére vonatkozó hatáskörrel,

*
Tanszékvezető egyetemi tanár, Thesszaloniki Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Fordították: Csík Aurél,
Laczik Anna és Hudák Tünde joghallgatók, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
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ehelyett előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatását kérhetik az Európai Unió Bíróságától (EUSz 19. cikke). Amennyiben azonban egy uniós rendelkezést nem megfelelően ültetnek át egy tagállam belső jogrendszerébe, a tagállami bíró nem terjesztheti ki
értelmezés útján a kriminalizáció hatályát, pusztán azért, hogy az uniós rendelkezésből
származó kötelezettségét teljesítse. Az ilyen értelmezési mód ellentmondana az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkében foglalt n.c.n.p.s.l. elvnek.
b) A Chartában foglalt alapvető jogok intézményes tiszteletben tartása nem pusztán
azt a közvetlen kötelezettséget rója a tagállami bírákra, hogy ezeket a jogokat saját
tagállami jogrendjükben figyelembe vegyék, hanem előtérbe helyezi az Unió elsődleges joga és a tagállami jog (azon belül is a tagállami alkotmányok) közti viszony
kérdését is. Ezen kérdéskörről alkotott különböző vélemények ellenére, az Európai
Unió Bíróságának nézőpontja szerint az Unió elsődleges joga felülírja a tagállami alkotmányokat. Ez az állásfoglalás a tagállami bírákra nézve lényeges gyakorlati következményeket vonhat maga után, melyek a később részletesebb kifejtésre kerülő ne bis
in idem elv példáján keresztül könnyen megérthetőek. Másrészről, az Unió elsődleges
joga és a tagállami alkotmányok közti viszony kérdése maga után vonja azt a további
kérdést, hogy van-e bármilyen korlátja az uniós jog elsőbbsége elvének. Ez a kérdéskör mostanában újból felmerült, az Európai Unió Bírósága EU pénzügyi érdeke elleni
bűncselekmények elévüléséről szóló határozatával kapcsolatban, amely a későbbiekben szintén vizsgálatunk tárgya lesz.
Végezetül, a fentebb említett tagállami büntetőjogi represszióra és annak gyakorlati
következményeire vonatkozó (új) intézményes rendszert az Unió tágabb intézményes
szabály anyagában kell elhelyeznünk, ahova a büntetőjog is tartozik. Ebben a tekintetben tényként megállapítható, hogy a büntetőjog a demokratikus államokban kettős
természettel bír, nemcsak egy olyan eszköz, amely óvja a törvényi védelem alatt álló
érdekeket, hanem egy olyan mechanizmus is, mely a polgárok legszélesebb értelemben vett szabadságait védi. Az államok kormányközi és szupranacionális szervezetekben való részvétele ezt a természetet nem változtathatja meg. Ezenkívül az Unió
szerződési rendszerében a büntetőjog a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (EUMSz. 67. cikk) részét képezi, aminek, az EUMSz. 67. cikk
(1) bekezdése, valamint az EUSz. 2., 3., és 6. cikkei alapján tiszteletben kell tartania a
polgárok szabadságát garantáló alapvető jogok érvényesülését.

2. A Nagytanács ítéletei az Aklagaren K. Hans Åkerberg Fransson
(C-617/10., 2013. 02. 26.) és Menci (C-524/15., 2018. 03. 20.)
ügyekben: a „közigazgatási” és büntetőjogi szankciókra
vonatkozó ne bis in idem elv alkalmazása
Ahogy mindannyian tudjunk, az Unió pénzügyi érdekeinek megsértése esetén – legalábbis néhány tagállamban – ugyanazon bűncselekmény elkövetése miatt rendszerint
egyidejűleg közigazgatási és büntetőjogi szankciók kiszabására is sor kerül, mintha
ugyanaz a magatartás egyszerre minősülne közigazgatási szabálysértésnek és bűncselekménynek is. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor az a kérdés, hogy az ilyen gyakorlat
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nem sérti-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikke által rögzített ne bis in idem
elvét. Ezen probléma sajátossága különösképpen abban a tényben rejlik, hogy ebben
az esetben nem ugyanazon bűncselekmény büntetőjogi szankciókkal való kétszeres
értékeléséről, hanem az adott deliktum kettős – közigazgatási és büntetőjogi – szankcionálásáról van szó.
Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) ezt a kérdést két jelentős ítéletében vizsgálta. Az első ítéletet az Aklageren k. Hans Åkerberg Fransson ügyben
hozta (Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-617/10. Åklagaren kontra Hans Åkerberg
Fransson ítélet, ECLI:EU:C:2013:105.). A héa megfizetéséhez kapcsolódó kötelezettségek megsértését érintő svéd adócsalási ügyben az EUB megállapította, hogy a héára
elkövetett adócsalások miatt kiszabott adóbírságok és az e bűncselekmény miatt indult
büntetőeljárások a Tanácsnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelvének 2., 250. és 273. cikke, valamint az EUMSz.
325. cikke, és ezáltal az uniós jog hatálya alá tartozik. Ebből kifolyólag, miután az
EUB megerősítette, hogy a hatásköre kiterjed a hozzá intézett előzetes döntéshozatal
iránti kérelem elbírálására, a következőképpen döntött:
a) Az Alapjogi Charta 50. cikke nem zárja ki, hogy valamely tagállam a héával
összefüggő bevallási kötelezettségek teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló
ugyanazon tényállásra adójogi és büntetőjogi szankciók kombinációját alkalmazza.
A Charta 50. cikke csak akkor zárja ki, hogy ugyanazon tényállás alapján ugyanazon
személlyel szemben büntetőeljárást indítsanak, ha az adóbírság az említett rendelkezés
értelmében büntető jellegű, és jogerőssé vált (34. pont).
b) Az adóbírság büntető jellegének mérlegelése szempontjából az Emberi Jogok
Európai Bírósága által lefektetett feltételek alapján három kritériumnak van jelentősége: a jogsértés belső jog szerinti jogi minősítésének, a jogsértés jellegének és az
érintett személlyel szemben kiszabható szankció természetének és súlyának (35. pont).
Ennélfogva a ne bis in idem elve nem zárja ki, hogy valamely tagállam a héával ös�szefüggő bevallási kötelezettségek teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló
ugyanazon tényállásra egymást követően adójogi szankciót és büntetőjogi szankciót
alkalmazzon, amennyiben az első szankció nem büntető jellegű, aminek vizsgálata a
nemzeti bíróság feladata (37. pont).
c) Mivel az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) nem minősül az uniós jogrendbe szervesen beépülő jogforrásnak, mivel az Unió nem csatlakozott hozzá, az uniós jog nem szabályozza az EJEE és a tagállamok jogrendje közötti
kapcsolatot, és nem határozza meg a nemzeti bíróság által abban az esetben levonandó
következtetéseket sem, ha az ezen egyezmény által biztosított jogok és a nemzeti jog
valamely szabálya ütközik (44. pont).
d) Az uniós jogi rendelkezéseket hatáskörének keretei között alkalmazni hivatott
nemzeti bíróság köteles biztosítani e normák teljes érvényesülését, szükség esetén
– saját hatáskörénél fogva – eltekintve a nemzeti jogszabályok e normákkal ellentétes
rendelkezéseinek alkalmazásától, akár utólagosan is, anélkül, hogy kérelmeznie vagy
várnia kellene azok jogalkotói vagy bármilyen egyéb alkotmányos úton történő megsemmisítésére (45. pont). Más szavakkal az uniós jogba ütközik az olyan bírósági gyakorlat, amely megfosztja a nemzeti bíróságot azon jogtól, hogy az említett rendelkezés
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e Chartával való összeegyeztethetőségét – adott esetben az EUB együttműködve –
teljeskörűen mérlegelje (48. pont).
A ne bis in idem elv által biztosított védelem hatályát értelemszerűen az Emberi
Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) irányadó ítélkezési gyakorlata is befolyásolja. Bár ez az uniós jogrend vonatkozásában (még) kötelező erővel nem rendelkezik, az EJEB irányadó ítéletei nyilvánvaló fontossággal bírnak, különösen az Emberi Jogok Európai Egyezményét aláíró tagállamok számára. Így például a Kapetanios
et al k. Görögország (2015. 04. 30., 55–56., 66–75. pont) és a Sismandis és Sitaridis
k. Görögország (2016. 06. 09., 35., 40., 41–47. pontok) ügyekben a Strasbourgi Bíróság azt állapította meg, hogy az ugyanazon csempészet miatt indult közigazgatási
eljárások, amely miatt a feleket a jogerős büntetőbírósági ítéletben felmentették, megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezménye 7. jegyzőkönyvének ugyanezen elv
érvényesülését biztosító 4. cikkét. Mindazonáltal az A és B k. Norvégia (2016. 11. 15.,
130-as bekezdéstől) és a Johannesson és társa k. Izland (2017. 05. 18., 49. bekezdéstől)
ügyekben hozott későbbi határozatokban az EJEB azt hangsúlyozta, hogy a ne bis in
idem elv vonatkozásában az ugyanazon magatartásra vonatkozó különböző szankcionálási eljárások közötti szoros tárgyi és időbeli kapcsolat alapján ezek a független
eljárások egy koherens egészet alkotnak. Az EJEB nézőpontja szerint, ha ezen elemek
fennállnak, a közigazgatási és büntetőjogi szankciók ugyanazon magatartásért történő
egyidejű kiszabása nem tekinthetők a ne bis in idem elv megsértésének.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága a ne bis in idem elv alkalmazására irányuló
legújabb joggyakorlata alapján az Európai Unió Bíróságának Nagytanácsa 2018 márciusában hozott ítéletet a Menci ügyben (Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-524/15.
Luca Menci elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2018:197). Az ítélet ugyanebbe
az irányba jelentett elmozdulást. Az olasz bíróság által tárgyalt alapügy tárgya a héa
fizetésének elmulasztása volt, amely önmagában közigazgatási szabálysértésnek tekinthető, ugyanakkor egy bizonyos összeg felett már bűncselekménynek minősül, így
az elkövetőre nemcsak az adóhatóság rótt ki jogerős határozatában adóbírságot, hanem
büntetőeljárás is indult ellen. Az EUB az ítéletében az alábbiakat állapította meg:
a) A Charta 50. cikke alkalmazásának előfeltétele a közigazgatási szankció „büntetőjogi” természete, ami ebben az esetben egyértelmű, mivel a közigazgatási szankció
represszív, punitív célokat szolgált és elég szigorúnak is tekinthető (26–33. pontok).
b) A büntetőeljárás lényegében ugyanazokra a tényekre vonatkozott, és a büntetőjogi szankcióhoz szükséges további mens rea elem nem vitathatja e tények jellegét
(34–38. pontok).
c) Azonban a ne bis in idem elv korlátozása igazolható lehet az Alapjogi Charta
52. cikk (1) bekezdése alapján. Az eljárások és a büntető jellegű szankciók halmozása
indokolt lehet, ha ezen eljárások és szankciók – az ilyen célkitűzés megvalósítása érdekében – olyan további célokat követnek, amelyek adott esetben a szóban forgó jogsértő magatartás más szempontjaira irányulnak; ennek vizsgálata a kérdést előterjesztő
bíróság feladata. Más szavakkal a héával kapcsolatos jogsértések terén jogosnak tűnik,
hogy a tagállamok gondoskodjanak egyrészt a héabevallásra és -beszedésre vonatkozó
szabályok mindennemű megsértésétől való elrettentésről, illetve annak megtorlásáról
alkalmasint átalányjelleggel meghatározott közigazgatási szankciók kiszabása útján,
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másrészt pedig e szabályok olyan súlyos megsértésétől való elrettentésről, illetve megtorlásról, amelynek társadalomra veszélyessége különösen jelentős, és amely súlyosabb büntetőjogi szankciók kilátásba helyezését indokolja (44–45. pontok).
d) Mindazonáltal az arányosság elve azt követeli meg, hogy a kettős büntetőjogi
eljárás és szankció nem lépheti túl a kitűzött cél eléréséhez megfelelő és szükséges
mértéket. Világos és pontos szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a kettős
eljárás vagy szankció érintettjeinek okozott kár kizárólag a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon. A büntető jellegű szankciók halmozására olyan szabályoknak kell
vonatkozniuk, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy a kiszabott szankciók
összességének súlya megfeleljen az adott jogsértés súlyának (46–47., 49., 52–53., 58.
pontok).
Ezen gondolatok alapján az Európai Unió Bírósága felülvizsgálta az olasz jogalkotást és úgy találta, hogy ennek értelmében a közigazgatási szankció végrehajtását a
büntetőeljárás során egy időre felfüggesztik és a vádlott büntetőjogi elítélését követően ennek végrehajtására már nincs lehetőség. Ezenkívül az adótartozás önkéntes megfizetése a büntetőeljárásban figyelembe veendő különös enyhítő körülménynek számít. Így a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti szabályozás az annak
biztosítását szolgáló feltételeket határoz meg, hogy az illetékes hatóságok a kiszabott
szankciók összességét az elkövetett jogsértés súlyához mérten a feltétlen szükséges
mértékre korlátozzák (56. pont). A Bíróság kifejezetten megjegyezte, hogy a Charta
52. cikk (3) bekezdése tükrében, az 50. cikk fent említett értelmezése és a 52. cikk (1)
bekezdése a ne bis in idem elv védelmének olyan szintjét biztosítja, amely hasonlít az
Emberi Jogok Európai Egyezménye 7. jegyzőkönyvének 4. cikkében foglaltakhoz, és
ahhoz, ahogy az EJEB az A és B k. Norvégia ügyben határozott (60–62. bekezdés).
Az Európai Unió Bírósága fent említett döntései kulcsfontosságú jelentőséggel bírnak, és három fontos tényezőt tisztáznak az uniós és a nemzeti jog vonatkozásában:1
a) Az Európai Unió Bírósága következetes – bár helytelen – álláspontjával
összhangban a héával kapcsolatos jogsértéseket az EU pénzügyi érdekeit érintő uniós
jogszabályok szabályozzák, melyeket az EUMSz. 325. cikkével összhangban az uniós
jog alapján hatékony védelemben kell részesíteni.
b) A nemzeti bíróságoknak – jogalkotói vagy bármilyen egyéb alkotmányos úton
történő megsemmisítésére történő várakozás nélkül – el kell tekinteniük azon nemzeti
jogszabályok alkalmazásától, amelyek a Charta által garantált alapvető jogokat, például a ne bis in idem elvét sértik, amikor az uniós jog által szabályozott kérdésekről
hoznak döntést (mint például – a Bíróság álláspontja szerint – a héával kapcsolatos
adócsalások esetén).
c) A Charta 50. cikkben szabályozott ne bis in idem elve nem zárja ki az adózás
megsértésével kapcsolatos ugyanazon ügyek esetén az adminisztratív és büntetőjogi
szankciók egymást követő kivetését, amennyiben az adminisztratív szankciók nem
minősülnek büntetőjogi jellegűnek az EJEB három ismert kritériuma szerint. Amen�nyiben azonban az adójogi szankciók büntető jellegűeknek tekinthetők, tilos azonos

1

Kaiafa-Gbandi 2017, 223 et seq.
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tények alapján büntetőbíróság által is szankciót kiszabni. Mindazonáltal kivételesen
indokolt a közigazgatási és büntetőjogi szankciók egyidejű kiszabása, amennyiben az
általános érdekű célkitűzést szolgál, mint például a héabűncselekmények elleni küzdelem. Az arányosság elvét ugyanakkor még ebben az esetben is teljes mértékben tiszteletben kell tartani (63. pont).
Az egymással látszólag informális párbeszédben lévő két európai bíróság joggyakorlatának ez a következtetése – különösen annak fényében, hogy az EU nem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez – egyértelműen nem biztosítja
oly mértékben a ne bis in idem elv, mint alapvető jog védelmét, mint az e kérdésben
fennálló kezdeti joggyakorlatuk. Az Európai Unió Bírósága Menci ügyben megfogalmazott álláspontja az uniós pénzügyi érdekek hatékony védelmét részesíti előnyben a
polgárok alapvető jogaihoz képest. Ez nem lehet meglepő azok számára, akik történelmi szempontból kísérik figyelemmel az EUB ítélkezési gyakorlatát, mivel az EUB kétségtelenül megerősítette kiemelkedő szerepét az „EU integrációs folyamatának motorjaként”, amelynek alapvető eleme az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme.2
Más szavakkal, világossá kell tenni, hogy az Unión belüli alapvető jogok védelmének
tényleges alkalmazhatóságát az EUB Åkerberg Fransson és Melloni ítéletein keresztül
kell értelmezni.3 Együttes olvasatukból kiderül, hogy az Európai Unió Bírósága nemcsak az elsődleges jogának részeként tekinti az EJEE-t, amely garantálja a tagállamok
által alkalmazottnál magasabb szintű védelmet4, de az egyes tagállamok alkotmányos
rendelkezései által megfogalmazott potenciálisan magasabb szintű alapjogvédelmet is
háttérbe szorítja, amennyiben az ilyen védelem akadályozza az integrációs folyamat
célkitűzéseit5 a tisztességes tárgyaláshoz és a védelemhez való jogról. Az Unión belüli
alapvető jogok védelmének ezen kettős funkciója az EJEE-feltételek alapján lehetővé
teszi számunkra, hogy megértsük, hogy az EUB miért vette igénybe az EJEB ítélkezési gyakorlata által a ne bis in idem elv alkalmazására vonatkozó lehetőséget az ugyanazon bűncselekményért kiszabható adminisztratív és büntetőjogi szankció kumulatív
alkalmazása esetén, mivel az EJEB közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatának a ne bis in
idem elvével kapcsolatos szűkebb körű értelmezése az adminisztratív és büntetőjogi szankciók halmozott elrendelésének feltételes engedélyezése révén nyilvánvalóan
hozzájárul az uniós pénzügyi érdekek hatékonyabb védelméhez.
Másrészt azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Európai Unió Bírósága Nagytanácsának a Menci ügyben megfogalmazott álláspontjai egy módszertani és intraszisztematikus problémát jeleznek: ha egy közigazgatási szankció egy adott ügyben a meghatározott feltételek alapján büntetőjogi „büntetésnek” minősül és ugyanazon jogsértő
magatartásra vonatkozik, akkor a halmozottan kiszabott punitív/represszív jellegű
büntetések nem célozhatják ugyanazon bűncselekmény különböző aspektusait, hanem

Swoboda 2018, 277–278.
Swoboda 2018, 282–283.
4
Lásd a ne bis in idem alapelvéből eredő jogot az Åkerberg Fransson-ügyben az ugyanazon bűncselekményért
kiszabható közigazgatási és büntetőjogi szankciók összefonódása tekintetében
5
Lásd: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-399/11. Stefano Melloni kontra Ministerio Fiscal ítélet,
ECLI:EU:C:2013:107, (Melloni ügy)
2
3
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nyilvánvalóan azonos célokat kívánnak elérni. Emellett az EUB fokozatos érvelése,
miszerint a büntetőjogi szankciók a legsúlyosabb jogsértéseket érintik, azzal a következtetéssel jár, hogy a represszió súlyosabb szintje magában foglalja az enyhébbet, és
ezt semmi mással nem lehet kiegészíteni. Végezetül az arányosság elvének alkalmazásához szükség van egy közös büntetendő elemre, ellenkező esetben a különböző – még
ha egymást kiegészítő – célok egyidejű fennállása még az arányosság elve alapján sem
tiltja meg a különböző büntetések kumulált alkalmazását.
Mindazonáltal az arányosság elvének alkalmazása, amelyet az Európai Unió Bírósága kifejezetten elismert a konkrét kérdésben hozott határozatában, fontos határt szab
a ne bis in idem elv bármilyen megsértése vonatkozásában, ezért a polgárokkal szembeni túlzott büntetés elleni védelmet szolgáló arányosság elvének az adminisztratív és
büntetőjogi szankciók szempontjából történő eljárási szabályozása döntő jelentőségű,
és ezt a nemzeti jogrendben – ha még nem történt volna meg – egyértelmű és szigorú
szabályokkal kell biztosítani.

3. A Nagytanács Taricco I és a Taricco II (Mas k. Mb) ügyekben
hozott ítéletei (C-105/14., 2015. 09. 08. és C-42/17., 2015. 12.
05.): Az elévülési időre vonatkozó nemzeti rendelkezések
alkalmazhatatlanná nyilvánítása az EU pénzügyi érdekeinek
hatékony védelmének biztosítása érdekében, az uniós jog
elsőbbségére tekintettel?
Az Európai Unió Bírósága a ne bis in idem elvének adminisztratív és a büntetőjogi
szankciók vonatkozásában történő alkalmazásával kapcsolatos ítéleteivel ellentétben,
amelyek – az EUB eredeti álláspontjától való visszatáncolás ellenére – alapvetően
pozitív hatással jártak az alapvető jogok védelme tekintetében, a Bíróság Taricco I
ügyben (Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2015:555.) hozott határozata igen problematikusnak
tekinthető, amely nagyon jelentős gyakorlati következményekkel járt. Mind a Taricco
I, mind pedig az azt követő Tarricco II ügyben (Európai Unió Bírósága – Bíróság:
C-42/17. M. A. S. és M. B. elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2017:936.) a Bíróságnak lényegében arra kellett válaszolnia, hogy az EU pénzügyi érdekeinek hatékony
védelmét korlátozza-e valamilyen módon az alapvető jogok védelme, vagy akár olyan
alapvető alkotmányos elvek, amelyek a tagállamok demokratikus jellegének sarok
kövei.
A Taricco I döntés egy olasz bíróság által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérdésre vonatkozik, amely egy héával kapcsolatos bűncselekmények elkövetését célzó
bűnszervezet létrehozatala és abban való részvétel miatt indult, és nyilvánvaló volt,
hogy az elévülési idő – annak megszakadása ellenére – még a bűncselekménynek a
jogerős elbírálása előtt (legkésőbb 2014. július 8-án) lejárna. Ennek következtében a
több millió euró összegű héacsalás elkövetésével vádolt terhelt az elévülési idő lejárta
miatt valószínűleg nem lenne büntethető, mivel az olasz jog lehetővé teszi ugyan az
elévülési idő korlátozott meghosszabbítását, amennyiben az elévülési időt valamilyen
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eljárási cselekmény megszakítja, de csak az eredeti időtartam negyedével a bűncselekmény elkövetésének időpontjától kezdve. Ezért, tekintettel arra, hogy az ilyen eljárások általában nagyon összetett nyomozással járnak, az ilyen ügyek vádlottjainak de
facto büntetlensége Olaszországban nem tekinthető kivételesnek.
A kérdést előterjesztő bíróság úgy ítélte meg, hogy ebből a helyzetből adódóan sérülnének a szabad versenyre (EUMSz. 101., 107. cikk) és a rendezett államháztartásra
(EUMSz. 119. cikk) vonatkozó elsődleges uniós jogi szabályok, valamint a 2006/112/
EK irányelv (58. cikk) rendelkezései. Amennyiben viszont engedélyeznék azt, hogy a
bíróság eltekintsen a szóban forgó nemzeti rendelkezések alkalmazásától, lehetséges
lenne az uniós jog tényleges alkalmazásának a biztosítása, ezért az olasz bíróság előzetes kérdést intézett az Európai Bírósághoz. Konkrétabban, az előzetes kérdés egyrészt arra vonatkozott, hogy az olasz jog azon rendelkezése, miszerint a félbeszakadást
követően az elévülés ideje legfeljebb az időtartam egynegyedével meghosszabbodik,
ez további héamentességet jelent-e (a 2006. évi vonatkozó irányelv 158. cikkéhez képest), másrészt pedig arra, hogy amennyiben a fenti kérdésre adott válasz igenlő, akkor
elfogadható-e, ha nem alkalmazzák az elévülésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket
(27. pont).
Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ezzel az előzetes kérdéssel az olasz
bíróság lényegében arra kereste a választ, hogy egy olyan nemzeti rendelkezés, mint
például az elévülésről szóló olasz törvény, akadályozza-e a héacsalás elleni hatékony
küzdelmet. Miután ismételten hangsúlyozta, hogy a héával kapcsolatos jogsértések
közvetlenül az EU költségvetését érintik és azok az uniós csalás fogalmába tartoznak,
az EUB azt válaszolta, hogy a nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a szóban forgó nemzeti rendelkezések lehetővé teszik-e a gyakorlatban az EU pénzügyi
érdekeit sértő súlyos csalások hatékony szankcionálását. Ha a nemzeti bíróság arra a
következtetésre jutna, hogy a szóban forgó nemzeti rendelkezések ennek nem tesznek
eleget, e bíróság feladata, hogy biztosítsa az uniós jog teljes érvényesülést, szükség
esetén eltekintve az említett rendelkezések alkalmazásától, anélkül, hogy kérelmeznie kellene vagy meg kellene várnia azok jogalkotói vagy bármilyen egyéb alkotmányos úton történő előzetes megsemmisítését (49. pont). Mindenesetre, az EUB szerint,
amennyiben a nemzeti bíróság eltekint a szóban forgó nemzeti rendelkezések alkalmazásától, akkor is gondoskodnia kell arról is, hogy az érintett személyek alapvető jogait
tiszteletben tartsák (53. pont). A Bíróság szerint azonban az Alapjogi Charta 49. cikke
nem jelent a konkrét esetben problémát, mivel a fent említett gondolatmenet szerint a
szóban forgó nemzeti rendelkezések alkalmazásától való eltekintés kizárólag azzal a
hatással járna, hogy egy felfüggesztett büntetőjogi eljárás kertében nem rövidíti le az
általános elévülési időt, hogy lehetővé teszi a bűncselekmények miatti hatékony büntetőeljárásokat (55. pont). Emellett az EJEB ítélkezési gyakorlata alapján az elévülési
idő meghosszabbodása és annak azonnali alkalmazása nem vonja maga után az EJEE
7. cikkének sérelmét (n.c.n.p.s.l.), mivel a kifogásolt cselekmények még soha nem
évültek el (57. pont).

60

Az Európai Unió Bírósága fent említett megállapításai túlzás nélkül nemcsak a jogállamiság sérelmével járnak, hanem doktrinálisan is tévesek.6 Nem véletlen, hogy az
olasz bírák közvetlenül az EUB döntése után az Tarrico I-hez hasonló esetekben újabb
kérdéseket tettek fel, ezúttal az Olasz Alkotmánybírósághoz, amely később újabb előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett elő az Európai Unió Bíróságához a Taricco I ügyben tett megállapításaival kapcsolatban.
Az olasz alkotmánybíróság Európai Unió Bíróságához intézett előzetes kérdésének alapja a bűncselekmények meghatározásában és a büntetések előreláthatóságában
megnyilvánuló törvényesség elve volt, amelyet az olasz alkotmány 25. cikk (2) bekezdése biztosít. Az Olasz Alkotmánybíróság bírái szerint ez az elv az elévülésre is
vonatkozik, mivel az anyagi büntetőjogi jellegű jogintézménynek tekinthető, és ezáltal
nemzeti szinten szélesebb védelemben részesül, mint az EJEB és az EUB, az EJEE 7.
cikkének és az EU Alapjogi Chartája 49. cikkének értelmezésével kapcsolatban hozott
ítéletei. Ezért az olasz alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a törvényesség elve az
olasz jog szerint az olasz alkotmányos rend alapvető elve és az Olasz Köztársaság alkotmányos alapját alkotó emberi jog, és az EUSz 4. cikk (2) bekezdése alapján (amely
arra kötelezi az EU-t, hogy tartsa tiszteletben a tagállamok nemzeti identitását, amely
elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének) az
ilyen elveket a nemzeti jogrendszer szükség esetén védelemben részesíti, az uniós jog
elsőbbsége ellenére még az abból eredő kötelezettségek ellenére is. Ebből következően az alkotmánybíróság azt kérdezte az Európai Unió Bíróságától, hogy mennyiben
kötelezi a tagállamokat a Taricco I ügyben hozott döntése, amennyiben az ellentétes
a tagállamok alkotmányos rendjének alapelveivel vagy a személyeknek a tagállamok
alkotmányában elismert, elidegeníthetetlen jogaival.
A fentiek fényében egyértelművé válik, hogy az Olasz Alkotmánybíróság egy érzékeny kérdést tett fel az Európai Unió Bíróságának az uniós jog elsőbbségének, egységességének és hatékonyságának érvényesüléséről abban az esetben, ha ez ellentétes a
nemzeti alkotmányos elvekkel, valamint, az uniós jogszabályok és az EU elsődleges
jogában rögzített alapvető jogok összeegyeztethetőségéről. Az Olasz Alkotmánybíróság érvelése véleményem szerint egyértelmű:
Először is az Európai Unió Bírósága Taricco I ügyben hozott határozata úgy tűnik,
nem veszi figyelembe azt, hogy az abban foglaltak egy nagyon jelentős problémát
idéznek elő. Könnyű azt megállapítani, hogy az elévülésre vonatkozó nemzeti szabályt
nem kell alkalmazni, mivel az ellentmond az uniós jognak. De mit is jelent ez? Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bűncselekmény nem évül el, mivel a bíró nem határozhat meg új, hosszabb elévülési időket a konkrét esetekre. A bírónak ugyanakkor arra
sincs joga, hogy az elévülési idő alkalmazásától eltekintsen, vagyis, hogy de facto eltörölje az elévülési időt, mert ily módon megsértik a hatalmi ágak elválasztásának elvét.
Ez az alapelv – ahogy erre az Olasz Alkotmánybíróság helyesen rámutatott – emellett
azért is sérült, mert az Európai Unió Bírósága döntése alapján a nemzeti bírónak magának kell meghatároznia, hogy a vonatkozó nemzeti rendelkezések megfelelnek-e
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az uniós csalás elleni hatékony és megelőző intézkedések meghozatalára vonatkozó
uniós jogi követelményeknek, annak érdekében, hogy szükség esetén megállapíthassa
azok alkalmazhatatlanságát. Egy ilyen döntés, azon túlmenően, hogy a bírónak széles mérlegelési jogkört biztosít, amely nem teszi lehetővé azt, hogy a bűncselekmény
elkövetője az elkövetés időpontjában az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket előre
láthassa, egy politikai jellegű értékelést jelent, amely, mint ilyen, a jogalkotó kizárólagos jogkörébe tartozik. Emiatt az Európai Unió Bírósága döntésének elfogadása az
alapvető hatalmi ágak elválasztásának elmosódását eredményezi, aminek a büntetőjog
területén különösen erős biztosítékként kellene szolgálnia.7
Másodszor, az Európai Bíróság döntése úgy tűnik, nem vette figyelembe azt a tényt,
hogy egyes nemzeti jogrendszerekben – mint a görögben is – az elévülés a büntetőjogi felelősség kizárását megalapozó oknak tekinthető, amely így az anyagi büntetőjog
hatálya alá tartozó jogintézménynek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy az aktuális rendszerben bekövetkező bármilyen változásnak – még akkor is, ha egy ilyen változás a
nemzeti bíróságnak az EUB döntését követő értelmezése révén következne be – figyelembe kell venni az enyhébb jogszabály alkalmazásának elvét, amelyet az Európai
Unió elsődleges joga, vagyis az Európai Unió Alapjogi Chartája biztosít [49. cikk (1)
bekezdés utolsó mondata]. Ezért, még ha el is fogadjuk az Európai Unió Bíróságának
álláspontját, azt akkor sem lehetne a függőben lévő ügyekben alkalmazni.
Végezetül mind az EU, mind a nemzetközi közösség kétségtelenül elismeri azt,
hogy a nemzeti alkotmányoknak lehetőségük van arra, hogy az alapvető jogok védelmét szélesebb körben biztosítsák, mivel a nemzetközi és az uniós jogi eszközök a
védelem minimális szintjének biztosítására irányulnak. Az elévülés anyagi büntetőjog
rendszerén belüli elhelyezése, valamint annak büntetőjogi felelősséget kizáró jellege
alapján elvárható a törvényesség elvének alkalmazása, mivel a szankciók kiszabásának kizárása azt jelenti, hogy a bűncselekmény már nem létezik. Ezért az elévülési idő
előreláthatósága éppen olyan fontos az állampolgárok számára, mint a szankciók előreláthatósága. Más szóval – a törvényesség elvének keretei között – annak előrelátása,
hogy a bűncselekmény mikortól nem büntethető, ugyanolyan fontos, mint a szankció
kiszabásának előrelátása, mivel ebben az esetben az állam úgy ítéli meg, hogy az adott
cselekmény ekkortól már nem büntetendő. Ezt valójában az Európai Unió Bíróságának
is el kellett volna fogadnia, mivel az uniós jogrend alapvető jogai tartalmának meghatározása során az EU-tagállamok jogrendje egységes módon működik. Más szóval,
nem kellett volna döntő jelentőséget tulajdonítani annak, hogy egy tagállam valamely
alapvető jogokat érintő jogintézményre eltérő megközelítést alkalmaz-e, mint például
az elévülés esetén, amelyet egyes államok anyagi büntetőjogi, mások büntetőeljárási
jogi, megint mások pedig vegyes jellegű intézménynek tekintenek.
Az Európai Unió Bírósága álláspontja az Olasz Alkotmánybíróságnak a Taricco I
ügyben hozott határozatával kapcsolatos előzetes kérdése után szerencsére teljesen
megváltozott. A most Taricco II néven ismert (MAS k. MB) ügyben a Bíróság kénytelen volt – kifejezetten (52. pont) – elfogadni, hogy az uniós források hatékony be-
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szedésének biztosítására irányuló kötelezettség nem kerülhet szembe a nullum crimen,
nulla poena sine lege elvével, amely a tagállamok közös alkotmányos hagyományainak része. Ezért az EUMSz. 325. cikk (1) és (2) bekezdése előírja a nemzeti bíróság
számára, hogy a héa területén elkövetett bűncselekmények miatti büntetőeljárásban
mellőzze az elévülésre vonatkozó azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyek
az esetek jelentős számában megakadályozzák az Unió pénzügyi érdekeit sértő súlyos
csalások miatt hatékony és visszatartó erejű büntetőjogi szankciók kiszabását, illetve
amelyek az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások vonatkozásában rövidebb elévülési
időt írnak elő, mint az érintett állam pénzügyi érdekeit sértő csalások esetében. Ez a
mellőzés azonban nem sértheti a bűncselekmények és büntetések törvényességének
elvét annak okán, hogy az alkalmazandó jog nem kellően pontos, vagy hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában hatályban lévőknél súlyosabb büntethetőséget
megállapító jogszabály visszaható hatállyal alkalmazandó (62. pont).
Természetesen a módszertani hiba a Bíróság ezen álláspontja szerint az, hogy a
nullum crimen, nulla poena sine lege elvet és a szigorúbb rendelkezések visszaható
hatálya tilalmának elvét mindig megsértik, amikor a nemzeti bíró nem alkalmazza az
anyagi büntetőjog elévülésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseit az uniós jog miatt,
ezért nem beszélhetünk kivételről. Ezenkívül ezeket az elveket mind a Charta, mind
pedig a tagállamok által ratifikált Emberi Jogok Európai Egyezménye is garantálja.
Következésképpen nincs arra lehetőség, hogy a nemzeti anyagi büntetőjog elévülésre
vonatkozó rendelkezései az uniós jog tekintetében ne kerüljenek alkalmazásra.
Ezért a Taricco I és II ügyek újból és intenzívebben idézik elő az alapvető jogok
uniós szintű védelmének kérdését, az aktuális politikák hatékony végrehajtásának igényével, illetve különösen az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmével szemben.
Mindazonáltal, az uniós jog tagállamok által védett és a nemzeti identitásuk részét képező alkotmányos alapelvek feletti esetleges elsőbbségének rendkívül fontos
szempontját az EUSz. 4. cikkének (2) bekezdése nézőpontjából is meg kell vizsgálni.
A Hans Åkerberg Fransson és a Melloni ügyekben hozott, korábban említett döntések
alapján először is egyértelmű az Európai Unió Bírósága számára, hogy az alapvető
jogok potenciálisan magasabb szintű nemzeti védelme az uniós jog alkalmazási köré
ben nem érvényesül, mivel ez utóbbi elsőbbséget élvez a nemzeti jog felett. A Taricco
II ügyben az Európai Unió Bírósága tisztázta azt, hogy ez az elsőbbség is valamilyen
módon korlátozott, amikor a valamennyi tagállamban (minimális szinten) közös alapvető jogok védelme a tagállamok nemzeti identitásával és alkotmányos berendezkedésével ütközik, ahogy azt az EUSz. 4. cikk (2) bekezdése is meghatározza.
Annak ellenére, hogy ez a Taricco II ügyben nem tisztázott,8 egyet kell érteni azzal, hogy az Európai Unió Bírósága elfogadta az alapvető jogok védelmére vonatkozó
nemzeti standardokat, de ezzel párhuzamosan megemelte az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 49. cikkében rögzített alapjog védelmének szintjét, ebben az esetben az
Olasz Alkotmánybíróság álláspontjától magasabb szintre (azaz az elévülési szabályok vonatkozásában lehet hivatkozni a Charta és az Emberi Jogok Európai Egyez-
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ményei rendelkezéseire az EUMSz. 325. cikkében rögzített kötelezettség korlátozása
érdekében).9 Ezt azért tette, hogy elkerülje az uniós jogrend és a nemzeti jogrendszerek közötti összeütközést, és hogy ne térjen vissza teljesen a Taricco I ügyben hozott
döntéshez, így elkerülve azt, hogy az uniós jog hatékonyságának és elsőbbségének
elveit egy, a tagállamok – alkotmányos rendszereikben10 rejlő – nemzeti identitását
előnyben részesítő általános kivétel korlátozza, amely nyilvánvalóan az alapvető jogok védelmének sokkal szélesebb körű elismerését jelentené.
Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a Taricco II ügy rejtetten elismeri a nemzeti közrendi klauzulára11 történő kivételes hivatkozást, amelyet uniós ruhába kíván öltöztetni,
azaz egy olyan az európai közrendi klauzulát ír elő, amely a nullum crimen, nulla
poena sine lege elvével szemben különösen az EU pénzügyi érdekeinek hatékony védelmének korlátjaként fogható fel, és amely a tagállamok Szerződések által is elismert
közös alkotmányos hagyományain alapul. Ha az alapvető jogok védelmét komolyan
vesszük, az Európai Unió jogrendjében nyilvánvalóan elengedhetetlenek az ilyen korlátozások.12 Ráadásul ezek olyan korlátozásoknak tekinthetők, amelyek magából az
uniós jogból származnak [például: EUSz. 4. cikk (3) bekezdés, EUMSz. 82. cikk (3)
bekezdés, EUMSz. 83. cikk (3) bekezdés]. Következésképpen az Európai Unió Bíróságának álláspontja szerint az alapvető jogok védelmének legalább olyan szerepet kell
tulajdonítani, mint az uniós politikák hatékony előmozdításának (például pénzügyi
érdekeinek védelme), mind pedig az uniós jog tagállamok joga (beleértve az alkotmányokat is) feletti elsőbbsége biztosításának. Ha ez a megközelítés nem változik,
helyénvaló rámutatni arra, hogy az európai közérdekű klauzulák bevezetése vagy a
tagállamok nemzeti alkotmányaikban meghatározott nemzeti identitásuk leírása nem
lesz elegendő arra, hogy az alapvető jogok védelmének kívánatos megerősödését idézze elő az Európai Unión belül az uniós jogban meghatározott megérdemelt szinten.13

4. Összegzés
Az Európai Unió Bíróságának az Európai Unió pénzügyi érdekeit és az alapvető jogok
védelemét érintő ítélkezési gyakorlatából kiválasztott ítéletek összehasonlítása után
kiemelhetünk egy tendenciát, amely az uniós büntetőjog jelenlegi fejlődésére is szélesebb hatást gyakorol.
Ami az Európai Unió pénzügyi érdekeit illeti, amely fogalmat a Bíróság továbbra
is tágan értelmezi (beleérti a héát is), a hatékony védelemre irányuló célkitűzés néha
olyan döntésekhez vezet, amelyek a büntetőjogi alapelveket sérthetnek. Ez a tendencia
ismét bebizonyítja azt, hogy az Európai Unió Bírósága továbbra is az uniós jog tovább-

Satzger 2018, 330.
Swoboda 2018, 292.
11
Satzger 2018, 330.
12
Satzger 2018, 330.
13
Swoboda 2018, 294–295, lásd az olasz alkotmánybíróság ide vonatkozó határozatát, amely a Taricco II ügyet
követte, és erre tekintettel Staffler 2019.
9

10
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fejlődésének fontos mozgatórugója és az integráció motorja, különös tekintettel az EU
pénzügyi érdekei vonatkozásában, melynek hatékony védelme érdekében megpróbálta
biztosítani az EU elsődleges jogának elsőbbségét a tagállamok alkotmányos jogrendjével szemben, ahogy azonban azt a Taricco II ügy mutatja, szerencsére sikertelenül.
E fejlődéssel összefüggésben fontos megérteni, hogy az alapjogok védelmét – különösen, mivel az EU még nem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez –
a Szerződésben már megfogalmazott feltételek szerint kell továbbfejleszteni. A Charta
által már biztosított védelmi szint nemcsak a tagállamok számára kötelező erejű minimumnak tekinthető, hanem magasabb szintű védelemnek is minősül, különösen akkor,
ha eléri a nemzeti alkotmányos identitás magvát, és ezért azt az uniós jog által, annak
alkalmazása és hatékonysága biztosítását célzó védelmi korlátozás küszöbértékének
kell tekinteni.
Ebben az összefüggésben továbbra is jelentőséggel bír, hogy nemcsak a jogalkotók,
hanem a tagállamok bírói is hozzájárulnak a helyzet továbbfejlesztését, azáltal, hogy
az előzetes kérdésekkel felhívhatják az Európai Unió Bíróságát, hogy olyan ügyekben
is foglaljon állást, amikor az uniós jogi eszközök vagy azok végrehajtása nem garantálják megfelelő módon a szabadságjogokat. A nemzeti bíróknak meg kell győződniük
arról, hogy a jogállamiság védelme mindennapi erőfeszítést igényel, és hogy ezt – ha
az uniós jogra vonatkozik – a legtöbb esetben az Unió illetékes intézményeivel összehangolva kell elvégezni. Az Európai Unió Bíróságához intézett előzetes kérdések folyamatát, különösen, ha az alapvető jogokra vonatkozik, olyan esélynek kell tekinteni,
amelyet nem szabad kihagyni.14
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HÉACSALÁS ELLENI KÜZDELEM AZ EURÓPAI UNIÓ
BÍRÓSÁGÁNAK JOGGYAKORLATÁBAN
Prof. Dr. David Hummel *

1. Bevezetés
Az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) héacsalás elleni küzdelme egy
soha véget nem érő történet, melynek okai a héarendszer jellegében és speciális technikájában keresendők. Kiindulásként rögzíthető az a senki által sem vitatott tétel, hogy
noha a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) formálisan a vállalkozást adóztatja
meg, azt közvetetten a fogyasztónak kell ténylegesen megfizetni. Mint ahogyan arra
az EUB többször rámutatott, a héa esetében az adóalany csupán az állam „adóbeszedőjeként” funkcionál.1
Ezen adónemmel kapcsolatban a problémák többsége akkor merül fel, amikor valaki szándékosan, gondatlanul vagy önhibáján kívül héacsalásba keveredik, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint az előzetes döntéshozatal iránt előtejesztett kérelmek magas
száma e kérdésben.2

*
Egyetemi tanár, Lipcsei Egyetem. Jogtanácsos Juliane Kokott főtanácsnok kabinetjében, az Európai Unió
Bíróságánál, Luxemburg. A tanulmányban foglaltak kizárólag a szerző személyes, tudományos álláspontját tükrözik.
Fordította: dr. Béres Nóra egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Európai Bíróság – Bíróság: C-10/92. Maurizio Balocchi kontra Ministero delle Finanze dello Stato ítélet,
ECLI:EU:C:1993:846.; Európai Bíróság – Bíróság: C-271/06. Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG kontra Finanzamt
Malchin ítélet, ECLI:EU:C:2008:105.
2
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-273/11. Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, ECLI:EU:C:2012:547.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11.) és Péter Dávid
kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatósága (C-80/11.) és Péter Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó
Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373. Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-285/11. Bonik EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia
za prihodite ítélet, ECLI:EU:C:2012:774.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-131/13. Staatssecretaris van Financiën
kontra Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti vof és Turbu.com BV Turbu.com Mobile Phone’s BV kontra Staatssecretaris van Financiën ítélet, ECLI:EU:C:2014:2455.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-183/14. Radu Florin Salomie és Nicolae Vasile Oltean kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj ítélet, ECLI:EU:C:2015:454.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-277/14. PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek
kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ítélet, ECLI:EU:C:2015:719.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-332/15.
Giuseppe Astone kontra Procura della Repubblica ítélet, ECLI:EU:C:2016:614.; Európai Unió Bírósága – Bíróság:
C-576/15. ЕТ „Маya Маrinova” kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko
Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite ítélet, ECLI:EU:C:2016:740.; Európai Unió
Bírósága – Bíróság: C-21/16. Euro Tyre BV kontra Autoridade Tributária e Aduaneira ítélet, ECLI:EU:C:2017:106.;
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-624/15. UAB „Litdana” kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2017:389.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-26/16. Santogal
M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira ítélet, ECLI:EU:C:2017:453.;
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-108/17. UAB „Enteco Baltic” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2018:473.
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2. A hozzáadottérték-adóról általában
Az áfával és a csalással (vagy csalás elleni küzdelemmel) kapcsolatos problémák a
hozzáadottértékadó-rendszer sajátosságainak eredményei, amely egy nagyon bonyolult – erős elméleti alapokon nyugvó, ám a gyakorlatban igencsak problematikus –
rendszer.
Elsőként a rendszer komplexitásának okait mutatom be, majd azokat a problémákat
részletezem, amelyekkel az EUB rendszeresen foglalkozik.
Általánosságban elfogadott, hogy a hozzáadottérték-adó termékértékesítésre és
szolgáltatásnyújtásra vonatkozik, valamint az adóalany által az áru vagy szolgáltatás
ellenértékeként kiszabott árhoz arányosan igazodik, aminek következménye, hogy a
végső adóterhet a fogyasztó viseli. A Tanács közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006. november 18-i 2006/112/EK irányelvének (a továbbiakban: Héa-irányelv) 73. cikke értelmében az adóalap tartalmaz mindent, ami azon teljesítés ellenértékét képezi, amelyet ezért az ügyletért a vevőtől, a szolgáltatás megrendelőjétől
vagy harmadik személytől az eladó vagy a szolgáltatás nyújtója kap, vagy amelyet
e személyeknek kapniuk kell, beleértve az ezen értékesítés árát közvetlenül befolyá
soló támogatásokat.
Véleményem szerint a héa egy nagyon korrekt adónem, mert a pénzügyi teljesítőképességet egyenlő módon adóztatja meg. Annak, aki többet fogyaszt, többet kell fizetnie. Mivel közvetett adónemről van szó, sem progresszív adókulcsnak, sem adómentes
alapösszegnek nincs helye. Utóbbiak csak közvetlen adónemeknél jöhetnek számításba. Mi több, a hozzáadottértékadó-rendszer semleges a vállalkozások s zámára.
Ugyanakkor, egy olyan rendkívül bonyolult rendszerről van szó, amely tranzakciós
láncolatának minden láncszeméhez adókivetés kapcsolódik. Ennek okai az alábbiak:
– az adólevonási jog célja az adóterhek összeadódásának elkerülése, ami a tranzakciós láncolat hosszával egyenes arányban növekszik;
– megosztja az adóbevétel kiesésének kockázatát: még ha az egyik vállalkozás csődbe is megy, az állam csak a héabevétel egy részét veszíti el;
– e komplex rendszer harmadik előnye, hogy a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak
nem kell eldöntenie, hogy szerződő partnere fogyasztó-e avagy másik vállalkozás
– neki ezt általánosságban (a fordított adókivetési rendszert leszámítva) nem fontos
tudnia;
– negyedik nagy előnye pedig a jövedelemadó (vagy társasági adó) bevételek ellenőrzésére gyakorolt hatása. A héa-visszatérítéssel, különösen a levonható áfáról szóló
nyilatkozattal, az adóhatóság a kereskedőről információhoz jut, és a hasznot levonhatja belőle.
Mint minden adónem, – elvben – a hozzáadottérték-adó is értéksemleges. Nem
releváns, hogy a termék hasznos-e a társadalom számára vagy hogy magas-e az értéke.
Meg kell fizetnünk az áfát akkor, hogyha fegyvert vásárolunk, és akkor is, ha pelenkát
veszünk a gyermekünk számára.
A hozzáadottérték-adó csak azt veszi figyelembe, hogy valaki egy termékért vagy
szolgáltatásért pénzt fizetett, és hogy a vállalkozás és a termék vevője, illetve a szolgáltatás igénybe vevője között ügylet ment végbe. Az áfát csak egyszer kell megfizet67

ni, függetlenül attól, hogy a megvásárolt termékkel (vagy szolgáltatással) utána mi
történik. A rablónak ugyanazt az árat kell egy késért fizetnie, mint a szakácsnak, annak
ellenére, hogy a kést bűncselekmény elkövetéséhez akarja felhasználni.
Ahogyan már az EUB is rögzítette:3 „a hozzáadottértékadó-levonást kérő adóalany
jó- vagy rosszhiszeműsége nem befolyásolja, hogy a hatodik irányelv 10. cikkének (2)
bekezdése alapján teljesül-e a termékértékesítés. Ugyanis ezen irányelv célja szerint,
amely többek között az adóköteles ügyletek egységes meghatározásán alapuló közös
hozzáadottértékadó-rendszer létrehozására irányul, az említett irányelv 5. cikkének
(1) bekezdése szerinti »termékértékesítés« fogalma objektív jellegű és az érintett ügyletek céljától és eredményétől függetlenül értelmezendő, anélkül hogy az adóhatóság
köteles lenne vizsgálatot indítani az érintett adóalany szándékának megállapítása
iránt, vagy hogy figyelembe kellene vennie az ugyanazon értékesítési láncban részt
vevő, ezen adóalanytól eltérő gazdasági szereplő szándékát”.4
A végfogyasztó költségeinek megadóztatása céljából az adócsökkentő rendszer a
vállalkozót teljesen felmenti a megfizetendő héa vagy a gazdasági tevékenysége során
már megfizetett héa terhe alól. A hozzáadottértékadó-rendszer általánosságban biztosítja valamennyi gazdasági tevékenység adózásának semlegességét, függetlenül azon
tevékenységek céljától vagy eredményétől, melyek a héa tárgyi hatálya alá tartoznak.
Az, hogy a vállalkozó ténylegesen megfizette-e a héát az adóhatóság felé, nem lényeges az adócsökkentésre jogosult vállalkozás szemszögéből. Ezáltal a bevételi oldalon és a kiadási oldalon jelentkező hozzáadottérték-adó nem függ a szolgáltatást
igénybe vevő vagy a terméket megvásárló szándékától: lényegtelen, hogy az adott
termékkel vagy szolgáltatással mik a későbbi tervei.

3. A héacsalás jelentősége az adócsökkentés joga és a határokon
átnyúló ügyletek szempontjából
Ebből adódóan irrelevánsnak tekinthető az a kérdés, hogy a héacsökkentést igénybe
vevő vállalkozás ügyletet kötött-e a héacsalóval, valamint irrelevánsnak kellene lennie
az adócsökkentés szempontjából a vállalkozás által kötött ügylet adómentességének is
(rendszerint a Közösségen belüli termékértékesítés vonatkozásában).
Mindazonáltal az EUB rámutatott, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy az adókikerülést, az adóelkerülést és az adóval való visszaélést a Héa-irányelv objektíve elismeri és ösztönzi. E gyakorlat hátterében az a tény áll, hogy a héa egy része az EU
költségvetésének részét képezi, mindeközben számos EUB-ítélet az adóhatóságok
héacsalás elleni lehetőségeivel foglalkozik.
Ha az érintett adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az általa lefolytatott
ügylet a vásárló adóelkerülő gyakorlatának részét képezte, és nem tett meg minden

3
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-459/17. SGI és Valériane SNC kontra Ministre de l’Action et des Comptes
publics ítélet, ECLI:EU:C:2018:501., 38. bek.
4
Lásd még: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-494/12. Dixons Retail plc kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ítélet, EU:C:2013:758., 19. és 21. bekezdéseket, továbbá a hivatkozott esetjogot.
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rendelkezésére álló észszerű lépést az adóelkerülés megakadályozása érdekében, az
adómentesség alkalmazását meg kell tagadni tőle.5
Ennek eredményeképpen a tagállamoknak vissza kell utasítani az adómentesség
alkalmazását (ha az adóalany a vállalkozás) vagy az adócsökkentést (ha az adóalany a
termék vevője). Másrészről ezzel összefüggésben, a Bíróság egyértelműen leszögezte,
hogy az uniós jogot nem lehet jogsértő vagy csalárd célokra alkalmazni.
Másfelől arra is rámutatott, hogy a tagállamok által foganatosított intézkedések
nem mutathatnak túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseken. Ezáltal nem lehet őket oly módon használni, amelynek hatása a héacsökkentéshez való jogot és következésképpen a héa semlegességét szisztematikusan aláássa.6
A Bíróság számos alkalommal határozott arról, hogy az adóhatóság nem kötelezheti
az adóalanyt a vállalkozás komplex és átfogó ellenőrzésére, mellyel az adóhatóság de
facto nyomozási hatáskört ruházna át az adóalanyra.7 Éppen ellenkezőleg: nem ütközik az uniós jogba a vállalkozással szemben támasztott azon követelmény, hogy minden észszerűen elvárható lépést megtegyen annak érdekében, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy az ügylet, amelyben részt vesz, nem fog adóelkerülést eredményezni.8
Ezzel kapcsolatban, véleményem szerint, az EUB joggyakorlatában két csapásirány
érhető tetten:
Az első a jóhiszemű vállalkozás védelme,9 míg a másikat úgy foglalhatnánk össze,
hogy „a csalóknak nem jár védelem”.10 Vannak rendkívül érdekes jogesetek, mint pél5
Lásd még: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-108/17. UAB „Enteco Baltic” kontra Muitinės departamentas
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2018:473, par. 94.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-492/13. Traum EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite ítélet, EU:C:2014:2267., par. 42., Európai Unió
Bírósága – Bíróság: C-273/11. Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatósága, ECLI:EU:C:2012:547. par. 54.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11.) és Péter Dávid kontra Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373., par. 42.
6
Európai Bíróság – Bíróság: C-110/98. Gabalfrisa SL and Others v Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) ítélet, EU:C:2000:145., par. 52.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága és Péter Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373., par. 57.
7
Lásd még: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Déldunántúli Regionális Adó Főigazgatósága és Péter Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális
Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373., par. 65.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-642/11. Stroy trans
EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite ítélet, EU:C:2013:54., par. 50.
8
Lásd még: Európai Bíróság – Bíróság: C–409/04. The Queen, kérelme alapján Teleos plc és társai kontra Commissioners of Customs & Excise ítélet, EU:C:2007:548., par. 65. and 68.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11.
Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága és Péter Dávid kontra
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373., par. 54.
9
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-624/15. UAB „Litdana” kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2017:389.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-26/16. Santogal
M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira ítélet, ECLI:EU:C:2017:453.
10
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-131/13. Staatssecretaris van Financiën kontra Schoenimport „Italmoda”
Mariano Previti vof és Turbu.com BV Turbu.com Mobile Phone’s BV kontra Staatssecretaris van Financiën ítélet,
ECLI:EU:C:2014:2455.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-576/15. ЕТ „Маya Маrinova” kontra Direktor na
Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata
agentsia za prihodite ítélet, ECLI:EU:C:2016:740.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-332/15. Giuseppe Astone
kontra Procura della Repubblica ítélet, ECLI:EU:C:2016:614., par. 58.
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dául a Vetsch-ügy, ami a nem csalárd ügyleti félnek járó adómentesség és egy harmadik
héacsaló (kézbesítő) félnek járó adómentesség kapcsolatát vizsgálja.11 (Lásd lentebb.)

4. A héacsalás elkövetőivel szemben alkalmazott
jogkövetkezmények (illetve azokkal szemben, akiknek „tudniuk
kellett volna”)
Az EUB véleménye szerint nem ütközik az uniós jogba a vállalkozóval szemben támasztott azon követelmény, miszerint minden észszerűen elvárható lépést meg kell
tennie annak érdekében, hogy az általa lefolytatott ügylet adókikerülést nem eredményező voltáról megbizonyosodjon.12
Ez nemcsak abban az esetben van így, amikor a héacsalást az adóalany maga követi el, hanem akkor is, amikor az adóalany tudta vagy tudnia kellett, hogy az ügylet héacsalással áll összefüggésben. A Héa-irányelv szerint ilyen esetekben az érintett
adóalanyt úgy kell tekinteni, mint aki a héacsalásban részt vett, akár a termék viszonteladásából, akár a szolgáltatás igénybevételéből származik haszna az általa azt követően lebonyolított, megadóztatott ügyletekkel összefüggésben.13
Ez az alábbi jogkövetkezményeket vonja maga után:
– senkinek sincs joga az adócsökkentéshez, aki tudta vagy tudnia kellett, hogy héacsalásban működik közre;
– senki sem húzhat hasznot a Közösségen belüli termékértékesítésből, aki tudta vagy
tudnia kellett, hogy héacsalásban működik közre;
– rendszerint valamennyi tagállam belső (büntető)joga büntetni rendeli tettesként
vagy részesként azt a személyt, aki tudta vagy tudnia kellett, hogy héacsalásban
működik közre.

5. Ezen jogkövetkezményekből adódó problémák
A tárgyalt jogkövetkezményekkel kapcsolatos esetjog számos problémát von maga
után, melyekkel kapcsolatban néhány észrevételt szeretnék tenni.

11
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-531/17. Vetsch Int. Transporte GmbH kontra Zollamt Feldkirch Wolfurt
ítélet, ECLI:EU:C:2019:114.
12
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-101/16. SC Paper Consult SRL kontra Direcţia Regională a Finanţelor
Publice Cluj-Napoca és Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud ítélet, EU:C:2017:775., par. 52.;
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11.) és Péter Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális
Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373., par. 54; Európai Bíróság – Bíróság: C-409/04. The Queen, kérelme
alapján Teleos plc és társai kontra Commissioners of Customs & Excise ítélet, EU:C:2007:548., par. 65. and 68.
13
Lásd: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-285/11. Bonik EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite ítélet,
ECLI:EU:C:2012:774., par. 38 and 39 and the case-law cited.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C 18/13. Maks
Pen EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia ítélet, EU:C:2014:69.,
par. 27.
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– Először is, ha a Bíróság ténylegesen „fekete-fehér” rendszert hoz létre, akkor a
„fekete” és a „fehér” közötti különbségtétel rendkívül fontos.
– Másodsorban, ha az ügyleti lánc hosszú, sok határon átnyúló értékesítés van benne,
valamennyi adóhatóság megtagadhatja az adócsökkentéshez való jogot, valamint a
határokon átnyúló adómentességet, akkor az adóhatóság több bevételhez jut, mint
normál körülmények között. Meglátásom szerint ez az arányosság elvéhez kapcsolódó problémákat von maga után, illetőleg az adóhatóságok szokatlan intézkedéseinek veszélyét is felveti. Végső soron az adóellenőrzés eredményét tekintve mindig
jobb arra a következtetésre jutni, hogy a vállalkozásnak tudnia kellett volna arról,
hogy a másik fél adócsalásában működik közre.
– Harmadrészt a ne bis in idem elv érvényesülése is problémákat vethet fel és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatával ütközhet, ha a vállalkozásnak kétszer kell a hozzáadottérték-adót megfizetnie, valamint büntetőeljárást indítanak vele
szemben és felelősségre vonják. Ugyanakkor e kérdés jelen tanulmány keretein már
túlmutat,14 így ehelyütt most csak a különbségtételt és a túlkompenzációt vizsgálom.

5.1. Különbségtétel
A legfőbb probléma a gyakorlatban, hogy különbséget tegyünk a között a személy
között, akinek tudnia kellett volna, hogy az ügylet, amelyben részt vesz, héacsaláshoz
kapcsolódik, és a között a személy között, akitől nem várható el, hogy tudjon róla.
Az ehhez kapcsolódó joggyakorlat mind a mai napig nem kristályosodott ki, nem
állnak rendelkezésre megfelelő irányvonalak. Az EUB párszor adott már ide vonatkozó iránymutatást, ám legfőképpen úgy érvelt, hogy a tagállami bíróság feladata a
büntetőeljárás során értékelni az eset összes körülményét figyelembe véve, hogy a
vállalkozás jóhiszemű volt-e, és hogy megtett-e minden észszerűen elvárható lépést
annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az általa lebonyolított ügylet
nem eredményez adókijátszást.15
Ahogyan azt az EUB kimondta:16 „amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra
utaló körülmények állnak fenn, a körültekintő gazdasági szereplőt az ügy körülményeitől függően arra kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy
szolgáltatásokat kíván beszerezni. Az adóhatóság ugyanakkor általános jelleggel
nem követelheti meg az árrés adóztatására vonatkozó szabályozás alkalmazásához

14
Az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának megközelítése eltérő a tekintetben, hogy
a ne bis in idem elvet hogyan lehet alkalmazni áfaügyekben. Lásd: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-524/15. Luca
Menci elleni büntetőeljárás ítélete, ECLI:EU:C:2018:197.; EuCHR of 18.5.2017 – Johannesson a.O. vs. Iceland – Application no. 22007/11.
15
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-108/17. UAB „Enteco Baltic” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2018:473., par. 95; see, to that effect, Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-273/11. Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatósága, ECLI:EU:C:2012:547., par. 55.
16
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-624/15. UAB „Litdana” kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2017:389, par. 39. et seq.
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való jogot gyakorolni kívánó adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés
érdekében, hogy a korábban teljesített ügyletekkel kapcsolatban nem történt szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze többek között, hogy az e jog gyakorlásának
alapjául szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója eleget tett-e héabevallási és fizetési kötelezettségének, vagy másfelől, hogy e vonatkozásban rendelkezik-e
iratokkal”.
Egy nagy értékű személygépjárművel kapcsolatos ítéletében az EUB kicsit pontosította álláspontját:17 „meg kell jegyezni, hogy figyelemmel a beszerző által a vásárlás időpontjában szolgáltatott bizonyítékokra, ésszerűen feltételezhető volt, hogy e
beszerző Spanyolországban rendelkezett lakóhellyel, és megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az alapügyben szóban forgó gépjárművet ott – jóllehet
sajátos rendszerben – használja. Ugyanakkor a kérdést előterjesztő bíróság feladata
annak vizsgálata, hogy a Santogal kellő gondosságot tanúsítotte annak érdekében,
hogy meggyőződjön arról, hogy az ügylet nem vezet adócsaláshoz. Ennek kapcsán
fontos hozzátenni, hogy a Santogalnak magasabb szintű gondosságot kellett tanúsítania egyrészt a szóban forgó gépjármű értékére tekintettel, másrészt pedig amiatt,
hogy az új közlekedési eszköz beszerzése körében a magánszemély nem tarthat igényt
héalevonásra még abban az esetben sem, ha a beszerzett járművet továbbértékesíti,
ebből következően pedig a gazdasági szereplőknél is nagyobb érdeke fűződik ahhoz,
hogy kivonja magát az adózás alól. Az eladó magatartásán kívül a portugál hatóságok magatartására is figyelemmel kell lenni. Amennyiben a Santogal a szóban forgó
ügylet adómentességének igénybevétele érdekében dokumentumokat mutatott be, és
amennyiben az illetékes hatóság megvizsgálta és elfogadta e dokumentumokat, aminek
a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, emlékeztetni kell arra, hogy ellentétes a jogbiztonság elvével az, hogy valamely tagállam, amely a mentességhez való
jog bizonyítékaként eredetileg elfogadta az eladó által bemutatott dokumentumokat,
utólag arra kötelezheti ezen eladót, hogy a beszerző által elkövetett olyan adókijátszás
miatt, amelyről az eladónak nem volt, és nem is lehetett tudomása, fizesse meg az e
termékértékesítés utáni héá-t”.
Egy másik ítéletében a Bíróság egyértelműen leszögezte, hogy „amennyiben a
kérdést előterjesztő bíróság megállapítaná, hogy az Enteco Baltic jóhiszeműen járt
el, és minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtett az arról való meggyőződés érdekében, hogy a megvalósult behozatali és értékesítési ügyletek nem vezettek
adócsaláshoz, emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében
ellentétes a jogbiztonság elvével, hogy valamely tagállam, amely a mentességhez való
jog bizonyítékaként eredetileg elfogadta az eladó által bemutatott dokumentumokat,
utólag arra kötelezheti ezen eladót, hogy a beszerző által elkövetett olyan adókijátszás
miatt, amelyről az eladónak nem volt, és nem is lehetett tudomása, fizesse meg az e
termékértékesítés utáni héát”.18

17
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-26/16. Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira ítélet, ECLI:EU:C:2017:453., par. 74. et seq.
18
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-108/17. UAB „Enteco Baltic” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ítélet, ECLI:EU:C:2018:473, par. 97.
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Majd a Bíróság úgy rendelkezett, hogy „a jelen esetben a kérdést előterjesztő bíróság által felhozott egyetlen körülmény, hogy az eladó egyrészt az ügyletek időpontjában tudatában volt annak, hogy a beszerző nem szerepel a VIES-nyilvántartásban,
és a Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó adószabályok hatálya alá sem
tartozik, másrészt pedig, hogy meg volt arról győződve, hogy később a beszerzőt Közösségen belüli piaci szereplőként visszaható hatállyal nyilvántartásba veszik, nem
teszi lehetővé a nemzeti adóhatóság számára a héamentesség megtagadását. A kérdést
előterjesztő bíróság által megküldött iratokban foglalt, és a jelen ítélet 20. pontjában
megállapított információkból kitűnik, hogy a jelen esetben nem állt fenn csalás vagy
adókikerülés az Euro Tyre részéről”.19
Összegzésképpen megállapítható, hogy valamennyi rendelkezés meglehetősen homályos, a részt vevő feleket bizonytalanságban tartja, ez pedig az üzleti életben nagyon nehezen kezelhető.

5.2. A kár túlkompenzációja
5.2.1. Bevezetés: a Vetsch-ügy
Mindazonáltal meglátásom szerint a legfőbb dogmatikai problémát a túlkompenzáció kérdésköre képezi, melyet mindenképpen orvosolni szükséges, és mely végső soron a fentebb ismertetett héarendszer alapjaiból adódik: az előzetes adólevonás és az
adókedvezmény nem szubjektív előnyök a vállalkozás számára, hanem egy bonyolult
adórendszer részei.
E problémát meglehetősen jól szemlélteti a következő jogeset, mely három különböző személyről szól, és melyben az első ügylethez kötődő adómentesség (behozatali mentesség) összekapcsolódott a második ügylethez kötődő adómentességgel [Közösségen
belüli termékértékesítéshez kapcsolódó mentesség (Mehrwertsteuer-Richtlinie20 143.
cikk)]. Ez volt a már korábban felvillantott Vetsch-ügy, melynek tényállása a következő:
Egy bolgár cég (Y) termékeket vásárolt egy svájci gyártól (X) és a megvásárolt termékek felett Y-nak rendelkezési joga volt. Y rendelkezési joga értelmében a termékeket Ausztriában ingyenes terjesztésre és fogyasztásra forgalomba kellett volna hoznia a
Vetsch-nek, mely egy szállítmányozó korlátolt felelősségű társaság volt. Később a termékeket egy szállítmányozó céggel Y nevében Bulgáriába szállíttatták Y-hoz.
A Vetsch mint Y közvetett képviselője a termékekről szabad forgalomba hozatalra és
fogyasztásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatokat nyújtott be az osztrák vámhatósághoz,
és valamennyi nyilatkozatban héamentességet kérelmezett úgy, hogy az egységes vámokmány 37. rovatába a 4200-as kódot írta. Ez alapján a termékeket szabad forgalomba
hozták anélkül, hogy a behozatali forgalmi adót a könyvelésben feltüntették volna.

19
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-21/16. Euro Tyre BV kontra Autoridade Tributária e Aduaneira ítélet,
ECLI:EU:C:2017:106., par. 41.
20
Richtlinie (EU) 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem /
A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.
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Y korrekt módon bevallotta és leadózta a termékek Közösségen belüli – Ausztria
és Bulgária közötti – transzferét mind Ausztriában, mind Bulgáriában. Az előterjesztő
bíróság szerint feltételezni lehetett, hogy a termékek megérkeztek Bulgáriába és a szállítás alatt végig Y ellenőrzése alatt voltak.
Ezt követően a bolgár cég ismét eladta egy harmadik személynek a – nyilvánvalóan
adóköteles – termékeket. Ezt az értékesítést így nem szerepeltették a bevallásban, hanem úgy tüntették fel, mintha Közösségen belüli termékértékesítés lett volna a Vetsch
számára. Az azonban vitatott, hogy ez az értékesítés valaha megtörtént. Az előterjesztő bíróság szerint e tekintetben Y Bulgáriában adóelkerülést követett el. Az előzetes
döntéshozatalra irányuló előterjesztésben nem szerepelt utalás arra nézve, hogy Vetsch
egyébként érintett lett volna héacsalásban.
Az osztrák Bundesfinanzgericht úgy találta, hogy a bolgár vevő rendelkezési jogot kapott az eladótól Svájcban még az Ausztriában történő vámkezelési eljárás előtt.
A bolgár vevő Bulgária vonatkozásában Közösségen belüli beszerzést szerepeltetett
bevallásában, azonban adóelkerülést követett el Bulgáriában, mivel kérelmezőként az
érintett termékek viszonteladásánál Közösségen belüli termékértékesítésre hivatkozott
helytelenül, tekintve, hogy szállító cégként e termékeket nem értékesítette.
Az Európai Unió Bíróságának esetjoga alapján, a Közösségen belüli termékértékesítés miatti mentességet Ausztriában így (már csak ezen okból adódóan is) el kellett
volna utasítani, mivel az import miatti héamentesség egyik feltétele hiányzott.
A tagállami bíróság előzetes döntéshozatali eljárásra irányuló kérelmet terjesztett
elő az EUB-hoz. Kokott főtanácsnok véleményét 2018. szeptember 6-án hozták nyilvánosságra, majd az ítélet 2019. február 14-én született meg,21 mely a főtanácsnoki
véleménnyel teljesen összecseng.

5.2.2. Az adócsökkentés jogának és az adómentesség jogának egyidejű
elutasítása
Az ebből az ügyből kirajzolódó probléma valamennyi héacsalással kapcsolatos ügy sajátja.
És e problémát csak felerősíti, ha a csalást hosszú láncban való értékesítés során követik el.
Meglátásom szerint a valódi problémát az képezi, hogy a tagállamok kötelezettsége
az adócsökkentéshez való jog elutasítása, ám a termék vagy a szolgáltatás adózása
helyben történik, mely automatikusan kettős (vagy többes) adózáshoz vezet: egyrészt
az előzetesen felszámított adó miatti mentességet utasítják el, másrészt a későbbi ügyleteket adóztatják meg. Vagy az is előfordulhat, hogy a Közösségen belüli termékértékesítés miatti adókedvezményt elutasítják (az egyik tagállamban), a Közösségen belüli
termékértékesítést megadóztatják (egy másik tagállamban) és az adókedvezményhez
való jogot visszautasítják valamennyi tagállamban. Bármelyik is történik, a héakár
túlkompenzációjára kerül sor.

21
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-531/17. Vetsch Int. Transporte GmbH kontra Zollamt Feldkirch Wolfurt
ítélet, ECLI:EU:C:2019:114 és Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-531/03. Vetsch Int. Transporte GmbH kontra Zollamt Feldkirch Wolfurt ügyben Juliane Kokott főtanácsnok 2018. szeptember 6-án előterjesztett indítványa,
ECLI:EU:C:2018:677.
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Dogmatikai szempontból nézve az esetjog nem feltétlenül meggyőző, mivel a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos kár mindig a forgalmi adó és a felszámított adó levonásának különbözetéből adódik. A hozzáadottérték-adó ily módon létrejött büntető
jellege pedig problémás ugyan, de elfogadható lehet a tényleges elkövető számára
(azaz annak, aki a héacsalást elkövette).
Azonban az EUB joggyakorlata tükrében e büntető jelleg nemcsak a tényleges elkövetőt sújtja, hanem azt az adóalanyt is, aki tudta, vagy akinek tudnia kellett volna, hogy
az általa kötött ügylet héacsaláshoz kapcsolódik. Ilyen esetekben az érintett adóalanyt a
Héa-irányelv értelmében úgy kell tekinteni, mintha ebben a bűncselekményben részes
– azaz elkövető – lenne, akár származik haszna a termékek viszonteladásából vagy a
szolgáltatások igénybevételéből az ezt követően kötött ügyletek során, akár nem.
E szabályozással kapcsolatban jogosak a kételyek, különösen, ha a szankció kiszabása az ügyletben részt vevő másik féllel szemben is felmerül. Véleményem szerint e
megközelítés csupán bizonyos mértékig lehet meggyőző: az ügyletben részt vevő felek
összejátszása, azaz részesség esetén.
Másfelől, ha az előzetesen megfizetett adó levonása miatt járó adókedvezmény elutasítása nemcsak az összejátszásra korlátozódik, hanem olyan esetekre is kiterjed,
amikor a vállalkozásnak tudnia kellett vagy tudnia lehetett volna, hogy az általa kötött
ügylet egy értékesítési lánc elemeként héacsaláshoz kapcsolódik, akkor a következő
problémával kell számolni.
A Vetsch-ügyben az adóhatóságok négyszer generálhattak adóbevételt. Ausztria behozatali áfát állapíthatott meg és egyidejűleg elutasíthatta az Ausztriában való
transzfer után járó adómentességet. Másrészt Bulgária elutasíthatta a Közösségen belüli termékbeszerzések után járó héalevonást, míg ezzel egyidejűleg a Bulgáriába való
beszállítás után adót vethetett ki.
Ugyanakkor közelebbről megvizsgálva az esetet megállapítható, hogy ha héacsalást követnek el, az adóhatóság mint hitelező kára kizárólag a szolgáltatás nyújtójának nemfizetéséből adódik a szolgáltatás igénybe vevőjének egyidejű adóvisszatérítése mellett.
Ha például a fenti jogesetben Y a hozzáadottérték-adót nem fizette meg, az adóhatóság mint hitelező csak akkor szenved kárt, ha Vetsch és az utána értékesítők a felszámított adót le tudták vonni az értékesítés kapcsán és csak az Y által meg nem fizetett
héa összegéig.
Az előzetesen megfizetett adó után járó adókedvezmény és adómentesség elutasítása valamennyi csalás elkövetése előtti értékesítési szinten az ún. csalárd értékesítés vélelméből adódóan (a szolgáltatás nyújtójának egyidejűleg érvényesített adókötelezettsége mellett) sem a kárt nem hárítaná el, sem a héacsalást nem előzné meg. E gyakorlat
végső soron rejtett adóbevétel-növekedést eredményez az érintett vállalkozás kiadásainak terhére, valamint a forgalmi adót büntetőeljárás nélkül kirótt tisztán szankciós
fizetési kötelezettségként értelmezi újra.
Még ha feltételezzük is, hogy nem minden forgalmi adóval kapcsolatos igényt lehet sikeresen kikényszeríteni, az adóhatóság csalárd értékesítésre vonatkozó érvelése
ahhoz vezet, hogy ezzel az eljárással a ténylegesen okozott kárt nem lehet célzottan kiküszöbölni, és hogy ehelyett a hitelező követelheti számos alkalommal ugyanezt a kárt
több személytől/vállalkozástól mondhatni önkényes módon ugyanazon érv alapján.
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Így az adóhatóság jobb helyzetben lenne, mint amilyenben akkor lett volna, ha
héacsalás egyáltalán nem történt volna a tranzakciós láncban.

5.2.3. Arányosság
Utóbbi meglátásom szerint lényeges problémát vet fel az arányosság elvét illetően. Az
EUB következetesen hangot ad annak, hogy az adóbevétel védelmében alkalmazott
intézkedéseknek következeteseknek kell lenniük.
Ellenben a rendelkezések, melyeket a tagállam így átültethet, nem léphetnek túl
azon, ami a tisztességes adókivetés, adóbeszedés és adóelkerülés megakadályozása
céljainak eléréséhez szükséges. Ezáltal e rendelkezéseket nem lehet oly módon alkalmazni, hogy az a héa semlegességét aláássa, mely a közös héarendszer alapelve.
Ugyanakkor az adóköteles veszteség többszörösének számító adófizetési kötelezettséget nem tekinthetjük szükségesnek az esetjog által megkövetelt cél szempontjából. Ha annak tekintenénk, akkor az EUB esetjoga szerint valamennyi „részes fél”
felelősségét az egész kárért (azaz, mint korlátlanul felelő adósok) szükségesnek kellene tekinteni az adócsalás elleni küzdelem és a pontos adókivetés – mely nem ássa alá
a forgalmi adó semlegességének elvét – céljából.
Ha megkérdeznék a Bíróságot arról, hogy arányos-e, hogy a csalást a tranzakciós lánc
elején arra használják, hogy több adóbevételt szerezzenek vele, mint amit csalás nélkül
soha nem tudnának elérni, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az EUB egyetértene.
Az Európai Unió Bíróságának legutóbbi esetjoga tükrében a döntő tényező sokkal
inkább az, hogy a szolgáltatás igénybe vevője részt vett (benne volt) a szóban forgó
csalásban. E személyek nem hivatkozhatnak előzetes adólevonásra, amelyre egyébként jogosultak volnának. Ám még ebben az esetben sem mondta azt az EUB, hogy a
„csalárd” forgalmat lebonyolító félnek még a forgalmi adót is meg kell pluszban fizetnie az adófizetési kötelezettség korrekciójának lehetősége nélkül, például az adócsalás
felfedésével stb.

6. Záró gondolatok
Jelenleg az EUB a héaügyekben két kategóriában gondolkozik. Ha adócsalás lehetősége felmerül, akkor a probléma az adófizetőnél jelentkezik. Ha adócsalás lehetősége
nem merül fel – csak formális jogsértésről vagy ahhoz hasonlóról van szó –, akkor a
probléma az adóhatóságnál jelentkezik. Ha a harmadik fél héacsaló (anélkül, hogy arról bárki tudna) és kapcsolat áll fenn a csalónak és a nem csalónak juttatott adókedvezmény között (mint a Héa-irányelv 143. cikkében), a Bíróság azt a vállalkozást részesíti
védelemben, amelyik jóhiszemű volt és alapos okkal járt el. A harmadik fél számára
juttatott adókedvezmény igénybevétele feltételeinek objektíve teljesülniük kell, így a
harmadik fél jóhiszeműsége teljesen irreleváns a másik vállalkozás számára juttatott
adókedvezmény igénybevétele szempontjából.
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AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
VÉDELME NÉMETORSZÁGBAN – A VÁLLALKOZÁSOK
FELELŐSSÉGE
Prof. Dr. Gerhard Dannecker *

1. Bevezetés
A német büntetőjog jelenleg nem szabályozza a vállalkozások büntetőjogi felelősségét, noha a Szabálysértési Törvény [„Ordnungswidrigkeitengesetz” (a továbbiakban:
OwiG)] lehetővé teszi a pénzbírság alkalmazását a jogi személyekkel és egyéb szervezetekkel szemben. Ily módon Németország egyike azon kevés államnak, amely még
nem ismeri a jogi személyek büntetőjogi felelősségét. Néhány éve azonban már élénk
vita folyik a társaságok büntetőjogának szükségességéről,1 és a 2018 márciusa óta hivatalban lévő kormánykoalíció – az ún. Nagykoalíció, amelyet a Kereszténydemokrata Unió (a továbbiakban: CDU), a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a bajor
Keresztényszociális Unió (a továbbiakban: CSU) alkot – kiemelt kérdésként kezeli
a jogi személyek büntetőjogi felelősségének bevezetését.2 Ez pedig az Európai Unió
pénzügyi érdekeinek védelmére is hatással lesz.

2. A jogi személyek felelősségére vonatkozó uniós követelmények
2.1. A PIF irányelv
2017. július 5. napján fogadták el az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló 2017/1371/EU irányelvet.3 Az irányelv minimumszabályokat állapít meg a bűncselekmények és azok szankciója vonatkozásában az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és egyéb jogsértő cselekmények elleni
küzdelem érdekében. A természetes személyekkel szemben alkalmazható szankciókon
túlmenően előírja továbbá a tagállamok számára a jogi személyeknek az irányelvben
szabályozott bűncselekmények miatt alkalmazandó felelősségének bevezetését. Ezzel
összefüggésben az irányelv rögzíti, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a jogi sze*
Egyetemi tanár, volt tanszékvezető, Heidelbergi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Fordította: Dr. Sántha
Ferenc egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Rogall 2017, 1 et seq.; Schünemann 2014, 91 et seq.; Hoven 2014, 19 et seq.; Rogall 2015, 260 et seq.; Odenthal
2015, 19 et seq.; Wagner 2016, 112 et seq.; Jahn–Schmitt-Leonardy–Schoop 2016.
2
Lásd a CDU, CSU és az SPD között 2018. július 2. napján kelt koalíciós megállapodás 17., illetve a 126. oldalát;
Beisheim–Jung 2018, 67.
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.ENG
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mélyek felelősségre vonhatók legyenek az irányelvben szabályozott bűncselekményekért, amelyet olyan személy követett el a jogi személy javára, aki a jogi személyen
belül vezető tisztséget tölt be, és amely a következők egyikén alapul:
a) a jogi személy képviseletének joga,
b) a jogi személy nevében történő döntéshozatal joga, vagy
c) a jogi személyen belüli ellenőrzés gyakorlásának joga.
A jogi személy felelősségét abban az esetben is meg kell állapítani, amennyiben az
említett személy által gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé, hogy
a jogi személy javára egy neki alárendelt személy kövesse el a bűncselekményt.
A jogi személlyel szemben alkalmazható legfontosabb jogkövetkezmény a büntetőjogi pénzbüntetés (ennek német megfelelője a „Geldstrafen”) vagy az adminisztratív
jellegű pénzbírság (a német jogban a „Geldbußen”). Ezeken túlmenően különösen az
alábbi szankciók alkalmazhatók:
a) az állami kedvezményekből vagy támogatásokból való kizárás,
b) a közbeszerzési eljárásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás,
c) valamely kereskedelmi tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges
eltiltás,
d) bírósági felügyelet alá helyezés,
e) bíróság által elrendelt felszámolás, vagy
f) a bűncselekmény elkövetésére használt létesítmények ideiglenes vagy végleges
bezárása.
Ami a jogi személyek büntetőjogi vagy adminisztratív felelősségét illeti, az Európai Unió csupán a szankciók alkalmazásának anyagi jogi feltételeit határozza meg, a
szankciók jellegének a megválasztását a tagállamokra bízza. Ily módon a szankciók
felsorolása csupán paradigmatikus jelleggel bír, az EU ebben a tekintetben nem írja
elő a jogharmonizációt. Vagyis a tagállamok hatáskörébe tartozik annak a kérdésnek
az eldöntése, hogy az Európai Unió által meghatározott keretek között büntetőjogi,
avagy a pénzbírságon alapuló adminisztratív szankciórendszer kialakításával biztosítja az előírt hatékony, arányos és visszatartó hatású jogkövetkezmények bevezetését.

2.2. A PIF irányelvben meghatározott szervezeti szankciók követelményei
A jogi személy bűncselekmények miatti felelősségének alapvető feltételei a PIF irányelv szerint az alábbiak:

2.2.1. A szankciók címzettjei
A szankciók címzettjei a jogi személyek. A jogi személyek képesek cselekedni és
felelősségre vonhatók oly módon, hogy velük szemben büntetőjogi szankciók alkalmazhatók. Bármely jogi személy szankcionálható, ideértve az állami tulajdonban
levő gazdasági társaságokat is, a kormányzati szervek, a nemzetközi szervezetek,
illetve a közjogi jogi személyek azonban nem lehetnek a felelősség alanyai. A kérdés
ezzel összefüggésben az, hogy az irányelv szabályaira figyelemmel a tagállamok
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hogyan határozzák meg belső jogukban a felelősségre vonható „jogi személy” fogalmát.

2.2.2. A szervezetek felelősségének jogi feltételei
A PIF irányelvben szabályozott szervezeti felelősség a képviselet és beszámítás modelljén nyugszik, amelynek alapja annak az elvnek a rögzítése, hogy a jogi személyek
büntetőjogi vagy adminisztratív felelőssége csak a saját cselekményük miatt állapítható meg.4 A felelősség ennek alapján a vezetői funkciót betöltő testületek és képviselők
által, illetve ezek nevében megvalósított tevékenységekre és mulasztásokra korlátozódik, mivel ezek a személyek jelenítik meg a szervezet akaratát. Ezen túlmenően a
szervezet felelősségre vonásához az is szükséges, hogy a képviselő a vállalkozás nevében vagy érdekében cselekedjék, vagy magatartása a vállalkozást terhelő valamely
kötelezettség megszegését valósítsa meg.

2.2.3. Az alkalmazható szankciók
Az Európai Unió a hatékony, arányos és visszatartó hatású szankciók követelményét
fogalmazza meg, ez lehet büntetőjogi pénzbüntetés, vagy adminisztratív jellegű pénzbírság is (lásd a 2.1. pont alatt írtakat).
A további, korábban említett preventív jellegű jogkövetkezmények a büntetéstartalmú szankciók mellett, opcionálisan alkalmazhatók.

2.3. A jogalkotó lehetőségei
A fentiek alapján a nemzeti jogalkotó döntése a büntetőjogi, illetve az adminisztratív
modell között történő választás. Jelenleg már a német jogtudomány egyre több képviselője is azt az álláspontot fogalmazza meg, hogy a büntetőjogi dogmatikai megfontolások nem akadályozzák a jogalkotót abban, hogy a jogi személyek és a vállalkozások büntetőjogi szankcionálását a német jogba inkorporálja.5 Az alkotmányjog
szintén nem tilalmazza egy ilyen rendszer bevezetését.6 Ez azonban azt is jelenti, hogy
a törvényhozó igen jelentős mozgástérrel rendelkezik a jogi személyekkel és/vagy a
vállalkozásokkal szemben alkalmazható szankciók tartalmának meghatározása során.

3. Az alkotmányjogi és a dogmatikai szempontokon kívül eső
jogpolitikai megfontolások
Mivel az Európai Unió a szervezetekkel szemben alkalmazható szankciók meghatározott rendszerét illetően konkrét előírásokat nem fogalmaz meg, a különböző büntetőRészletesen lásd Böse 2014, 137 et seq.
Kubiciel 2014, 135 (lásd a többi hivatkozásokat); Engelhart 2015, 203.
6
Jahn 2016, 88 et seq.
4
5
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jogi, illetve adminisztratív szankciórendszerek jogi szempontból annak alapján vizsgálandók, hogy azok mennyiben alkalmasak a vállalkozások felelősségre vonásának
biztosítására. Az alkalmazandó szankciók meghatározása nem történhet a vonatkozó anyagi jogi szabályoktól, így a bűncselekmény megvalósulásának előfeltételeitől
függetlenül: amennyiben a jogi személyek büntetőjogában a hivatalból való eljárás
(a büntetőeljárás kötelező lefolytatásának elve) szigorúan érvényesül, akkor egy új,
speciális beszámítási modellt kell kidolgozni, amely figyelembe veszi a szervezetek
sajátos jellemzőit. Egyértelműnek tűnik, hogy az USA társasági büntetőjogát meghatározó felelősségi modell (az ún. „respondeat superior”) – amely szerint a társaságon
belül bárki által megvalósított valamennyi cselekményt a társaságnak kell beszámítani
– nem egyeztethető össze a jelenlegi büntető igazságszolgáltatási rendszerrel. Ezzel
szemben a beszámítás és képviselet modellje Németországban jelenleg is elfogadott,
és e modell szerint (csupán) a vezető tisztségviselők magatartása számítható be a szervezetnek és tekinthető a szervezet saját cselekményének.
A büntetőjogok speciális jellemzője a szankció. Bármely jogellenes cselekménynek
akkor van büntetőjogi relevanciája, ha az büntetőjogi büntetést von maga után. A két
legfontosabb büntetés a büntetőjogban jellemzően a szabadságvesztés és a pénzbüntetés.
A büntető jellegű szankciórendszerek közé tartozik a büntetőjogi pénzbüntetésen,
illetve az adminisztratív jellegű pénzbírságon alapuló rendszer is. Mindkét rendszerben közös a jogellenes cselekmény megvalósítása, mint előfeltétel, illetve mindkettő
az elkövetett cselekmény miatti hátrány, „rossz” okozását célozza. A kiszabott repres�szív szankciók nem cél nélküliek, rendeltetésük a megelőzés: a speciális és a generális
prevenció.7

3.1. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége
Az igazságszolgáltatási rendszer keretei között alkalmazott, az elkövetett jogsértésre
reagáló jogkövetkezmények közül a legsúlyosabb a büntetőjogi büntetés, amely az elkövetett jogellenes és bűnös magatartás igazságos viszonzásaként valamilyen hátrányt
okoz az elkövetőnek. A büntetés ezen túlmenően egy adott magatartásra vonatkozó
negatív társadalmi értékítélet szimbóluma is.8 A büntetőjog egyik legfontosabb jellemzője, hogy a büntetés mértékét leginkább az elkövetett jogsértő magatartás tárgyi
súlya határozza meg. A büntetés azt is jelzi, hogy egy adott magatartás jogellenes cselekménynek minősül, és maga a büntetés juttatja kifejezésre ezt a minősítést mind az
elkövető számára, mind a társadalom irányába. Ahogyan említettem, bizonyos magatartások mindenki számára világos módon jogellenes cselekményként történő minősítése speciál- és generálpreventív célokat egyaránt szolgál.9

Roxin 2006, § 3, 33. sz. széljegyzet; Streng 2012, Bevezetés, 3. sz. széljegyzet.
BVerfGE 105, 135 (153); 109, 131 (168).
9
Schmoller 2007, 525.
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A modern büntetőjog a büntetést nem egyfajta jóvátételként alkalmazza.10 A büntetőjogi büntetés szélesebb körű meghatározására van szükség, különösen a szervezetek
szankcionálása területén. A büntetőjogi szankciók megtorló jellege alkalmas lehet a
szervezetek szankcionálását célzó büntetőjogi rezsim igazolására.11 Így például a megtorlás az alapkoncepciója a szervezetek szankcionálását célzó angolszász rendszereknek.12

3.2. A szervezet felelőssége az adminisztratív bírságolás rendszerében
Az adminisztratív pénzbírság is az elkövetett jogsértés miatt az egyénnek okozott
hátrány,13 amely szintén a megtorlás elvére épül.14 Ily módon a pénzbírság a szó tágabb
értelmében véve büntető szankciónak tekintendő, noha bírósági eljáráson kívül (is)
alkalmazható.15 Ennek ellenére az adminisztratív pénzbírság kiszabására irányuló eljárásnak nem csupán az alkotmányos követelményekkel kell összhangban lennie, hanem
az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) gyakorlatában kialakított
standardoknak is meg kell felelnie.16 A német Szövetségi Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EJEB gyakorlatában kialakított büntetőeljárási garanciák a bírságolási
eljárásban kevésbé szigorúan értelmezendők.17 Az adminisztratív pénzbírság – szemben a büntetőjogi szankciókkal – nem hivatott a jogsértéshez kapcsolódó szociáletikai
rosszallás kinyilvánítására.18
Az adminisztratív pénzbírság két, egymástól igen eltérő jogterületen kerül alkalmazásra. Egyrészt a dekriminalizáció folyamatában az igazgatási szabályok megsértését jelentő kisebb súlyú cselekmények szankcionálására szolgál.19 Másrészt azonban
a pénzbírság a versenyjogban a kifejezetten súlyos jogsértések megvalósítása esetén
alkalmazott büntetésként funkcionál.

3.3. Kiegészítő jogkövetkezmények
A büntetőjogi büntetéseken és az adminisztratív pénzbírságon kívül további intézkedések is alkalmazhatók. A büntetések vagy a bírságok, csakúgy, mint a vagyonvisszatérítés körébe tartozó intézkedések és az elkobzás, a jogsértő cselekmény jogkövetkezményei, ily módon azzal elválaszthatatlan belső kapcsolatban állnak. Ezt a tényt

Rössner 1999, 210 et seq.
French 1991, 133 et seq.
12
von Hirsch 2016, 162 et seq.
13
Dannecker, G.–Dannecker, C. 2016, 171.
14
Dannecker, C. 2015a, 404 s.; Dannecker, C. 2013, 928 et seq.
15
A büntetőjogi szankciók területén sem kizárólagosan érvényesülő bírósági hatáskörrel kapcsolatban, illetve az
adminisztratív bírságolási rezsimben alkalmazott „teljes körű igazságszolgáltatás” elvével összefüggésben lásd Dannecker, C. 2015b, 30 (34 et seq és bevezetés 38).
16
Gaier 2014, 162 et seq.
17
BVerfG NJW 1990, 1103 (1103); NJW 1967, 1219 (1220); NJW 1959, 619 (619); a kapcsolódó kritikát lásd:
Dannecker, C. 2015a, 370 406 et seq.
18
Lásd BVerfGE 27, 18 (33).
19
Lásd Achenbach 2012, 275 et seq.
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a büntetés kiszabására irányuló eljárásban is tiszteletben kell tartani, amennyiben az
egyénnel szemben valamely kiegészítő szankció alkalmazására kerül sor. A szabadságvesztés tartamának a meghatározása azonban arra a tényre tekintet nélkül történik,
hogy az eljárásban kiegészítő szankció kiszabására is sor kerül.20

3.4. A büntetőjogi és az adminisztratív büntetési rendszer értékelése
A jogi személyekkel szemben alkalmazható szankciórendszerrel kapcsolatos jogpolitikai diskurzus kiindulópontjaként szükséges annak a ténynek a rögzítése, hogy a
gazdasági társaságok „modern világunk meghatározó szereplői”,21 amelyek gazdasági
céljaik elérése érdekében olyan jogsértésektől sem riadnak vissza, amelyek tárgyi súlyukat illetően messze meghaladják a természetes személyek által elkövetett törvényszegéseket. Erre reagálva a jogalkotók dönthetnek úgy, hogy kodifikálják a szervezetek büntetőjogi felelősségét, illetve a jogi személyek szankcionálásának bevezetésére
már korábban sor kerülhetett a polgári jogban, a közigazgatási jogban, illetve az adminisztratív bírságolás területén. Ez utóbbi jogalkotói döntés annak a felismerésnek volt
az eredménye, hogy a vállalkozásokat be kell illeszteni a társadalmi felelősségtulajdonítás folyamatába. A kérdés az, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás milyen
módon fejezhető ki és hogyan fogható meg, illetve a jogi személyek hogyan mérhetők
az elvárások egy meghatározható normatív horizontján. A szervezeti felelősségi modell kiválasztását követően meg kell határozni annak a büntetőjoghoz való viszonyát
– ahhoz hasonló, vagy attól eltérő jellegét – annak érdekében, hogy ezen az alapon
lehessen a kapcsolódó vitát kritikai megközelítéssel lefolytatni.22

3.5. A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi
szankciórendszer előnyei az adminisztratív bírságolási rezsimmel
szemben
A szervezetekkel szemben alkalmazható szankciórendszer bevezetése esetén felmerül
az a jogpolitikai kérdés, hogy a büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere, avagy az
adminisztratív bírságolási rezsim közül melyiket érdemes preferálni.23

3.5.1. A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi
szankciórendszer visszaható hatályú alkalmazásának kiküszöbölése
A büntetőjogtól történő világos elhatárolás szempontja az adminisztratív bírságolási
rendszer bevezetése mellett szól, ily módon elkerülhető a szervezeti felelősség visszaható hatályú alkalmazása a büntetőjogban. E megoldás támogatói azzal érvelnek, hogy
ily módon elkerülhető a szervezetek büntetőjogának „burkoltan” történő kialakítása.

BGH 28.9.1984 – 2 StR 568/84, NStZ 1985, 91 (92).
Ortmann 2010, 9et seq.
22
Részletesen lásd Dannecker, G.–Dannecker, C. 2016, 168 et seq.
23
Hasonlóan lásd Schmitt–Leonardy 2016, 255 et seq.
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E helyett a törvényen alapuló, arányos adminisztratív bírságolási rendszer támogatandó, amelynek célja a bűncselekményből származó vagyonnak a szervezettől történő
elvonása.24

3.5.2. A bírságolási rezsim, mint a büntetőjog szintje alatt elhelyezkedő,
minőségileg független, a gazdasági kormányzást szolgáló és gazdasági
felügyeletet biztosító rendszer
Ahogyan azt a jelenlegi német kartelljogi szabályozás gyakorlata is igazolja, a gazdasági társaságokkal szemben alkalmazott pénzbírság rendszere hatékonyan alkalmazható.
A kartelljogi bírsággal kapcsolatos tudományi kutatások azonban arra is rámutatnak,
hogy a közigazgatási szabályszegések esetén alkalmazott szankciók nem feltétlenül
büntetésként értelmezhetők, hanem egy, a büntetőjog szintje alatt elhelyezkedő független rendszerként, amely a gazdasági kormányzást szolgálja és gazdasági felügyeletet biztosít. Ennek ellenére, ha az adminisztratív bírságot pusztán egyszerű preventív
intézkedésnek tekintjük, akkor az nem lesz alkalmas sem a jogellenességről alkotott
ítélet kifejezésére, sem arra, hogy a jogi személyeket a jogsértő cselekményeikért büntetőjogilag felelős Vállalati Polgárnak tekintsük.

3.5.3. Csekély súlyú közigazgatási jogsértések versus nagy tárgyi súlyú
bűncselekmények
Az OWiG 30. §-ában szabályozott, a jogi személyekkel szemben alkalmazható szabálysértési pénzbírság kivételével (amely anyagi hátrányt tartalmazó szankció) a szervezetekkel szemben alkalmazható bírságokat és a hagyományos közigazgatási jogsértéseket világosan el kell határolni egymástól, mivel utóbbi cselekmények jellemzően
az igazgatási szabályokkal szembehelyezkedő állampolgári engedetlenségek. Amen�nyiben a cél annak egyértelműsítése, hogy a gazdasági társaságok a modern világunk
olyan szereplői, akiket büntetőjogilag felelősnek tekintünk a szervezet keretei között
vagy a szervezetet gazdagító bűncselekmények elkövetése miatt, akkor a társaságok
bűncselekmények miatti felelősségét a büntetőjog rendszerén belül kell elhelyezni.
Kritikus tényezőként említhető, hogy a bűncselekmények a jogellenségről alkotott
ítéletet sokkal hangsúlyosabban és erőteljesebben fejezik ki, és jelentős hatást gyakorolnak a gazdasági társaságok társadalmi megbecsüléshez fűződő jogára, „a vállalati
polgár becsületére”. Kizárólag a büntetőjogi büntetés képes arra, hogy kifejezze: a jogi
személyek bűncselekményei jogilag elítélendő súlyos jogsértő cselekmények – hasonlóan a természetes személyek által elkövetett bűncselekmények miatt alkalmazott
büntetésekhez.25

Neumann 2012, 19.
A szervezetekkel szembeni büntetőjogi rezsim bevezetésének szükségességéről kriminálpolitikai aspektusból
lásd Ackermann 1994, 175 et seq.; Hirsch 1991, 6/44 s.; Lampe 1994, 734; Müller 2000, 438 s.; Schroth, 1993, 25, 221
et seq.; Tiedemann 1993, 531 et seq.
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3.5.4. Az igazságtalanság igazságtalanságként minősítése
Végül a hatékonysági szempontok is a jogi személyek büntetőjogi felelősségi rendszerének bevezetése mellett szólnak, mivel ettől a szankciók preventív hatásának erősödése várható.26 Kizárólag a büntetőjogi szankciók képesek a szervezeteket arra szorítani, hogy hatékony lépéseket tegyenek a megfelelő szervezeti és ellenőrzési struktúra
kialakítása érdekében.27 Lényeges azonban, hogy az igazságtalanságnak igazságtalanságként történő minősítése a megfelelő szankció kiszabása által történik. Amennyiben
társadalmilag káros igazságtalanságról van szó, a büntetőjog a megfelelő eszköz a jog
és a jogtalanság közötti határvonal kijelölésére és ennek az emberek tudatában történő
megerősítésére.28

3.5.5. A szervezetek szankcionálhatósága
A szervezetek jogilag szankcionálhatók. Valójában azonban el kell ismerni, hogy a
jogi személy nem képes a jogi szankciót személyes hátrányként felfogni, és nem képes
érezni a szankcióval (vélhetően) együttjáró individuáletikai rosszallást sem: „nincs
teste, amit ütni lehetne, nincs lelke, amit meg lehetne átkozni.”29 Mindez azonban nem
jelenti azt, hogy egy szervezet nem lenne képes a szankciót, mint hátrányt érzékelni.
Éppen ez az oka annak, hogy a szankciós célok egy szervezet vonatkozásában is megvalósulhatnak. Egy gazdasági társasággal szemben kiszabott nagyösszegű pénzbüntetés hatása semmiben nem különbözik az egyéb jogi személyekkel, illetve a természetes
személyekkel szemben kiszabott pénzbüntetés következményeitől.30 Ezen túlmenően
a szankció preventív célja a szervezetek vonatkozásában is elérhető: a szankció kiszabását követően a jogi személy is megpróbálja elkerülni a további jogsértések elkövetését.31 Ebben a vonatkozásban a szervezetek magatartása normatív módon befolyásolható.32 A megtorlási cél szintén értelmezhető a jogi személyek vonatkozásában,
mivel jogaik vannak és kötelezettségek terhelik és ily módon a jogi normák címzettjei
lehetnek.
Amennyiben természetesnek vesszük, hogy a jogi személyek a tagjaik és a képviseleti szerveik által „élettel teli” jogalanyok, akkor a szankciókat nem csupán érzékelni,
hanem érezni is képesek. Ennek elismeréséhez az „érzés” kifejezés természetesen nem
(egyéni) pszichológiai szempontból értelmezendő.

Ehhez lásd Sieber–Engelhart 2014, 113 et seq.; Heine 1995, 75 et seq.
Busch 1933, 245 et seq.; Eidam 1997, 57 et seq.; Hirsch 1995, 287 s.; Lütolf 1997, 24 et seq.; Schall 1996, 102
et seq.
28
Dannecker, G. 2001, 104.
29
Leipold 2009, 383 s.; Wohlers 2012, 243 s.; for representatives of a lacking capability of being sanctioned cf.
Vogel 2012, 206.
30
Ehhez lásd Wohlers 2012, 242 et seq.; szűkebb értelemben: Wohlers 2012, 242 et seq. és további hivatkozások.
31
Lásd Hirsch 1995, 295 és további hivatkozások; Dannecker, G. 114; Wohlers 2012, 243.
32
Dannecker, G.–Dannecker, C. 2016, 173.
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3.5.6. A szervezetek vállalati polgárokként történő elismerése
A fentiek alapján a szervezetekkel szemben alkalmazott büntetőjogi büntetés létjogosultságával szemben érdemi aggályok nem merülnek fel. Sőt, a jogalkotónak arra is
lehetősége van, hogy a társaságokat vállalati polgárként elismerve bűncselekmény
elkövetése esetén büntetéssel sújtsa. Ez a szervezetek büntetőjogi vagy adminisztratív
szankcionálására irányuló uniós elvárásokkal is összhangban van.
Amennyiben a jogalkotó a szervezetekkel szembeni büntetőjogi szankcionálás bevezetése mellett foglal állást, úgy a büntetőjogi jogkövetkezményekkel járó hátrányt
így is kell elnevezni – ily módon kifejezve a szervezet társadalomra káros jogsértő
cselekményéhez fűződő állami rosszallást. Mindez arra is rávilágít, hogy a megtorlás
eleme jelen van a szervezeti bűnösségben, amely azonban nem azonosítható az individuális bűnösséggel. A büntetőjogi modell bevezetése esetén a szervezeti szankciók
besorolása során tudatosítani kell azt a tényt, hogy a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetések szükségszerűen különböznek a természetes személyekkel szemben kiszabható hagyományos büntetésektől.
Egy ilyen kriminálpolitikai döntés komoly beavatkozást jelent a szervezeti szabadság szférájába. A nemzeti büntetőhatalom funkciói és korlátai ily módon közvetlenül
kapcsolódnak a társaságoknak az államon belül és az állammal szemben elfoglalt pozíciójához. A kérdés azzal a konfliktussal kapcsolatos, amely az alkotmány által garantált vállalkozási szabadság, és a közösség, illetve harmadik személyek védelme között
áll fenn. Az alkotmányos garanciákat, amelyek történetileg a büntetőhatalomban rejlő,
az egyén szabadságára irányuló fenyegetéssel szembeni védelemre hivatottak, a szervezetek vonatkozásában is tiszteletben kell tartani.33
Amennyiben a jogi személyek büntetőjoga elfogadásra kerül, a természetes személyeket megillető büntetőjogi garanciákat a szervezetek részére is biztosítani kell. Ez
azt is egyértelművé teszi, hogy a jogi személy koncepciója nem kizárólag a társasági
jogban alkalmazható.
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II. RÉSZ
AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEIT
SÉRTŐ CSALÁS (KÜLÖNÖSEN HÉACSALÁS)
A TAGÁLLAMOK BÜNTETŐJOGI
RENDSZEREIBEN

Ausztria
A HÉACSALÁS JOGI KERETEI ÉS AZ ELLENE FOLYÓ
KÜZDELEM GYAKORLATA AUSZTRIÁBAN
Prof. Dr. Robert Kert *

1. Bevezetés
Ausztriában a csalás elleni büntetőjogi fellépés szerkezetét kettősség jellemzi, amely
különbséget tesz az állam és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) kiadásainak és
bevételeinek védelme között. Ez a kettősség jellemző a héacsalás elleni küzdelemre is.
Amíg az állam vagy az EU kiadásaival (így pl. a támogatásokkal) kapcsolatos csalást
a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: StGB) szabályozza,1 addig az állami és az
uniós bevételekkel kapcsolatos csalásokat (adó- és vámcsalás) a Pénzügyi Büntető
Törvény [Finanzstrafgesetz, a továbbiakban: FinStrG)] szabályozza.2
Milyen következményekkel jár ez a különbségtétel a héacsalás szabályozására?
A héakijátszás a Pénzügyi Büntető Törvény büntetőjogi rendelkezései alapján büntetendő. E rendelkezések alkalmazásának szükséges előfeltétele, hogy az elkövetőt
adófizetési kötelezettség terhelje vagy ennek fizetésére kötelezett személy képviseleté
ben járjon el.3 Így a bűncselekmény alanyának a Héa-törvény (a továbbiakban: UStG)
hatálya alá tartozó vállalkozónak kell lennie.4 Ha ezek a feltételek nem teljesülnek a
Pénzügyi Büntető Törvény nem alkalmazható. Így ha az elkövető csupán úgy tesz,
mintha a Héa-törvény hatálya alá tartozó vállalkozó lenne, annak érdekében, hogy az
előzetesen felszámított adót levonhassa, cselekménye nem a Pénzügyi Büntető Törvény szerinti adócsalásként, hanem a Büntető Törvénykönyv szerinti csalásként (StGB
146. §) minősül, mert az elkövető nem adóalany és az adólevonási jog tekintetében
megtévesztő módon jár el, amellyel kárt okoz az államnak.5
Amennyiben az elkövető a Héa-törvény szerint vállalkozónak minősül, mert önállóan végez kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet, a Pénzügyi Büntető Törvény
alkalmazandó.

*
Intézetvezető egyetemi tanár, Bécsi Közgazdasági Egyetem. Fordította: Dr. Szekeres Bernadett tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Büntető Törvénykönyv (StGB), BGB1 BGBl 60/1974 idF BGBl I 70/2018.
2
Pénzügyi Büntető Törvény (FinStrG), BGBl 129/1958 idF BGBl I 62/2018.
3
Pénzügyi Büntető Törvény 33. § (1) bek.
4
Hozzáadottérték-adóról szóló törvény, német Áfa-törvény (Umsatzsteuergesetz, UStG) 2. § (1) bek.
5
Osztrák Legfelsőbb Bíróság 1982.10.19., 10 Os 180/81; Kert 2012, 433; Kahl 2017, 361.
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2. Az adókijátszás
2.1. Az éves héa fizetésére vonatkozó általános rendelkezés
Az osztrák pénzügyi büntetőjogban nincs külön rendelkezés kizárólag a héacsalásról, hanem azt több különböző pénzügyi bűncselekmény is lefedi, amelyek az adók
mindegyikére vagy legalább egy csoportjára vonatkoznak. Az adózási bűncselekmények alapvető bűncselekménye a FinStrG 33. §-ában szabályozott adókijátszás (tax
evasion, Abgabenhinterziehung).6 Ennek a bűncselekménynek a védett jogi tárgya az
egész adórendszer, beleértve az adóalany együttműködésének és az adóhatóságok tájékoztatásának kötelezettségét.7 Az adókijátszás törvényi tényállása szerint büntetendő
az a személy, aki szándékosan kikerüli az adózási kötelezettségét az adóhatóságok
támogatására és a bejelentésre vonatkozó törvényi kötelezettség, az adózás szempontjából releváns tények bejelentésének kötelezettsége, vagy az adóhatóságok számára
az adóügyekkel kapcsolatos igazság elmondásának kötelezettsége megsértése révén
[FinStrG. 33. § (3) bek.]. Szükséges, hogy az elkövető megszegje törvényi kötelezettségét. Ezeket a kötelezettségeket a vonatkozó adótörvények részletesen szabályozzák.
E rendelkezések értelmében az adófizető köteles az adózási kötelezettség fennállásának és mértékének vagy az adójogosultság megszerzésének szempontjából minden
körülményt az adózási rendelkezéseknek megfelelően és teljes mértékben bejelenteni.
A bűncselekmény feltétele az államkincstárnak okozott kár. A mens rea elv tekintetében ez a rendelkezés előírja, hogy az elkövető szándékosan cselekedjen. A dolus
eventualis azonban elegendő a bűncselekmény alanyi oldalához.8
Az adókijátszásra vonatkozó általános büntetőjogi rendelkezést minden adóra és
vámra, és így a héára is alkalmazni kell. Akinek héafizetési kötelezettsége van, köteles
az év végén a héa kiszámításához szükséges minden releváns körülményt bejelenteni, amely alapján az adóhatóság kiszámítja az adót. Ha ennek nem tesz eleget vagy
helytelen információt szolgáltat, szabálytalanságnak minősül, ellenben, ha ez az adó
helytelen megállapításával jár, bűncselekmény elkövetését jelenti.9

2.2. A héaelőleg fizetésére vonatkozó egyedi rendelkezés
Az adókijátszás általános törvényi meghatározása mellett külön kerül szabályozásra
a héaelőleg-fizetés kijátszása.10 Általánosságban elmondható, hogy a bejelentési kötelezettség megsértése esetén az adófizetők által kiszámítandó adó kijátszása képezi
e bűncselekmény alapelemét. E rendelkezés szerint adókijátszás miatt büntetendő az,
aki a héaelőleg fizetésének kötelezettségét elkerüli és ezzel a Héa-törvény előírásai
szerinti kötelezettségét megszegi. A Héa-törvény szerint a vállalkozónak az adóbeval-

Pénzügyi Büntető Törvény 33. § (1) bek.
Brandl–Leitner 2017, 438.
8
Brandl–Leitner 2017, 487.
9
Brandl–Leitner 2017, 453.
10
Pénzügyi Büntető Törvény 33. § (2) bek.
6
7
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lás benyújtását követő második hónap 15. napján a héaelőleget be kell fizetnie.11 Ha az
adóalany nem nyújtja be az előzetes héabevallást és ezzel egyidejüleg nem fizeti meg
a héát, akkor cselekménye adókijátszásnak minősül és büntetendő lesz. Ez azt jelenti,
hogy csak abban az esetben lesz az adóalany a FinStrG 33. § (2) bekezdése szerint
büntetendő, ha megsérti az előzetes héabevallási kötelezettségét és nem fizeti meg
a héaelőleget. Ha azonban az adóalany benyújtja a bevallást, de ezzel egyidőben az
adót mégsem fizeti meg, akkor nem válik büntetendővé adókijátszás bűncselekménye
miatt.
A bűnösség tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy a héaelőleg-fizetés elkerülése
csak akkor büntetendő, ha az elkövető tisztában volt az okozott kárral (adókijátszás).12
Ebben az esetben nem elegendő az általában más adókijátszási esetekre vonatkozó
eshetőleges szándék. A Héa-törvény szabályainak megszegése tekintetében feltétel a
dolus eventualis.13
Ha az elkövető a FinStrG 33. § (2) bekezdése szerinti héaelőleg-fizetés kijátszása mellett ugyanazon összegekre vonatkozóan az éves héafizetési kötelezettségét is
megkerüli, az osztrák bíróságok gyakorlata szerint az előbbi az éves adókijátszás részcselekménye lesz.14 Ezért az adófizető nem mindkét, hanem csak az éves héafizetés
kijátszása miatt büntetendő.

3. Szankciók
A Pénzügyi Büntető Törvény büntetési rendszere eltérő szabályozást tartalmaz.15
A Büntető Törvénykönyv mind a szabadságvesztést, mind pedig a pénzügyi szankciókat főbüntetési nemként írja elő a bűncselekmények többségénél, azonban a pénzügyi
bűncselekményeknél a pénzügyi szankciók jelentik az egyetlen főbüntetést; a szabadságvesztés büntetést csak mellékbüntetésként lehet kiszabni.16 A pénzügyi szankciók
számítási módja is más a Büntető Törvénykönyvhöz képest. Az StGB a pénzbüntetések napi tételes rendszerét alkalmazza. A pénzügyi büntetőjogban egyösszegű bírságot
(„Geldsummenstrafe”) kell kiszabni, amely attól függ, hogy az elkövető mennyi adót
nem fizetett meg vagy más fizetési kötelezettséget mulasztott el.17 Ez lesz a büntetéskiszabás alapja, a maximális szankciók ennek az összegnek a többszörösét jelentik. Az
adókijátszás (FinStrG 33. §) maximális szankciója a meg nem fizetett adó kétszerese.18
Így például, ha az adóteher csökkenés összege 1 millió euró, a maximális pénzbírság 2 millió euró. Az Osztrák Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint ez az

UStG/Héa-törvény 21. §
Pénzügyi Büntető Törvény 33. § (2) bek.
13
Brandl–Leitner 2017, 459.
14
Osztrák Legfelsőbb Bíróság 1991.11.21., 14 Os 127/90; 25.11.2015, 13 Os 95/15t; lásd továbbá Osztrák Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság, 1992.11.12., 92/13/0179.
15
Brandl 2017, 367.
16
Brandl 2017, 367.
17
Brandl 2017, 368.
18
Pénzügyi Büntető Törvény 33. § (5) bekezdés.
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összeg („strafbestimmender Wertbetrag”) nem része a bűncselekmény fogalmának,
ezért nem kell rá az elkövető szándékának kiterjednie.19 Ezért elegendő, ha a bűncselekmény elkövetője szándékosan okozza a kárt cselekményével, azonban az nem
szükséges, hogy a konkrét összegre is kiterjedjen a szándéka.
Emellett legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztés büntetést lehet kiszabni, de
csak abban az esetben, ha ez a lakosság további adóügyi bűncselekmények elkövetése elleni védelméhez szükséges.20 A közigazgatási hatóság által kiszabható maximális
büntetés három hónap.21
Továbbá 2015-ben22 a jogalkotó olyan rendelkezést vezetett be, amely szerint a
vállalkozó elveszíti a héalevonási jogát, ha tudja, vagy tudnia kell, hogy a bevétel
bármilyen módon kapcsolódik a héa megkerüléséhez [Héa-törvény 12. § (14) bek.].
Ezt ugyanúgy alkalmazni kell akkor is, ha az adókijátszás olyan bevételre vonatkozik,
amely az ellátási láncot tekintve saját bevétele előtt vagy után keletkezett.23

4. Eljárás a pénzügyi büntetőügyekben
A Pénzügyi Büntető Törvény fontos jellemzője, hogy az eljárással, a cselekmény elbírálásával és szankcionálásával kapcsolatos hatáskör az igazgatási hatóságok és a
büntetőbíróságok között oszlik meg.24 A meg nem fizetett adók összegétől függően
(„strafbestimmender Wertbetrag”) csekélyebb súlyú esetekben közigazgatási pénzügyi büntetőeljárásra („verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren”) és súlyosabb
esetekben bírósági pénzügyi büntetőeljárásra („gerichtliches Finanzstrafverfahren”)
kerül sor. Az közigazgatási pénzügyi büntetőeljárást egy speciális hatóság folytatja le,
amelyet pénzügyi büntetőhatóságnak neveznek („Finanzstrafbehörde”). Ez a hatóság
kisebb súlyú esetekben, így amikor az adókijátszásból fakadó károk összege nem haladja meg a 100 000 eurót (a csempészet és a behozatali és kiviteli vámok megkerülése
esetében a határérték 50 000 euró) önállóan nyomozhat, lefolytatja a büntetőeljárást
és ítéletet is hozhat. A meg nem fizetett összegtől függően a hatóság egy személy által
vagy tanácsban hozza meg döntését. Akkor jár el tanácsban, ha az összeg meghaladja
a 22 000 eurót, míg az egy személyből álló hatósági fórum általában e küszöbérték
alatti ügyekben jár el.
Ha a szándékos adókijátszásból fakadó kár meghaladja a 100 000 eurót, a cselekmény bűncselekménynek minősül és a büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Ebben a
büntetőeljárásban az említett közigazgatási hatóságnak azonban különleges szerepe
van. Átveszi a rendőrség feladatait és a törvény alapján „Privatbeteiligten” (partie civile, magánvádló) pozíciót tölt be. A Finanzstrafbehörde azonban nemcsak magánvádló,
19
Osztrák Legfelsőbb Bíróság 1988.10.04., 15 Os 88/88; 18. 9. 2001, 14 Os 84/01; 15.03.2006, 14 Os 145/05p;
kritikája Brandl–Leitner 2017, 494 ff.
20
Pénzügyi Büntető Törvény 33. § (5) bekezdés.
21
Pénzügyi Büntető Törvény 15. § (3) bekezdés.
22
Adóreform-törvény 2015/2016, BGBl I 118/2015.
23
További részletekért lásd Brandl 2018, 106 ff.
24
Pénzügyi Büntető Törvény 53. § (1) bekezdés.
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hanem egyfajta szubszidiárius ügyész is (azaz vádképviseleti, fellebbezési és egyéb
jogokkal van felruházva).25

5. Az adók és más fizetési kötelezettségek gondatlan kijátszása
(FinStrG 34. §)
Az adók és vámok kijátszása gondatlanul is elkövethető, kivéve a héaelőleg fizetésének elkerülését.26 Ez azt jelenti, hogy csak az éves héakijátszás követhető el gondatlanul. 2016-ban a rendelkezést módosították és azóta feltétel, hogy az elkövető a
gondatlanság súlyosabb formájával (gross negligent/grobe Fahrlässigkeit) kövesse el
a cselekményt. A csekély fokú gondatlan (minor negligent/leichte Fahrlässigkeit) elkövetés nem büntetendő. Az adók és vámok súlyos gondatlansággal történő kijátszása az elkövetési értékhatárig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.27 Szabadságvesztést
azonban ezekben az esetekben nem lehet kiszabni.

6. Adócsalás (FinStrG 39. §)
6.1. A bűncselekmény törvényi tényállása
A szigorúbb büntethetőség érdekében az osztrák jogalkotó 2010-ben egy új bűncselekményt vezetett be a Pénzügyi Büntető Törvénybe, az adócsalás törvényi tényállását („Abgabenbetrug”). Ha az adókijátszáshoz, a csempészethez vagy a behozatali és
kiviteli vámok kijátszásához súlyosító – pontosabban az osztrák dogmatika szabálya
szerint „minősítő” – körülmény társul, a cselekmény lényegesen súlyosabban büntetendő, mint a Pénzügyi Büntető Törvényben szabályozott más bűncselekmény. Ezt
megelőzően csak pénzbeli szankció volt kiszabható főbüntetésként. Szabadságvesztés
büntetést csak mellékbüntetésként lehetett alkalmazni. Bizonyos körülmények fennállása esetén az adócsalás akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Ezek
a minősítő körülmények csak akkor alkalmazhatók, ha az adókijátszást szándékosan
követik el és a be nem fizetett adó olyan magas, hogy az ítélethozatal a bíróságok
hatáskörébe tartozik.28 Ez abban az esetben áll fenn, ha ez az összeg meghaladja a
100 000 eurót.29 A héakijátszásnál az alábbi elkövetési módok és eszközök kerültek
minősítő körülményként meghatározásra:
– hamis vagy hamisított dokumentumok, hamis vagy hamisított adatok vagy hamis
bizonyítási eszköz felhasználásával,
– fiktív ügyletek vagy fiktív műveletek alkalmazásával,

Pénzügyi Büntető Törvény 200. §.
Pénzügyi Büntető Törvény 34. §; Brandl–Leitner 2017, 477.
27
Pénzügyi Büntető Törvény 34. § (3) bekezdés.
28
Pénzügyi Büntető Törvény 39. § (1) bekezdés.
29
Pénzügyi Büntető Törvény 53. § (1) bekezdés.
25
26
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– az adatokat módosító vagy törlő számítógépes program manipulálásával megvalósuló elkövetés.30
Az adócsalásra vonatkozik egy speciális rendelkezés, amely az előzetesen felszámított héával függ össze.31 Minősített esetként kerül értékelésre, ha valaki olyan előzetesen felszámított adót igényel vissza, amely mögött nincs tényleges termékértékesítés
vagy szolgáltatásnyújtás. Ez a rendelkezés várhatóan hatékony eszközt jelent majd a
héacsalás elleni küzdelemben, mint például a „körhintacsalások” esetében.32 Érdekes
azonban, hogy csak az olyan körhintacsalások tartoznak a rendelkezés hatálya alá,
amelyeknél nem történt ellátás vagy nem értek el eredményt. Ha mégis megtörténtek
ezek, akkor a jelen rendelkezés szerinti büntetés kizárt.33
E rendelkezés következményeit a következő eseteken keresztül mutathatjuk be:
Egy gazdasági társaság olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek nem kerülnek hivatalosan számlázásra, de a kedvezményezett megfizeti az összeget, számla nélkül. Ezeket
a bevételeket nem veszik figyelembe sem a héaelőlegnél, sem az éves héabevallásnál.
A pénz közvetlenül a részvényeshez jut. Ebben az esetben egyedül a cégvezetőt büntetik adókijátszás miatt (FinStrG 33. §), mivel az adócsaláshoz szükséges körülmények
nem valósult meg. Hamis vagy hamisított dokumentumokat, hamis vagy hamisított
adatokat, hamis bizonyítékokat vagy fiktív ügyleteket vagy fiktív cselekményeket nem
alkalmaztak, így az adócsalás törvényi tényállása nem állapítható meg.
Ezzel az előző példával ellentétben a következő eset egy másik eredményhez vezet:
A cég szolgáltatásokat nyújt, ezek 50%-át hivatalosan számlázzák, a másik 50%-át
nem. A társaság vezetője a bevételek 50%-át a héaelőleghez benyújtja. A másik 50%ot „fekete pénzként” fogadják el, amelyet nem vesznek figyelembe a héaelőlegnél és
az éves héabevallásnál sem. Ebben az esetben a vezető adócsalás miatt büntetendő,
mivel hamis számlát használt. Ezen tényállási elem miatt az adócsalás törvényi követelményei teljesülnek.

6.2. Szankciók
Ellentétben az adókijátszással, az adócsalásnál a szabadságvesztés szankció elsődlegesen alkalmazandó büntetés, amelyet a pénzbüntetéstől függetlenül lehet alkalmazni.34
A meg nem fizetett adó összegétől függően különböző szankciók alkalmazandók:
– Amennyiben a meg nem fizetett összeg legfeljebb 250 000 euró, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amely mellett egy millió eurós bírságot is kiszabhatnak.
– Amennyiben az összeg több mint 250 000 euró, legfeljebb öt év szabadságvesztéssel büntetendő, amely mellett 1,5 millió eurós bírságot is kiszabhatnak (legfeljebb
négy évig terjedő szabadságvesztés esetén).

Brandl–Leitner 2017, 642; Kert 2014, 210.
Pénzügyi Büntető Törvény 39. § (2) bekezdés.
32
Magyarázó megjegyzések a kormány törvényjavaslatához 874 BlgNR 24. GP 10; Auer–Siller–Spies–Zolles
2018, 945; ld. továbbá Brandl 2012, 152.
33
Brandl–Leitner 2017, 664; Auer–Siller–Spies–Zolles 2018, 944.
34
Pénzügyi Büntető Törvény 39. § (3) bekezdés.
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– Ha az összeg több mint 500 000 euró, legfeljebb 10 év szabadságvesztéssel büntetendő; 2,5 millió euró összegű bírságot lehet kiszabni, azonban ez esetben a szabadságvesztés csak legfeljebb nyolc év lehet.

7. Szabálysértések
A FinStrG 49. §-ában több szabálysértési tényállást is megnevez a jogalkotó az adójog
kisebb mértékű megsértésére vonatkozóan, az önbevalláson alapuló adók szándékos
meg nem fizetésével kapcsolatban. Az elkövető akkor büntethető, ha nem fizeti meg
ezen adókat időben, különösen a héaelőleg fizetésénél.35 Ezt csak a héa meg nem fizetése miatt alkalmazzák; az egyéb kötelezettségek megsértése nem szükséges ez esetben. Ha azonban az esedékes összeget időben bejelentik a hatóságoknak, a cselekmény
tovább nem büntethető.36 Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazandó, ha az adókijátszás és az adócsalás nem áll fenn.
Ezenkívül a vádhatóság hatáskörébe tartozó adózási bűncselekménynek minősül,
ha valaki úgy állapítja meg illegálisan az adózás előtti eredményét, hogy hamis előzetes héabevallásokat ad át.37 Ebben az esetben a nem fizetett adók összegének feléig
terjedő pénzbüntetés szabható ki.38

8. Büntethetőség elévülésének ideje
A legfontosabb költségvetési bűncselekmények, például az adókerülés (vagy csempészet) büntethetőségi ideje öt év.39 Ez az időtartam azonban meghosszabbodik, ha
az elkövető egy másik szándékos adóbűncselekményt is elkövet ezen büntethetőség
idején belül. Ebben az esetben az összes cselekmény elévülési ideje a legutolsó cselekmény elévülési idejéhez igazodik, ahhoz kitolódik. Amikor az ügyet a hatóságok büntetőeljárás alá vonják, az elévülési idő felfüggesztésre kerül. A bíróságok hatáskörébe
tartozó adójogi bűncselekmények esetében nincs abszolút elévülési idő. Ez azt jelenti,
hogy nincs korlátozás a tényleges elévülési időre, amely például az új bűncselekmény
elkövetésével az elévülési idő alatt meghosszabbítható. A fiskális büntetőügyekben ez
gyakran megtörténik, mivel a költségvetési bűncselekményeket évente gyakran elkövetik, hogy így elkerüljék a korábbi adózási bűncselekmény miatti felelősségre vonást
az „új” bűncselekmény által. Ennélfogva lehetőség van az adózási szabályokat megszegő elkövető büntetésére még akkor is, ha az adó követelésére vonatkozó igény már
elévült. A pénzügyi szabálysértési jogban abszolút 10 éves elévülési idő van.

Pénzügyi Büntető Törvény 49. § (1) bekezdés.
További részletekért lásd Osztrák Alkotmánybíróság 2002.06.20., G 110/02.
37
Pénzügyi Büntető Törvény 49. § (1) bekezdés.
38
Pénzügyi Büntető Törvény 49. § (2) bekezdés.
39
Pénzügyi Büntető Törvény 31. § (2) bekezdés.
35
36

97

9. Szükséges módosítania Ausztriának a törvényi szabályokat
az Európai Unió 2017/1371 irányelvére tekintettel?
Végül meg kell vizsgálni, hogy az osztrák pénzügyi büntetőjog összhangban van-e az
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló 2017/1371 EU irányelvvel a büntetőjog szempontjából, és hogy az irányelv a héacsalás tekintetében az osztrák jog módosítását írja-e elő.40

9.1. A bűncselekmény meghatározása
A szabálysértések törvényi meghatározása a Pénzügyi Büntető Törvényben meglehetősen széles körű, ezért elvben szabályozza a PIF irányelv 3. cikkében szereplő, az
Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások definícióit.41 A héacsalás tekintetében az adókijátszás és az adócsalás rendelkezései az intézkedések nagy részét lefedik. Ugyanakkor nem világos, hogy mely esetekre terjed ki a 2017/1371 EU irányelv 3. cikk (2)
bekezdés d) pontjának iii. alpontja, amely megköveteli, hogy a tagállamok büntessék
a héa-visszatérítés vagy meg nem fizetés csalárd elfedésének vagy a héa-visszafizetési
jog jogtalan keletkeztetésnek céljával kapcsolatos helyes nyilatkozatok benyújtását.
Mivel az osztrák jogszabályok szükségessé teszik az adóhatóságok támogatására és
értesítésére, valamint az adózás szempontjából releváns tények nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényes kötelezettség megsértését, ezért az ilyen magatartást nem
szabályozzák a hatályos rendelkezések. Ha az adóalany helyes adóbevallást mutat
be, az adóelkerüléssel kapcsolatos felelősség elvileg kizárt. Nem világos, hogy ez a
rendelkezés milyen módon fog megvalósulni a nemzeti jogban, mivel nem teljesen
egyértelmű, hogy mely esetek tartoznak ezen irányelvi rendelkezés hatálya alá.42 Ha
valaki helyes adóbevallást nyújt be, az adóhatóság akkor megismeri az adók megállapításához szükséges körülményeket. Ezért eltérő esetnek minősül, ha a pénzügyi hatóság hibás információkat kap, és ezért az a kérdés, hogy milyen körülmények között
szükséges a büntetőjogi szankciók alkalmazása.
Ez az eset állhat fenn, ha valaki kiállít egy számlát az üzleti partnere számára, hogy
lehetővé tegye a beszerzési adó levonását, de később nem fizeti meg a héát az adóhatóságnak. Ez kárt okoz az államkincstárnak. Ha az elkövető már a kibocsátás időpontjában nem kívánja megfizetni a héát, indokolt a személy büntetése. Ez hatékony
eszköz lehetne a héacsalók ellen. Egy másik eset lehet, hogy a helyes héabevallás egy
harmadik személy adóelkerülésének elrejtésére szolgál.

9.2. Büntetések
A szankciók tekintetében az PIF irányelv előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tenni
a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a bűncselekmények maximális
40
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
41
Kert 2019, 22.
42
Kert 2019, 22.
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büntetése legalább négy év szabadságvesztés büntetés legyen akkor, ha a cselekmény
jelentős kárt vagy annak veszélyét idézi elő. Az osztrák jog nem felel meg teljesen az
irányelvnek abban az esetben, ha a bűncselekmény az irányelv értelmében jelentős
kárt okoz, de az osztrák Pénzügyi Büntető Törvény szerinti adócsalás megvalósulásának feltételei nem teljesülnek (pl. hamis vagy hamisított okmány, fiktív ügyletek vagy
fiktív cselekmények alkalmazása). Ezekben az esetekben e magatartás csak adókijátszásnak minősül, amelynek maximális büntetéstétele csak két év.43 A legtöbb esetben
az adócsalás követelményei teljesülnek, de ha mégsem, akkor az osztrák szabályozás
nem áll összhangban az irányelv rendelkezéseivel.44

9.3. Joghatóság
Lényeges szabály, hogy az osztrák Pénzügyi Büntető Törvény jelenleg csak az osztrák
héát védi, ellenben a más tagállamokban szabályozott és fizetendő héát nem. Ezért
rendelkezik joghatósággal akkor, ha egy osztrák állampolgár másik tagállamban követ
el héakijátszást.45 A PIF irányelv 11. cikkét illetően az osztrák jogalkotónak módosítania kell a joghatóságra vonatkozó rendelkezéseket.46 Ez segítene a határokon átnyúló
héacsalások esetében történő eljárásoknál is.
A joghatóság kiterjesztése a más tagállamokban szabályozott héára megoldaná azt a
problémát is, hogy a másik tagállamban meg nem fizetett héa összegét az okozott teljes
kár kiszámításánál figyelembe lehetne venni, ami a maximálisan kiszabható szankciók
szempontjából releváns.47

9.4. Elévülési idő
Az elévülési idők tekintetében az osztrák jogszabályok összhangban vannak az irányelvvel, mivel a legjelentősebb adózási bűncselekményekre előírt időszak öt év, és számos olyan körülmény van, amely meghosszabbítja ezt az időszakot.48
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A HÉACSALÁS UNIÓS SZINTŰ EGYSÉGESÍTÉSÉNEK
SZÜKSÉGESSÉGE
Dr. Franz Reger *

1. Előszó
A tanulmány címe félrevezető lehet. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások
elleni büntetőjogi küzdelemről szóló 2017/13711 irányelv (a továbbiakban: PIF irányelv) arra kötelezi a tagállamokat, hogy megteremtsék az összhangot az uniós jog és a
héacsalást érintő nemzeti jogszabályok között. Tehát a legfontosabb kérdés az, hogy
a tagállamok hogyan tudják az irányelv rendelkezéseit átültetni nemzeti jogukba, miközben tiszteletben tartják saját jogi hagyományaikat. Ebből kiindulva megpróbálom
ezt a kihívást az Osztrák Pénzügyi Büntető Törvény szemszögéből bemutatni, amely
során kizárólagos a bűncselekmények PIF irányelvhez igazításának szabályozási folyamatát teszem vizsgálatom tárgyává. Első lépésként szükséges bemutatni a héacsalásra vonatkozó egységesített szabályozás történetét.

2. Héacsalás – a 2017/1371 irányelvig vezető hosszú út
2.1. A hozzáadottérték-adó (héa) és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek
védelme
Már hosszú ideje a tagállamok közötti vita tárgya volt az a kérdés, hogy a héa a pénzügyi érdekek körébe sorolható bevételnek számít-e. Az Európai Unió Tanácsa az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban:
PIF egyezmény)2 Magyarázatában kihangsúlyozta, hogy a tagállamok héaalapja nem
kerül beszámításra az egységesített befolyó jövedelem számításánál.
Az Európai Unió Tanácsa a PIF egyezményhez fűzött Magyarázatában3 kifejezetten utalt arra, hogy a tagállamoknak az egységes héakulcs alapján beszedett hozzá-
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Nyugalmazott osztályvezető, Pénzügyi Büntetőjogi Osztály, Pénzügyminisztérium, Ausztria. A tanulmány kizárólag a szerző személyes véleményét tükrözi. Fordította: Mercz Mónika joghallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017. július 5-i 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit sértő
csalások elleni büntetőjogi küzdelemről (a továbbiakban: PIF irányelv).
2
Az Európai Szerződés K.3 Cikke alapján létrehozott Egyezmény az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelmére.
3
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó Egyezményhez fűzött magyarázat.
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adottértékadó-bevételük nem tartozik az egyezmény hatálya alá. Ezt az álláspontot
azzal a ténnyel támasztották alá, hogy „a héa nem közvetlenül a Közösségek számára
beszedett saját forrás”. Ellenkezőleg, a PIF egyezmény mindig szembehelyezkedett a
Tanács álláspontjával, bár a Magyarázat szerint a tagállamok nagy többsége integrálta
a PIF egyezményt jogrendjébe. Ausztria is követte ezt az értelmezést, jogalkotását
ennek megfelelően formálta. Az alábbiakban a héa költségvetésben betöltött szerepét
mutatom be.
EU Revenues 2015
12%

1%

13%

GNI based contribution
VAT based contribution
Customs duties
Other

74%

1. ábra. Az EU költségvetéséről dióhéjban, 18.

Forrás: Költségvetési Főigazgatóság (2015. 06. 08)

Total VAT-Revenues 2017 (AT)
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2. ábra. EK, Gazdasági Beszámoló 2017.
4

Forrás: BMF-Számítások; Osztrák Statisztika, Negyedéves Adatok, 2001–2018
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Osztrák Statisztika, Negyedéves Adatok, 2001–2018 https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_
NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=020005 (2019. 01. 29.)
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2015-ben az Európai Unió (a továbbiakban: EU) héaalapú saját forrásai az egész költségvetés kb. 13%-át tették ki, ami csak kevéssel haladja meg a vámokból származó
bevételeket. Tehát láthatjuk, hogy a héaalapú saját forrás az uniós költségvetés nem
elhanyagolható részét teszi ki.
Amennyiben megvizsgáljuk a tagállamok költségvetését, az alábbi ábra is jól mutatja, hogy a nemzeti héabevételeknek csupán csekély hányada képezi az EU saját
forrásainak részét.
2017-ben a teljes héabevétel Ausztriára jutó hányada mindösszesen 1,8% körül mozgott. Lényegét tekintve a héa nemzeti bevételi forrásnak tekinthető, amely csak kis
részben járul hozzá az EU költségvetéséhez. Ez a tény is azt támasztja alá, hogy a
héacsalással szembeni küzdelem a tagállamok saját érdekét is szolgálja. A PIF irányelv átültetésének folyamata újra felvetette a héa körüli kérdéseket. Ezeket a vitákat
nagyban befolyásolta az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) 2015. szep
tember 8-án6 hozott C-105/14. számú „Taricco” ítélete. Az EUB elvetette a Tanács szűk
körű értelmezését (a főtanácsnok véleménye alapján7) és úgy foglalt állást, hogy a PIF
egyezmény minden kétséget kizáróan alkalmazható a héa tekintetében, amíg annak Magyarázata csak a Tanács véleményét juttatja kifejezésre, kötelező jogi erő nélkül.

2.1.1. A PIF irányelvben elért kompromisszum
Ez az ítélet végül a kompromisszum irányába mozdította el az uniós jogalkotást. A héa
ma már közvetlenül is említésre kerül a PIF irányelv 2. cikkében, amely azonban csak
„súlyos bűncselekmények” esetében alkalmazható [2. cikk (2) bek.]. Ezek a „súlyos
bűncselekmények” a következő ismérvekkel rendelkeznek:
– a 3. cikk (2) bek. d) pontjában meghatározott bármely szándékos cselekmény vagy
mulasztás, amely
– az Unió két vagy több tagállamának területéhez kapcsolódik, és
– legalább 10 millió euró teljes kárt okoz.8
Mindegyik feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. Az elért kompromisszum legfőbb
célja a határokon átívelő héacsalás elleni uniós szintű fellépés volt. Noha vannak olyanok, akik ezt a célkitűzést kevesellhetik a viták hosszához képest, ennek ellenére több
indokkal is alátámasztható, hogy az elért eredmények fontos előrelépést jelentettek.
– A szabályozás jogilag kötelező, és megteremtette a közös értelmezést a héacsalás
mibenlétének kérdésében, továbbá egyértelművé tette azt is, hogy annak büntetendőnek kell lennie.
– Ahogy az a fentiekben megemlítésre került, a héa alapvetően nemzeti adóbevételnek minősül, így a csalás elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti érdekek érvénye-

6
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás ügyében Juliane Kokott
főtanácsnok 2005. április 30-án előterjesztett indítványa, ECLI:EU:C:2015:293.
7
Véleményem szerint ezt a mérföldkövet nemcsak az EU költségvetéséhez való viszonya szempontjából, hanem a
nemzeti jövedelem beszámításával együtt az egész héacsökkenést figyelembe véve kell értékelni.
8
Véleményem szerint ezt a küszöböt nemcsak az EU költségvetésébe befizetett részéből kell kiszámítani, hanem a
teljes héakárból, beleértve a nemzeti bevételből származó részét is.
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sülnek elsődlegesen. Az új szabályozás figyelembe veszi azt is, hogy a nagyobb volumenű héacsalás sokkal inkább nemzetközi szintéren valósul meg, és éppen ezért
e bűncselekménnyel szemben nem lehet kizárólag tagállami szinten hatékonyan
fellépni.
– A határokon átívelő bűncselekmény kritériuma9 az Európai Ügyészség céljaival tökéletesen összhangban van, amely szervezet hatáskörébe tartozik a PIF irányelvben
meghatározott bűncselekményi kör.10

2.2. Héacsalás meghatározása a PIF irányelvben [3. cikk (2) bekezdés
d) pontja]
A következő vizsgálandó kérdéskör az, hogy általában mit értünk a héát tekintve csalárd magatartás alatt. A PIF irányelv 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint három
típusú szándékos cselekmény (vagy mulasztás) tekinthető az EU pénzügyi érdekeit
héa szempontjából érintő csalásnak:
– olyan hamis, helytelen vagy hiányos, héával kapcsolatos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy benyújtása, amelyek következménye az uniós költségvetési források csökkenése;
– a héával kapcsolatos információk elhallgatása és ezzel konkrét kötelezettség megszegése, az előbbiekkel megegyező következményekkel; vagy
– a héával kapcsolatos helyes nyilatkozatok benyújtása a nemfizetés csalárd elfedésének vagy a héa-visszatérítési jog jogtalan keletkeztetésének céljával.
További feltétel, hogy a cselekményt, illetve mulasztást határokon átnyúló csalárd
rendszerek keretében kell megvalósítani. Mivel a PIF irányelv szükségszerűen nem
határozza meg pontosan a bűncselekmény fogalmát, a magatartások további kritériumait tagállami szinten kell kodifikálni. A legtöbb nemzeti jogrendszerben – így az
osztrák szabályozásban is – találhatóak olyan bűncselekmények, melyek megfeleltethetőek a PIF irányelvben meghatározott egy vagy akár több elemnek.

3. Héával kapcsolatos bűncselekmények az osztrák
jogrendszerben
A pénzügyi bűncselekmények osztrák szabályozása a Pénzügyi Büntető Törvényben
[Finanzstrafgesetz (a továbbiakban: FinStrG)] került kodifikálásra. Több pénzügyi
bűncselekményben is találhatunk olyan tényállási elemet, mely megfeleltethető a PIF
irányelv 3. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kritériumoknak. A Pénzügyi
Büntető Törvény az alábbi releváns törvényi tényállásokat határozza meg:11

9
A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről.
10
Habár tudom, hogy az ügyészségre vonatkozó szabályzat ad egy autonóm definíciót, amely az PIF Irányelvhez hasonló.
11
A FinStrG hivatalos, német nyelvű verziója elektronikusan elérhető: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003898
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– adókijátszás (FinStrG 33. §),
– adócsalás (FinStrG 39. §),
– pénzügyi szabálysértés (FinStrG 49. §).
Adókijátszás (FinStrG. 33. §)
33. § (1) Adókijátszást követ el az, aki az adózással összefüggő bejelentési, tájékoztatási és igazmondási
kötelezettséget megszegve az adót szándékosan csökkenti.
(2) Adókijátszást követ el az is, aki
a) a Hozzáadottérték-adó Törvény 21. § szerini előzetes bevallási kötelezettségét megszegve szándékosan
csökkenti a hozzáadottérték-adót (előlegfizetésekkel vagy visszaigényléssel) és az adócsökkentést nem
csupán lehetségesnek, hanem biztosnak tartja.
…
(5) Az adókijátszás a cselekményt minősítő adócsökkentés (vagy jogosulatlan visszaigényelt adó) mértékének kétszereséig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. Ebbe csak azok az adók (vagy jogosulatlan visszatérítések) tartoznak, melyek esetében a csökkentést az elkövető szándékos szabályszegése okozta.
Az elkövető a pénzbüntetés mellett – a 15. §-ban meghatározottak szerint – két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Adócsalás (FinStrG 39. §)
39. § (1) Aki kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozó adókijátszás, csempészés, behozatali vagy kiviteli
vámok kijátszása vagy a 37. § (1) bekezdése szerinti adóorgazdaság pénzügyi vétségét követi el
hamis, hamisított okiratok, hamis vagy hamisított adatok vagy más hasonló bizonyítási eszköz felhasználásával, kivéve az adókra, a monopoliumokra vagy a vámokra vonatkozó jogszabályok alapján elkészített
valótlan adóbevallást, bejelentést, feljelentést, nyilvántartást vagy nyereségmeghatározást, vagy
színlelt ügyletek kötésével, illetve színlelt cselekmények végzésével (Szövetségi Adótörvény 23. §) vagy
…
(2) Adócsalást követ el az is, aki anélkül, hogy az (1) bekezdés szerinti cselekményt megvalósítaná, a
bíróság hatáskörébe tartozó adókijátszás pénzügyi vétségét követi el azáltal, hogy a tényleges termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nélkül hozzáadottérték-adó előleget levonja és ezáltal csökkenti az adót.
Pénzügyi szabálysértés (FinStrG 49. §)
49. § (1) Pénzügyi szabálysértést követ el az, aki szándékosan
a) az általa kiszámított adót, különösen héaelőleget, az esedékességet követő követő ötödik napig nem fizeti meg, kivéve azt az esetet, ha ezen határidőig az eljáró adóhatóságot tájékoztatja a kiszámított adóról;
egyéb esetekben önmagában a fizetési határidő elmulasztása nem büntetendő;
b) ha valótlan tartalmú adóelőleg bevallás benyújtásával (1994. évi Hozzáadottérték-adó Törvény, 21. §)
jogosulatlanul igényel vissza adót.
(2) Pénzügyi szabálysértés legfeljebb az elmulasztott vagy határidőn belül meg nem fizetett vagy igénybe
vett visszaigényelt adó feléig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.

4. A PIF irányelv átültetésével kapcsolatos kérdések
4.1. A PIF irányeűlvvel összhangban lévő rendelkezések
Az adókijátszás tényállási elemeinek vizsgálatával arra a következtetésre juthatunk,
hogy az osztrák szabályozás magában foglalja a PIF irányelv 3. cikk (2) bekezdés d)
pont i. és ii. alpontjait, hiszen az abban meghatározott magatartások („a hamis, helytelen vagy hiányos, héával kapcsolatos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy benyújtása, valamint a héaval kapcsolatos információk elhallgatása”) lefedik a
pénzügyi bejelentési, tájékoztatási, valamint igazmondási kötelezettséget.
105

4.2. Az osztrák jog szükséges módosításai
Nehezebbnek tűnik a PIF irányelv 3. cikk (2) bekezdés d) pont iii. alpontjában foglalt
magatartás átültetése. Fontos megjegyezni, hogy az osztrák jog szerint nem minősül
bűncselekménynek az adó puszta meg nem fizetése. A FinStrG 49. cikke csupán szabálysértésnek minősíti az adó adóalany általi kiszámítása esetében az adófizetési kötelezettség szándékos elmulasztását vagy az adó nem határidőben történő megfizetését.
Továbbá megjegyzendő, hogy a hatályos osztrák jogszabályok alapján a megfelelő
adóbevallás benyújtása esetén nem valósul meg bűncselekmény, hiszen ezáltal az adózó eleget tesz jogszabályi kötelezettségének. A héacsalásokat azonban egyre gyakrabban az ún. „eltűnő kereskedő” (missing traders) közbeiktatásával valósítják meg, ami
ugyan formálisan egy megfelelő magatartás, célja azonban az, hogy elkerüljék a héa
megfizetését. Továbbá ennek kedvező mellékhatásaként a büntetőeljárás is elkerülhetővé válik, hiszen több jogrendszerben ez a magatartás (még) nem meríti ki a pénzügyi
bűncselekmények tényállását.
Ez a helyzet végső soron nagyban akadályozza a héacsalás elleni harcot, hiszen
legtöbbször a csalás „központi büntetőjogi elemét” az „eltűnő kereskedő” jelenti. Ha
nem bizonyítható, hogy a cselekmény a héacsalási rendszer keretében valósult meg,
lehetetlen a teljes szervezettel szemben büntetőjogi eszközökkel fellépni.
Ennek eredményeképpen a héacsalás elleni hatásos küzdelem egyik sarokkövévé
vált, hogy a PIF irányelv 3. cikk (2) bekezdés d) pont iii. alpontja beemelte ezt a magatartást az uniós csalás tényállásába.
Mégis ellentmondásosnak tekinthető, hogy a héával kapcsolatos helyes nyilatkozatok benyújtása, aminek megtétele egy jogszabályban rögzített kötelezettség, kriminalizálásra került. Ezt az ellentmondást a PIF irányelv átültetése során a konkrét
bűncselekmény törvényi meghatározásánál fel kell oldani. Ráadásul számos indok
támaszthatja alá, hogy a héa pontos kifizetése nem lehetséges, pl. a likviditás hiánya,
a balesetek vagy más gazdasági vagy ténybeli körülmények kizárhatják a büntetőjogi
felelősséget.
Első ránézésre talán megoldást nyújthatnak erre a problémára a PIF irányelv rendelkezései, hiszen a helyes nyilatkozatok bemutatása csupán két esetben vonhat maga
után büntetőjogi következményeket:
– egy határokon átívelően elkövetett csalás részeként kell megvalósulnia, és
– a nemfizetés tényének csalárd leplezésére vagy a héa visszatérítésének jogellenes
követelésére kell irányulnia.
A PIF irányelv a jogi kötelezettség konkrét teljesítését egy szélesebb kontextusba
helyezi, és ezáltal egy súlyosabb bűntett elemévé teszi.
Ez azt jelenti, hogy – első lépésként – bizonyítani kell a határokon átívelő csalárd
rendszerek keretében elkövetett csalás tényét, amelyben a helyes nyilatkozat kitöltése
„a játék része”. Ezután – második lépésként – bizonyítani kell, hogy a nyilatkozat helyes kitöltése csalási szándékkal történt.
A gyakorlatban ez nagyon összetett nyomozásokhoz vezet, mivel minden eljárási
cselekményhez szükséges a bizonyítás. A hasonló jellegű „csalás útján történő regisztráció a társadalombiztosításba vagy az építőipari munkavállalói szabadsági és kárpót106

lási alapba” (osztrák Büntető Törvénykönyv 153d. §) bűncselekményével való tapasztalatunk azt mutatja, hogy a csalási szándék bizonyítása a legösszetettebb bizonyítási
nehézség.
Létezik alternatív mód is az alkalmazásra?
Véleményem szerint elegendő lenne a „határokon átívelő csalárd rendszer” szóös�szetételre összpontosító konkrét szabályozás. Ez azt jelenti, hogy ha létrehoznak egy
csalást elkövető szervezetet, minden szándékos részvétel bűncselekményt valósítana
meg. Az adóbevallás készítésére kiterjedő csalási szándék ténye ezen körülmények
között nem feltétlenül igényelne bizonyítást.
Továbbra is szükséges a „csalárd rendszerek” (fraudulent scheme) jogszabályi definiálása, hiszen enélkül nem tud eleget tenni a jogalkotó a törvényi pontos meghatározottság követelményének.12 E fogalom lehetséges elemei:
– az uniós költségvetés forrásainak csökkentése,
– előre meghatározott vásárlási lánc,
– bizonyos fokú szervezettség.

5. A nemzetközi héacsalás elleni küzdelem előttünk álló kihívásai
5.1. Héacsalás harmadik országok tekintetében
A PIF irányelv minimumszabályokat állapít meg az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás
elleni küzdelem terén a bűncselekmények fogalmának meghatározására vonatkozóan
azzal a céllal, hogy erősítse a csalással szembeni védelmet (lásd az 1. cikket). Ezzel
közös meghatározásokat biztosít a tagállamok számára, ami remélhetőleg egy erős
héacsalás elleni együttműködés alapjait fekteti le. Azonban csalárd magatartást nem
csupán az EU-ban tanúsítanak. Egyre nagyobb veszély fenyegeti a héából befolyó
állami bevételeket az Európai Unión kívüli bűnözői szervezetek csalásai miatt. Ezért
szükséges a globális szemlélet alkalmazása az adóhatóságok és a végrehajtó szervek
közötti nemzetközi együttműködés javításához.

5.2. A héa rendszerének szükséges pontosítása
A bűnszervezetek az európai héarendszer gyenge pontjait használják ki. A harcnak
csupán felét teszi ki a büntetőjogi eszközök alkalmazása. A héacsalással szemben sokkal hatékonyabb módszert kínálna az EU közös héarendszeréről szóló irányelv (a továbbiakban: Héa irányelv) olyan módú megreformálása, hogy a vállalatok ne tudjanak
„játszani az adóbevallásukkal”.

12

dése.

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 7. cikk, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikk (1) bekez-
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A témával kapcsolatos hosszas vitákat és a Héa irányelv legutóbbi kiegészítéseire vonatkozó13 bonyolult, megoldandó technikai kérdéseket tekintve megállapítható,
hogy a dolgok kevésbé fognak ebbe az irányba haladni. Erre a fájó pontra azonban
nem szeretnék kitérni.

6. Összefoglalás
Végezetül az alábbiakban foglalom össze a tanulmány legfontosabb megállapításait:
a) A héa túlnyomórészt nemzeti jellegének ellenére a héacsalás elleni küzdelem
nemzetközi megközelítést igényel.
b) Megfelelő és hatékony lépésnek tekinthető a bűncselekmények alapvető elemeiről szóló konszenzus megteremtésének irányába, hogy a PIF irányelv hatálya alá vonta
a héacsalást.
c) Amint azt a PIF irányelv 3. cikk (2) bekezdés d) pont iii. alpontjának ellentmondásos meghatározása is mutatja, a PIF irányelv legalapvetőbb, héacsalás bűncselekményére vonatkozó szabályainak nemzeti kodifikációja továbbra is kihívást jelent.
d) Következő lépésként ki kell terjeszteni a héacsalás elleni küzdelem területén az
együttműködést a harmadik országokkal folytatott együttműködésre.
e) Véleményem szerint a héacsalás elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze az lenne, ha kiküszöbölnénk az értékesítési láncban lévő előzetesen felszámított adó levonásának kiskapuját.

13
Pl. a Tanács 2018. december 20-i (EU) 2018/2057 irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmus egy bizonyos értékhatárt meghaladó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról a
2006/112/EC Irányelvben meghatározott az áfára vonatkozó általános rendszerét kiegészíti az általánosított, bizonyos
érték fölötti termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó fordított héaadózási mechanizmus ideiglenes alkalmazásával.
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Németország
A HÉACSALÁS ELLENI KÜZDELEM NÉMETORSZÁGBAN
Prof. Dr. Gerhard Dannecker *

1. Bevezetés
Az adóbüntetőjog területének szabályozása a tagállamok nemzeti hatáskörében maradt
az Európai Unióban (a továbbiakban: EU). Eltekintve az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 325. cikkében rögzített hatásköröktől, az
Európai Unió tartózkodott attól, hogy harmonizálja a tagállamok csalás és adóbüntetőjogra vonatkozó jogszabályait. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371
(2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel
folytatott küzdelemről szóló irányelve mindazonáltal rögzít büntetőjogi jellegű rendelkezéseket is, melyeket a tagállamoknak át kell ültetniük nemzeti jogrendszerükbe.
A német szövetségi kormány kezdetben úgy vélte, hogy a szubvenciós csalások elleni
küzdelem területét érintő bizonyos módosítások kivételével nincs szükség implementációra ebben a tekintetben. Végül azonban a német jogalkotó egy büntetőjogi jogszabályt fogadott el az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében.1 Ez a lépés
nem utolsósorban az Európai Ügyészség munkájának megkönnyítését szolgálja.
Németországban egységes büntetőjogi szabályozás vonatkozik az adó- és vámkijátszásra (tax and customs evasion), mely alkalmazandó a héakijátszás esetére is.
AO. 370. §
Adókijátszás (Steuerhinterziehung)
(1) Öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki
1. az adózás szempontjából jelentős tényekről helytelen vagy hiányos adatokat szolgáltat a pénzügyi hatóságoknak vagy más hatóságoknak,
2. kötelezettsége ellenére nem tájékoztatja a pénzügyi hatóságot az adózási szempontból releváns tényekről;
3. kötelezettsége ellenére nem használ adójegyet vagy adóbélyeget és ezzel
az adó összegét csökkenti, vagy jogosulatlanul vesz igyénybe adóelőnyt magának vagy harmadik személynek.
(2) E bűncselekmény kísérlete büntetendő.
(3) Különösen súlyos esetekben a büntetés hat hónaptól tíz évig terjedő szabadságvesztés. Különösen
súlyos eset rendszerint akkor valósul meg, ha az elkövető

*
Egyetemi tanár, volt tanszékvezető, Heidelbergi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Fordította: dr. Kiss Lilla
Nóra tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Az Európai Parlament és a Tanács az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott
küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 irányelv (2017. július 5.) átültetéséről szóló 2019. június 19-én elfogadott törvény,
BGBl. I S. 844.
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1. különösen nagy értékben csökkenti az adót vagy vesz igénybe jogosulatlanul adóelőnyt;
2. visszaél hivatalos személykénti vagy európai tisztviselői jogkörével vagy hivatalával (a Büntető Törvénykönyv 11. cikkének (1) bekezdés 2a pontja);
3. olyan hivatalos személy vagy európai tisztviselő segítségét veszi igénybe (Büntető törvénykönyv 11. cikk
(1) bekezdése 2a pont), aki visszaél jogkörével vagy helyzetével,
4. hamis vagy hamisított dokumentumok felhasználásával folyamatosan csökkenti az adóterhét, vagy jogosulatlanul vesz igénybe adókedvezményeket;
5. az (1) bekezdés szerinti, ismételten megvalósuló cselekmények elkövetésére létrehozott bűnszövetség
tagjaként csökkenti a hozzáadottérték-adókat vagy a jövedéki adókat, vagy indokolatlan héa- vagy jövedéki adókedvezményeket vesz igénybe.
6. olyan harmadik országbeli társaságot használ (a 138. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint), amely
felett közvetlenül vagy közvetve gyakorolhat ellenőrző vagy döntő befolyást önmagában vagy a kapcsolt
felekkel közösen (a Nemzetközi Adóügyi Kapcsolatokról szóló törvény (Außensteuergesetz) 1 § (2) bekezdése értelmében), ha az ilyen célú felhasználás célja az adózási szempontból releváns tények elrejtése, és ily
módon folyamatosan csökkenti az adóterhét vagy adókedvezmények jogosulatlan vesz igénybe.
(4) Az adó csökkentésének kell tekinteni különösen, ha az adó egyáltalán nem, vagy nem teljes mértékben
vagy esedékességig nem kerül megállapításra; ez arra az esetre is vonatkozik, ha az adó előzetesen vagy
az utóellenőrzés kikötésével kerül megállapításra, vagy ha az adóbevallást utóellenőrzés kikötésével azonosnak kell tekinteni. Adóelőnynek kell tekinteni az adóvisszatérítést is; adóelőnyt jogosulatlan akkor veszik igénybe, ha azt jogtalanul kiutaláják vagy jóváhagyják. Az első és a második mondat feltételei akkor
is teljesülnek, ha az adó, amelyre a cselekményt elkövették, más okból is csökkenthető, vagy az adóelőny
más okból is igénybe vehető lett volna.
(5) A cselekmény elkövethető az olyan áruk tekintetében is, amelyek behozatala, kivitele vagy átszállítása
tilalmazott.
(6) A (1)–(5) bekezdések akkor is alkalmazandóak, ha a cselekmény olyan behozatali vagy kiviteli vámokra vonatkozik, amelyeket az Európai Unió másik tagállama, vagy amelyekről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállama vagy azzal társult országok valamely tagállama rendelkezik.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a cselekmény forgalmi adóra vagy más harmonizált jövedéki
adóra vonatkozik, amely a Tanács jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK
irányelv (HL L 9, 2009.1.14., 12) hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. december 16.-ai 2008/118/EK
irányelvének hatály alá tartozik
(7) Az (1)–(6) bekezdések rendelkezései az elkövetés helyének jogától függetlenül azokra a cselekményekre is vonatkoznak, amelyeket e törvény hatályán kívül követtek el.

2. Héacsalás mint új típusú bűncselekmény: „vállalkozásszerű
adókijátszás”
Az utóbbi időben megfigyelhető tendencia, hogy az adókijátszás klasszikus eseteit felváltották az agresszívan és vagyongyarapodás céljával elkövetett bűncselekmények.
Különösen igaz ez a héára, amely adónemből Németország adóbevételeinek egyharmada származik. Épp a héa területére jellemző elkövetési módszerek gyűjtőfogalmaként használják az „vállalkozásszerű (vagy nagyipari) adókijátszás” („Steuerhinterziehung als Gewerbe”/ „Tax evasion as a business”) terminológiát.2 Egy német újságíró
kreatívan úgy fogalmazott, hogy „az EU a csalók aranybányája”.3
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Joecks 2002, 201, 203 f.; BGH NStZ-RR 2007, 176 et seq.; NJW 2005, 374, 375.
Ott, 2013.

A harmonizált forgalmi adó az Európai Unióban az értékesítési lánc minden szakaszában nettó összfázisú adóként jelenik meg.4 Annak érdekében, hogy az adózás ne
járjon a versenyfeltételek torzulásával és indokolatlanul adóhalmozódással, a vállalkozó levonhatja a beszerzésekre eső adót, az értékesítésekre eső adóból. Amennyiben az
előzetesen felszámított adó nagyobb volt, mint a fizetendő adó, akkor annak különbözete visszaigényelhető, amelyhez az adóhatóság jóváhagyása szükséges.5 Az elkövetők módszeresen visszaélnek ezzel a rendszerrel azért, hogy ne fizessék be a héát, vagy
hogy az adóhatóságtól jogosulatlanul adót igényeljenek vissza. A héacsalás a korábban
az államnak nem fizetett forgalmi adó tényleges befizetésével járhat.6

2.1. A „vállalkozásszerű adókijátszás” főbb esetei: a körhintacsalás
és a drop-shiping ügyletek
A héacsalás tipikus esete az ún. körhintacsalás (VAT carousels),7 amely lehetővé teszi
az érintettek számára, hogy az adófizetők költségén gazdagodjanak meg.8 Az utóbbi
években a kibocsátásengedélyekkel folytatott körhinta-tranzakciók a figyelem középpontjába kerültek a rendkívül magas kárösszegek miatt.9 A „körhintaügylet” kifejezést
azon cselekmények alapvető mintájának leírására használják, amely során az elkövetés körkörös módon történik, mint a körhinta, azt az EU-n belül többször meg lehet
ismételni.10
Kezdetben az Európai Unión kívüli országból származó vállalkozó rendszerint
könnyen beszállítható terméket hozott be az ún. „eltűnő kereskedőnek” (missing trader), aki egy Németországban lévő, adómentes Közösségen belüli értékesítést végző vállalkozó. Bár az „eltűnő kereskedő” Közösségen belüli értékesítésre vonatkozó
adókötelezettség hatály alatt áll, ugyanezen összeg tekintetében megilleti az előzetesen felszámított adó levonásának joga is. A hiányzó kereskedő lényegében fiktív
vállalkozásként működik, noha adóhatósági nyilvántartásban szerepel. Ez a fiktív cég
Németországban egy másik vállalkozónak, az ún. forgalmazónak („distributor”) értékesíti az árut, gyakran csak csekély feláron; a szabályszerűen kiállított számla pedig
felhatalmazza a céget az előzetesen felszámított adó levonására. Ezáltal héafizetési
kötelezettség keletkezik, amelyet azonban az eltűnő kereskedő nem fizet meg az előírt
módon, azt nem lehet behajtani sem, mert a hiányzó kereskedő nem lelhető fel vagy
fizetésképtelen.11 Minden előzetesen felszámított adót rendszeresen visszaigényelnek,
ugyanakkor a fizetési kötelezettségnek nem tesznek eleget. A résztvevők haszonkulBirk–Desens–Tappe 2014, Rn. 1671 et seq., 1678 ff.; Lippross 2012, 61 et seq.; Muhler 2009, 1, 2 et seq.
Lippross 2012, 59 et seq.; Birk–Desens–Tappe 2014, Rn. 1739 et seq.
6
Reiß 2002, 561 et seq.; Lippross 2012, 61 et seq.; Muhler 2009, 1, 2 et seq.
7
Lippross, 61 et seq.; Bergmann 2008, 1 et seq., 245 et seq.; Nordhoff 2009, 38 et seq.; Gaede 2016, 4. et seq.
széljegyzet.
8
14/7471. sz. Bundestag iromány, 8.
9
http://www.sueddeutsche.de/geld/emissionshandel-grossbetrug-tango-mit-der-deutschen-bank-1.1068304;
http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-03/umsatzsteuer-betrug-bank; Wegner 2010, 89 f. és 260 millió euróval: BGH
DStR 2013, 140.
10
Bielefeld 2007, 9; Tormöhlen 2013, 26b. §, 3. széljegyzet.
11
BGH NStZ 2003, 528; BGHSt 47, 343, 353 et seq.; BGH NJW 2011, 1616.
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csát az jelenti, hogy a kereskedő ugyan felszámítja a héát a vevőjének, de nem fizeti
be azt az adóhatóságnak.
Több kereskedő is bevonható a folyamatba és akár olyan jóhiszemű, jogszabályoknak megfelelően működő vállalkozások is részesei lehetnek, melyek nem tudnak az
adócsalásról. Amennyiben a kereskedő tudja vagy tudnia kellene, hogy a másik cég
adókijátszást követ el, az adóhatóság megtagadja az adólevonási jogát. Amennyiben
mégis megtörténik a héa visszaigénylése, megvalósul az adókijkátszás.
Napjainkban az ún. „drop shipment” kereskedelmi technikát is egyre gyakrabban
felhasználják a héa csökkentésére. Ezekben az esetekben az árut az eltűnő kereskedőhöz szállítják. Miután az eltűnő kereskedő eladta a javakat, a szolgáltatás igénybevevője azonnal realizálja az előnyt, eladva a nyomott áron szerzett javakat egy végfelhasználónak magasabb áron, és a beszerzéseinél előzetesen felszámított adó levonásával.
Mind a körhintacsalás, mind a drop shipment ügyletek pénzügyi kárt okoznak egyrészt az államnak, másrészt a versenytorzító hatásuk miatt a versenytársaknak is. Ezért
alapvető fontosságú a bűncselekmények ezen formái elleni büntetőjogi eszközökkel
történő fellépés.

2.2. Az Európai Bíróság joghatósága a héával kapcsolatosan elkövetett
visszaélések vonatkozásában
Az adózás rendjéről szóló törvény [Abgabenordnung (a továbbiakban: AO)] 370.
§-ában rögzített cselekmény elkövetése megköveteli az adóhatóságnak benyújtott
helytelen vagy hiányos nyilatkozatot, vagy az adóhatóság felé a bejelentési kötelezettség elmulasztását, melynek eredménye minden esetben az adóhiány. A büntetőjogi
felelősségre vonás előfeltételei a bűncselekménynek a normatív elemei, melyeket az
anyagi adójog alkalmazásával kell meghatározni. A Bíróság héajogszabályokra vonatkozó értelmezései kötelezőek a nemzeti büntetőjogban is. Ez azt jelenti, hogy az
Európai Bíróság hatással van a nemzeti büntetőjogra a héa tekintetében és adójogi
tárgyú döntéseivel tartalommal is kitölti. Ennek különösen nagy gyakorlati jelentősége
van, hiszen a büntetőjogi bírói gyakorlatnak valószínűleg nincs másik olyan területe,
amelyre az Európai Bíróság ilyen erőteljes befolyást gyakorol. Ez az adókijátszás törvényi tényállásának köszönhető, amelynek több elemét – így „az adózás szempontjából lényeges tény” vagy „adócsökkentés” fogalmakat – anyagi adójogi rendelkezések
töltenek ki tartalommal. Amennyiben a nemzeti büntetőjog utal a Héa-irányelvre12,
úgy a releváns rendelkezéseinek az Európai Bíróság általi értelmeze is irányadó a nemzeti büntetőjogban.
Az Európai Bíróság joggyakorlata különösen a bűncselekmény által okozott kár
mértékének megállapításakor kerül alkalmazásra, mely büntetőjogi szempontból
problémákat vet fel. Egyrészt azért, mert az adómentesség megvonása olyan érveken alapul, amelyek az adójogi következményeket közelítik a büntetőjogi szankciókhoz, hiszen sem a csalás, sem az adókijátszás nem védi az állam szankcionáláshoz
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A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.

fűződő jogát. Az adókijátszás bűncselekményének jogi tárgya nem az adómentesség
megszüntetése, hanem a német héabevételekhez fűződő igény. A Közösségen belüli
értékesítés adómentességének elutasításából eredő követelés olyan adóigény, amely
a német jogban az állam bevételeit és vagyoni eszközeit egyaránt érinti. Itt tehát egy
vagyoni helyzetről van szó, az állami bevételek részét képező vagyoni értékről, és nem
csupán egy tilalmazott magatartás üldözéséhez kapcsolódó szankcióról, amely nem az
adókijátszás tényállásán keresztül kell, hogy védelemben részesüljön. Ezért alapvetően a német büntetőjogi törvények védelmét hozzá lehet igazítani az Európai Bíróság
ítélkezési gyakorlatához, legalábbis a héa vonatkozásában.

3. A német büntetőjog módosítása az adókijátszás elleni fellépés
sikeresebbé tétele érdekében
A héajogszabályok Európai Bíróság által módosított értelmezésén túl, a német jogalkotó is több reformlépést vezetett be 2001 óta, amelynél figyelembe vette a héacsalás
terén bekövetkezett legújabb tendenciákat. Ennek során azonban határozottan elzárkózott a hozzáadottérték-adóra vonatkozó speciális büntetőjogi szabályok bevezetésétől.
E helyett a vám- és adókijátszás büntetendőségét érintő rendelkezéseket vezetett be,
valamint olyan módosításokat, melyek az adóbüntetőjognak az Európai Unió pénzügyi
érdekeinek kiadási oldalát védelemben részesítő csalás bűncselekményétől való további elhatárolását szolgálják.

3.1. Az adóbüntetőjog 2001. évi reformja
3.1.1. Az „üzletszerűen és a bűnszövetségben elkövetett adócsalás” bűntettként
történő bevezetése 2001-ben a héacsalással való kapcsolat nélkül
A fentebb említett körhintacsalás elleni fellépés volt a német jogalkotó egyik célkitűzése a 2001-ben bevezetett reformok során. A jogalkotó szerint a körhintacsalás elkövetői az adófizetők kárára gazdagodnak meg. A klasszikus értékesítéshez kapcsolódó
adókijátszáson túl, amelyek például a fémhulladék kereskedelemben fordulnak elő,
léteznek a körhintaüzletnek olyan speciális esetei is, amelyek a kibocsátásengedélyekkel függnek össze és melyek révén rendkívül nagy kár keletkezik (kb. 850 millió euró).
A német jogalkotó – a héakijátszás területén bekövetkezett fejleményekre reagálva – a hozzáadottértékadó-csökkenés elleni küzdelemről szóló törvény és az egyéb
adótörvények (adócsökkenés leküzdéséről szóló törvény)13 módosításával bevezette
az üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett adócsalás tényállását, amely öt évtől tíz
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.14

13
Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze
(Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz).
14
BGBl. I 2001, 3922, 3924. hasonló véleményen van: Meyer 2002, 879, 881; Schneider, 23 et seq.; Wulf 2015,
370a. §, 1. széljegyzet, 14/7470. sz. Bundestag-Iromány; Jacsó 2017, 308., 1374. lábjegyzet.
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Az adókijátszás az említett minősítő körülmények megvalósulása esetén bűntettnek
(Verbrechen) minősül.15 Ez a büntetési tételkeret akkor alkalmazandó, ha az elkövető
üzletszerűen (gewerbsmäßig) vagy az ilyen cselekmények elkövetésére létrejött bűnszövetség tagjaként (als Mitglied einer Bande) csökkenti az adóbevétel összegét, vagy
jogosulatlanul vesz igénybe adóelőnyt magának vagy harmadik személynek.
Az új szabály célja az „üzleti tevékenységként/vállalkozásként végzett adókijátszás”
súlyosabb értékelése. A bűncselekmény új elemei azonban az adókijátszás minden egyes
esetére vonatkoznak, és nem garantálják a héacsalás különleges eseteivel való kapcsolatot. Az általános jelleggel bevezetett új törvényi tényállás ezért túl szigorúnak bizonyult. A klasszikus adókijátszásnál az elkövető célja az, hogy ne fizesse meg az adót a
saját vagyonából, ezzel szemben a héacsalás olyan agresszív magatartással valósul meg,
amelynek célja mások kárára történő meggazdagodás. Nemcsak adómegtakarításról van
tehát szó, hanem arról is, hogy a hozzáadott értékből az elkövető olyan bevételre tesz
szert, amelyre az állam lenne jogosult, és amelyet adófizető az állam számára szedett be.

3.1.2. Új bűncselekmény és szabálysértés bevezetése a forgalmiadó-bevételt
érintő kárra vonatkozóan
Ezenkívül a német jogalkotó 2001-ben új rendelkezéseket vezetett be a német hozzáadottértékadó-csökkentés elleni intézkedésekről szóló törvénybe (Umsatzsteuerverkürzungsbekämpfungsgesetz) a héabevételek védelmének növelése érdekében.
Héa-törvény (Umsatzsteuergesetz) 26c. §
Üzletszerűen vagy bűnszövetségben okozott kár a forgalmiadó bevételben
Aki az UStG 26b. §-ában foglaltak szerinti cselekményt üzletszerűen, vagy ilyen cselekmények folyamatos
elkövetésére létrejött bűnszövetség tagjaként követi el, öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
Héa-törvény (Umsatzsteuergesetz) 26b. §
A héa-bevételek (formalmi adóbevételek) megkárosítása
(1) Szabálysértést követ el, aki a 18. § (1) bekezdésének 4. mondatában vagy (4) bekezdésének 1. vagy
2. mondatában meghatározott határidőn belül egyáltalán nem, vagy csak részben fizeti meg a 14. §-ban
meghatározottak szerinti számlán feltüntetett forgalmi adót.
(2) A szabálysértés legfeljebb ötvenezer eurós pénzbírsággal büntetendő.

Az új büntetőjogi szabályozás szerint az üzletszetűen vagy a bűnszövetség tagjaként
történő elkövetés már akkor büntetendő, ha az elkövető a kiállított számlán feltüntetett
héa fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A szervezett formánban megvalósuló
fizetési kötelezettség elmulasztását azért kell büntetendővé nyilvánítani, mert egyensúlyhiányt idézhet elő a héarendszerben és az előzetesen felszámított adó levonása mi15
Büntető Törvénykönyv 12. §: „Bűntettek és vétségek” „(1) A bűntett az a jogellenes cselekmény, amely legalább
egy évi szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A vétség az a jogellenes cselekmény, amely alacsonyabb minimális szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”

114

att a verseny torzulásához vezethet. A cselekmény jogtalanságát egyrészt az adó meg
nem fizetésével bekövetkező kár, illetve ennek veszélye, másrészt pedig a kár természete indokolja, amely nem felel meg a csaláshoz szükséges kritériumoknak. Ezáltal
ez a távolabbi veszélyt megtestesítő cselekmény kiegészíti az adókijátszás bűncselekményét. Így az egyben az adókijátszás előkészületi cselekménye, amely megalapozza
az adóbüntetőjogi nyomozati hatáskört.

3.2. A jogalkotó reakciója 2002-ben: a különösen súlyos esetek szabályozása
A fent kifejtett indokok alapján mindössze fél évvel az új szabályok bevezetését követőn ismét módosította a jogalkotó a vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A bűncselekmény súly szerinti kategóriáját megtartva annak hatályát szűkítette. Az adókijátszás egy évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha az elkövető az
adóbevételcsökkentést (magának vagy harmadik személynek az adóelőnyt) nagy értékre (großes Ausmaß) követi el, és amennyiben a cselekményt haszonszerzésből (aus
grobem Eigennutz), üzletszerűen (gewerbsmäßig) vagy adócsalás elkövetésére lérejött
bűnszövetség tagjaként (als Mitglied einer Bande) valósítja meg. Az enyhébb esetek
három hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendők.
Azáltal, hogy az értékhatárra vonatkozó követelményt a jogalkotó együttes feltételként határozta meg, a cselekmény jogellenességét fokozta, amely a jogszabály alkalmazási területének a kiemelten súlyos esetekre történő korlátozását célozta. Tehát,
a jogalkotó továbbra is elzárkózott attól, hogy az adócsalás tényállását kizárólag a
héakijátszásra szűkítse le. Tehát, a jogalkotó tartózkodott attól, hogy adókijátszást a
héakijátszásra korlátozza.
Ahogy korábban is, az új szabályozás is kritikák kereszttüzébe került, különösen
azért, mert a nagy érték követelménye nem volt konkrétan meghatározva és az sem
volt világos, hogy mely bűncselekményekkel állhat a deliktum halmazatban.16 A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság egy obiter dictumban fogalmazta meg kritikáját.17 Ezt követően a jogalkotó hatályon kívül helyezte a minősített esetet a távközlési felügyeleti
és egyéb titkos nyomozási intézkedések új szabályozásáról szóló törvényben, valamint
a 2006/24/EK18 irányelv végrehajtásáról szóló törvényben, és új utat keresett, anélkül,
hogy lemondott volna a korábban meghatározott büntetőpolitikai célkitűzéseiről.

3.3. A 2007. évi módosítás
A jogalkotó ezekből a fejleményekből levonta a következtetéseket és 2007. december
31-én hatályon kívül helyezte az Adózás rendjéről szóló törvény 370a. §-ában szabáLásd Harms 2003, 413, 419 et seq.; Schneider 276 et seq.
Lásd BGH NJW 2004, 2990, 2991 et seq.; 2005, 374, 375 et seq.; wistra 2004, 274; 2005, 147, 148; azonos
véleményen vannak: Ransiek 2008, 171, 176 et seq.; Harms 2003, 413, 419 et seq.; eltérő álláspontról lásd: BGHSt
53, 71, 83: Ez különbözhet a nagyszabású kifejezés használatától, mint a bűncselekmény eleme; eltérő nézet Schneider
S., 288 et seq., aki utal a korábbi, konkrét értelmezésére, az AO 370. § III., 2. sz. 1. AO pontra, a régi változatra, bár
a jogalkotó csak a bűncselekményre vonatkozó általános értékelési követelményt (!) csak konkrétítás nélkül találta.
18
BGBl. I 2007, 3198, 3209.
16
17
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lyozott bűncselekményt, de megtartotta az addigi törekvéseket. Stratégiáját abba az
irányba változtatta, hogy eltörölte ezen cselekmények adócsalásként történő minősítését, és súlyosító büntetéskiszabási körülményeket iktatott az adókijátszás törvényi
tényállásába, amely eseteket hat hónaptól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel rendelte
büntetni. Súlyosító körülmény különösen, ha az elkövető szándékosan nagymértékben csökkenti az adót [370. § (3) bek. 1. pont], vagy jogtalan adóelőnyt vesz igénybe
[370. § (3) bek. 1. pont], vagy a fenti (1) bekezdés szerinti cselekmények többszöri
elkövetésének céljából létrejött bűnszövetség tagjaként a hozzáadottérték-adót vagy a
jövedéki adót csökkenti, vagy jogtalanul héa- vagy jövedékiadó-előnyt vesz igénybe.
Az adózás rendjéről szóló törvény 370. § (3) bekezdésének 5. pontjában a jogalkotó tehét speciális szabályt hozott létre a hozzáadottérték-adóra elkövetett cselekményekre.
A korábban konjunktív feltételként meghatározott haszonszerzés („grober Eigennutz”)
követelményét kiiktatta a törvényből annak érdekében, hogy a büntetés jelentősen növekedjen. Ezáltal minden nagy értékre elkövetett adókijátszás most különösen súlyos
esetet képez, mely hat hónaptól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A „különösen súlyos esetek” bevezetésénél a jogalkotó tartózkodott az adókijátszás
súlyos eseteinek bűntettként történő besorolásától, de a cselekmény súlyát a büntetési
tétellel mégis kifejezésre juttatta (10 évig terjedő szabadságvesztés). Ezenkívül a különösen súlyos esetekre vonatkozó elévülési határidőt 5 évről 10 évre emelte, és speciális nyomozati cselekményeket (telefonlehallgatás) vezetett be. A jogalkotó ezáltal
elérte a célját, hiszen a súlyos héacsalások megítélése a bűntettéhez lett hasonló.

4. Következtetések
Németországban a szervezett héacsalás bűncselekményként történő szabályozása nem
tekinthető kielégítőnek. Amióta a bűncselekményeket professzionális üzletként követik el, azóta a bűnözői csoportokat nagyfokú szervezettség, valamint jó üzleti érzék
jellemzi. A szervezett „vállalkozásszerű adókijátszás” általában egy különösen súlyos
bűnelkövetési mintából rajzolódik ki. Ez lényegében azon a tényen alapul, hogy az
adóbevallás csalárd kiaknázása nemcsak az elkövető saját adóterhének csökkentését
teszi lehetővé, hanem végső soron az államkasszának is kárt okozhat, továbbá gazdagíthatja az elkövetőket, különösen az előzetesen felszámított adó-visszatérítések
révén. A bűncselekmény elkövetésének számtalan kreatív módszere ismert, amelyek
óriási mértékben csökkentik a héabevételt. A klasszikus adókijátszás ma már csak az
adókijátszás két elkülöníthető bűnözési alapmintája közül az egyik, amely során az
elkövető a saját adóterhét a már megfizetett összeg jogosulalan visszaigénylésével és a
fizetendő hozzáadottérték-adó csökkentése révén csökkenti. A gyakorlati tapasztalatok
azt mutatják, hogy ma már az elkövetők éppen az adójogi eszközök felhasználásával
támadják az állami költségvetés bevételeit.
Az adójognak ezekre kell reagálnia. Az Európai Bíróság ezt az új tendenciát veszi
figyelembe, amikor a joggal való visszaélés általános eseteire hivatkozik, és ebből
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von le széles körű következtetéseket az adóösszeg korrigálására vonatkozóan. A német
megközelítés szerint e módszerrel szembeni fenntartás a legalitás szigorú követelményének megkövetelése az adójogban. Ha a jogállamiság ezen követelménye az Európai Unió szintjén megvalósulna, akkor az adóbüntetőjog közvetlenül hivatkozhatna rá
annak érdekében, hogy megalapozza a jelentős adójogi tények bejelentésének büntetendőségét, valamint az adó csökkentését, mint bűncselekményből származó kárt.
Az Európai Bíróság által a büntetőjogi felelősség kiterjesztésével kapcsolatos értelmezési bizonytalanság sem problémamentes. A színlelt Közösségen belüli értékesítés
példája is mutatja ezen igény megerősödését, amelyben a büntetőjog, az adójog, az
alkotmányjog és az uniós jog fejlődik. A büntetőjogban különösen a kiszámíthatósági
követelményt kell figyelembe venni, amely bizonyos körülmények között az Európai
Bíróság ítélkezési gyakorlatának legalább marginális korrekciójához vezet.
Ha összehasonlítjuk az uniós bevételek védelmét az adócsalás bűncselekményével
és a kiadási oldal védelmét a csalás bűncselekményével, akkor feszültség figyelhető
meg. Például a minősített csalás előkészítő intézkedései büntetendők, mert bűncselekménynek minősülnek, de nem a magasan szervezett körhintacsalás esetében. E tekintetben a csalás bűncselekménye az adókijátszásnál szélesebb körű védelmet biztosít.
Ráadásul az adócsalás bűncselekményének eltörlése egyes esetekben lehetővé teszi
az eljárás feltételes felfüggesztését pénzbüntetés fizetése ellenében a Büntetőeljárásról szóló törvény (Strafprozessordnung – StPO) 153a. §-ának megfelelően, amelyre a
csalás minősített esetében nincs lehetőség. Ez különösen fontos akkor, ha az eljárás
felfüggesztésre bírság megfizetése ellenében kerül sor, és csak ezután derül ki, hogy
súlyos bűncselekményről volt szó. Csak akkor lehetne folytatni az eljárást és meghozni az ítéletet, ha a súlyos adókijátszás bűntettnek minősülne. Mivel azonban a jogalkotó az adókijátszást vétségként határozta meg, az ilyen esetekben a jogerős határozat
hatályon kívül helyezésére nem kerülhet sor.
A német jogalkotó egyik fő feladata, hogy megkülönböztesse a kizárólag bünözői
vállalkozásként elkövetett héakijátszást a legális kereskedelmi tevékenység kihasználásával elkövetett héakijátszástól. Ez nem egyszerű feladat, hiszen olyan konkrét
kritériumok kidolgozását teszi szükségessé, amelyek kellőképpen kifejezésre juttatják
a cselekmény materiális jogellenességét és felhasználhatók az adókijátszás és az adócsalás elhatárolásához. Ehhez érdemes más tagállamok héakijátszásra és a héacsalásra
vonatkozó adóbüntetőjogi szabályait jog-összehasonlítási célból felhasználni.
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AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
BÜNTETŐJOGI VÉDELME – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A HÉACSALÁSRA A NÉMETORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ
TAPASZTALATOK ALAPJÁN.
AZ ÜGYÉSZI GYAKORLATBAN FELMERÜLŐ
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Kai Sackreuther *

1. A héacsalás büntetésének alapjai Németországban
A héacsalás mindig is bűncselekmény volt Németországban az Abgabenordnung
[Adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: AO)] 370. §-a szerint, mint az adókijátszás különleges formája.
Az AO 370. § (1) és (2) bekezdései szerint:
AO. 370. § Adókijátszás (Steuerhinterziehung)
(1) Öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki
1. az adózás szempontjából jelentős tényekről helytelen vagy hiányos adatokat szolgáltat a pénzügyi
hatóságoknak vagy más hatóságoknak,
2. kötelezettsége ellenére nem tájékoztatja a pénzügyi hatóságot az adózási szempontból releváns
tényekről;
3. kötelezettsége ellenére nem használ adójegyet vagy adóbélyeget és ezzel
az adó összegét csökkenti, vagy jogosulatlanul vesz igyénybe adóelőnyt magának vagy harmadik személynek.
(2) E bűncselekmény kísérlete büntetendő.

2008. január 1-je óta a héacsalás az adózás rendjéről szóló törvény 370. § (3) bekezdésében is szerepel, mint az adókijátszás minősített esete. E szerint a büntetés hat
hónaptól tíz évig terjedő szabadságvesztés.
Mindemellett – figyelembe véve a héacsalások növekvő számát – 2005. január
1-jei hatállyal bevezetésre került az Umsatzsteuergesetz [német Áfa-törvény (a továbbiakban: UstG)] 26.c §-a. E szerint a héa meg nem fizetése akkor büntetendő, ha
az elkövető ezen cselekmények elkövetésére létrejött bűnszövetség tagjaként követi
el a bűncselekményt. Véleményem szerint ez a bűncselekmény magában foglalja a
2017/1371/EU. sz. irányelv 3. cikk (2) bekezdésének d) pont iii) alpontjában meghatározott cselekményeket, amely eseteket a törvény öt évig terjedő szabadságvesztéssel
vagy pénzbüntetéssel rendel büntetni.
Németországban az adókijátszás bűncselekményének általános elévülési ideje öt
év, ezzel szemben az AO 370. § (3) bekezdése szerinti cselekményeknél a törvény 10
éves elévülési határidőt ír elő. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a ki*
Ügyész, Mannheimi Ügyészség. Fordította: Kardos Sára joghallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
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játszott adó összege több mint 50 000 euró. Tehát az adócsalások esetében általában a
tízéves elévülési idő érvényesül. Erre tekintettel tehát Németországban nincs szükség
a jogi szabályozás módosítására a 2017/1371. irányelv tekintetében.

2. Változások a héacsalás struktúrájában Németországban
Németországban sokáig a „körhintacsalás” minden szintje – így az ún. eltűnő/hiányzó
kereskedő (missing trader), a közbeiktatott vállalkozó (buffer), és a forgalmazó (distributor) – jellemző volt. Ebben egyrészt a nagy értékű szofverek és a mobiltelefonok
kereskedelme volt érintett, másrészről a fémkereskedelemben, különösen a réz- és az
aranykereskedelemben észleltek tömeges csalásokat. Nagy károkat okozott továbbá az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme is. Ezeknél az ágazatoknál különösen megfigyelhető volt, hogy a bűnszervezetek nagyon gyorsan tudtak
reagálni a jogszabályváltozásokra. Miután az Egyesült Királyságban a héakulcsot 0%ra levitték, a csalárd kereskedelők onnan hirtelen Németországba költöztek.
Ezt a fejlődési tendenciát a következő táblázatok is alátámasztják:
1. táblázat. A héacsalás alakulása Németországban 2003–2017 között
Év
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
SUM

Héakijátszás
491
539
591
558
575
514
625
702
984
2,048
1,013
1,011
1,406
1,407
718
13,182

Változások (%)
29,6
9,8
9,6
–5,6
3,0
–10,6
21,6
12,3
40,2
108,1
–50,5
-0,2
39,1
0,1
–49,0

Egyéb
adókijátszás
1,629
1,613
1,658
1,434
1,604
1,475
1,566
1,746
2,229
3,080
2,051
2,451
3,025
3,180
2,900
31,641

Változások (%)
5,7
–0,9
2,8
–13,5
11,9
–8,1
6,2
11,5
27,7
38,2
–33,4
19,5
23,4
5,1
–8,8

Héacsalás
aránya (%)
30,14
33,42
35,65
38,91
35,85
34,85
39,91
40,21
44,15
66,49
49,39
41,25
46,48
44,25
24,76
41,66

Forrás: Szövetségi Pénzügyminisztérium; www.bundesfinanzministerium.de

A 2011-ben és 2012-ben a héacsalásra vonatkozó vizsgálatok alapján különösen jelentős eredmények születtek az aranykereskedelem és az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységeinek piaca tekintetében. Az adatok elemzése során figyelemmel
kell lenni arra, hogy a számadatokat abban az évben rögzítették, amikor a vizsgálatok
befejeződtek, nem pedig akkor, amikor az adókijátszás ténylegesen megtörtént.
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A 2013-ban és 2017-ben bekövetkezett éles visszaesés bizonyítja, hogy a bűnözői
piac átrendeződött, ezért új vizsgálatokra van szükség a héacsalások új bűnözési területeinek azonosításához. Sajnálatos módon 2018-ban, illetve 2019-ben ezen a területen
új növekedés várható.
Hasonló tendencia figyelhető meg Németországban, miután a fordított adózási eljárás a kereskedelmi szekcióban is bevezetésre került, ahol a csalások korábban különösen jelentősek voltak.
Miután a csalásokkal leginkább fenyegetett áruk tekintetében Németországban is
bevezették a fordított adózási eljárást, a „körhintacsalások” szervezői már nem voltak érdekeltek abban, hogy a kereskedelem ezen szegmenseibe eltűnő kereskedőket
iktassanak be Németországban. A meglévő üzleti struktúrákat azonban az ún. „in-andout buffer” elhelyezésére használták. Egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező
szállítótól árukat kapnak, ezek a szállítmányok pedig mentesülnek a héafizetési kötelezettség alól. Ugyanezeket az árukat azonnal továbbszállítják egy másik tagállam
nem létező kereskedőihez, ahol az áru szintén héamentes lesz. Gyakran ezek az inand-out-buffer-ek jelentik az eltűnő kereskedőket Kelet-Európa országaiban, amíg a
forgalmazott áruk ugyanazok maradnak.
A korábbi csalásokkal leginkább fenyegetett áruk helyett ma már „körbeszámlázásra” vonatkozó ajánlatok lelhetők fel a német piacokon. Ezért válnak különösen nehezen felismerhetővé a csalásokkal fenyegetett kereskedelmi piacok. A héacsalás újkeletű céljai között szerepel a bűnözők és az ügyészek közötti soha véget nem érő verseny.

3. Az „in-and-out buffer” (közbeékelt vállalkozók) büntetőjogi
felelőssége
További fontos kérdés, hogy a láncolat elején és végén álló ún. közbeékelt vállalkozók (in-and-out buffer) büntetőjogilag felelősségre vonhatóak-e. Jogi szempontból
ezeknek a vállalkozóknak a beiktatása elsősorban a célországokban folytatott csalárd
tevékenységekhez való hozzájárulás. Ezek a vállalkozók segítik az eltűnő kereskedőt
és az adócsalás szervezőjét egy másik tagállamban.
Bár erre a támogató jellegű cselekményre elsősorban a rendeltetési államban kerül
sor, ahol az adókijátszás elsődlegesen megvalósul, amely magatartás azonban az AO
370. § (6) bekezdésének értelmében Németországban büntetendő lesz. Az AO 370.
§-ának (6) bekezdése előírja, hogy a németországi adókijátszásért büntetőeljárás alá
vonható az a személy, aki olyan adó megfizetését kerüli el, amelynek kivetésére és
beszedésére egy másik tagállam jogosult. Ez egy fontos kivétel a német adójogban,
hiszen Németországban általában csak a német adók kijátszása büntetendő, a más országok által kivetett adókra elkövetett adókijátszás viszont nem. Az AO 370. §-ának
(6) bekezdése csak két további kivételt tartalmaz: a másik tagállam által kezelt vám- és
jövedéki adókat.
De a másik tagállamban az adóelkerüléshez való hozzájáruláson kívül a be- és kilépő kereskedő Németországban is adókijátszást követ el. Az Európai Bíróság R ügy121

ben1 hozott ítélete szerint a Közösségen belüli termékértékesítés alóli mentességet el
kell utasítani, ha a beszállító a kézbesítéskor elhallgatta az igazi vevő személyazonosságát annak érdekében, hogy lehetővé tegye számára a héa megkerülését. Pontosan
ez történik, amikor a be- és kilépő vállalkozó szállítja az árut egy nem létező kereskedőnek. Emiatt el kell utasítani a héa alóli mentességet a Közösségen belüli értékesítés tekintetében. Mindazonáltal, ha a köbeiktatott kereskedő az adóbevallásában az
adómentességre hivatkozik, abban az esetben helytelen adatot szolgáltat az adózás
szempontjából lényeges ügyekben az adóhatóság számára. Ennek eredményeképpen
az adókat is elbagatellizálja, mivel a Közösségen belüli termékértékesítés nem adóköteles. A közbeiktatott kereskedő viszont köteles megfizetni a szállítmányt terhelő héát
a német államnak. Így végül két bűncselekményről lesz szó, egyrészről a másik tagállamban megvalósuló bűncselekményhez nyújtott bűnsegédi magatartásról, másrészről
tettesként megvalósított adókijátszásról.
Azonban Ausztriával ellentétben, Németországban nincs olyan kifejezett rendelkezés, amely kétségbe vonná az ilyen esetekben felmerülő adómentességet. A németországi adómentességet kizárólag az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata vonhatja
kétségbe. Ennek alapján a német Héa-törvényt az Európai Bíróság esetjogának tükrében kell értelmezni, és ez az értelmezés elvezet az adókijátszásért való büntetőjogi
felelősség kérdéséhez. Hasonlóképpen, az a személy, aki elvesztette héalevonási jogát
– az Európai Unió Bíróságának esetjoga alapján – bírságot kap Németországban, ha a
továbbiakban is igényt tart a ráfordításra, amit héaként nem vonhat le, bár nincs írott
jogszabály, amely ezt megengedné a számára.
Ez az oka annak, hogy egyes állítások szerint ennek a büntetőjogi felelősségnek az
alapja sérti a német Alaptörvény (Grundgesetz) 103. cikkének (2) bekezdését és a német Büntető Törvénykönyv 1. §-át. Ezek a szabályok kimondják, hogy a cselekményt
csak akkor lehet büntetni, ha azt a cselekmény elkövetése előtt a törvény bűncselekményként büntetni rendelte. Azonban 2011-ben a Német Szövetségi Alkotmánybíróság ezt a nézetet elutasította. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az adócsalás
elítélése nem sérti a német Alaptörvényt olyan esetekben, mint amely az Európai Bíróság R-ügyben hozott döntése alapját képezi.
Összefoglalva elmondható, hogy az Európai Bíróság héacsalás elleni küzdelemre irányuló határozatai teljes mértékben alkalmazhatók a német büntetőjog adójogi területeire.

4. A héacsalás kezelésével kapcsolatos gyakorlati problémák
A német ügyészek számára rendelkezésre álló eljárási jogintézmények szintén hozzájárulnak a héacsalás elleni hatékony küzdelemhez. Különösképpen 2008 óta van
lehetőségünk a telefonos lehallgatás alkalmazására a súlyos héacsalások esetén. A lehallgatás nagyon fontos eszköznek bizonyult a bűnüldözésben. Mindazonáltal a szervezett héacsalások elleni büntetőeljárás gyakran nehézkesnek bizonyul, különösen a
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Európai Bíróság – Bíróság: C-285/09. R. elleni büntetőeljárás ítélet, ECLI:EU:C:2010:742.

határokon átívelő ügyek esetében. Egyrészt kívánatos lenne, ha a tagállamok összehangoltabb együttműködést tanúsítanának egymással. Az egyes tagállamok ügyészei
gyakran túlságosan csak a saját ügyükre összpontosítanak. Végül azonban csak ös�szehangolatlan jogsegély iránti kérelmek látnak napvilágot, ami magában rejti annak
a veszélyét, hogy a határokon átnyúló bűnszervezetek tagjait figyelmeztetik, és így
eltávolíthatják a fontos bizonyítékokat.
Továbbá a nem megfelelően koordinált vádhatósági tevékenység magában hordozza annak a veszélyét is, hogy a németországi vádemelést megakadályozza a „ne bis
in idem” elve, amely alapján kétszer nem lehet ugyanazon bűncselekményt elbírálni, ahogy ezt az Alapvető Jogok Chartájának 50. cikke és a Schengeni Egyezmény
54. cikke is kimondja. Ebben az összefüggésben tehát az Európai Bíróság Kretzinger
ügyében2 hozott határozata fontosnak minősül. Annak ellenére, hogy ez a döntés a határokon átnyúló cigarettacsempészetre épül, az ott megtalálható elvek alkalmazhatók
a határokon átnyúló héakijátszás esetére is. Én magam is dolgozom egy olyan ügyön,
amelyben egy német autókereskedővel szemben adócsalás miatt került sor a vádemelésre, mivel adómentességet igényelt a Közösségen belüli gépjárműbeszerzésekre
Olaszországban. Ezeknek a szállítmányoknak köszönhetően az adókijátszás támogatása miatt Olaszországban is vádat emeltek ellene, azonban az utóbbi eljárás elévülés
miatt megszűnt. Ezért a német bíróság véleménye szerint a Németországban elkövetett adókijátszás többé már nem büntethető, habár Németországban még nem történt
ilyen irányú korlátozás. A német bíróság megítélése szerint a helytelen adóbevallás
és a másik tagállamban elkövetett csalárd gyakorlathoz való hozzájárulás ugyanazon
bűncselekményt képezik, bár különböző időpontokban és különböző helyeken került
sor az elkövetésükre.
A Német Szövetségi Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint Németországban még nagyobb annak a kockázata, hogy egy bűncselekményért a másik tagállamban kiszabott
büntetés a németországi büntetőeljárást megakadályozhatja. Az ítélkezési gyakorlat
szerint az adott bevallási időszakban benyújtott minden hamis adóbevallás ugyanannak a bűncselekménynek a részét képezi. Így végül az egyik tagállamban nyújtott
támogatásért kiszabott büntetés az előzetes héabevallási időszak alatt az egész évre
kiterjedően korlátozhatja a büntetőeljárás lefolytatását.

5. Következtetések
Németországban a héakijátszás az adókijátszás egyik leggyakoribb formája, ami minden évben jelentős károkat okoz. Jogi szempontból az ügyészség számára elégséges
eszközök állnak rendelkezésre a hatékony fellépéshez. Németországban nincs szükség
a jogi szabályozás módosítására a 2017/1371 irányelv tekintetében.
Habár a büntetőeljárás lefolytatása gyakran nehéznek bizonyul. Ez egyrészt abból a
tényből fakad, hogy a héacsalások célpontját képező piacok gyakran változnak. Ezen-
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Európai Bíróság – Bíróság: C-288/05. Jürgen Kretzinger elleni büntetőeljárás ítélet, ECLI:EU:C:2007:441
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kívül a határokon átnyúló ügyekben való együttműködés szintén problémákat vet fel,
legalábbis Németországban olyan jogi nehézségeket okoz, ami veszélyezteti a bűncselekmények hatékony üldözését. Ezen okból kifolyólag azt mondhatjuk, hogy a tagállamok különböző jogi helyzeteinek ismerete és a vizsgálatok célszerűbb összehangolása
mind fontos előfeltétele a határokon átnyúló héacsalások hatékony leküzdésének.
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EGYSÉGES UNIÓS BŰNCSELEKMÉNY SZÜKSÉGESSÉGE
A HAMIS SZÁMLÁK KIÁLLÍTÁSÁNAK ÜGYÉBEN
Kai Sackreuther *

1. A fiktív számlák kiállításának változásai
Az adókijátszás céljából történő hamis számlák kiállításának és felhasználásának gyakorlata hosszú időre tekint vissza. Azonban ezt a jelenséget sokáig lebecsülték, háttérbe szorították. Semmi gyanús nem volt abban, ha valaki magáncélra vásárolt egy
hálószobaszekrényt, de egy irodai bútorról kapott számlát. Az sem bántotta a tanárok
lelkiismeretét, ha a dizájner kézitáskájuk papíron aktatáskává változott át. A könyvesboltban pedig mindig megkérdezték tőlem, hogy kérek-e számlát jogi tankönyv
vásárlásáról, még akkor is, ha a legújabb Marvel-képregényt vettem volna meg éppen.
Ebben az összefüggésben a bűnös tudat valójában nem létezik, csak lehetőség arra,
hogy néhány további adólevonásra jogosító költség bevallásra kerüljön. Az adókijátszás – még akkor is, ha elismerték – jelentéktelen bűncselekménynek minősült. A hamis számlákat köznapi szemléletben szívélyes segítőkészségnek tekintik.
Ez a közfelfogás első pillantásra egybeesett azzal a ténnyel, hogy Németországban
az Adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: AO) 379. § értelmében a fiktív
számlák kiállítása szabálysértésnek minősült. De csak első pillantásra. Nem szabad
elfelejteni, hogy a hamis számlát kiállító személy is bűncselekményt követ el. A hamis
számla kiállítása az adókijátszás érdekében elkövetett bűncselekmény, ha a címzett
felhasználja a hamis számlát az adóbevallásában azért, hogy adólevonásra jogosító
költségeket színleljen az adóbevallásban kimutatott héa összegének csökkentése érdekében. E tekintetben a számlák kibocsátása mindig büntetendő volt, de természetesen
csak akkor, ha az adókijátszást szolgálta. Az AO 379. § értelmében a szabálysértés
csak akkor valósul meg, ha a fiktív számla címzettje nem követ el adókijátszást.
Azonban a már létező, az adóelkerüléshez szükséges fiktív számlák kiállításáért
való büntetőjogi felelősség nem elegendő napjainkban. Többé már nem azokról a kisebb csalásokról van szó, amelyek valóban bagatell bűncselekménynek minősülnek.
A „szolgáltató cég” vagy „számlagyár” névvel illetett fiktív cégek a szervezett adócsalás fontos részét képezik. Az elmúlt években nem találkoztam olyan „körbeszámlázással megvalósított adócsalással”, amelyben ne használtak volna fel nagyszámú fiktív
számlát.

*
Ügyész, Mannheimi Ügyészség. Fordította: Kardos Sára joghallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
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A fiktív számlák bűnelkövetési célú felhasználása nem korlátozódik csupán a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos csalásokra. A hamis számlák jogellenes célból történő
felhasználása sokrétű, változatos, így tehát a fiktív számlák arra is felhasználhatók,
hogy leplezzék velük a bűncselekményt elkövető vállaltok által kifizetett megvesztegetésszerű juttatásokat (más szóval kenőpénzt). Továbbá a fiktív számlák alkalmazása közé sorolható a bérek és fizetések költségeinek fedezésére való felhasználás,
amelyeket az illegális foglalkoztatás körében nem kell az adó- és bevételi hivatalnak
bejelenteni.

2. A fiktív számlák rendszerének struktúrája
Az illegális rendszerek nem korlátozódnak csupán két üzleti partner közötti színlelt
tranzakciókra. A valóságban több fiktív vállalat kapcsolódik egymáshoz különböző
horizontális és vertikális szinteken, így végül temérdek hamis számla lépcsőzetes
rendszerével kell foglalkoznunk, ami még inkább elfedi az egyéni felelősséget, így
pedig a bűnüldöző hatóságok munkája még bonyolultabbá válik.
Ráadásul, különösen Németországban a fiktív cégek ún. kisvállalkozásnak minősülnek, ezeket a vállalkozásokat pedig a német adóhatóságok kevésbé ellenőrzik. A kisvállalatoknak csak éves forgalmi adóbevallást kell elkészíteniük.1 Ebből kifolyólag a hamis
kibocsátó gyakran egy teljes éven vagy pedig még több időn keresztül tud működni
anélkül, hogy az adóhatóságok észlelnék, hogy fiktív társaságról van szó. Végül pedig az
a tény, hogy részükre csak az éves forgalmi adóbevallás kötelezettsége áll fenn, tovább
csökkenti a vádemelés kockázatát, amit a későbbiekben be fogok mutatni.
A hamis számlákat kibocsátó cégek gyakran változtatják az üzleti tevékenységük
helyét, ami további nyomonkövetési hiányosságokhoz vezet, mivel ilyenkor nem egyértelműen szabályozott az adóhatóságok és bűnüldöző szervek illetékességének kérdése.
Mindezen csalárd magatartások nem véletlenszerűen történnek, hanem előre kitervelten, méghozzá bűncselekmények további leplezése és a büntetőjogi felelősségre
vonás kockázatának minimalizálása érdekében. Ezek a megállapítások azt bizonyítják,
hogy a hamisszámla-rendszer kezdeményezői nagyon is tisztában vannak a bűncselekmények fedezésére használható jogi szempontok mibenlétével. Rendelkezésükre
áll mindaz a tudás és a struktúrák felépítésének lehetősége, amelyekkel sokféleképpen
félrevezetik a bűnüldöző hatóságokat. Így tehát rengeteg munkaerőt vesz igénybe a
valós körülmények felderítése. Ez tehát az ok, amiért a fiktív számlák kiállítása olyan
veszélyes. E területen egy párhuzamos illegális ipar alakult ki, amely kizárólag a hamis számlák kiadására specializálódott. A fiktív számla minőségétől függően a számla
összegének 5–15 %-a fizetendő munkadíjként. Csakúgy, mint maga a héacsalás kezdeményezői, a hamis számla rendszerek kezdeményezői is a szervezett bűnözés részét
képezik. A kettő együtt jár.
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3. Jogi problémák a hamis számlázási rendszerekkel kapcsolatban
Nem csak a hamis számlák kiállításának tényét nehéz megállapítani. Jogi szempontból
tekintve a nyomozás felvet olyan problémákat, amelyek ebben az összefüggésben még
jobban megnehezítik a bűncselekmények hatékony felderítését.

3.1. A fiktív számlákat kiállító szokásos vállalatok büntetőjogi felelőssége
Első ránézésre Németországban nem olyan nehéz bizonyítani az adókijátszás bűncselekményének elemeit ilyen esetekben. Az Umsatzsteuergesetz [német Áfa-törvény (a
továbbakban: UStG)] 18. § (4b) bekezdése szerint a hamis számlák kibocsátójának is
nyilatkoznia kell a hamis értékesítésekről az adóbevallásában. Ha nem tesz eleget a
nyilatkozattételi kötelezettségének, akkor adókijátszás miatt felelősséggel tartozik az
AO 370. § (1) bekezdése szerint.
Annak érdekében, hogy elkerüljék a hamis számlákból származó adófizetést, a nagyobb fiktív vállalatok – a hamis számlarendszerek első szintjén tevékenykedve – más
fiktív vállalatoktól származó hamis számlákat használnak a kimutatott héa összegének
csökkentése érdekében. Első ránézésre az első szintű fiktív cégek jogszerűen működnek, így még nehezebb a bűncselekmény felderítése.
Végül azonban az ilyen bűncselekmények elleni vádemelés problémája nem a bűncselekmény tényállási elemeinek, hanem a bizonyítékainak szintjén helyezkedik el.
Mindazonáltal Németországban az ilyen esetekben nagy a veszélye annak, hogy a büntetőeljárás akadályba ütközik a „ne bis in idem” elve miatt, amelyet az Alapjogi Charta
50. cikke határoz meg, amikor kimondja a kétszeres büntetés tilalmát ugyanazért a
cselekményért. A német ítélkezési gyakorlat alapján az egyes adózási időszakban elkövetett hamis héa-visszatérítések ugyanazon bűncselekmény részét képezik. Tehát
minden előzetes héabevallás és az éves héabevallás ugyanazon jogsértés részét képezi.2 Ha az elkövetőt csak egy értékelési időszak egy előzetes adóbevallása keretében
mentik fel vagy ítélik el, a „ne bis in idem” elve a további büntetőeljárás gátját jelenti.
Ez a szabály a büntetés mértékétől függetlenül érvényesül. Tudomásom van olyan
esetekről, amikor a büntetőeljárás egy viszonylag kis összegű, 500 eurós bírság miatt
szűnt meg, annak ellenére, hogy az ügyben a vádhatóság 2 millió eurós héacsalással
állt szemben. Ilyenkor szabadságvesztés helyett 500 eurós bírsággal megússza az elkövető. Véleményem szerint a büntetéstől való mentesülés ezen lehetősége a fő oka
annak, hogy a cégek olyan gyakran változtatják meg az üzleti tevékenységük helyét,
amilyen gyakran csak tehetik, ahogy azt már a fentebb említettem. Különböző ügyészek foglalkoznak ugyanazzal az üggyel egy adózási időszakban. Tehát nagy az esélye
annak, hogy az egyik ügyész egy rövidebb időszakra koncentrálva kisebb büntetést
kiszabását kéri, így az adózási időszakon belül elkövetett összes többi bűncselekmény
miatt többé már nem lehet büntetést kiszabni.
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3.2. A hamis számlákat kibocsátó kisvállalkozások büntetőjogi felelőssége
Jogi szempontból nehezebb a hamis számlák kibocsátóinak büntetőeljárás alá vonása,
ha a fiktív vállalatok ún. kisvállalkozásoknak minősülnek. Ilyen esetekben a kisvállalkozásoknak csak éves héabevallást kell benyújtaniuk, még akkor is, ha a vállalat üzleti
forgalma meghaladja a 10 millió eurót. Ilyen esetekben az is lehetséges, hogy a fiktív
számlák kiállítója az éves bevallással összefüggésben történt adóelkerülés miatt felelősségre vonható. Azonban az esetek nagy részében az éves bevallás benyújtásának kötelezettsége azért szűnik meg, mert a vizsgálat bejelentésre kerül. A Német Szövetségi
Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a vizsgálat bejelentése esetén semmilyen adó-visszatérítés benyújtása nem kötelező, mivel senki sem kötelezhető arra,
hogy bűncselekmény elkövetésével vádolja saját magát.3 Ezért, ha a kisvállalkozás
tulajdonosát az éves héabevallás benyújtásának határideje előtt értesítik a vizsgálatról,
akkor már nem lehet büntetni, mert már nem kell benyújtania az éves héabevallást.
Véleményem szerint ez az oka annak, hogy a hamisszámla-rendszerek kezdeményezői
inkább a kisvállalkozásokat részesítik előnyben. Ha az előzetes forgalom benyújtására
vonatkozó kötelezettség alóli mentesség visszavonásra kerül, a korábbi kisvállalkozást
egy másik kisvállalkozás váltja fel. A játék újra elindul.

3.3. Büntetőjogi felelősség az adókijátszás és az adócsalás támogatásáért
Végül sok olyan eset marad, amikor a hamis számlák kiállítója csak az adócsalás elősegítéséért és felbujtásért vonható felelősségre.
Az adócsalásért való büntetőjogi felelősség azonban további problémákat okoz.
Egyrészről szükséges tisztázni a főbűncselekmény részleteit. Bizonyítani kell, hogy
adott egy főbűncselekmény, amelynél a bűncselekményben való segédkezés vagy az
arra való felbujtás részességnek minősül. Hacsak egyetlen alapbűncselekmény van, a
részes kizárólag a bűnsegély miatt büntethető. Az ügyésznek és a bíróságnak ezért kell
megvizsgálnia és megállapítania a főbűncselekményt mielőtt elítélnék a hamis számlakivonatok kibocsátóját az adókijátszásban való segédkezésért.
Abban az esetben, ha a fiktív számla kibocsátójától csak egy személy „vásárolja
meg” a hamis számlát, akkor az ügy gond nélkül megoldható. De ha több „vásárlója”
van a hamis számlájának, az ilyen megállapításokat még nehezebb megtenni. A ré
szest üldöző hatóságoknak esetlegesen számos egyidejű nyomozást is folytatniuk kell
a tettesekkel szemben, még abban az esetben is, ha nem rendelkeznek hatáskörrel a
vonatkozásukban. Ezzel szemben a tettesek nem csak egy fiktív cégtől kapnak hamisan kiállított számlákat, ezért meg kell határozni, hogy a tettes által megvalósított
adókijátszás mely részét okozta a hamis számlák kibocsátója, akit adott esetben el kell
ítélni bűnsegélyért.
A főbb elkövetőket általában különböző ügyészek vádolják. Tehát fennáll annak
a veszélye, hogy eltérő döntéseket hoznak. Az eltérő döntések kiküszöbölhetők, ha
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az ügyész, aki a fő elkövetőt vádolja, egyúttal eljár a fiktív számlák kibocsátója ellen
is. Mindenekelőtt azonban sajnos nincs elég munkaerő az ilyen összekapcsolt ügyek
(megfelelő) rendezéséhez. Másrészt viszont fennáll annak a veszélye, hogy a büntetőeljárás megszüntetésre kerülhet a „ne bis in idem” elve alapján. A Német Szövetségi
Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint ugyanis ugyanazon bűncselekmény részét képezi a hamis számla kibocsátója által elkövetett adókijátszás, valamint a hamis számla
címzettje által elkövetett adókijátszás támogatása.4 Amennyiben – ahogy az általában
történni szokott – az ügyész, aki a fő elkövető ügyében eljár, csupán azon hamis számlákat vizsgálja, amelyeket ez a fő elkövető egy fiktív cégtől kapott, az ilyen hamis
számlák kibocsátóját csak az adócsalás segítéséért ítélik el ezen hamis számlák kiadásáért. A fiktív vállalat összes többi hamis számlájával kapcsolatos büntetőeljárás így
nem folytatható tovább.
További jogi problémák merülnek fel, ha a fiktív cégeket kisvállalkozások közé sorolják. Amint azt már említettem, az éves nyilatkozat benyújtásának kötelezettsége a
vizsgálat bejelentése miatt megszüntethető. Ez azt eredményezheti, hogy a hamisszámla-rendszerben az első szinten lévő hamis számlák kibocsátója nem követ el adókijátszást. Ha azonban nincs elsődleges bűncselekmény az első szinten, akkor a második
szintből származó hamis számlák kibocsátója nem ítélhető el bűnsegélyért. Tehát fennáll
annak a veszélye, hogy a hamis számlák nagyszámú kibocsátói egyáltalán nem lesznek
felelősségre vonva, ami véleményem szerint elfogadhatatlan a megelőző okok miatt.
Különösen akkor, ha jelentős növekedés figyelhető meg a jogellenes gyakorlat terén.

4. Hogyan lehet megoldani a hamis számlázási rendszerekkel
kapcsolatos jogi problémákat
Más tagállamokban a problémák hasonlóak. Ausztriában a hamis számlák kibocsátójának meg kell fizetnie a hamis számlán feltüntetett héát, ugyanakkor nincs kötelezettség arra vonatkozóan, hogy ezt a héát az adóbevallásban deklarálja. Ezért az
osztrák pénzügyi büntetőjogi törvény 33. §-a értelmében nincs büntetőjogi felelősség.
Valamint ugyanez a helyzet Magyarországon is, ahol a hamis számlák kiállítását csak
adókijátszásban való bűnsegélyként lehet elítélni.
Úgy gondolom, hogy más tagállamokban hasonló problémák vannak jelen ténybeli
és jogi szempontból egyaránt. Véleményem szerint a fenti megállapítások egyértelműen azt támasztják alá, hogy a hamis számlák kibocsátása és kihelyezése bűncselekménynek kell, hogy minősüljön. Csak így lehetne elkerülni a fent bemutatott bűnözési
réseket, és ezáltal a nyomozás hatékonyabbá válhatna. Sürgősen szükség van a hamis
számla-kibocsátók ellen lefolytatott hatékony büntetőeljárásokra.
Például, egy bűncselekményi tényállás hasonlóképpen fogalmazható meg:
„Öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő az a személy, aki olyan dokumentumot állít ki, amely adattartalmát tekintve valótlan, ha az

4

BGH 02.12.1997 – 5 StR 404/97.

129

elkövető üzletszerűen cselekszik, és a kiállított dokumentumot egy másik személy
használja fel, hogy jogtalan cselekményt kövessen el.”
Tehát ez az elvont veszélyeztetettség csak magára az illegális cselekményre összpontosít, így nincs szükség az adóbevallással kapcsolatos kötelezettségek megsértésének vagy a főbűncselekmények tisztázására. A fent említett valamennyi jogi probléma
már nem létezne, és a hatékony vádemelés lehetségessé válna.
A hamisszámla-kibocsátók büntetőeljárásának az Európai Ügyészség hatáskörébe
kell tartoznia. Ez megakadályozná a felesleges vizsgálatokat, és biztosítaná az összehangolt vizsgálati intézkedéseket. A nemzeti joghatósági konfliktusok megszűnnének,
és ez is hozzájárulna a hamis számlák kiállításának egyre sürgősebb és szükségesebb
szankcionálásához.
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Görögország
HÉACSALÁS ELLENI FELLÉPÉS GÖRÖGORSZÁGBAN
Dr. Polyxeni Tsouli *

1. A védett jogi tárgy
Az adóelkerülés védett jogi tárgya az állami eszközök. Az adóelkerülés során az államtól visszatartott pénz az állam vagyonának tekinthető, amelynek az állami kincstárban
lenne a helye.
Adóelkerülés alatt azon jogellenes cselekmények vagy mulasztások gyakorlatát értjük, amelyeknek az a céljuk, hogy az adóhatóságot megtévesszék és megakadályozzák
a fizetési kötelezettségek teljesítését. Ebben az esetben a jogellenes cél elérése érdekében az adóalany illegális eszközöket használ fel – különösen az illetékes adóhatóságoktól származó, adózási szempontból releváns tényeket meghamisítja, eltitkolja,
és ezáltal megakadályozza az adótartozás megállapítását, vagy a törvényes összegnél
kisebb adófizetési kötelezettség megállapítását eredményezi. Az adócsalás közvetlen
következménye a törvényben és a költségvetésben előírt államháztartási bevétel elvesztése vagy késedelmes teljesítése, valamint az állami tulajdon megsértése.
A héa beszedésének tárgyában Görögország az egyik olyan európai uniós tagállam,
amely kifejezetten nagy hiányt mutat. Az Európai Bizottság egyik tanulmánya szerint Görögország a második az ún. „héahiányos” uniós országok között. Az 5% alatti
héahiányt mutató uniós országok között a legjobb helyezést Luxemburg, Svédország,
Magyarország, Spanyolország, Málta, Hollandia és Ciprus foglalja el.

2. A kiváltó okok
Az adóelkerülés lehetséges okai: az adórendszer összetettsége, az adóterhek folyamatos növekedése, az egyéni vállalkozókra vonatkozó beszámolási kötelezettség hiánya,
a gazdasági válság, az adóbeszedési mechanizmusok hatékonyságának hiányosságai
és a rendszeres nyilvántartás és adatgyűjtés hiánya.

*
Ügyész, Thessaloniki Bíróság. Fordította: dr. Ritó Evelin PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.

131

3. A probléma megoldása
Az adóelkerülésnek globális következményei vannak, ezért az ellene irányuló küzdelemben is nemzetközi együttműködésre van szükség. Az utóbbi években számos intézkedés született az Európai Unióban és nemzetközi szinten azzal a céllal, hogy ne csak a
jelenséget kezeljék, hanem a fiskális tudatosság fejlesztését is elősegítsék. A vállalatok
multinacionális jellege miatt célszerűnek tartották a kérdés globális, és nem országos
szintű kezelését. Görögország részt vesz az adókijátszás elleni küzdelemre irányuló
nemzetközi és európai erőfeszítésekben, és az európai irányelveket átülteti a jogszabályaiba.

4. Az intézkedések
A görög állam az adócsalás elleni küzdelem érdekében különböző intézkedéseket tesz,
amelyek a jogi beavatkozás minden szintjére kiterjednek.
Az anyagi adójog területén megjelenő „megelőző” intézkedések:
– objektív adózási kritériumok megalkotása;
– az adónyilvántartások vezetésére és kiadására vonatkozó kötelezettségek beveze
tése;
– az adóhatóságok tájékoztatása a szerződésekről, tanúsítványokról stb.
Az elkövetőkkel szemben alkalmazott súlyosabb büntetések közé tartozik a legfeljebb 20 év terjedelmű szabadságvesztés, a több millió eurós kiegészítő adók és
bírságok kiszabása, az üzleti tevékenységek felfüggesztése és a szigorú ellenőrzési
eljárások.

5. Az adózással kapcsolatos szankciók
Az adózással kapcsolatos jogellenes cselekményekre kiszabható szankciókat két kategóriába sorolják:
a) az adóhatóságok vagy közigazgatási bíróságok által kiszabott adminisztratív
szankciók (például: pénzbírság, kiegészítő adók vagy többszörös díjak, az állammal
kötött szerződések megszüntetése és a közbeszerzésekből, támogatásokból és kölcsönökből való kizárás, a tulajdonhoz való jog korlátozása, a bankszámlák befagyasztása
és a pénzügyi műveletek felfüggesztése, a kiszabott adminisztratív szankciók vonatkozásában a harmadik fél teljesítéséért való együttes felelősség); valamint
b) a büntetőbíróságok által kiszabott büntetőjogi szankciók.

6. Az alkalmazandó jog és az adókötelezettségek
Az adócsalás a 4174/2013. számú törvény 66. cikkében, és nem a büntető törvénykönyvben kerül szabályozásra. A héacsalás 1997 óta büntetendő.
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1. táblázat. A héacsalás szabályozása
Bűncselekmény
Pénzügyi évenként
50 000 eurót meghaladó
héa meg nem fizetése
Pénzügyi évenként
100 000 eurót meghaladó
héa meg nem fizetése

Jogszabályi rendelkezés
66 1 § β΄ in combination
with 3 § β΄-ββ’ L.
4174/2013
66 1 § β΄ in combination
with 4 § α’ Ν. 4174/2013

Büntetés
Minimum két év
szabadságvesztés

Eljáró hatóság
Háromtagú, szabálysértési
ügyekben eljáró bíróság

5–20 év
szabadságvesztés

Egyszemélyes
fellebbviteli
büntetőbíróság

Forrás: Dr. Polyxeni Tsouli, 2019.

6.1. Héára elkövetett adócsalás
A jelenlegi jogi keret (a 4174/2013. számú törvény 66. cikke) értelmében a pénzügyi
évenként 50 000 euró összeget meghaladó héa teljes vagy részleges vissza nem térítése
esetén az elkövető legalább két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a fizetendő héa összege pénzügyi évenként a 100 000 eurót meghaladja, a szabadságvesztés
mértéke 5–20 évig terjed. A számlák bonyolult manipulációja súlyosító körülménynek
minősül [66. cikk (6) bekezdés: N 4174/2013].
Amennyiben az adóelkerüléssel járó magatartások – az adó meg nem fizetése vagy
a hibás héabevallás – ugyanabban az időszakban, azaz ugyanabban a pénzügyi évben
valósulnak meg, akkor azok egy bűncselekménynek minősülnek. Ezzel ellentétben, a
törvény értelmében, ha a cselekmények egynél több pénzügyi évet ölelnek fel, akkor
több bűncselekményről beszélhetünk és a cselekmények ismétlődő bűncselekménynek minősülnek.
A bűncselekmény a következő tevékenységek elkövetésével valósul meg:
a) héa meg nem fizetése;
b) hibás héafizetés;
c) héa beszámítása;
d) hibás héalevonás;
e) adóhatóság félrevezetése – hamis nyilatkozatok valódiként való feltüntetésével,
jogellenes beavatkozással vagy a valódi nyilatkozatok elrejtésével, valamint a héa
visszafizetésével, hibás visszafizetésével vagy becslésével, hibás levonásával vagy
visszatérítésével; vagy
f) héa visszatartása.
A cselekmény akkor minősül bűncselekménynek, ha a megtévesztő jellegű magatartásokat a héa vissza nem fizetésének tudatával és előre megfontolt szándékával valósítják meg. A cselekmény csak akkor minősül büntetendőnek, ha a becsült, a visszafizetendő vagy vissza nem fizetett héa mértéke pénzügyi évenként az 50 000 eurót meghaladja.

7. Halmazati kérdések
Hamis nyilatkozatok felhasználása és az adókijátszás együttes megvalósulása esetén
csak az utóbbi deliktum miatt kerülhet sor vádemelésre, amennyiben a bűncselekményt adóelkerülés céljából követték el.
133

A csalás és az adókijátszás együttes megvalósulása esetén az elkövető kizárólag az
adókijátszás miatt vonható felelősségre.

8. A felelősség
A fent említett bűncselekmények elkövetéséért a természetes személyek, a jogi személyek törvényes képviselői, valamint a jogi, szerződési vagy belső vezetői csoportjai
vonhatók felelősségre. Külföldi jogi személyek és valamennyi külföldi szervezet vonatkozásában a görög végrehajtók, képviselők vagy a megbízottak vonhatók felelősségre.

9. A bírósági végrehajtás és az elévülés
A büntetőeljárást az Állami Bevételek Főtitkársága, az adóhatóság, vagy a görög rendőrség pénzügyi igazgatósága indítja meg. Az eljárás megindítása hivatalból történik.
A hatályos törvény szerint az elévülés határideje a jogerős ítélet meghozatala, illetve – fellebbezés hiányában – az adónyilvántartás fellebbezésre nyitva álló idő letelte
miatti véglegesítése után kezdődik. A törvényi elévülési idő az évi 50 000 eurót meg
nem haladó héacsalás esetén öt év, 50 000 eurót meghaladó mértékű héacsalás esetén
húsz év.
A közigazgatási bíróságok előtti fellebbezés nem érinti a büntetőeljárást. A büntetőbíróság azonban a közigazgatási bíróság döntésének megszületéséig elhalaszthatja
a végleges döntés meghozatalát, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a folyamatban lévő
közigazgatási eljárás kimenetele elengedhetetlen a büntetőügy lezárásához.

10. Az adómegállapodás
A jelenleg hatályos törvényi szabályozást megelőzően a büntetőjogi rendelkezések
nem voltak alkalmazhatók az elkövetővel szemben, amennyiben megállapodást kötött az adóhatósággal. Erre az új Adóeljárási Törvény (L.4174/2013) hatálybalépését
követően már nincs lehetőség, azonban a 2013. december 31. napja előtt elkövetett
bűncselekményekre e rendelkezés továbbra is alkalmazható.

11. Ügyész, vizsgálatok és független hatóságok
A nagyobb városokban (Thesszaloniki és Athén) a gazdasági bűncselekmények speciális ügyésze vizsgálja a súlyosabb bűncselekményeket. Független közigazgatási hatóságok is működnek, amelyek célja a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem. Ilyen például
a Független Állami Hatóság, amely az adócsalás, a csempészet és az illegális gazdasági tevékenységek felderítéséért felelős, valamint a Pénzmosás és a Terrorizmusfi134

nanszírozás Elleni Hatóság és a Bevallott Eszközök Könyvvizsgálója, amelyek célja
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és leküzdése
érdekében szükséges intézkedések meghozatala és végrehajtása, valamint számviteli
kimutatások készítése.
Különleges rendőri egységek működnek továbbá, amelyek nagy tapasztalattal rendelkeznek a gazdasági bűncselekmények és a számítógépes bűnözés vonatkozásában.
A pénzügyi bűncselekmények ügyésze, a nyomozók és a könyvvizsgálói szolgálat vezetője hozzáférhet a pénzügyi számlákhoz és a banki nyilvántartásokhoz, valamint az
érintett felek által vezetett könyvelésekhez és nyilvántartásokhoz. A fő könyvvizsgáló
felhatalmazást kap arra is, hogy bármely pénzügyi intézménytől olyan információt
kérjen, amelyet szükségesnek tart az ellenőrzési munkájának megkönnyítése érdekében. A megkeresett intézmények kötelesek a birtokukban lévő információt a fő könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani. E kötelezettség teljesítése érdekében a pénzügyi
bűncselekmények ügyészének a könyvvizsgálatért felelős szerv kérésére meg kell
szüntetni a titoktartás bármilyen formáját az adóellenőrzési főigazgatóság főigazgatójának hozzájárulásával. Ennek eredményeképpen a hazai bankokban az adófizetők
banki betétadatai az ellenőrök számára bármikor hozzáférhetőek, vagy legalábbis az
auditorok hozzáférhetnek az ilyen adatokhoz. Az ügyészek és a nyomozók nagyon
fontos eszköze az Európai Nyomozási Határozat, amelynek köszönhetően az Európai
Unió egyik országa tájékoztatást és dokumentumokat kérhet egy másik tagállamtól.

12. Gyakorlati problémák
A gyakorlatban előforduló fő probléma az, hogy sok esetben olyan kérdések merülnek
fel, amelyeket csak a közigazgatási bíróságok oldhatnak meg, mivel ezek főként közigazgatási jogon alapuló problémák. Viszont vagy a magánszemély nem fellebbezett a
közigazgatási bírósághoz, vagy fellebbezett ugyan, de még nem kapta meg a végleges
bírósági döntést.

13. Következtetés
A héacsalás 1997 óta büntetendő Görögországban. Az adókijátszás jelenségével szembeni hatékony küzdelem érdekében a szankciók nagyon szigorúak. Görögország részt
vesz az adókijátszás elleni küzdelemre irányuló nemzetközi és európai erőfeszítésekben, és átülteti az európai irányelveket nemzeti jogszabályaiba. A különleges hatáskörű ügyészek, nyomozók, rendőri egységek és független hatóságok minden bizonnyal
segítik az igazságszolgáltatási rendszert a héacsalás elleni küzdelemben.
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Magyarország
A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS (ÁFACSALÁS) ELLENI
KÜZDELEM ELMÉLETI ALAPJAI MAGYARORSZÁGON
Dr. Jacsó Judit * – Dr. Udvarhelyi Bence**

1. Bevezető gondolatok
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelemről szóló irányelv (a továbbiakban: PIF irányelv)1 fontos előrelépést jelent a héacsalás elleni küzdelem területén, hiszen az irányelv – meghatározott feltételek teljesülése esetén – a héacsalást a szűkebb értelemben vett uniós csalás fogalmi körébe vonta. Az uniós jogalkotó
felismerte, hogy a héacsalás súlyosabb formái – így különösen a körhintacsalás,
az ún. „eltűnt/hiányzó kereskedő” („missing trader”) közbeiktatásával megvalósuló
esetek – kiemelt veszélyforrást jelentenek az Európai Unió (a továbbiakban: EU)
közös héarendszerére,2 ezáltal az Unió költségvetésére és így a pénzügyi érdekeinek
védelmére is.3 A Bizottság a PIF irányelv jogalkotási folyamata során határozottan
állást foglalt e kérdésben. Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatára hivatkozva a hozzáadottérték-adót expressis verbis az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi
védelméről szóló 2012. évi irányelvjavaslat hatálya alá – azaz az uniós csalás fogalmi körébe – vonta.4 Végül politikai kompromisszum eredményeként, a héaalapú
saját forrásokból származó bevételeket illetően a PIF irányelv kizárólag a közös
héarendszer sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmények eseteire terjed ki. A közös
héarendszer sérelmére elkövetett bűncselekmények abban az esetben tekintendők
súlyosnak, ha a héacsaláshoz kapcsolódó tevékenységek vagy mulasztások az Unió
két vagy több tagállamának területéhez kapcsolódnak, és legalább 10 000 000 euró
összegű teljes kárt okoznak.5

*

Habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről 3. cikk (2) bek. c) pontja.
2
Vö.: A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.
3
PIF irányelv preambulum 4. pontja.
4
Lásd: Az Európai Bizottság javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Unió pénzügyi érdekeit
érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről [COM(2012) 363 final, Brüsszel, 2012. július 11.],
a hivatkozott bírósági ítélet: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-539/09. Európai Bizottság kontra Németországi
Szövetségi Köztársaság ítélet, ECLI:EU:C:2011:733.
5
PIF irányelv 2. cikk (2) bek.
**
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Magyarországon a pénzügyi büntetőjog reformjára a Büntető Törvénykönyv 2011.
évi módosításával6 került sor. 2012. január 1-jétől a költségvetés komplex védelmét
célul tűző új koncepció került bevezetésre, amely megoldást – a PIF irányelvhez hasonlóan – a költségvetés bevételi és kiadási oldalának egységes szabályozása jellemzi.7 A 2012. évi hatályos magyar büntetőkódex (a továbbiakban: Btk.)8 kisebb módosítással lényegében átvette a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978-as Btk.) vonatkozó rendelkezéseit, de a közös jogi tárgyra
tekintettel önálló fejezetben kerül szabályozásra a költségvetést károsító valamennyi
bűncselekmény.9 A héacsalással (áfacsalással) szembeni büntető anyagi jogi védelem
hazánkban így a költségvetési csalás törvényi tényállásán keresztül valósul meg. Jelen
tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a magyar szabályozás mennyiben felel meg a
PIF irányelvben megfogalmazott elvárásoknak.

2. Az adócsalás szabályozási modelljei Európában
A Dannecker és Jansen10 által végzett kutatás eredményei alapján a nemzeti adóbüntetőjogi szabályozásokat alapvetően három csoportba sorolhatjuk:
a) Az átfogó szabályozási modellt alkalmazó országokban valamennyi adónemre
vonatkozó egységes büntetőjogi tényállást találunk, amely a nemzeti adóbevételek
mellett meghatározott uniós bevételi források védelmét is szolgálja (pl. Németország).
b) A differenciált rendszert követő országokban alapvető különbséget tesznek az
adókijátszás és annak súlyosabb formája (adócsalás) között, amelynek elkövetése „kriminális többletenergiát” feltételez (pl. fiktív számlák, ügyletek felhasználásával történő elkövetés). E megoldást vezette be például Ausztria a Pénzügyi Büntetőtörvény
(Finanzstrafgesetz – FinStrG) 2010. évi reformjával.
c) A harmadik csoportba sorolható országokban a különböző adójogszabályokban
találhatóak speciális büntetőjogi rendelkezések.
A hatályos magyar szabályozási koncepció alapvetően az átfogó szabályozási modellt követő országok csoportjába sorolható. A költségvetést fókuszba állító egységes
szemlélet azonban nagymértékben eltér más tagállamok megoldásától, így annak – véleményünk szerint – önálló kezelése indokolt.11

6
2011. évi LXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról.
7
A PIF irányelv meghatározta „az Unió pénzügyi érdekei” legáldefinícióját, amely szerint e fogalom alá tartozik
a) egyrészt az Unió költségvetéséből;
b) másrészt a Szerződések alapján létrehozott uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek költségvetései, vagy az általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt vagy ellenőrzött költségvetésekből finanszírozott, szerzett vagy
azoknak járó valamennyi bevétel, kiadás és vagyoni eszköz [vö. PIF irányelv 1. cikk (1) bek. a) pont].
8
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
9
XXXIX. Fejezet: a Költségvetést károsító bűncselekmények.
10
Dannecker–Jansen 2007, 15–93; Dannecker 2015, 373–439; Jacsó 2015, 187–189; Jacsó 2017a, 135–137.
11
Lásd részletesen: Jacsó 2017a, 136–137.
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3. A költségvetési csalás (áfacsalás) elleni fellépés Magyarországon
3.1. A komplex eszközrendszer egyes elemeiről
Ha a héacsalás elleni küzdelem eszközeit kívánjuk elemezni, különbséget tehetünk
adminisztratív és büntetőjogi intézkedések között. Jelen tanulmányban a büntetőjogi,
azon belül is a büntető anyagi jogi eszközökre fókuszálunk, de a másik terület vonatkozásában ki kell emelnünk, hogy az elmúlt években Magyarországon az adórendszert
érintően jelentős reformok bevezetésére került sor.12
Az állami adóhatósági és vámhatósági feladatok hatékonyabb ellátására, a költségvetési bevételek integrált szervezet általi biztosítására, valamint a pénzügyi bűncselekményeket eredményesen felderítő bűnügyi szervezetrendszer kialakítása érdekében 2011. január 1. napján felállításra került egy új központi költségvetési szerv,
az Nemzeti Adó- és Vámhivatal.13 2017-ben elfogadták az adózás rendjéről szóló új
törvényt.14 Már ezt megelőzően 2015-től meghatározott adóalanyok jogszabályban felsorolt
tevékenységének végzésére előírták a kizárólag pénztárgéppel történő nyugtaadási, valamint
a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatási kötelezettséget (online

pénztárgép-rendszer).15 Továbbá fontos megemlíteni a tanulmány tárgya szempontjából az ún. Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszert (rövidítve: EKÁER).
A héacsalással kapcsolatban ez utóbbi különös jelentőséggel bír, mivel célja a gazdasági szereplők piaci pozícióinak megerősítése, az áruforgalom átláthatóbbá tétele, az
emberi egészséget gyakran veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos csalások megszüntetése; végül, de nem utolsósorban az adóelkerülés megszüntetése. A rendszer
használatával nyomon követhető az áruk tényleges útvonala, valamint a szállítással
kapcsolatos adatok is elérhetőek (az áru, annak mennyisége, a címzett, feladó, a jármű
nyilvántartási száma stb.). A szállítás megkezdése előtt az adatokat a központi elektronikus

rendszerben kell regisztrálni.16

3.2. A költségvetés büntetőjogi védelme Magyarországon
3.2.1. Szabályozási előzmények
Magyarországnak az Európai Közösségek pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének
feltételeit már az uniós csatlakozás előtt meg kellett teremtenie. Az Európai Közösségek

A büntetőjogon kívüli intézkedésekről lásd bővebben: Jacsó 2017b, 1330–1332.
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról.
14
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről.
15
Lásd: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény [260. cikk (1) bek. c) és h)–e) pont] felhatalmazása alapján kiadott: 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített
adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról.
16
Lásd: https://ekaer.nav.gov.hu (2018. 10. 20.)
12
13
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pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: PIF egyezmény)17
és a kiegészítő jegyzőkönyvek18 ugyanis azon uniós dokumentumok közé tartoztak,
amelyeket minden csatlakozás előtt álló tagállamnak kötelező volt átvennie. Ezt az is
indokolta, hogy a tagjelölt országok számára több olyan előcsatlakozási pénzalap állt
rendelkezésre, amelyeken keresztül a közösségi költségvetést meg lehetett károsítani.19 Bár Magyarország a PIF egyezményt formálisan csak 2009-ben ratifikálta,20 az
egyezménynek való megfelelés érdekében a 2002. április 1-jén hatályba lépett 2001.
évi CXXI. törvény az 1978. évi Btk. gazdasági bűncselekményeket szabályozó XVII.
fejezetébe illesztette az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése elnevezésű
bűncselekményt.
A magyar jogalkotó tehát – számos más uniós tagállammal ellentétben – nem a meglévő bűncselekményi tényállások módosításával próbált eleget tenni jogharmonizációs
kötelezettségének, hanem új, különálló büntetőjogi tényállást alkotott. Ez ugyanakkor azzal a következménnyel járt, hogy 2012-ig a magyar és uniós költségvetést sértő
cselekmények eltérő bűncselekményként minősültek. Az 1978-as Btk. rendelkezései
alapján a hazai költségvetés védelmét az adócsalás,21 a munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás,22 a jövedékkel visszaélés,23 a csempészet24 és jogosulatlan gazdasági előny megszerzése25 tényállásai, míg az uniós költségvetés védelmét az Európai
Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése26 bűncselekmény volt hivatott biztosítani.
A megkülönböztetés azonban számos gyakorlati problémát idézett elő.27
A 2012. január 1-jén hatályba lépett 2011. évi LXIII. törvény a költségvetés védelmét célzó bűncselekményeket (adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett
adócsalás, jövedékkel visszaélés, csempészet, áfacsalás, jogosulatlan gazdasági előny
megszerzése, az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése) egy bűncselekmény, a költségvetési csalás tényállása alá vonta.28

17
A Tanács jogi aktusa (1995. július 26.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény
létrehozásáról.
18
A Tanács jogi aktusa (1996. szeptember 27.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
egyezményhez csatolt jegyzőkönyv létrehozásáról, a Tanács jogi aktusa (1996. november 29.) az Európai Unióról szóló
szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai
Közösségek Bírósága által, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról, a
Tanács jogi aktusa (1997. június 19.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény második jegyzőkönyve szövegének kidolgozásáról.
19
Lásd: Madai 2010, 97.
20
2009. évi CLIX. törvény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról
szóló Szerződés 35. cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről.
21
Korábbi Btk. 310. §.
22
Korábbi Btk. 310/A. §.
23
Korábbi Btk. 311. §.
24
Korábbi Btk. 312. §.
25
Korábbi Btk. 288. §.
26
Korábbi Btk. 314. §.
27
Bővebben lásd: Halász 2006, 632–633; Láris 2011, 29–30; Madai 2010, 99–102; Molnár 2009, 213; Miskolczi
2007, 33–35; Udvarhelyi 2014a, 177–179.
28
Korábbi Btk. 310. §.
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A költségvetési csalás törvényi tényállásában a 2013. július 1. napján hatályba lépett negyedik büntetőkódex lényegi változást nem hozott. A költségvetési csalás tényállásába azonban új elkövetési magatartásként beiktatta a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, vagy a költségvetésből származó pénzeszköz vonatkozásában „a
valótlan tartalmú nyilatkozat tételét”. A jogalkotó ezzel a megfogalmazással kívánta
egyértelművé tenni, hogy az adóbevallás vagy beszámolási kötelezettség elektronikus
formában történő teljesítése során tanúsított megtévesztő magatartás is a tényállás hatálya alá tartozik.29
A költségvetést károsító bűncselekmények a Btk. XXXIX. fejezetében találhatóak.
A költségvetés elleni bűncselekmények fogalmába az alábbi négy törvényi tényállás
tartozik:
a) a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés;30
b) a költségvetési csalás;31
c) a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása;32
d) a jövedékkel visszaélés elősegítése.33

3.2.2. Költségvetési csalás
A 2011. évi pénzügyi büntetőjog új szabályozásával a jogalkotó az alábbi célokat kívánta elérni:
– költségvetés fokozottabb és összehangoltabb védelmének megteremtése,
– a kiskapuk és visszaélési lehetőségek kiiktatása,
– Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűncselekmény kapcsán felmerülő értelmezési problémák megszüntetése,
– valamint a korábbi kényszerhalmazatok megszüntetése34,
– a költségvetés bevételi és kiadási oldalának egységes, valamint az uniós és hazai
költségvetés azonos védelmének megteremtése.
A jogalkotó ezen célok elérése érdekében a büntetőjogi védelem középpontjába
magát a költségvetést állította. Ez a szabályozási koncepció teljes mértékben megfelel
az Európai Unió elvárásának, amely a PIF egyezményben, valamint a PIF irányelvben is megfogalmazásra került.35 Mindez összhangban áll Magyarország Alaptörvénye

Lásd: 2012. évi Btk. indokolása, a 396. §-hoz fűzött indokolás.
Btk. 395. §.
31
Btk. 396. §.
32
Btk. 397. §.
33
Btk. 398. §.
34
A gyakorlatban a legnagyobb problémát az adócsalás (áfacsalás) és a csalás elhatárolása jelentette. 2006-ban a
Legfelsőbb Bíróságnak egy jogegységi határozata is született az elhatárolási kérdések tárgyában. Bővebben lásd: Tóth
2002, 83; Molnár 2011, 196–201.
35
Udvarhelyi 2014a, 170–188; Udvarhelyi 2014b, 530–547; Jacsó 2017c, 53–57.
29
30
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(a továbbiakban: Alaptörvény) közpénzekkel kapcsolatos rendelkezéseivel.36 A Btk.ban található legáldefiníció szerint „költségvetésen az államháztartás alrendszereinek
költségvetését – ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és
az elkülönített állami pénzalapokat –, a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt
költségvetést, valamint az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. Költségvetésből származó pénzeszköz vonatkozásában elkövetett
bűncselekmény tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a külföldi állam által
vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell”.37
Az EU költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási oldala a legáldefiníció
alapján a költségvetési csalás körébe tartozik. A magyar szabályozás nemcsak az Európai Unió által vagy nevében más tagállamok által kezelt költségvetést, hanem – a
kiadási oldal tekintetében – bármely más külföldi állam – így más uniós tagállamok
– költségvetését is védelemben részesíti.
1.táblázat. A költségvetési csalás tényállása a Btk.-ban

1. alapeset
(6) bek.
2. alapeset
(7) bek.
3. alapeset

Költségvetési csalás (396. §)
(1) bek. a)–c)
(2)–(5) bek.
(8) bek.
Szűkebb
Minősítő
Korlátlan
értelemben vett
körülmények
enyhítésre
költségvetési csalás
vonatkozó

szabály

Jövedéki termékre
elkövetett
költségvetési csalás
„Adminisztratív”
költségvetési csalás

–

(9) bek.

Értelmező
rendelkezések:
– költségvetés
– vagyoni hátrány

–

Forrás: Jacsó 2017d, 227

A tényállás három alapesetben szabályozza a költségvetést károsító cselekményeket:
eszerint különbséget tehetünk a szűkebb értelemben vett költségvetési csalás,38 a jövedéki termékre elkövetett költségvetési csalás, valamint a költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolási, számadási és tájékoztatási kötelezettség
megszegése (adminisztratív költségvetési csalás) között.39

36
Az Alaptörvény alapvetései között található O) cikk alapján „Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.” Látható, hogy az állam adókivetési
jogát megalapozó rendelkezésben a hangsúly a közterhekről az állami feladatokhoz való hozzájárulásra tevődött át, így
az a korábbi szabályozáshoz képest sokkal tágabb tartalommal bír. A rendelkezés középpontjában az állam működőképességének egésze áll. Lásd részletesen: Jacsó 2017d, 282; Erdős 2011, 46.
37
Btk. 396. § (9) bek. a) pontja.
38
KARSAI 2013, 833; SÁNTHA 2019, 70–71.
39
Bővebben lásd: UDVARHELYI 2019, 18–22.
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3.2.3. A szűkebb értelemben vett költségvetési csalás
A költségvetési csalás első alapesetét az követi el, aki
a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó
pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú
nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,
b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy
c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ
fel,
és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz. A bűncselekmény alapesetben vétségnek minősül, amely miatt az elkövető két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.40
A PIF irányelv a héaalapú saját forrásokból származó bevételek vonatkozásában a
határokon átnyúló csalárd rendszerek keretében elkövetett alábbi magatartásokat (tevékenység vagy mulasztás) nevesíti:
– olyan hamis, helytelen vagy hiányos, héával kapcsolatos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy benyújtása, amelyek következménye az uniós költségvetési források csökkenése;
– héával kapcsolatos információk elhallgatása és ezzel konkrét kötelezettség megszegése, az előbbiekkel megegyező következményekkel; vagy
– héával kapcsolatos helyes nyilatkozatok benyújtása a nemfizetés csalárd elfedésének vagy a héa-visszatérítési jog jogtalan keletkeztetésének céljával.41
Ha a PIF irányelv rendelkezéseit megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy azzal a
magyar szabályozás többnyire összhangban van.
A költségvetési csalás első alapesete materiális deliktum, tehát a bűncselekmény
megállapításának feltétele az eredmény, azaz a tényállásszerű elkövetési magatartás tanúsításával egy vagy több költségvetésnek okozott vagyoni hátrány. A Btk. e rendelkezése szintén összhangban van a PIF irányelvvel, amely akkor rendeli büntetni az uniós
csalást, amennyiben az elkövető cselekménye az Unió költségvetéséből származó vagy
az Unió kezelésében levő, illetve az Unió nevében kezelt költségvetésekből biztosított
pénzeszközök vagy vagyoni eszközök hűtlen kezelését vagy jogellenes visszatartását,
illetve az uniós költségvetési források, vagy az Unió kezelésében levő, illetve az Unió
nevében kezelt költségvetési források jogellenes csökkenését eredményezi.
A vagyoni hátrány fogalmát a Btk. értelmező rendelkezési között találjuk, amely
szerint a Btk. eltérő rendelkezése hiányában vagyoni hátrány a vagyonban okozott kár42
és az elmaradt vagyoni előny.43 A költségvetési csalás törvényi tényállásában található
egy speciális rendelkezés, amely kiegészíti az előbbi fogalmat. E szerint vagyoni hátrány alatt kell érteni „a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése

Btk. 396. § (1) bek.
PIF irányelv 3. cikk (2) bek. d) pontja.
42
Azaz bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés [Btk. 459. § (1) bek. 16. pontja]
43
Btk. 459. § (1) bek. 17. pontja.
40
41
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miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe
vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.”44
Fontos hangsúlyozni, hogy a pénzeszköznek nem kell egy bizonyos költségvetésből
származnia és a befizetési kötelezettségek sem feltétlenül egy költségvetés tekintetében
terhelik a befizetőt. A jogalkotó az eredmény megfogalmazásával a költségvetés több
alrendszerének okozott vagyoni hátrány esetében törvényi egységet teremtett (ezzel:
„egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz”). A vagyoni hátránynak az elkövetési magatartással okozati összefüggésben kell létrejönnie. Nincs jelentősége tehát
annak, hogy a cselekmény hány költségvetésnek, a költségvetés bevételi vagy kiadási
oldalának sérelmével jár, illetve hogy mely költségvetésnek (az államháztartás mely
alrendszerének, vagy nemzetközi szervezetnek) okoz vagyoni hátrányt az elkövető.
Egységteremtő ereje van továbbá a vagyoni hátrány eredményként történő meghatározásának is, hiszen a vagyoni hátrány fogalma felöleli nemcsak az állami költségvetésnek okozott kárt, azaz a bekövetkezett értékcsökkenést, hanem az elmaradt hasznot is.45
A korábbi szabályozás alapján a bírói gyakorlat halmazatot állapított meg az adócsalás és a csalás között, ha az elkövető egyetlen magatartással (hamis száma beállítása)
csökkentette az adóbevételt és vissza is igényelt adót.46
A PIF irányelvhez hasonlóan a költségvetési csalás mindhárom fordulata kizárólag szándékosan valósítható meg, a gondatlan elkövetés nem büntetendő. Az elkövető
tudatának az elkövetési magatartásokon kívül az eredményt is át kell fognia, amelyet
kíván vagy legalábbis közömbös iránta.47
A Btk. rendelkezései értelmében a büntetés mértéke a költségvetési csalással okozott vagyoni hátrány nagyságától függ.48 Ha a vagyoni hátrány 100 000 Ft vagy annál
kevesebb, a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértés (vámszabály megsértése) kerül megállapításra. 100 001 és 500 000 forint közötti vagyoni
hátrány esetén, a költségvetési csalás legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető. A büntetés legfeljebb három évig terjedő szabadságvesztés, ha a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz (500 001 – 5 000 000 Ft); 1–5 év közötti
szabadságvesztés, ha jelentős vagyoni hátrányt okoz (5 000 001 – 50 000 000 Ft); 2–8
év közötti szabadságvesztés, ha különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz (50 000 001
– 500 000 000 Ft); és a legsúlyosabb esetben, ha különösen jelentős vagyoni hátrányt
okoz (több mint 500 000 000 Ft), a büntetés 5–10 év közötti szabadságvesztés. A költségvetési csalás minősítő körülménye a bűnszövetségben vagy üzletszerűen történő
elkövetés.
A PIF irányelv 7. cikke szabályozza a természetes személyekkel szemben kiszabható szankciókat. A tagállamoknak kötelezettsége, hogy a PIF irányelvben meghatározott bűncselekmények hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal

Btk. 396. § (9) bek. b) pontja.
MISKOLCI 2013, 29–31.
46
A felmerülő halmazati kérdésekről lásd az 1/2006. sz. Büntető jogegységi határozatot.
47
GULA 2013, 607.
48
Az egyes kategóriák a magyar Btk. Záró részében található értelmező rendelkezések között kerülnek meghatározásra.
44
45
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legyenek büntetendők, ezen túl a szabadságvesztés büntetéssel fenyegetést írja elő a
PIF irányelv. A PIF irányelv az uniós csalás eredményeként – nem a vagyoni hátrány,
hanem – a kár fogalmát alkalmazza. Amennyiben az okozott kár (előny) jelentős mértékű (azaz annak mértéke meghaladja a 100 000 eurót), akkor a maximális büntetés
négy év szabadságvesztés. A tagállamok a legalább négy év szabadságvesztéssel járó
maximális büntetést a nemzeti joguk által meghatározott egyéb súlyos körülmények
fennállása esetén is előírhatják. A PIF irányelv továbbá megengedi a 10 000 eurónál
kisebb kárt okozó (kisebb előnyt eredményező) bűncselekmények esetén a tagállamok
számára a büntetőjogi szankcióktól eltérő szankció alkalmazását.
Megállapíthatjuk, hogy a magyar Btk. vonatkozó rendelkezései ezen kritériumoknak megfelelnek. A hazai jogalkotó élt azzal a felhatalmazással, hogy az összeghatáron
felül további minősítő körülményeket határozzon meg a súlyosabb jogkövetkezmény
alkalmazására.
Fontos megjegyezni, hogy a költségvetési csalás első és második alapesetére vonatkozóan a Btk. szabályozza a büntetés korlátlan enyhítésének lehetőségét is, aminek
feltétele, hogy az elkövető az okozott vagyoni hátrányt a vádirat benyújtásáig megtérítse. E szabály a vagyoni hátrány összegére tekintet nélkül alkalmazható, de kizárt,
ha a bűncselekményt bűnszövetségben vagy különös visszaesőként követik el.49 Ehhez
hasonló lehetőséget nem szabályoz a PIF irányelv. Más tagállamok büntető törvénykönyvében azonban találhatunk arra példát, hogy „önfeljelentés” büntethetőségi akadályt jelent az adókijátszás/adócsalás esetén.50

3.2.4. Adminisztratív költségvetési csalás
Fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a költségvetésből származó támogatások, kifizetések felhasználása transzparens, átlátható módon történjen. A jogalkotó
ezért egy kisegítő jellegű tényállást51 alkotott, amely a költségvetésből már elnyert
pénzeszközök felhasználásával, a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek megszegését rendeli büntetni. A költségvetési csalás
ezen alapesete kizárólag a kiadási oldal, vagyis a költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában követhető el.
A tényállás elkövetési magatartásai a következők: a költségvetésből származó
pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, számadási, vagy az előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása vagy hiányos teljesítése, e kötelezettségek teljesítése
során valótlan tartalmú nyilatkozat tétele, illetve valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okirat felhasználása. A költségvetési csalás első alapesetével szemben ugyanakkor e tényállás immateriális bűncselekmény, eredményt nem tartalmaz, vagyis megvalósulásához nem szükséges az, hogy a költségvetésben vagyoni hátrány keletkezzen.

49
Btk. 396. § (8) bek. Különös visszaesés szempontjából hasonló bűncselekmény a költségvetést károsító valamennyi bűncselekmény. Vö. SÁNTHA 2019, 71.
50
Lásd a német szabályozásról: JACSÓ 2014, 273–293.
51
Lásd: MISKOLCZI 2013, 39.
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E tekintetben tehát a Btk. a PIF irányelv elvárásaihoz és a költségvetési csalás egyéb
alakzataihoz képest előrehozott védelmet teremt.52
A költségvetési csalás ezen alapesetének alanya bárki lehet, akit a törvényben meghatározott kötelezettségek valamelyike terhel. E bűncselekmény is csak szándékos
elkövetés esetén büntetendő, az egyenes és az eshetőleges szándék egyaránt tényállásszerű. Az elkövetőnek tisztában kell lennie az őt terhelő elszámolási, számadási, és
tájékoztatási kötelezettséggel, illetve azzal, hogy az általa tett nyilatkozat valótlan, a
felhasznált okirat valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított.53 A büntetési tétel három
évig terjedő szabadságvesztés.

3.2.5. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési
kötelezettség elmulasztása
A magyar Btk. a gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója speciális felelősségéről is rendelkezik. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 2012. január 1.
előtt kizárólag az Európai Közösségek költségvetése vonatkozásában volt büntetendő.54
E bűncselekmény hatálya immár a költségvetési csalás valamennyi esetére, és ezáltal
valamennyi költségvetésre kiterjed. Megszűnt viszont az új szabályozásban a vezetői felelősség gondatlan alakzata, azzal az indokkal, hogy ez a magyar büntetőjog dogmatikai
rendszerével nem volt összeegyeztethető, és azt a joggyakorlat sem tudta megteremteni.
A Btk. rendelkezései értelmében a bűncselekmény akkor valósul meg, ha gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítését elmulasztja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a költségvetési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a
gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövesse.55 E speciális felelősségi alakzat
megteremtésének célja az volt, hogy megfelelő ellenőrzési és felügyeleti rendszer kiépítésére ösztönözze a vezetőket a költségvetési csalás megakadályozása érdekében.56

4. Záró gondolatok
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a magyar büntetőjog megfelelő védelmet biztosít a nemzeti és az uniós költségvetésnek. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek
védelmét érintően a magyar jogalkotó teljesítette az uniós tagságból fakadó jogharmonizációs kötelezettségét. A magyar szabályozás megfelel a PIF irányelv rendelkezéseinek. Néhány különbségen kívül, amelyek többnyire a magyar jogi nyelvre vezethetők
vissza, az uniós csalás és a költségvetési csalás definíciója megfeleltethető egymásnak,
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sőt megállapíthatjuk, hogy a magyar Btk. szankciói még szigorúbbak, a PIF irányelv által elvárt mértéktől is fokozottabb védelemben részesítik az uniós költségvetést.
A magyar büntetőjog – a költségvetési csalás tényállásán keresztül – nemcsak az hazai
költségvetést, hanem az Európai Unió, továbbá a kiadási oldal tekintetében más országok (így az Unió tagállamai) pénzügyi érdekeit is azonos módon védi, így a „magyar
modell” más országok számára is példaként szolgálhat.
Az Európai Unió pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása érdekében
ugyanakkor egységes jogalkalmazói gyakorlatra is szükség lenne. E vonatkozásban
a nemrég felállított Európai Ügyészség57 hatékony eszköz lehet, ennek eredményeit
azonban csak a jövőben tudjuk megállapítani.
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AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉRE VONATKOZÓ MAGYAR SZABÁLYOZÁS,
A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS ELLENI FELLÉPÉS AZ
ÜGYÉSZSÉGI GYAKORLATBAN
Prof. Dr. Polt Péter *

1. Egy érdekes jogeset…
Egy nagy webáruház mögött álló cég egyes árucikkeket több fiktív cégen keresztül
szerzett be. Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) másik tagállamaiból az árut strómanok nevén lévő úgynevezett „missing trader”, vagyis eltűnő kereskedőként említhető cégek nevére hozta be az ország területére, majd több további cégen keresztül végül
az értékesítő részére adta el olyan módon, hogy a Közösség más tagállama területéről
származó és belföldön értékesített áru után az általános forgalmi adót a belföldi értékesítési láncban színleg részt vevő egyik társaság sem vallotta be, illetve fizette meg.
Ebben az ügyben bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bűntette miatt járt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV). Az ügyben összesen 6 elkülönült, azonban egymással is számlázási kapcsolatban álló bűnszervezet adóelkerülő tevékenységét vizsgálja a nyomozóhatóság.
A NAV a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-Visszaszerzési
Hivatalával együtt az ügyben akciót hajtott végre, amelynek során a tárgyi bizonyítási
eszközök felkutatása és biztosítása érdekében mintegy 230 helyszínen összehangolt
házkutatásokat tartott és lefoglalásokat foganatosított, a költségvetést ért vagyoni hátrány biztosítása érdekében vagyonjogi kényszerintézkedéseket hajtott végre, valamint
őrizetbe vette a bűnszervezet két vezetőjét. A cselekmény elkövetése folytán – a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a költségvetést összesen mintegy 4,5 milliárd
forint vagyoni hátrány érte általános forgalmi adónemben. A bíróság a vagyonelkobzás
biztosítása érdekében zár alá vételt rendelt el. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

2. A költségvetés védelme
A fenti jogesetnek több olyan eleme van, amely segít rávilágítani, hogy milyen körben
értelmezhető a pénzügyi érdekek védelmére vonatkozó szabályozás, és mik azok az
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akadályok, amelyek a jogalkalmazás során felmerülnek. A továbbiakban először az
anyagi jogi szabály kialakulásának és tartalmának kérdéseire térek ki, majd a hazai
jogalkalmazás két talán legfontosabb csomópontját emelem ki: az áfa kérdését és a
bizonyítás során felmerülő egyes problémákat, végezetül pedig – mivel részben közösségi természetű cselekményekről van szó – az EU, és ezen belül az Európai Csalás
Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) szerepét.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal a hazai és az európai költségvetések
jelentősen közeledtek egymáshoz. Nemcsak a tervezési fázist értem ez alatt, hanem a
mindkettőre kiterjedő jogi védelmet is, amely immár a magyar Alaptörvényben is részletes szabályozást kapott a 36. cikktől. A pénzügyi alkotmányosság azonban nemcsak
az alkotmányjog, hanem nagyrészt a közigazgatás és az adójog területét érinti. Végső
soron pedig kapcsolódik – ultima ratioként – a büntetőjoghoz, amely a legsúlyosabb
jogsértő cselekményekkel szemben alkalmazható. Ez a sokrétű védelmi rendszer egy
jogi és szervezeti mátrixot is jelent, amely hazai és uniós szervek hatásköreit és tevékenységét is tartalmazza: a költségvetés tervezésétől, az elfogadásán keresztül a végrehajtásáig és ellenőrzéséig. Ennek az összetett rendszernek most csak a büntetőjogi
eszközrendszeréről lesz szó hazai és uniós vonatkozásban egyaránt.
A költségvetési csalás törvényi tényállása elsődlegesen Magyarország államháztartásának és az Európai Unió költségvetésének zavartalan működését védi. A szabályozás
nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltó eleme, hogy a büntetőjogi védelem
kiterjed a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetésekre, valamint a
külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetésekre és pénzalapokra is.

3. A hazai jogalkotás folyamata és céljai
A költségvetési csalás törvényi tényállásának megalkotása a büntető jogszabályok átfogó reformjának egyik olyan eleme volt, amelyet a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) hatálybalépését megelőzően építettek be
a korábbi kódexbe.
A jogalkotó a korábban hatályos Büntető Törvénykönyv [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978-as Btk.)] keretei között a költségvetés sérelmére elkövetett, a Különös Részben több helyen egymástól elkülönült
önálló törvényi tényállásokat összevonta, majd ezt a szabályozási koncepciót lényegi
változtatás nélkül emelte át a 2013. július 1. napjától hatályos új Büntető Törvénykönyvbe is, amely jelenleg a 396. §-ba ütköző költségvetési csalás bűncselekményének tényállásában jelenik meg. A jogalkotói cél a központi és az uniós költségvetés
sérelmére elkövetett bűncselekményekkel szembeni védelem hatékonyságának a növelése volt, ezért a jogalkotó a bűncselekmény elkövetési tárgyát a lehető legáltalánosabb és legátfogóbb módon törekedett meghatározni.
Ez a szabályozási modell eltér a korábbitól, amelyben a magyar és az uniós költségvetés védelme külön tényállásokra tagozódott, amint a magyar költségvetés bevételi és
kiadási oldalának a védelme is. Ennek jegyében a magyar költségvetés részét képező
egyes bevételi formák, így például az adók és a jövedékek a Különös Részben szereplő
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több bűncselekmény elkövetési tárgyaként elkülönítetten szerepeltek. Ezek büntetőjogi védelme tényállásonként különféle módon meghatározott elkövetési magatartások büntetni rendelésén keresztül valósult meg. A költségvetés kiadási oldalának a
védelme szintén több különös részi tényállásra tagolódott. Ebben a körben utalok arra,
hogy a korábban hatályos jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének (1978-as Btk.
288. §) és az Európai Közösségek pénzügyi érdekei megsértésének a bűncselekménye (1978-as Btk. 314. §) más-más elkövetési magatartások meghatározásán keresztül
szolgált egymástól eltérő jogtárgyak, így a magyar és az uniós költségvetés által kezelt
kiadások rendjének védelmére.
A jogalkotó a költségvetési csalás 2012. január 1. napjától hatályos tényállásának
megalkotásakor arra törekedett, hogy a büntetőjogi védelem a magyar és az uniós költségvetést azonos és egységes tényállás keretein belül, mind a bevételi mind a kiadási
oldalon átfogó módon érintse, ennek jegyében a tényállás, így az elkövetési tárgyak és
az elkövetési magatartás körülírására is a legáltalánosabb módon került sor. A szabályozási modell részeként a jogalkotó a bűncselekmény eredményeként szereplő „vagyoni hátrány” tényállási eleméhez is kiterjesztő értelmezést fűzött, ami azonban a
költségvetési csalás szabályozásának csak a Btk. hatálybalépésével vált a részévé.
A költségvetési csalás bűncselekménye kilenc bűncselekmény összevonásával jött
létre. A bevételi oldalon az adócsalás, a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a visszaélés jövedékkel, a csempészet, az áfára elkövetett csalás, az EK pénzügyi érdekeinek megsértése és a csalás minden olyan esete immár ebbe a tényállásba
tartozik, amely a költségvetés sérelmével jár. A kiadási oldalon a korábbi jogosulatlan
gazdasági előny megszerzését, az EK pénzügyi érdekeinek megsértését, illetve a csalás minden olyan esetét egységesíti az új tényállás, amely a költségvetés sérelmével
járt.1

4. Gyakorlati tapasztalatok, az áfa szerepe
Nem véletlenül választottam a bevezető jogesetet példaként, hiszen annak tárgyával
azt is szemléltetni kívántam, hogy a jogalkalmazói gyakorlatban a költségvetési csalás bűncselekményének elkövetési tárgyaként a leggyakrabban az általános forgalmi
adóval találkozhatunk, amely az összes eset rendkívül nagy hányadát teszi ki. Ezért
amennyiben a költségvetési csalás bűncselekményének a gyakorlati kérdéseit vizsgáljuk, úgy ezzel a bűncselekménytípussal hangsúlyosan kell foglalkozni.
Az általános forgalmi adóra elkövetett bűncselekményekre a 1978-as Btk. szerinti adócsalás (310. §) és csalás (318. §) tényállása vonatkozott. Ezen tényállásoknak
gyakorlati jelentősége ma is érezhető, hiszen a Btk. 2. §-ának (2) bekezdése alapján
a költségvetési csalás új törvényi tényállása a 2012. január 1. napja előtt elkövetett
bűncselekményekre csak akkor alkalmazható, ha az az elkövetőre nézve kedvezőbb
megítélést eredményez. Megjegyzem, mindez számos minősítési kérdést is felvet.

1
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Az általános forgalmi adó a költségvetés bevételi vagy kiadási oldalának a részeként a költségvetési csalás elkövetési tárgyaként jöhet szóba attól függően, hogy be
nem vallott és fizetett, vagy visszaigényelt áfáról van szó.2 Ezt a cselekményt az való
sítja meg, aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből
származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan
tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja.
Az általános forgalmi adóra vonatkozó háttérszabályokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) tartalmazza. Az Áfa
tv. hatálya kiterjed a belföldön ellenérték fejében történt termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, a Közösségen belüli termékbeszerzésre és a termékimportra, amelyek után adót kell fizetni.3 Ezen ügylettípusok az általános forgalmi adóra elkövetett
bűncselekmények elkövetési magatartásaként egyaránt szóba jöhetnek. Ezek közül a
leggyakoribb a legelső eset, vagyis a belföldön történt termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, de a példabeli esetben Közösségen belüli termékimport utáni áfafizetési
kötelezettség elmulasztása is szerepelt.
Az Áfa tv. 138. §-ában írt általános szabály szerint általános forgalmi adót az fizet,
aki terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt. Az Áfa tv. 56. §-a szerint a fizetendő
adót a teljesítéskor kell megállapítani, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Eltérő szabályként az adófizetési kötelezettség a számlakibocsátással már abban az esetben
is beáll, ha teljesítés ahhoz kapcsolódóan nem történik [Áfa tv. 55. § (2) bek.]. Hasonló
módon adófizetésre kötelezett az is, aki a számlán áthárított adót tüntet fel [Áfa tv. 147.
§ (1) bek.].
Az Áfa tv. által meghatározott legáltalánosabb esetben, belföldön végbemenő ügyleteknél a számlakibocsátó a termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról kiállított
számlán történt felszámítással az általános forgalmi adót a számlabefogadóra hárítja
át, aki a bruttó érték részeként a számlakibocsátó részére megfizeti. Az adó kétszeri befizetésének és halmozódásának az elkerülése érdekében illeti meg a számlabefogadót
az adólevonási jog [Áfa tv. 119. § (1) bek.], amely akkor keletkezik, amikor a fizetendő
adót meg kell állapítani, vagyis legkorábban már a számlakibocsátáskor, ha az nem
esik egybe a teljesítéssel.
Az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót
[Áfa tv. 120. § a) pontja], amelyet másik adóalany termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása során rá áthárított. Ennek tárgyi feltétele az ügylet teljesítését tanúsító
számla [Áfa tv. 127. § (1) bek. a) pontja].

2
3

Lásd a Btk. 396. §-a (1) bekezdésének a) pontjában írt elkövetési alakzatot.
Áfa tv. 2. §.
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5. A bizonyítékok felhasználásának és értékelésének kérdése
A fentiek alapján megkülönböztethetünk tehát értékesítést és beszerzést terhelő, vagyis fizetendő és levonható általános forgalmi adót.4
A beszerzést terhelő általános forgalmi adó esetében az elkövetési magatartás lényege az adólevonási jog jogosulatlan gyakorlása, mely általában az úgynevezett „fiktív számlázással” valósul meg – mint az látható volt a bevezető jogesetben is.
A gyakorlatban az általános forgalmi adóra elkövetett bűncselekmények miatt indult nyomozások majdnem minden esetben az adóhatóság feljelentésére indulnak, melyeket adóellenőrzési eljárás előz meg. Ennek eredményeként az adóhatóság részéről
feljelentésre általában két esetben kerül sor. Egyrészt akkor, ha az adóigazgatási eljárás
eredménye alapján megállapítható, hogy az általános forgalmi adó visszaigénylése fiktív számlákon alapul. Másik esetben pedig akkor, ha az adóvizsgálat során a vizsgálat alá vont adózó az adólevonási jogának a gyakorlását az ügylet teljesítését igazoló
számlával nem tudja alátámasztani, ami az adóigazgatási eljárásban adóhiány megállapítására vezet.5 Fontos kiemelni, hogy a feljelentés önmagában csak gyanú megállapítását alapozza meg, a nyomozóhatóság eljárásában esetenként előforduló hiba, hogy
a megalapozott gyanú meglétét közvetlenül a feljelentés adataira alapozzák. Ezen gyakorlattal szemben a feljelentést megelőző adóvizsgálat anyaga okirati bizonyítékként
értékelhető [a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 76.
§ (2) bek.], egyebekben az adóigazgatási eljárás és annak eredménye a büntetőügyben
eljáró hatóságokat nem köti (Be. 10. §).6

6. A vagyoni jogokat korlátozó kényszerintézkedések kérdése
A költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőjogi védelem hatékonyságának a fokozása szükségszerűen felveti a költségvetés sérelmére
előállt kár megtérítésének fokozottabb igényét. A bűncselekményekből eredő gazdagodás elvonása a büntetőeljárás során kiemelt jelentőséggel bír, amit a Be.-ben szereplő vagyon-visszaszerzési eljárás 2013. július 1. napjától hatályos szabályainak a külön
eljárások keretében történő meghatározása is kifejez (a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 554/P–554/R. §).

4
Az Áfa tv. 153/A. §-ának (1) bekezdése alapján az adóalany a fizetendő adó összegéből levonhatja a rá áthárított,
előzetesen felszámított adó összegét, egy adott bevallási időszakra a kettő különbözete határozza meg a fizetendő adó
előjelét és mértékét. Amennyiben a különbözet pozitív, vagyis az adott bevallási időszakra vonatkozó értékesítést
terhelő adó összege meghaladja a beszerzést terhelőét, úgy az a különbözetre befizetési kötelezettséget keletkeztet.
Fordított esetben a negatív előjelű, beszerzést terhelő általános forgalmi adó többletet az adóalany az Áfa tv. alapján
visszaigényelheti, vagyis kérheti annak a kiutalását, illetőleg azt az adójogi elévülési időn belül az általánosforgalmiadó-fizetési vagy más adónemben fennálló adófizetési kötelezettségének a csökkentésére beszámíthatja.
5
Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pontja.
6
A Be. 75. §-ának (1) bekezdése alapján a büntetőügyben eljáró hatóságok a büntető anyagi és büntetőeljárási szabályok alkalmazása szempontjából jelentős tényekre a Be. 76. § (1) bekezdésében felsorolt eszközök alkalmazásával
önállóan folytatnak bizonyítást, melynek célja a Be. 164. § (1) bekezdésében írt büntetőeljárási feladatok teljesítése az
elkövető kilétének a felderítésével és a bizonyítékok összegyűjtésével.
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A költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekmények speciális jellegéből fakad,
hogy a gazdagodás elvonására irányuló büntető anyagi jogi szabályok alkalmazása
ebben a körben esetenként, egyes adónemekhez (pl. általános forgalmi adó) köthetően,
kisegítő-értelmező szabályokon alapul. A bírói gyakorlat a pénzügyi bűncselekmények
körében a bűnös eredetű gazdagodás elvonására vonatkozó szabályok alkalmazását
maga is külön jelleggel értelmezi,7 aminek indokául szolgál az is, hogy a büntetőeljárásokat általában megelőző adóigazgatási eljárás eredménye a büntető jogalkalmazásra is jelentős mértékben kihat. A jogállamisággal ellentétes olyan vagyonnak
az elvonása, amelynek tulajdonjoga kétségtelenül mást illet, így a polgári jogi igény
kielégítése a büntetőeljárás során a vagyonelkobzással szemben elsőbbséget élvez.8
Vagyonelkobzásnak csak olyan vagyonra van helye, amely polgári jogi igény kielégítésére nem szolgál [Btk. 74. § (5) bek. a) pontja].
A bűnös eredetű gazdagodás azonban speciális jellegű, hiszen jellemzően nemcsak
jogtalanul kiutalni kért adóban, jogtalanul igénybe vett költségvetési támogatásban,
hanem az adó jogosulatlan be nem vallásából és be nem fizetéséből eredően a vagyon
csökkenésének elmaradásában is megtestesülhet. Ez utóbbi esetben tényleges vagyonnövekmény nem keletkezik, így a bűncselekmény eredménye is negatív jellegű.
A vagyonelkobzás alapjaként a jogtalanul kiutalt adót, igénybe vett költségvetési
támogatást, illetve a meg nem fizetett adóból származó adóbevétel-kiesést kell érteni.9 Ez utóbbi jellemző esete, ha az általánosforgalmiadó-bevétel fiktív számla általános forgalmiadó-tartalmának levonásba állítása és elszámolása révén csökken, ami az
előbbiekben említettek szerint az érintett gazdálkodó szervezet oldalán megragadható
vagyongyarapodásban nem testesül meg.10
Korábban a NAV a büntetőeljárás során a sértetti jogok korlátozott gyakorlásával
az állam nevében polgári jogi igény érvényesítése iránt is fellépett. Ez azonban jelentősen megváltozott a 4/2015. Büntető jogegységi határozat elfogadásával, amely
egyértelműen kimondja, hogy ilyen bűncselekménnyel okozott kár megtérítése érdekében a NAV magánfélként polgári jogi igényt nem érvényesíthet. Ennek oka a
Kúria indokolásában, hogy a NAV a költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárásban nem minősül sértettnek, így magánfélként polgári jogi igényt nem
érvényesíthet, és ennek biztosítására zár alá vétel elrendelésére vonatkozó indítványt
sem terjeszthet elő.
A pénzügyi bűncselekmények esetében a polgári jogi igény érvényesítése, illetőleg
az adóhiány megfizetésére történő jogerős adóigazgatási kötelezés mellett a vagyonelkobzás általában csak kiegészítő jellegű. Mindez azonban csak abban az esetben igaz,
amennyiben a kényszerintézkedések alkalmazása az adóigazgatási eljárás alá vont, és
a pénzügyi bűncselekmény révén gazdagodó jogi személlyel szemben merül fel. A vaLásd a 95/2011. számú BK véleményt.
Lásd a vagyonelkobzásról szóló 69/2008. számú BK véleményt.
9
Lásd a 95/2011. számú BK vélemény III. pontját.
10
Ezen esetkört illetően a 2012. január 1. napjától hatályos büntető anyagi jogi szabályok, így a Btk. 396. § (9)
bekezdés b) pontja szerint vagyoni hátrány alatt a befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt a költségvetést ért bevételkiesést is érteni kell, ami ily módon a Btk. 74. § (2) bekezdése alapján önmagában megalapozza a jogtalan levonás
révén be nem fizetett adó összegére vonatkozóan vagyonelkobzás alkalmazását.
7
8
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gyonelkobzás ezzel szemben elsődleges és kötelező jelleggel alkalmazandó akkor, ha
a jogi személy felhasználásával elkövetett bűncselekmény révén természetes személy
gazdagodik.

7. Az EU költségvetésének speciális védelme
A bevezetőben említett jogeset egy további fontos problémára is rávilágít. Az áfa nemcsak a magyar központi költségvetés bevétele, hanem az EU saját forrása is egyúttal.
Így az áfabűncselekmények – köztük a példában említett bűncselekmény – nemcsak a
hazai, hanem az uniós költségvetést is sértik.11 A költségvetési csalás törvényi tényállásának a megalkotása a költségvetéseket azok hazai vagy uniós mivoltától függetlenül
egyedülálló módon egyenlő védelem alá helyezte.
A magyar ügyészség munkájában jelentős szerepet kap az Európai Unió költségvetésének és pénzügyi érdekeinek sérelmére elkövetett csalások elleni küzdelem is.
Az uniós jogban mára gyökeret vert fogalom – az unió pénzügyi érdekeinek védelme – az elsődleges joganyagból ered. Az Európai Unió régóta helyez nagy hangsúlyt
saját költségvetésének védelmére. Az Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének
első elemét 1995-ben vezették be az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: PIF egyezmény) és az azt kísérő jegyzőkönyvek elfogadásával. Az e területre vonatkozó általános uniós büntetőjogi intézkedések felölelik a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez
használt eszközök elkobzásának szabályait is. „E keretet a törvényes gazdaságra különösen káros tevékenységek – így a pénzmosás és a korrupció – elleni küzdelemre
vonatkozó általános uniós büntetőjogi intézkedések egészítik ki, amelyek – bár nem
kifejezetten az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányulnak – szintén hozzájárulnak azok védelméhez.”12
Különösen az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban:
EUMSz)13 tartalmaz több ponton is utalást a költségvetést érintő csalás cselekményére.
Először az EUMSz. 85. cikkében, az Eurojust feladatai között találunk utalást arra,
hogy e szervezet felépítése, működése, tevékenységi területe és feladatai között elsőként kiemelt „az illetékes nemzeti hatóságok által lefolytatandó nyomozások megindítása, illetve javaslattétel a nemzeti hatóságok által lefolytatandó bűnvádi eljárások
megindítására különösen az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában” [EUMSz. 85. cikk (1) bek. a) pont].
Az Unió pénzügyi érdekeit érintő illegális tevékenységek elleni küzdelem rendkívül sajátos szakpolitikai terület, amit az is jelez, hogy az EUMSz. pénzügyi rendelkezésekről szóló II. címében külön fejezetet szenteltek (6. fejezet) a csalás elleni
küzdelemre vonatkozó rendelkezéseknek. A 310. cikk (6) bekezdése szerint az Unió és

MISKOLCZI 2016, 1338.
Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről, COM(2012) 363 final, 2012/0193 (COD).
13
EUMSz. – TFEU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=HU
11

12
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a tagállamok a 325. cikk rendelkezéseivel összhangban küzdenek a csalás és az Unió
pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen.
Az EUMSz. 325. cikke kiemeli, hogy mind az Unió, mind a tagállamok „küzdenek a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység
ellen”. Olyan erős kifejezéseket használ, hogy a tagállamok és az EU szervei „elrettentenek” és „hathatós védelmet nyújtanak” és „azonos mértékű védelmet nyújtsanak a tagállamokban, valamint az Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban”.
A tagállamok pedig „az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik
ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek.”
Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott
küzdelemről szóló irányelv (a továbbiakban: PIF irányelv)14 az elsődleges jogból származó jogalap kérdésére is pontot tett. Végül az irányelv nem az EUMSz. 325. cikkére,
hanem a 83. cikk (2) bekezdésére hivatkozik jogalapként. Ezzel az EU egy gyengébb
szabályozás felé terelődött el, hiszen „amíg a 83. cikk (3) bekezdése csak minimumszabályok megállapítását teszi lehetővé a tagállamok számára az uniós jogalkotó által,
a 325. cikk (4) bekezdése ilyen restrikciót nem alkalmaz.”15
E jogalapot biztosító keretszabályok azonban továbbra is hangsúlyozzák, hogy az
Unió pénzügyi érdekeinek védelme egy olyan fontos és közös cél, hogy az ellen minden eszköz – még az utlima ratioként felfogott büntetőjog is – bevethető. Mivel az
Unió költségvetése az alapja az Unió gazdaság- és támogatáspolitikájának, és így az
integrációnak is, ezért a költségvetést támadó cselekmények végső soron az integrációt ássák alá.16 Ez az oka, hogy az Unió ilyen széles körű eszközrendszert használ.

8. Az OLAF szerepe
Az Unió további instrumentumai a fenti szabályokat bontják ki mind az anyagi és
eljárási jog, mind a szervezet tekintetében. Ez utóbbi esetében különösen fontos
megemlítenünk az OLAF-ot, az Európai Csalás Elleni Hivatalt (Office de Lutte Anti-Fraude).
A tagállami ügyészségekkel szoros kapcsolatot ápoló OLAF, már jogelődjének, az
UCLAF-nak (Unité de coordination de lutte anti-fraude) 1988-as létrejöttétől kezdve
folyamatosan bővítette hatásköreit. A harmincévnyi tapasztalatot felhalmozott tevékenységet ma az Európai Bizottság koordinálja.
A szervezet tevékenységének középpontjában az Unió pénzügyi érdekei állnak,
amelyet a 2. cikk úgy határoz meg, hogy az „az Európai Unió költségvetésének, az
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek költségvetésének, valamint az ezek

14
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
15
MISKOLCZI 2018, 60.
16
MISKOLCZI 2016, 1327.
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által irányított és ellenőrzött költségvetéseknek a hatálya alá tartozó bevételek, kiadások és eszközök”.17
Az OLAF-nak nincsenek büntetőjogi eszközei. Vizsgálatai „adminisztratív” jellegűek, azaz a Hivatal által végzett felügyeleti, ellenőrzési és egyéb intézkedések, amelyek nem befolyásolhatják a tagállamok illetékes hatóságainak a büntetőeljárás kezdeményezésére vonatkozó hatáskörét (2. cikk 4. pont).
A 883/2013/EU rendelet18 fenntartja a korábbi, 1073/1999/EK rendelet eljárási mechanizmusát, azaz a külső és belső vizsgálatok kettősségét. A 3. cikk szerinti külső
vizsgálatok során helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat folytat a tagállamokban,
míg a 4. cikkben meghatározott belső vizsgálatok során az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül folytat igazgatási vizsgálatokat. A szervezet
a vizsgálatokon kívül segítheti a tagállami hatóságok munkáját, közreműködik az általuk végzett közigazgatási vizsgálatokban, illetve összehangolja a több államot érintő
ügyeket.
A 883/2013/EU rendelet az OLAF kötelezettségévé teszi a kapcsolattartást és
együttműködést a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságokkal. Ennek szemléletes példája a magyar ügyészség és az OLAF között kötött együttműködési megállapodás,
amely ma is hatással van a két szervezet közös tevékenységére.
Az ügyészség szerepét az anyagi és eljárási, valamint nemzetközi szabályokon kívül egy belső szervezeti szabályozó is segíti. Az 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról
tartalmaz részletszabályokat az ügyészi munka további precizionálása érdekében.
Az OLAF 2012-től 2018 év elejéig összesen 36 igazságügyi ajánlást és 4 jelzést tett
a magyar Legfőbb Ügyészség felé, amely a saját igazgatási vizsgálatuk alapján bűncselekmény gyanújára utalt. Valamennyi olyan esetben, amikor az OLAF igazságügyi
ajánlással vagy jelzéssel fordult a Legfőbb Ügyészséghez, az ügyészség elrendelte a
nyomozást, illetve amennyiben már folyamatban volt a nyomozás, az OLAF ajánlását
a nyomozás irataihoz csatolták és abban értékelték.
Az OLAF-tól érkező ügyek többségében az OLAF valamilyen uniós támogatási
program, illetve uniós alapból származó támogatásra vonatkozó pályázat körében észlelt visszaélés miatt tett büntetőeljárás megindítására irányuló ajánlást, vagy bűncselekményre utaló jelzést.
A 2012. évet megelőzően az OLAF a 883/2013/EU rendelet 11. cikke szerinti
ajánlásokat nem tett, a külső vizsgálatot lezáró jelentéseit csak továbbította a magyar
igazságügyi hatóságoknak. A 2010. évben ilyen jelentést az ügyészség nem kapott, a
2011. évben egy esetben érkezett zárójelentés, amely alapján büntetőeljárást rendeltek
el, amely ügy vádemelést követően 2016. június 24. napján jogerős ítélettel zárult.
17
Az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról az Európai Parlament és Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU,
Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről tartalmaz szabályozást.
18
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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Így – a teljes időszakot tekintve – 2018-ig összesen 9 vádemelés nyomán eddig 2
marasztaló ítéletet hozott a bíróság. További 7 ügyben még nem született ítélet. 8 ügy
megszüntetéssel zárult. Az összes többi ügyben jelenleg is folyamatban van a nyo
mozás.
Az OLAF-ajánlások, -jelzések és -zárójelentés nyomán indult büntetőeljárások
ezen eredménye – a vádak és megszüntetések aránya – meghaladja az uniós átlagot.
A 2016. évi OLAF-jelentés szerint ugyanis az uniós átlag 44%, SAPARD ügyek nélkül
pedig 50%.
Az évek során szerzett gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy – természetesen sok
más tényező mellett – az OLAF (is) kiegészíti a tagállami igazságügyi szervek tevékenységét és így valóban hatékonyabb a fellépés a költségvetést sértő bűncselekmények ellen.

9. Következtetés
A fentiekben láttuk, hogy a magyar ügyészség számára mind a magyar, mind az Európai Uniós költségvetés védelmével kapcsolatos hatáskörök jelentős feladatot adnak.
Az Alaptörvény által markánsan kiemelt költségvetési védelem ultima ratio eszköze
a Büntető Törvénykönyv által szabályozott költségvetési csalás tényállása. Mivel az
anyagi szabályozás mára kellő jogi keretet nyújt, álláspontom szerint a közeljövőben
a költségvetés hatékonyabb védelméhez immáron az eljárási, és azon belül is a felderítési eszköztár fokozottabb kihasználásával jutunk közelebb.
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AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK VÉDELME,
A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS BÍRÓI GYAKORLATA
MAGYARORSZÁGON
Dr. Molnár Gábor Miklós *

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” (Márai Sándor)
„A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság.” (Buddha)
„Hova megyünk?
Nem tudom – mondta. Csak úgy megyünk.
De ez az út nem vezet sehová – mondtam neki.
Az nem számít.
Miért, mi számít? – kérdeztem kis szünet után.
Csak hogy rajta vagyunk.” (Bret Easton Ellis)

1. Bevezető gondolatok
Tanulmányom legfőbb célja egyrészt a bírói működés ars poeticájának, másrészről pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén az ítélkezés legfontosabb
kihívásainak és eredményeinek bemutatása.
A jelenlegi időszak jól szemlélteti büntetőjogász sorsunk legalapvetőbb kihívásait.
Ennek lényege, hogy valójában mindnyájan úton vagyunk. Honnan is, hová is? 1995ben került sor az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: PIF egyezmény)1 elfogadására, 2009-ben a PIF egyezmény
hazai ratifikálására,2 2012-ben a bizottság új irányelvjavaslatot dolgozott ki, és 2017ben pedig az 1371/2017 irányelv elfogadása után készülünk az irányelv átültetésére,
melynek határideje 2019.3 Közben Magyarországon zajlik a büntetőeljárás reformja
és az új Büntetőeljárási kódex (a továbbiakban: Be.)4 2018. július 1-jén lépett hatályba. Mindebből jól kirajzolódik, hogy úton vagyunk és folyamatosan készülnünk kell
az előttünk álló (tornyosuló) kihívásokra. Lassan hozzászokunk, hogy az egész életünk
egy nagy-nagy kihívás.

2. Az európai jog
A közösségi szintű védelem kialakítása érdekében 1995-ben az Európai Unió két jogi
aktust fogadott el: egy rendeletet és egy egyezményt.
a) A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről, amely a pénzügyi érdekeket sértő magatartások elleni fellépés közigazgatási jogi eszközeit határozta (és határozza) meg.
Bíró, tanácselnök, Kúria.
A Tanács jogi aktusa (1995. július 26.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény
létrehozásáról.
2
2009. évi CLIX. törvény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról
szóló Szerződés 35. cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről.
3
Az egyes hivatkozott dokumentumok pontos megjelölése alább megtörténik.
4
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.)
*
1
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b) Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. június 26-án elfogadott egyezmény (a továbbiakban: PIF egyezmény), amely a csalások elleni büntetőjogi fellépést tette lehetővé.5
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény elsődleges célja az egységes büntetőjogi fellépés volt. Ennek érdekében határozta meg az
Egyezmény a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás fogalmát.
A hatékony küzdelem további feltétele volt, hogy a tagállamok nyilvánítsák bűncselekménnyé a közösség pénzügyi érdekeit sértő csalást, és büntessék hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal. Előírta, hogy „súlyos csalások” (50 ezer euró
feletti károkozás) esetére a tagállamok kötelesek szabadságvesztést kilátásba helyezni.
Az Egyezményhez később csatolt három kiegészítő jegyzőkönyv további, a Közösség pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekményeket (aktív és passzív vesztegetés,
pénzmosás) határozott meg, rendelkezett az Európai Bíróság jogköréről, illetve a jogi
személyek felelősségre vonásának a megteremtéséről. Az Egyezmény és a kiegészítő
jegyzőkönyvek ratifikálása, majd alkalmazása több, (inkább) kevesebb sikerrel járt.
A 2009. december 1-jén hatályba lépő Lisszaboni Szerződés6 jelentősen megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek a védelmével kapcsolatos uniós hatáskört, amely
során megteremtette a szupranacionális büntetőjogi szabályozás kialakításának jogi
alapjait.
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz.)7 6. fejezete a Küzdelem a csalás ellen címet viseli. A 325. cikke szerint:
(1) Az Unió és a tagállamok küzdenek a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő
minden egyéb jogellenes tevékenység ellen az e cikknek megfelelően meghozandó
olyan intézkedésekkel, amelyeknek elrettentő hatásuk van, és hathatós védelmet nyújtanak a tagállamokban, valamint az Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban.
(2) A tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik
ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek.
(3) A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok összehangolják az Unió pénzügyi érdekeinek csalással szembeni védelmét célzó tevékenységüket. Ennek érdekében a Bizottsággal együtt megszervezik a megfelelő hatáskörrel
rendelkező hatóságaik közötti szoros és rendszeres együttműködést.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a
Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően meghozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások megelőzése és az azok elleni küzdelem terén a szükséges intézkedéseket azzal a céllal, hogy hathatós és azonos mértékű védelmet nyújtsanak a tagállamokban, valamint az Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban.

5
HL C 316., 1995. 11. 27. 49–57. Az egyezményt a francia nyelvű elnevezésének (Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes) rövidítése alapján PIF egyezménynek szokták nevezni.
6
A „Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról”, melyet 2007. december 13-án Lisszabonban írták alá. Az alapszerződések korábbi változatainak a módosításával az Európai Unió (EU) működését tette hatékonyabbá.
7
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés.
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A Lisszaboni Szerződés elfogadásával egyidejűleg ismét felmerült az igény az Unió
pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének újraszabályozása iránt, immár irányelvi
szinten.
A Bizottság, élve az EUMSz. 325. cikkében foglalt hatáskörével, 2012-ben egy
újabb irányelvjavaslatot dolgozott ki.8 2017. július 5-én az irányelv elfogadásra került.9 Közzététele után 20 nappal hatályba lépett.
Az PIF irányelv a PIF Egyezmény és a három kiegészítő jegyzőkönyv helyébe lép.
Rendelkezéseit a tagállamok 2019. július 6-tól kezdődően alkalmazzák. Addig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
Az Irányelv főbb rendelkezései a következők:
– tovább bővíti az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények körét,
– részletesebben és kiterjedtebb körben határozza meg a csalást,
– a csalás új differenciált fogalommeghatározása kiterjed a közbeszerzéshez kapcsolódó kiadások körében tanúsított visszaélésekre is,
– bünteti az irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekből származó vagyont érintő pénzmosást,
– szabályozza az aktív és passzív vesztegetést, valamint a hűtlen kezelést.
E felsorolásból is látható, hogy az Irányelv hazánknak is számtalan jogalkotási feladatot ad. Ilyen lehet például a hivatalos személy fogalmának kiterjesztése arra az
uniós pénzeszközök kezelésében részt vevő személyre (pl. vállalkozóra), aki bár nem
tölt be hivatalos tisztséget, de a tagállamokban vagy harmadik országokban megbízás
alapján olyan közfeladatot lát el, amely kiterjed az Unió pénzügyi érdekeinek kezelésére vagy az arra vonatkozó döntések meghozatalára [Irányelv 4. cikk. (4) bek. b)
pontja].
Ugyanakkor például a bűnszervezet kezelése a hazai jogrendszerben kifejezetten
előremutató, szankciója pedig kifejezetten erős.
Számunkra fontos az is, amiről bár nem tartalmaz szabályozást az Irányelv, de a
preambulumában a célok megfogalmazása körében kifejezett iránymutatást ad. Ilyen
például a többszöri eljárás tilalma.
A ne bis in idem elv kapcsán az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB)
újabb gyakorlata is megjelenik az irányelvben.
A PIF irányelv Preambulumának 17. pontja szerint a büntetőjogi szankcióknak nem
megfeleltethető, ugyanarra a személyre ugyanazon magatartásért kiszabott szankciókat figyelembe lehet venni az érintett személynek az ezen irányelvben meghatározott
bűncselekmény miatti elítélése során. Egyéb szankciók esetében teljes mértékben tiszteletben kell tartani az azonos bűncselekmény miatti kétszeres büntetőeljárás alá vonás
és kétszeres büntetés tilalmát (a továbbiakban: ne bis in idem elv).

8
Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről [COM(2012) 363 final – 2012/0193 (COD)].
9
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
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Hasonló iránymutatást ad a Preambulum 31. pontja, amikor kimondja, hogy lehet
párhuzamosan alkalmazni közigazgatási intézkedéseket és szankciókat, de gondoskodni kell arról, hogy a kétféle jogkövetkezmény alkalmazása ne vezessen az Európai
Unió Alapjogi Chartájának megsértéséhez.
A költségvetési csalás bűncselekményének tényállása [lásd a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 396. §] ún. kerettényállás,
amelynek alkalmazása során az Európai Unió joga is megfelelően érvényesül – hasonlóképpen, mint az adóigazgatási eljárásban.
A büntetőjogi felelősség önálló elbírálásának elvéből [lásd a büntetőeljárásról szóló
2017. évi CX. törvény (a továbbiakban: Be.) 7. § (5) bekezdés]10 fakad, hogy nem
ütközik a többszöri eljárás tilalmába, ha a más eljárásban hozott határozattal elbírált
cselekmény miatt büntetőeljárás indul vagy folyik. Az Európai Unió Bíróságának az
Åklagaren contra Hans Åkerberg Fransson ügyben meghozott ítélete azonban új megvilágításba helyezte ezt a sarkalatos hazai szabályt.
A Hans Åkerberg Fransson ügyben11 az adóbírságot kiszabó határozat indokát
ugyanazok a téves adatközlési tényállások képezték, mint amelyeket az ügyészség
büntetőeljárás tárgyává tett. Az eljáró bíróság előtt felmerült a kérdés, hogy a vádlottal szemben emelt vádat el kell-e utasítani azon az alapon, hogy ugyanezen tényállás
alapján egy másik eljárásban már szankciót alkalmaztak vele szemben, ami ellentétben
áll Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a
továbbiakban: EJEE)12 7. kiegészítő jegyzőkönyvének 4. cikkével és a Charta13 50.
cikkével.
Az EUB a C-617/10. számú ítéletében a következőket fejtette ki:
Az adóbírság büntető jellegének mérlegelése szempontjából három kritériumnak
van jelentősége
a) a jogsértés belső jog szerinti jogi minősítése,
b) a jogsértés jellege,
c) az érintett személlyel szemben kiszabható szankció természete és súlya.
Mindezekre figyelemmel döntésében az EUB azt mondta ki, hogy az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 50. cikkében szabályozott ne bis in idem elve nem zárja ki, hogy
valamely tagállam a hozzáadottérték-adóval összefüggő bevallási kötelezettsége teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló ugyanazon tényállásra egymást követően
adójogi szankciót és büntetőjogi szankciót alkalmazzon, amennyiben az első szankció
nem büntető jellegű, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.

10
Be. 7. § (5) bekezdése szerint abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az
ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a polgári, a közigazgatási, a szabálysértési, a fegyelmi vagy más eljárásban hozott határozat, illetve az abban megállapított tényállás.
11
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-617/10. Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson ítélet,
ECLI:EU:C:2013:105.
12
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről.
13
Az Európai Unió Alapjogi Chartája.
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A hazai jogalkotásunk kezdő lépése az volt, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvénybe (a továbbiakban: 1978-as Btk.)14 2002. április 1. napjával
bekerült az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése elnevezésű bűncselekmény. Ezzel a magyar jogalkotó az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmére új,
külön büntetőjogi tényállást alkotott már a csatlakozás időszakában, még az Európai
Unióhoz történő csatlakozásunk előtt. Amint arra fentebb már utalás történt, Magyarország a PIF egyezményt csak 2009-ben ratifikálta a 2009. évi CLIX. törvénnyel.

3. A költségvetési csalás
A hazai és az uniós költségvetés (valamint az egyéb nagy közösségi alapok) büntetőjogi védelmében korszakos jelentőségű lépés volt a költségvetési csalás tényállásának a
megalkotása.15 Úgy gondolom – s nem is szoktam véka alá rejteni a megjegyzésemet,
még ha az szarkasztikusnak is tűnhet –, hogy kettő igazán „új Btk.-s” megoldás található a 2013. július 1. napjától hatályos „új” Btk.-ban.
Az egyik a költségvetési csalás, amely már a Btk. elfogadása előtt, 2012. január 1.
napjával bekerült az 1978-as Btk.-ba. Olyan jól sikerült, hogy a Btk. egyetlen változtatással vette át, és a tényállás azóta is kiválóan teljesít.16
Az új szabályozás lényege az volt, hogy a törvényhozó egy klasszikusan kimunkált,
a német dogmatikára épülő, valamennyi lehetséges pénzügyi forrást önálló büntetőjogi
védelemben részesítő szabályozás helyett általánosabban megfogalmazott magatartások révén eggyel magasabbra emelte a büntetőjogi védelem szintjét, és ezáltal lényegesen csökkentette a lehetséges „kiskapuk” körét.
Amikor 2011. év végén kialakításra került a bűncselekmény tényállása, azt megfelelő – belső-szakmai – konzultációk előzték meg. Ennek eredményeként olyan viszonylag kiforrott tényállás került kialakításra, amely időtállónak bizonyult.
A jogalkotói cél a központi és az uniós költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekményekkel szembeni védelem hatékonyságának a növelése volt. E cél megvalósítása
érdekében a jogalkotó a bűncselekménnyel védeni kívánt forrásokat és eszközöket (a
bűncselekmény quasi elkövetési tárgyát – tudjuk, hogy nincs elkövetési tárgya) a lehető legáltalánosabb és legátfogóbb módon törekedett meghatározni.
A költségvetési csalás törvényi tényállása elsődlegesen Magyarország államháztartásának és az Európai Unió költségvetésének a zavartalan működését védi.
A szabályozás nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltó eleme, hogy a
büntetőjogi védelem kiterjed a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetésekre, valamint a külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetésekre és
pénzalapokra is.

1978-as Btk. 314. §-a.
A költségvetési csalás tényállását a 2011. év LXII. törvény 2. §-a iktatta 2012. január 1. napjával az 1978-as Btk.
310. §-ába.
16
A másik briliáns megoldás az volt, amikor a lopás törvényi egységét teremtette meg a Btk. azzal, ha a lopás több
közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével valósult meg.
14
15

162

Alapvetően három új eleme van:
– Egy bűncselekmény tényállásába illesztette mindazokat a lehetséges elkövetési magatartásokat, amelyeket akkor ismertünk és az akkor hatályos törvény pönalizált, és
ezeket természetes egységbe foglalta.
– Valamennyi sértett – értsd hazai és uniós költségvetés, elkülönített alapok, más
államok vagy nemzetközi szervezetek költségvetése – sérelmére elkövetett bűncselekményt törvényi egységbe foglalta („egy vagy több költségvetésnek” fordulattal).
– A bűncselekmény eredményét a vagyoni hátrányban határozta meg, és a Btk. vagyoni
hátrány fogalmát kiterjesztette. Azt a vagyoni hátrány fogalmat, amelyet a Btk. hagyományosan egyfajta gazdálkodással összefüggő eredményként határoz meg, kiterjesztette az igazgatási jellegű kötelezettségek visszaélésszerű teljesítésével, vagy nem
teljesítésével (elmulasztásával) összefüggésben jelentkező bevételkiesésekre is.
Emellett a bűncselekmény olyan fordulatait is meghatározta, amelyek eredmény
(értsd: vagyon hátrány bekövetkezése) nélkül is büntetendők.
Az időben egybeeső cselekménysorozat a természetes bűncselekmény-egység keretében értékelendő akkor is, ha különböző magatartásokkal valósul meg. Az egységesen
jelentkező eredmény e különböző magatartásokat a természetes egységbe olvasztja.
Ha pedig a pénzeszközökkel visszaélés nem csupán egy, hanem annál több költségvetést érint, erre az esetre a jogalkotó az „egy vagy több költségvetés” fordulattal
törvényi egységet létesített.
A teljesség igénye nélkül, ez az igazán „új Btk.-s” megoldás.
Ez a szabályozás egyúttal eleget tesz az uniós tagságunkból fakadó jogharmonizációs kötelezettségeinknek. A csalás körében megfelelően biztosítja az Európai Unió
költségvetésének és pénzügyi érdekeinek a büntetőjogi védelmét is.
Az elméletileg helyes és megfelelő szabályozás azonban önmagában nem elegendő. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelméhez, szükség van megfelelő jogalkalmazói gyakorlatra is.

4. A büntető jogalkalmazás kihívásai
Johann Wolfgang von Goethe nevéhez fűződik a mondás17: „Szürke minden elmélet
és zöld az élet aranyfája.” Ez a feladat, a jogalkalmazás alapvetően az ügyészségre és
a bíróságra hárul.
A magyar bíró egyidejűleg – párhuzamosan – négy követelményrendszer szerint
ítélkezik.
a) Először is alkalmazza a hazai jogszabályokat.

„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.”
Más fordításban: „Szürke minden elmélet és zöld az élet aranyfája.” (Bródy Sándor: A szerelem élettana, A nő
állhatatosságáról c. rész.)
17
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b) A hazai bírósági rendszer jogorvoslati fóruma az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB). Tetszik vagy nem tetszik, a bíróságoknak a Kúria felett álló Alkotmánybíróság mondja meg miként kell értelmezni a jogszabályokat. Emellett alkotmányos
követelményeket fogalmaz meg, amelyek szintúgy kötelezik a jogalkotót, mint a jogalkalmazót. Szemléltetésül elegendő egy friss élményünkre, a nyomozás során eljárt
bírák kizárásával kapcsolatos döntéshalmazra utalni. Mindennek eredményeként a bíróságok, és közöttük a Kúria is egyre gyakrabban hivatkozik döntéseiben az AB döntéseire és határozatának indokolására annak ellenére, hogy az indokolás természetesen
nem is köti a bíróságokat.
c) A magyar bíró köteles végrehajtani a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit, ha a perben Magyarország félként vett részt. Tudjuk, hogy az ilyen
ítéleteknek nem csupán a konkrétan érintett ügyre van hatása, hanem gyakran jogalkotást is generálnak. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény18 46. cikke rendelkezik az ítéletek
kötelező erejéről és végrehajtásáról. 1. pontja szerint: a Magas Szerződő Felek vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden
ügyben, amelyben félként szerepelnek.
d) Végül a magyar bíró egyidejűleg európai bíró is. A magyar bíró feladata az Európai Unió jogának érvényesítése, valamint az EUB ítéleteinek és gyakorlatának a végrehajtása. Ehhez a tevékenységéhez szervesen kapcsolódik az Európai Unió Alapjogi
Chartájának való megfelelés biztosítása is.
Aki jogalkalmazói gyakorlatában már találkozott a költségvetési csalással, szembesült vele, hogy ez a kiválóan megfogalmazott tényállás számos értelmezési kérdést vet
fel a napi gyakorlatban. A továbbiakban ezek közül mutatok be egy csokorral, anélkül
azonban, hogy megoldásukat részletes dogmatikai okfejtéssel támasztanám alá.

4.1. A cselekményegység
Minden bűncselekmény elbírálása során alapvető kérdés, hogy mi tartozik a cselekmény elkövetéséhez és mikor zárul le a cselekményegység, tehát az egység többség
kérdése.
A különböző vagyonelemek sérelmével járó különböző magatartások a természetes
egység körében értékelendők, vagy több bűncselekmény megállapítását eredményezhetik. Utóbbi esetben bűnhalmazat megállapításának vagy folytatólagos bűncselekmény megállapításának van-e helye. Egyáltalán megállapítható-e a folytatólagosság,
vagy az a törvényi egységre tekintettel kizárt.
A cselekményegység lezárásához igazodóan határozható meg az is, hogy a vádemelést követően a vád mely időszakra módosítható.

18
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
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4.2. Az időbeli hatály (a Btk. 2. §-ának alkalmazása)
Keretdiszpozíciók esetében a Btk. 2. §-ának alkalmazása során nem pusztán a büntető
anyagi norma változására, de az azt tartalommal kitöltő háttérnorma változására is
figyelemmel kell lenni, amennyiben az a büntetőjogi védelem megszüntetését eredményezi. Ennek megfelelően minden olyan esetben, amikor az elkövetés óta jogszabályváltozás történik a keretrendelkezést kitöltő jogszabályok tekintetében, a bíróságnak
meg kell győződnie arról, hogy az elkövetéskori igazgatási norma helyett ugyanazon
tartalommal érvényesül-e másik norma. Ezt az 1/1999. Büntető jogegységi határozat
kötelező erővel írja elő.
Ennek megfelelően az eljáró bíróságoknak az ügydöntő határozatban megfelelő
részletességgel ismertetniük kell azoknak az adójogszabályoknak a változását, amelyek az eljárás tárgyát képező cselekmény elbírálása körében jelentősek (Legfelsőbb
Bíróság Bfv.II.879/2010.). Így például, ha valamely különadó megfizetésére vonatkozó kötelezettség az elbírálás időpontjában már nem áll fenn, az arra nézve korábban
elkövetett cselekmény már nem bűncselekmény (BH2013. 291.).
A Btk. 2. §-ának alkalmazása körében a bűncselekmény elbírálásakor enyhébb elbírálást lehetővé tévő törvény értelmezése is bonyolult kérdéskör. E nehézségeket csak
fokozta a középmérték, vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének az értelmezése.

4.3. Az adóbevétel-csökkenés meghatározásának módja
Az elsőfokon jogerőre emelkedett és rövidített indokolással elkészített ítélet ellen bejelentett felülvizsgálati indítványában a védő azt sérelmezte, hogy az ítélet indokolása
nem tartalmazza az elkövetési érték megállapításának (értsd: az adóbevétel-csökkenés
összege kiszámításának) megalapozását.
A Legfelsőbb Bíróság ezzel összefüggésben azt állapította meg, hogy a jogszerűen alkalmazott rövidített indokolásban a tényállás megfelelő részletességgel szerepel.
A Kúria gyakorlata szerint az adóbevétel-csökkenés meghatározásának módja nem a
tényállás része. E körben elegendő a csökkenés mértékének az összegszerű megjelölése (Bfv.II.569/2009/5.).

4.4. A könyvszakértő igénybevétele
További bizonyítási kérdésként merül fel, hogy az elkövetési érték megállapítása
mennyiben indokolja az eljárásba igazságügyi könyvszakértő bevonását.
Igazságügyi szakértő kirendelése abban az esetben indokolt, amennyiben a bizonyítandó tény megítélése különleges szakértelmet kíván. Amennyiben a vagyoni hátrány,
kár, adóbevétel-csökkenés megállapítása egyszerű matematikai műveleteken alapul,
úgy szakértő bevonása nem indokolt. Ilyen esetben elegendő, ha a releváns tényeket a
nyomozóhatóság által bevont revizor jelentése rögzíti.
Az általános forgalmi adóra vonatkozó háttérszabályok esetenként bonyolultabb,
országhatárokon is átnyúló esetekre vonatkoznak. A gyakorlatban előforduló esetként
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igazságügyi szakértő kirendelését indokolhatja, ha az Áfa tv.19 alkalmazása szempontjából valamilyen releváns tény megállapítására irányuló speciális szakkérdés megválaszolása szükséges, amennyiben az különleges szakértelmet igényel.

4.5. A becslés
A becslés az adójogi bizonyítás speciális eszköze. Alkalmazása adójogi felelősség
megállapítását eredményezheti. Az Art.20 5. §-a szerint a törvényben meghatározott
esetekben az adóhatóság az adót az összes körülményre, különösen a rendeltetésszerű
joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezettségre figyelemmel – ha az adó alapja így nem állapítható meg, becsléssel – állapítja meg.
A Be. 7. § (5) bekezdése alapján a becslésre alapozott tényállás alapján megállapított adójogi felelősség a büntetőügyben eljáró hatóságokat nem köti. A becsléssel
megállapított tényállásra alapozva tett feljelentés büntetőügyben legfeljebb bűncselekmény egyszerű gyanújának a megállapítását teszi lehetővé, amely nyomozás elrendelésére vezethet.
Az elrendelt nyomozás során a tényállás felderítésére a Be. 165. §-ában meghatározott bizonyítási eszközök vehetők igénybe, amelyek közé a becslés nem sorolható.
Amennyiben a büntetőeljárás során beszerzett bizonyítékok hiányosságai folytán a
tényállás nem, vagy csak hiányosan állapítható meg, úgy az adóigazgatási eljárással
ellentétben a büntetőeljárásban nem bizonyított tény a Be. 1. §-a alapján nem értékelhető a terhelt terhére.
A büntetőeljárásban a megállapítható tényállás hiányosságai vélelemmel nem hidalhatók át.

4.6. A fiktív számlák felhasználása
A fiktív számlák felhasználásának büntetőjogilag figyelembe vehető három tipizált
esete fordul elő a gyakorlatban. Ezek a számlák a gyakorlatban többnyire a beszerzést
terhelő általános forgalmi adóra elkövetett bűncselekmények eszközeként szolgálnak.
A beszerzést terhelő általános forgalmi adóra elkövetett bűncselekmények eszközeként mindenekelőtt a fiktív számla azon két esete jöhet szóba, amikor a számla mögött semmilyen gazdasági esemény nem áll, illetve, ha a számlán feltüntetett gazdasági esemény nem az azon szereplő felek között jön létre, vagyis a termékértékesítést
vagy szolgáltatásnyújtást nem a számlakibocsátóként megjelölt személy teljesíti. Ezen
esetek közös sajátossága, hogy a bizonylaton az adóáthárítás nem jön létre. A fiktív
számla alapján a számlabefogadó olyan adóösszeget számol el és helyez levonásba,
amelyet a számlakibocsátó nem vall be és nem fizet be a központi költségvetésbe, mivel a számlákon szereplő gazdasági eseményeket nem – illetve nem maga – teljesíti.
Amennyiben a fiktív számla adótartalmának a levonásba állításával az elkövető az
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

adóalany értékesítést terhelő általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettségét csökkenti,
ezzel okozati összefüggésben a központi költségvetés általánosforgalmiadó-bevétele
csökken.
A fiktív számla használatának harmadik tipizálható esete az, amikor a bizonylat az
azon feltüntetett felek között valóban létrejött gazdasági eseményt takar, ami azonban
nem a bizonylaton szereplő tartalommal vagy feltételeknek megfelelően jött létre. Ennek következtében a számla nem a valóságnak megfelelően tünteti fel az értékesített
termék vagy szolgáltatás árát és az áthárított adó összegét.
A fiktív számla ezen esete az értékesítést terhelő általános forgalmi adóra elkövetett
bűncselekményekhez kapcsolható, hiszen ebben az esetben a felek közötti gazdasági esemény ténye nem vitatható, azonban a fiktív számla az adófizetési kötelezettség
szempontjából jelentős tényként a vételárra és az áthárított adó összegére vonatkozóan
tartalmaz valótlan adatot, vagyis a bevétel eltitkolásának az eszköze.
A fiktív számlázást a jogalkalmazói gyakorlat a hamis magánokirat felhasználásának vétsége (Btk. 345. §) (korábbi nevén magánokirat-hamisítás vétsége) keretei
között értékeli.

4.7. A cégiratok és a cégek eltüntetése
A költségvetési csaláshoz gyakran kapcsolódik a könyvelési, számlázási anyagok, illetve
a cégiratok eltüntetése. Egyes elkövetők az ún. cégfantomizálástól sem riadnak vis�sza. Nem kétséges, hogy a könyvelési iratok hiánya a bizonyítás megnehezítésével jár.
A könyvelési anyagok fellelhetetlenné tétele gyakran a társaság tulajdonának külföldi állampolgár részére történő színlelt eladásához kapcsolódik, és így eredményez cégfantomizációt, ami végül a társaság működésének a tényleges megszűnését vonja maga után.

4.8. A bűnszervezet
A költségvetési csalást gyakran bűnszervezetben követik el. Az is előfordul, hogy egyidejűleg több bűnszervezet vesz részt az elkövetésben. Ilyen esetekben a bíróságok a
4/2005. Büntető jogegységi határozat iránymutatása alapján eljárva a Btk. 91. § (1)
bekezdése szerint felemelt büntetési tétel keretei között határozzák meg a büntetést.

4.9. A korlátlan enyhítés
Értelmezést igényelt az is, hogy a büntetés korlátlan enyhítésének a lehetőségét21 a
jogalkotó értelemszerűen csak annak az elkövetőnek biztosította, aki a saját tényállás
szerű cselekményével okozta azt a vagyoni hátrányt, amelynek megtérítését a jogalkotó a rendelkezésben értékelte. A részes maga nem okoz vagyoni hátrányt a büntetendő
cselekményével, s ezért azt nem is térítheti meg. Ennélfogva elesik a korlátlan enyhítés lehetőségétől.

21

Btk. 396. § (8) bekezdés.

167

4.10. A bűncselekmény elkövetése útján szerzett vagyon elvonása
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme terén is kiemelkedő jelentősége van
a bűnös úton elért gazdagodás elvonásának. E kiemelkedő cél érvényesítésének egyik
eszköze a vagyonelkobzás.
A Kúria az elmúlt években jelentős lépéseket tett a bűnös úton szerzett vagyon vagyonelkobzás révén történő elvonása egységes gyakorlatának kialakítása érdekében.
Ennek során megalkotta a 69., 74. és 95. számú büntető kollégiumi véleményeket.
A 95/2011. BK vélemény III. pontja szerint: a költségvetési csalás elkövetőjével
szemben akkor, ha a bűncselekmény a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel függ össze, a költségvetési bevétel csökkenésével azonos mértékű vagyonelkobzást kell elrendelni.
Ugyanez irányadó akkor, ha az elkövető a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt veszi jogosulatlanul igénybe, azzal azonban,
hogy ilyenkor a vagyonelkobzás mértékénél a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény az irányadó.
Amennyiben a költségvetési csalás azzal valósul meg, hogy a költségvetésből
származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használja fel az elkövető, a
vagyonelkobzás mértékénél a jóváhagyott céltól eltérően felhasznált pénzeszközökre
kell figyelemmel lenni.
A kétszeres elvonás tilalmára tekintettel akkor, ha a kiesett bevétel megfizetésére, a
jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény, illetve a jóváhagyott céltól eltérően felhasznált pénzeszközök visszafizetésére az annak kapcsán eljárni jogosult hatóság az elkövetőt vagy azt a gazdálkodó szervezetet, amelyik azzal gazdagodott, már kötelezte,
nincs helye vagyonelkobzás alkalmazásának.
Amennyiben a kötelezés nem éri el a bíróság által megállapított bevételkiesés, jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény, illetve a jóváhagyott céltól eltérő felhasználás
mértékét, az intézkedést – az egyéb feltételek fennállása esetén – a fennmaradó részre
kell alkalmazni.
A vagyonelkobzást az elkövetővel szemben, illetve akkor, ha az ilyen vagyonnal
nem az elkövető, hanem gazdálkodó szervezet gazdagodott, az utóbbival szemben kell
elrendelni [Btk. 74. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése 76. §-a].
E szabályozás indokaként a 95/2011. BK vélemény indokolása – egyebek mellett
rögzíti –, hogy „[…] vagyonszerzésnek tekintendő az is, ha a költségvetési csalás a
költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel függ össze; az elkövető vagyonának
növekedését a bűncselekmény révén éri el, vagy annak csökkenését fizetési kötelezettségének bűnös kijátszásával kerüli el. A költségvetési csalás elkövetése révén az elkövető vagy más személy, illetve valamely gazdasági társaság a költségvetési bevétel
csökkenésével azonos mértékű vagyont szerez akkor is, ha vagyona ténylegesen gyarapodik, és akkor is, ha a fizetési kötelezettség elkerülésére tekintettel az nem csökken.
Ilyenkor a költségvetési bevétel csökkenésével azonos mértékű vagyonelkobzást kell
elrendelni.”
A bűncselekményekből eredő gazdagodás elvonása a büntetőeljárás során kiemelt
jelentőségű igény. Ezt mozdítja elő – egyéb jogi megoldások mellett – a korábbi Be.
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554/P–554/R. §-aiban szereplő vagyonvisszaszerzési eljárás, illetve a 2013. július 1.
napjától hatályos Be. CVI. Fejezetében meghatározott külön eljárás szabályozása is.

4.11. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal polgári jogi igénye
A Kúria a 4/2015. Büntető jogegységi határozatában kimondta, hogy a Nemzeti Adóés Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a büntetőeljárás során a hatáskörébe tartozó
kötelező befizetésekkel vagy költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett bűncselekménnyel okozott kár megtérítése érdekében magánfélként polgári jogi igényt
nem érvényesíthet, és ennek biztosítása érdekében zár alá vételt sem indítványozhat.
A NAV a sértetti jogokat a büntetőeljárás bírósági szakaszában nem gyakorolhatja.
Az ügyész fokozott felelőssége, hogy a bíróság döntését megfelelően előkészítse, a
bíróságnak pedig kötelessége a bűnös úton szerzett vagyon elvonása.
A dolgok normális rendje az, hogy az adóhatóság az adóigazgatási eljárásban kötelezi az adóhiány okozóját az adóhiány megfizetésre. Az adóigazgatási eljárásban hozott jogerős kötelezés pedig a 95/2011. számú BK vélemény szerint a vagyonelkobzás
alkalmazását egyebekben is kizárja, hiszen ez a kétszeres elvonás tilalmába ütközik.
A polgári jogi igény érvényesítése az ügyész által is aggályos. Az ügyész ugyanis
akkor élhet keresettel, ha a jogosult nem képes az igénye érvényesítésére.

4.12. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó pénzmosás
Uniós kötelezettség a pénzmosás pönalizálása, ha azt az EU költségvetéséből származó pénzeszközökre követik el.
Személyesen is számtalan erőfeszítést tettem már azért, hogy a költségvetési csalásból származó pénzeszközök további hasznosítása esetén a pénzmosás megállapítására sor kerüljön. Örömmel tapasztalom, hogy 2–3 éve esetenként már az ügyészség
a kapcsolódó pénzmosás miatt is vádat emel, a vádirat tartalmazza a pénzmosás megállapításának alapjául szolgáló tényeket. Nagy előrelépésnek tartom, hogy 2017-ben a
legfőbb ügyész helyettese az ügyészi gyakorlat előmozdítása érdekében két körlevelet
is kiadott:
– 1/2017. (VII. 31.) LÜ h. körlevél a pénzmosás miatti bűnügyekben követendő
ügyészi gyakorlat büntetőjogi szempontjairól,
– 2/2017. (VII. 31.) LÜ h. körlevél a pénzmosás miatti bűnügyekben követendő
ügyészi gyakorlat eljárásjogi szempontjairól.
Ezzel kapcsolatban tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni a bűnös úton szerzett vagyon elvonásának, valamint a költségvetési csalások kapcsán esetlegesen megvalósuló
pénzmosások körültekintő vizsgálatának a szükségességét.

5. Záró gondolatok
E fenti felsorolásból is látható, hogy a konkrét ügyek gyakorlata már számtalan tapasztalattal gazdagította a jogalkalmazókat. A bírósági gyakorlatban találkozhattunk
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olyan elkövetési formákkal is, amelyek a PIF Egyezmény, illetve az irányelv hatálya
alá tartoznak.
Ezek között utalok az ún. „eltűnő kereskedő” esetére. Gyakori, hogy az elkövető
az ún. missing trader, vagyis az eltűnő kereskedő nevére hozza be az ország területére
az árut, amit majd több további cégen keresztül értékesítenek, és ezzel a módszerrel az
áfa befizetésének elmulasztásával károsítják a központi költségvetést.
A napi jogalkalmazói gyakorlatban felmerült néhány megoldást igénylő kérdés
vázlatával azt igyekeztem szemléltetni, milyen tömegű problémák megoldását igényli a költségvetési csalás napi gyakorlata. A felvetett kérdések megoldását részletesen
ugyan nem fejtettem ki, bár – ahogyan látható volt – mindegyikre született már döntés
a Kúria és a bíróságok gyakorlatában.
A lényeges feladatomnak azt tekintettem, hogy szemléltessem: alapvetően az ügyészeken és a bírákon múlik annak a biztosítása, hogy az uniós követelményeknek megfeleltethető, oly kiváló hazai szabályozás nyomán az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme milyen hatékonysággal valósulhat meg Magyarországon.
A HERCULE projektből nyert tapasztalatok segíthetnek abban, hogy jobban megérthessük az elvárásokat, megismerhessük a jó gyakorlatokat és mindezek alapján a
résztvevők a saját szakterületükön hatékonyabban végezhessék munkájukat.
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AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
BÜNTETŐJOGI VÉDELME –
A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS
Dr. Horváth Péter *

1. Bevezető gondolatok
A tanulmányban először a magyar büntetőjogi szabályozás releváns aspektusait kívánom bemutatni – a teljesség igénye nélkül –, ezt követően kitérek ezen bűncselekménytípus nemzetközi vetületének lényeges elemeire is.
Már a legelején említést érdemel, hogy az Európai Unióban használatos angol jogi
terminológiában az általános forgalmi adóra az ún. hozzáadottérték-adó kifejezés (value-added tax) használatos, így az alábbiakban kifejtettek során az általános forgalmi
adón a hozzáadottérték-adót is lehet érteni, attól függően, hogy hazai vagy határon
átnyúló összefüggésben vizsgáljuk az arra elkövetett bűncselekményt.

2. A magyar büntetőjogi szabályozás
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) az egyes
adófajtákra nézve nem tartalmaz külön bűncselekménytípusokat. Az egyes adófajták
vonatkozásában elkövetett, büntetőjogilag értékelendő elkövetési magatartás egy cselekménybe, az – adócsalás (amelybe természetesen beletartozott az általános forgalmi
adó is) utódaként bevezetett – ún. költségvetési csalásba mint kerettényállásba van
integrálva.
A költségvetési csalást mint terminus technicust a korábbi, 1978. évi IV. törvény
módosítása,1 2012. január 1-jei hatállyal vezette be, ezt megelőzően az adócsalás terminus volt használatban.
Bevezetésképpen mindenképp szeretnék utalni arra, hogy egy olyan összetett jogterületről beszélünk, ahol a különböző szakterületek együttműködése és -gondolkodása
elengedhetetlen az eredményes ügyfelderítés végett. Az adóigazgatási és a büntetőeljárás kapcsolata nagyon szoros, hiszen egy bűncselekmény egyidejűleg az adótényállás
elemeit is kimeríti, vagyis ugyanaz a magatartás egyidejűleg két eljárás megindítását
indokolja, ami több problémakört is felvet, melyek közül csak példaképpen említem
az eljárások egymást kizáró hatását, a szankciók alkalmazhatóságát, valamint az egyes

*
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Bíró, Debreceni Törvényszék.
2011. évi LXIII. törvény 2. §-a
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bizonyítékok alkalmazhatóságát. Az adóeljárás és a büntetőeljárás során ugyanazon
tényeket kell vizsgálni, és ugyanarra a cselekményre kell megállapításokat tenni.
Ugyanakkor a büntetőeljárásban, azaz egy – hierarchiájukat tekintve – magasabb szintű eljárásban a hatóság a bűnösség kérdésében foglal állást – garanciális szabályként –
teljesen függetlenül az adóhatósági megállapításoktól, hiszen azok a büntetőbíróságot
nem kötik.
Most pedig a hozzáadottérték-adó szempontjából releváns költségvetési csalás hazai szabályozásának lényegét szeretném bemutatni ahhoz, hogy érthetővé váljon, miként integrálódik a magyar szabályozás a vonatkozó problámakörbe.

2.1. A költségvetési csalás
A költségvetési csalás védett jogi tárgya a költségvetés. A Btk. szerint költségvetésen
érteni kell:
– az államháztartás alrendszereinek költségvetését (amibe beletartozik a társadalombiztosítási alapok költségvetése és az elkülönített állami pénzalapok is); valamint
– nemzetközi szervezetek, továbbá az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapot is.
A költségvetési csalás elkövetési magatartását a Btk. 396. §-a szabályozza. Eszerint a
– más tévedésbe ejtése,
– tévedésben tartása,
– valótlan tartalmú nyilatkozat tétele,
– valós tény elhallgatása,
– kedvezmény jogtalan igénybevétele, illetve
– kedvezmény jóváhagyott céltól eltérő felhasználása
valósítja meg a bűncselekményt, feltéve, ha ez az elkövetési magatartás a költségvetésbe történő befizetéssel vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában áll fenn.
További konjunktív feltételként határozza meg a törvény, hogy a fenti magatartások
valamelyikének legalább egy költségvetésnek vagyoni hátrányt kell okoznia.
Említést érdemel még, hogy hasonlóképpen büntetendő az is, aki a jövedéki adóról
szóló 2016. évi LXVIII. törvényben megállapított feltétel hiányában vagy hatósági
engedély nélkül jövedéki terméket
– állít elő,
– szerez meg,
– tart,
– forgalomba hoz, vagy
– kereskedik vele.
Itt is további feltétel a költségvetésnek történő vagyoni hátrány okozása.
Főszabály szerint a költségvetési csalás járásbírósági hatáskörbe tartozik, azonban
a Btk. gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekménynek nevesíti a költségvetési
csalás legsúlyosabban minősülő eseteit, és a törvényszék hatáskörébe utalja. A cselekmény büntetési tétele pedig az okozott vagyoni hátrány nagysága szerint alakul.
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2.2. Minősített esetek és azok büntetési tétele
Az alábbiakban tekintsük át a minősített eseteket, és az azokhoz tartozó büntetési tételeket, ha:
– a bűncselekményt nagyobb (ötszázezer-egy és ötmillió forint közötti) vagyoni hátrányt okozva követik el, akkor 3 évig terjedő szabadságvesztés;
– jelentős (ötmillió-egy és ötvenmillió forint közötti) vagyoni hátrányt okozva követik el, akkor 5 évig terjedő szabadságvesztés;
– különösen nagy (ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közötti) vagyoni hátrányt
okozva követik el, akkor 2–8 évig terjedő szabadságvesztés;
– különösen jelentős (ötszázmillió forint feletti) vagyoni hátrányt okozva követik el,
akkor pedig 5–10 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétel.
Látható, hogy az értékhatárokon túl minden esetben külön minősítő körülmény a
bűnszövetségben és az üzletszerűen történő elkövetés, mely minősítő körülmények az
okozott vagyoni hátrány szerinti minősített esethez képest eggyel magasabb minősített
esetbe sorolják a cselekményt.
Ahhoz, hogy a minősített esetek lényegét megértsük, tisztázni szükséges a bűnszövetség és az üzletszerűség fogalmát:
Bűnszövetség a Btk. 459. § 2. pontja szerint akkor létesül, ha
– két vagy több személy,
– bűncselekményeket,
– szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és
– további konjuktív feltételként legalább egy bűncselekmény elkövetését megkí
sérlik.
Üzletszerűség a Btk. 459. § 18. pontja szerint akkor valósul meg, ha az elkövető
ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.
Csak nagyon röviden, de szükségesnek érzem a folytatólagosságra is rámutatni,
hiszen a folytatólagosság kérdésköre igen érdekesen alakult az adócsalás és költségvetési csalás esetén, aminek oka elsősorban az érték-egybefoglalás volt. A költségvetési
csalás megállapításakor a természetes egység „megelőzi” a folytatólagosság törvényi egységét, és a kettő nem konkurál egymással. A költségvetési csalás természetes
egységet képez, ha az elkövetéssel okozott vagyoni hátrány egy költségvetést érint.
Abban az esetben azonban, ha a vagyoni hátrány több költségvetést érint, akkor törvényi egységről beszélünk. Abban az esetben, ha az elkövetés „természetéből” fakad a
cselekménynek egy bűncselekményként történő értékelése (ez a természetes egység),
folytatólagosságról nem beszélhetünk. A korábbi gyakorlat szerint folytatólagosságot
állapított meg a bíróság akkor, amikor az adóalany ugyanabban az adónemben, de több
bevallási időszakban okozott adóhiányt.
Abban az esetben, ha a törvényi egységben több olyan részcselekmény van, amely
önmagában is bűncselekménynek minősülne, és a rendbeliségek egybeolvadnak a törvényi egység folytán, az üzletszerűség egyértelműen megállapítható. Ugyanez van
akkor is, amikor csak egyetlen bűncselekményt követ el a terhelt, vagyis az üzletszerűséget meg lehet állapítani, de ekkor további feltételnek is teljesülnie kell, nevezete173

sen, hogy a rendszeres haszonszerzésre törekvés megállapítható legyen, vagyis több
bűncselekmény elkövetésének elhatározására lehessen következtetést levonni.

2.3. Korlátlan enyhítés
Lényeges eleme a törvényi tényállásnak a korlátlan enyhítés lehetősége, ami szerint,
ha a terhelt a költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádemelés előtt megtéríti, akkor a büntetése korlátlanul enyhíthető. Az önellenőrzés benyújtása a büntetőjogi következmények elhárítására nem alkalmas, csak és kizárólag az okozott vagyoni
hátrány kiegyenlítése, mégpedig a vádirat benyújtásáig.
Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható, ha a bűncselekményt bűnszövetségben vagy különös visszaesőként követik el.

2.4. Elévülés, szándékosság–gondatlanság
A költségvetési csalás esetén a minimum elévülési idő 5 év (általános szabály), míg
az elévülési idő maximuma 10 év, ami a kiszabható szabadságvesztés legmagasabb
tartamához igazodik.
A költségvetési csalás kizárólag szándékosan követhető el, gondatlan alakzata
nincs. Más a helyzet ugyanakkor, ha a bűncselekményi értékhatár alatt marad az elkövetési érték. Ez esetben csak szabálysértési felelősségről beszélhetünk, mely esetben
gondatlan elkövetés is megállapítható.
A büntethetőség alsó értékhatára 100 000 forint, azaz bűncselekmény csak ezen vagyoni hátrány okozása felett valósul meg, ez alatt vámszabálysértésről beszélhetünk.

2.5. Szankciók
A költségvetési csalás alapesetben (vétségi alakzat), valamint minősített eseteinek
legenyhébb formája esetén a Btk. 33. § (4) bekezdése szerint, vagyis, ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb,
szabadságvesztés helyett egyéb büntetés is alkalmazható, melyek a következők:
– elzárás,
– közérdekű munka,
– pénzbüntetés,
– foglalkozástól eltiltás,
– kiutasítás.
Ezen büntetések közül több is kiszabható. Megjegyzendő, hogy a fentiekben felsorolt büntetési nemek kiszabása törvényszéki, azaz magasabb bírósági hatáskörbe utalt
esetekben aligha fordul elő a gyakorlatban.
A kiszabható büntetéseken túl említést érdemel még, mint alkalmazandó szankció, a
vagyonelkobzás is. Ezzel kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy az elkövetővel szemben
a költségvetési bevétel csökkenésével azonos mértékű vagyonelkobzást is el kell rendelni. Ennek mértékének meghatározásánál azonban vissza kell térni az adóigazgatási
eljárás során tett megállapításokhoz, hiszen a kétszeres elvonás tilalmára tekintettel,
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amennyiben a kiesett költségvetési bevétel megfizetésére az elkövetőt már kötelezte
az adóhatóság, akkor nincs helye vagyonelkobzás alkalmazásának. Ugyanakkor, ha a
megfizetési kötelezés nem éri el a bíróság által megállapított összeget, az intézkedést a
fennmaradó különbözetre alkalmazni kell. Érdekesség, hogy a vagyonelkobzást, ha a
kérdéses összeggel nem az elkövető, hanem a gazdálkodó szervezet gazdagodott, úgy
ez utóbbival szemben kell elrendelni.

2.6. Statisztikai trendek
Pontos statisztikai adatok említése nélkül, általánosságban azt lehet mondani, hogy
Magyarország vonatkozásában a gazdasági bűncselekmények közel kétharmadát teszik ki a költségvetési csalások. Ami viszont még ennél is aggasztóbb, hogy a gazdasági bűncselekményekkel okozott károk kb. 90%-át költségvetési csalással okozzák, ugyanakkor ehhez nagyon alacsony, nagyságrendileg 10%-os megtérülési arány
párosul.
Tény, hogy mind a hazai, mind pedig a határokon is átnyúló közösségi áfa-visszaélések folyamatosan alkalmazkodnak, és egyre bonyolultabbá, áttételesebbé válnak.

175

AZ ÁFACSALÁS ELLENI KÜZDELEM AZ ADÓHATÓSÁG
SZEMSZÖGÉBŐL
Jármai Tamás*

1. Bevezető gondolatok
Az Európai Unióban (a továbbiakban: EU) kezdetektől fogva létező probléma a tagállamok rosszhiszemű üzleti partnerei közötti adókijátszásra irányuló tevékenység megvalósítása. Az áfacsalások mértékét közel 150 milliárd euróra becsülik az Unió összes
tagállama tekintetében (2016. évi adat).
A Közösség több tagállamát érintő adócsalások elsősorban az áfa adónemet érintően történnek. 1967-ben az akkori tagállamok az áfarendszer kialakítása során a származási ország elvének alkalmazása helyett a rendeltetési hely szerinti adókötelezettség bevezetését határozták el. Ez a kezdetben átmenetinek szánt rendszer a mai napig
működik. Az EU sokszor foglalkozott az adócsalások lehetőségeinek korlátozásával,
számos intézkedést is hoztak ennek érdekében. Kiemelkedően fontos ebben a tekintetben az Európai Bizottság 2010-ben elfogadott Zöld Könyve, mely a héa (hozzáadottérték-adó) jövőjéről szól. Minden héaterületen felvetett problémára megoldási
javaslatokat kerestek, így az alábbi kérdésekkel foglalkoztak:
a) A származási ország elvének gyakorlati bevezetése a jelenlegi rendeltetési hely
szerinti adófizetés helyett.
Ez alapjaiban változtatná meg a jelenlegi adózási mechanizmust, hiszen abban a
tagállamban kellene bevallani és megfizetni az adót, ahol az értékesítés ténylegesen
történik. A tagállamok egymás között rendeznék ebben az esetben a másik, vevő tagállam költségvetéséből teljesítendő kifizetést.
b) A fordított adózás kiterjesztett alkalmazása.
Minél több termékkörre kerüljön bevezetésre, mert a gyanús termékkörök fordított
adózás alá helyezése csökkenti az adott termékkörökben elkövethető adókijátszások
lehetőségét.
c) A héahatókör változtatása (állami szereplők mennyire vegyenek részt benne).
Az állam és hatóságai, önálló szervei (pl. adóhatóság, Ügyészség, Bíróságok, közkönyvtárak, önkormányzatok) mennyire és milyen tevékenységük körében minősüljenek adóalanynak, ezáltal milyen adófizetési kötelezettség terheli őket.
d) A mentességek jelenlegi rendszerének átalakítása, mentességek megszüntetése.

*
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Osztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési Osztály 1.

A héarendszer egyszerűsítése keretében a „téves értelmezések” lehetősége is csökken. Minél több a mentesség, annál több idő és erőforrás kell az adózóknak a megfelelés biztosításához, de ebben az esetben a mentességek jelenléte miatt az adóbevételek
is kisebb összegben jelentkeznek.
e) A levonási jog feltételeinek módosítása.
A levonási tilalmak körébe eső termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás hatókörének változtatásán keresztül befolyásolható a figyelembe vehető levonható héa összege. Minél több tevékenység esik a tilalom alá, annál nagyobb összegű a költségvetés
héabevétele.
f) Az egységes piac erősítése jogszabályi harmonizáción keresztül.
Az egyes tagállamok belső piacain az egyes termékek és szolgáltatások eltérő áron
kerülnek értékesítésre az előállítás helye és költségei, illetve az eladó profitvárakozásai okán. Amennyiben a piac jobban harmonizált, akkor várható, hogy az egyes termékek és szolgáltatások közel azonos áron lesznek hozzáférhetőek bármely tagállamban.
g) Az egységes héakulcsok létrehozásának gondolata.
Az egyes tagállamok a Héa-irányelv1 rendelkezései alapján eltérő kulcsokat alkalmazhatnak: ez lehet egy legalább 5%-os csökkentett kulcs, és kell, hogy legyen egy
legalább 15%-os normálkulcs, de a korai belépésű tagállamoknál egyes termékkörök
még 0%-os adómértéket is viselhetnek (pl. a gyermekruhák az Egyesült Királyságban). A tagállamok jellemzően nem az ajánlott héamértéket alkalmazzák, sok tagállam
jelentősen eltér ettől (pl. Magyarországon 5, 18 és 27%-os adókulcs van).
h) A bürokrácia csökkentésének lehetőségei.
Az állam által ellátott feladatok végrehajtására egy meghatározott létszámra van
szükség. Amennyiben a feladatok jellegükben, tartalmukban, mélységükben változnak, ahhoz vagy kevesebb, vagy több végrehajtó állományra van szükség. A feladatok
változatlan végrehajtását kevesebb ember hatékonyabb munkája is eredményezheti,
ami magában foglalhatja a bürokrácia csökkentésének lehetőségét is.
i) A kis- és középvállalkozások helyzetének könnyítése.
A tagállamok számára elemi érdek, hogy a kis- és középvállalkozások számára bizonyos kedvezményeket biztosítsanak, a nagyobb vagy multicégek rendelkeznek az
ehhez szükséges érdekérvényesítő képességgel. Ezt az adózás területén, akár harmonizált módon is meg lehet valósítani.
j) A héabeszedési módok felülvizsgálata:
– split payment (szétbontott fizetés): a bank az utalás során az értékesítés nettó összegét a szállítónak, míg a héa összegét egy olyan speciális számlára utalná, amihez az
adózónak csak korlátozott hozzáférése lenne, viszont innen intézhetné visszaigénylését, illetve az adóhatóság innen közvetlenül tudna behajtani is.
Gyakorlati szempontból ez az önálló jogi személyiséggel rendelkező társasági formák esetében igen kedvező költségvetési lehetőségeket teremtene, mert a végrehajtást tenné egyszerűbbé az adóhatóságok számára. Ez viszont likviditási problémákat okozhatna a becsületes gazdálkodóknál, mert minden gazdasági szerep-

1

A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.
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lőtől elvenné az áfával gazdálkodás jelenleg a bevallási időszakig rendelkezésre
álló rövid távú lehetőségét, valamint a korlátozott hozzáférés jellegétől függően az
Unió versenyképességét gátolná a vállalkozások növekvő rövid távú hiteligényén
keresztül (adminisztrációnövekedést is jelent). Általános bevezetése a gazdasági
növekedés gátját képezné, bár a csalással foglalkozó vállalkozások esetén tökéletes
megoldást jelenthet.
– egy központi héafelügyeleti adatbázis létrehozása, amelybe rögzítenének minden
számlán szereplő adatot –az adóhatóság közvetlenül jutna adathoz, illetve megerősítené az e-számlázást.
Magyarországon, több más tagállamhoz hasonlóan bizonyos értékhatár felett (2018.
július 1-jétől az online számlázás rendszerében 100 000 Ft áfatartalom felett) mind
a szállítónak, mind az eladónak adatot kell közölnie az ügyletről, mely már számítógépes kiállítás esetén 1 nap múlva, kézi számlatömbből történő kiállítás esetén 5
napon belül megjelenik az adóhatóság rendszerében. Ilyenkor folyamatos kockázatkezeléssel a gyanús ügyletek már nyomon is követhetőek, tehát az adóhatóság
akár menet közben be is tud avatkozni a csalási folyamatokba.
– egy biztonságos héa-adatraktár létrehozása (az adózónál, vagy azok egy csoportjánál), amibe az adózó meghatározott adatokat tölt fel meghatározott formátumban.
Ez összefügg az előző ponttal, Magyarországon az online számlázás rendszerével
ez bevezetésre került, az adat kezelője az adóhatóság, a részt vevő társaságok a saját
kereskedelmi kapcsolataikat le is tudják ellenőrizni, tehát preventív hatása is van.
– az adóalany és az adóhatóság közötti párbeszéd erősítése: héamegfelelési eljárás
és az adóalany belső kontrolljai tanúsításra kerülnek.
Meg kell jegyeznünk, hogy Magyarországon az adózócentrikus adóhatósági gyakorlaton keresztül (a fizetni hajlandó ügyfelek számára minden segítséget meg
kell adni, hogy a törvényi előírásokat teljesíteni tudják), a támogató eljárások és a
támogató jellegű ellenőrzéseken keresztül jelentős előrelépések történtek ebbe az
irányba.

2. Áfacsalási mechanizmusok
Az Európai Unió áfacsalásai kapcsán az alábbi tipikus fajtákat lehet megkülönböztetni:

2.1. Valótlan közösségi kereskedelem
Valótlan közösségi kereskedelemről akkor beszélünk, amikor a magyar eladó (gyártó) a termékét látszólag egy olyan más tagállami vállalkozásnak értékesíti, amelyik a
valóságban nem állt kapcsolatban a magyar vállalkozással. Jellemzően ehhez számla
mellett szállítást alátámasztó dokumentumokat is készítenek, természetesen valótlan
tartalommal. A valódi szállítás ezekben az esetekben a belföldi – könyvelésben meg
sem jelenő – vevők felé történik.
Ezt a csalási formát a nemzetközi információcsere folyamatán keresztül viszonylag könnyű felismerni, bizonyítani. Az ilyenek számossága okozza a problémát: ezt a
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típust könnyű megszervezni, a valós kereskedelmi partnerek helyett a bizonyítékok a
könyvelésbe a nem létező közösségi partnerre vonatkozóan kerülnek. Igazából még
közösségi partnertársasággal fenntartott kapcsolatra sincs hozzá szükség. A számlákon
áfa áthárítására nem kerül sor, pedig a valódi belföldi vevők esetén ennek áthárítása
meg kellene valósuljon.

2.2. Missing trader bevonása
A második alapeset során egy missing trader (hiányzó kereskedő) kerül bevonásra az
ügyletekbe. Az eset azért létezik, mert a rendeltetési hely szerinti áfafizetési kötelezettség alapján a Közösségi termékbeszerzés keretében az adót a beszerző magyar vállalkozás kell, hogy megfizesse, illetve a termékbeszerzéssel összefüggő levonási joggal
is élhet a magyar vállalkozás. Emellett a belföldi értékesítés áfafizetési kötelezettségét
is teljesítenie kell, ami egy jelentős összegű befizetendő adót eredményez az ügyfél
adott időszaki bevallásában.
A rosszhiszemű adózó ezt próbálja elkerülni, ezért a beszerzéséhez egy elérhetetlen
magyar vállalkozást helyez a közösségi partnere és önmaga közé. A valós szállítás a
közösségi eladó és a tényleges vevő között valósul meg jellemzően, a hiányzó kereskedő sem raktárkapacitással nem rendelkezik, sem birtokba nem veszi az árut. A dokumentumok nem valós adatokat rögzítenek, és a látszólagos hiányzó kereskedőre
vonatkozó bizonyítékokat tartalmaznak. A missing trader tipikusan elérhetetlen, még
a székhelye sem valós.

2.3. Látszólagos háromszögügylet
Látszólagos háromszögügylet alatt az olyan eset érthető, amikor több tagállami partner
adja el az árut, legalább két olyan közvetítő bevonásával, melyek az áru szállításában
nem vesznek részt. Ahhoz, hogy a magyar vállalkozás számára adómentes értékesítés
jogszerűen valósuljon meg, az a lényeges, hogy a magyar adózó és a vevője közül
valamelyik rendelje meg az árut, illetve a kettejük közötti értékesítés kapcsán határátlépéssel érintett áruszállítás valósuljon meg. Ha a két fél közötti határátlépés nem
valósul meg, vagy a magyar adózó vagy vevője nem rendelte meg a fuvarszolgáltatást,
hanem a lánc további szereplőinek egyike intézi a megrendelést, akkor a magyar adózó
nem szerepeltet a számlán áfamentes közösségi értékesítést.

2.4. Körhintacsalás
A körhintacsalás mechanizmusa hasonló a látszólagos háromszögügylet esetéhez.
A két típus közötti különbség, hogy az induló országból egészen ugyanaddig az országig tart a szállítás, miközben az áru több országon is ténylegesen vagy látszólag
keresztülutazik. A mechanizmus lehetőséget biztosít arra, hogy több tagállamban is –
egy hiányzó kereskedő bekapcsolásával – adócsalást tudjon megvalósítani a láncolatot
irányító vállalkozás.
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2.5. Az adófizető objektív tudatossága
A kellő körültekintés azonosítása és bizonyítása az Európai Bíróság ítéletei alapján
alapvető követelmény az adóhatósági megállapítások írásba foglalásához. A kellő körültekintés bizonyítható házastársi, rokoni, baráti kapcsolat meglétén, illetve olyan
információk rendelkezésre állásán keresztül, melyekre normál – egymástól független
gazdasági kapcsolat fennállása esetén – a résztvevőnek nem lenne rálátása. A kellő körültekintés két fajtáját különböztethetjük meg: az aktív és a passzív típust. Aktív esetben a résztvevő bizonyíthatóan tud az adókijátszás érdekében folytatott tevékenységről,
passzív esetben pedig normál gazdasági körülmények között, ha akarna, rálátása lehetne az érintett üzleti partnernek azon körülményekre, láthatná, hogy csalásról van szó.
Minden egyes ügyben a lehetséges összes elérhető körülményt fel kell tárni azért,
hogy az Európai Bíróság elvárásainak megfeleljenek az egyes ügyek bizonyításai,
aminek a magyar adótörvényekben foglalt szigorú ellenőrzési határidőben kell megtörténnie.

3. Konkrét gyakorlati tapasztalat (S Kft. ügyei)
Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei társaság, az S Kft. egy csokoládégyártó gépsort
vásárolt, a teljes beszerzés 804 630 euróba került (áfatartalma: 171 063 euró).
Az ügy relevanciáját az adja, hogy 40%-ban az Európai Unió vissza nem térítendő
támogatásából finanszírozták a gépbeszerzést.
Ismeretlen forrás

G Kft.

Azonosíthatatlan

Missing trader
??? ÁFA

Y Kft.

P Kft.

Csatornatársaság
142,166 EURÓ

143,693 EURÓ

S Kft.

Haszonhúzó
171,063 EURÓ

1. ábra. A számlák útja
Forrás: NAV.

Az ábra a könyvelési dokumentumok alapján készült, mely tartalmazza a kapcsolódó
adóellenőrzések megállapításait is. Az adóellenőrzés során helyszíni ellenőrzést végeztek az adóellenőrök, a gépsor a bejelentett telephelyen megtalálható volt. A láncolat
felderítése a G Kft.-nél már nem volt lehetséges, mert a kft. elérhetetlen volt, nem adta
át a dokumentumait az ellenőrzés során.
A termék útja annyiban volt nyomon követhető, hogy egy belföldi szállítólevél állt
a haszonhúzótól rendelkezésre. Valóban fizikailag rendelkezésre állt a gépsor, de ezen
kívül más dokumentum nem állt rendelkezésre. Nem az S Kft. szállította a gépsort.
A pénz útja annyiban volt nyomon követhető, hogy a haszonhúzó és a csatorna társaságok átutalással fizettek, de a G Kft. kivette készpénzben a bankszámlájára érkező
összeget, melynek további sorsa ismeretlen volt.
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Az ellenőrzés során nem állt rendelkezésre a termék gyártójára vonatkozó információ, és a haszonhúzó és a csatorna társaságok egyaránt nem adtak erre vonatkozó
információt. Az adóellenőrzés a kapcsolódó vizsgálatok miatt nem tudott előrelépni,
de a határidő felfüggesztés miatt nem is telt.

Y Kft.

China-Sh PLC
Határ

G Kft.

P Kft.

S Kft.

2. ábra. Az előállító és a gyártósor szállítása
Forrás: NAV.

Váratlan információ érkezett egy másik adóigazgatóságtól, melyben jelezték, hogy
az S Kft. felé leszállított gyártósort a D Kft. importja alapján vámellenőrzési eljárás
alá vonták. A gép Kínából érkezett az Sh PLC nevű gyártótól, a vámnyilatkozatban
100 000 dollárt szerepeltettek (76 666 euró). Az vámellenőrzési eljárás mellett bűnügyi nyomozás is kezdetét vette, melynek keretében szakértői véleményt is kértek.
A vámellenőrzési eljárás során 96 550 euróban határozták meg a gyártósor értékét,
mely már tartalmazta a felújítással összefüggő költségeket is.
A szakértői vélemény 119 900 euróban került meghatározásra, mely a teljes, felújítással együtt megállapított érték.
Az S Kft. gyártósor beszerzése során 804 630 euróról szóló számlát fogadott be.
A gyártósorbeszerzés miatt bevallásában 171 063 euró áfa-visszaigénylést szerepeltetett. A társaságnál (és a szállítóknál) folytatott adóellenőrzések megállapítással zárultak, melyet a II. fokú adóhatóság és a bíróság is tartalmával egyetértve helybenhagyott,
jelenleg a Kúria ítéletére vár.
A büntetőeljárásban a nyomozás lezárult, az ügyvezető előzetes letartóztatásba került, melyet meg is hosszabbítottak, így az ügyvezető még nem szabadult.

4. A gyakorlati eset konklúziója
Az adózó szándéka szerint igénybe vett 253 427 euró összegű európai uniós támogatást, továbbá visszaigényelt 171 063 euró összegű áfát a magyar költségvetésből, ami a
gép 119 900 eurós teljes valós beszerzési értékét fedezte. Gyakorlatilag 304 590 eurót
„keresett” volna az adózó a gyártósorbeszerzéssel, amit tiszta haszonként zsebre is
vágott volna.
Ezt sikerült megakadályozni a bűnügyi nyomozás, illetve az adóellenőrzés során,
melyhez még szükséges a Kúria, esetlegesen az Európai Bíróság helybenhagyó döntése, amennyiben az adózó oda is elviszi az ügyét.
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A KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS AZ ADÓTANÁCSADÓK
SZEREPE AZ ÁFACSALÁS ELLENI KÜZDELEMBEN
dr. Rácz Nóra *

Az adócsalás visszaszorítása érdekében folytatott harcban az áfacsalás elleni küzdelem kiemelt helyet foglal el. A helyes és jogszerű adóztatás megteremtése és biztosítása érdekében nemcsak a hatóságok, hanem a szakma képviselői is sokat tehetnek.
A következőkben a tanácsadói szakma – mely alatt az adótanácsadókat, adószakértőket és könyvvizsgálókat értem – áfacsalás elleni küzdelemben betöltött szerepét, és
a rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket mutatom be.
A tanácsadók kétféle szerepben jelenhetnek meg, így közreműködésük lehet közvetett vagy közvetlen.
A közvetett szerepkör felöleli a klasszikus tanácsadás keretein belül az adóügyek
tisztázását és a helyes adókezelés megállapítását. Ez azt is jelenti, ha úgymond a „jövőre nézve” adunk tanácsot, hogy részletes magyarázatot kell adni az ügyfélnek, és
akár meg is kell győzni arról, miért éri meg neki egy esetlegesen költségesebb, de
jogszerű adóstruktúrát működtetnie.
A múltra vonatkozóan, a korábbi adóévekben elkövetett adókezelési hibák önellenőrzés keretében történő javításában, illetve egyéb szükséges korrekciók végrehajtásában tudjuk támogatni az adózókat. Legyen az akár a múlt, jelen vagy jövő, azt mindig
szem előtt kell tartani, hogy ne álljon elő adóhiányt eredményező szituáció.
A tanácsadók közvetett szerepe az adótervezési szolgáltatások nyújtásában is megjelenik, és a tervezés során kiemelten fontos, hogy az offshore területektől, illetve az
ún. agresszív adóstruktúrák alkalmazásától tartózkodjunk.
A tanácsadók a közvetlen párbeszédet is segíteni tudják ügyfeleik és az adóhatóság
között, ezzel megoldást nyújtva egyedi, komplex ügyekben. Ez nemcsak az adóhatóság joggyakorlatát szélesíti, hanem a nehezebben értelmezhető adójogi helyzetek
megnyugtató, jogszerű kezelését is eredményezi.
Az adózás mind nemzeti, mind nemzetközi jogi keretei folyamatosan fejlődnek,
átalakulnak. A változások követésében és az annak való megfelelőség támogatásában
szintén kiemelkedő a tanácsadók szerepe. Éppen ezért kiemelten fontos az ügyfélkört
rendszeresen és érthetően tájékoztatni a jogszabályi környezet változásairól, ezzel biztosítva a jogkövető magatartás folyamatosságát.
A tanácsadók feladatkörébe tartoznak az „állapotfelmérések” is, az ún. due diligence-szolgáltatások, vagyis a cégátvilágítások. Ezekkel az eljárásokkal nemcsak cégfel*
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Jogász, adótanácsadó, a LeitnerLeitner Budapest partnere.

vásárlások során lehet támogatni az adózókat, hanem időről időre érdemes náluk is
megvizsgálni, hogy az egyes ügyletek adókezelése helyesen történik-e. Praktikusan
ezek az eljárások egy kívülálló szakértő szemszögéből történnek, megjelölve az adókockázatot rejtő tranzakciókat, illetve adózói magatartásokat. Ezek a komplex vizsgálatok hosszú távon a megfelelő adózási kultúra és a vállalkozói szemlélet kialakítását
támogatják.
Azonban nemcsak az ügyfél vállalkozását szükséges időről időre átvilágítani, fontos a tanácsadók szerepe abban is, hogy felkészítsen, támpontokat adjon a partnercégek
ellenőrzéséhez a mindennapokban. Így szükséges kitérni arra, hogy adott helyzetben
hogyan, milyen módszerrel kell helyesen, megfelelően lefolytatni a partner ellenőrzését: milyen jelekre kell figyelni, honnan ismerhető fel vagy akár csak gyanítható, hogy
az üzleti partner esetleg érintett adócsalásban.
A tanácsadóknak egyéb eszközök is rendelkezésükre állnak arra, hogy ügyfeleik
jogkövető magatartását elősegítsék, támogassák, így tájékoztatást adjanak a lehetséges
szankciókról, vagy a helyes adózási gyakorlatot dolgozzák ki a számukra.
Abban az esetben, ha a tanácsadó saját ügyfelénél merül fel bűncselekmény gyanúja, úgy elsősorban a pénzmosás elleni törvény1 szabályai szerinti jelentéstételi kötelezettségnek kell eleget tenni, vagyis az illetékes hatóság felé mindenképpen jelzéssel
kell élni. Végső soron a gyanú oda is vezethet, hogy a tanácsadói szerződést fel kell
bontani.
A magyar adóhatóság is számos eszközzel támogatja az adózókat, így pl. információs leveleket küld az adózási szempontból problémás partnerekről, illetve a honlapján rendszeresen közzéteszi az adóhiánnyal rendelkező adózók listáját. A rendszeres
minősítési eljárás eredményeként a megbízható és kockázatos adózók szerinti megkülönböztetés alapján besorolhatja az adózókat valamely kategóriába. A különbségtétel
előnyöket vagy hátrányokat eredményez, ami a jogkövető magatartás előmozdítását
célozza.
Az áfacsalás elleni küzdelemben a tanácsadók a fentieken túl közvetlenül is részt
tudnak vállalni, így például, ha a bevonásukkal dolgoznak ki új intézkedéseket, azok
sokkal hatékonyabb fellépést tesznek lehetővé a csalások visszaszorítására. Annak érdekében, hogy a rendszer effektív legyen és a lehető leghatékonyabban működjön,
fontos a párbeszéd folytatása, a visszajelzések a gyakorlat oldaláról. Vagyis a jogalkotó és a jogalkalmazók közti kooperáció nélkülözhetetlen.
Az adótanácsadók és könyvvizsgálók bevonásával tartott szakmai kerekasztalmegbeszélések, egyeztetések elengedhetetlenek, hiszen a tanácsadók azok, akik látják
a gyakorlati oldalt. A jogrendszer megvalósulását a mindennapokban látó szakemberek inputja teszi lehetővé, hogy a jogalkotás során hatékonyabb megoldások szülessenek. Természetesen az áfacsalás elleni küzdelem során hozott intézkedések, a jogi
környezet átalakítása nem eredményezheti az előírásokat betartó és az annak megfelelő magatartást tanúsító adózók hátrányát. Ezért fontos, hogy tanácsadók bevonásával
biztosítható a jogkövető adózók érdekeinek a képviselete is a jogalkotás során.

1

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
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A következőkben egy gyakorlati példa következik: az áfacsalás gyanújának jelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé. Megjegyezzük, a
közérdekű bejelentés lehetősége több előnnyel is jár, így például a helyesen eljáró
adózóknak versenyelőnyt jelent, hosszú távon pedig egyértelműen a gazdaság „fehérítését” szolgálja.
A bejelentés az adott ügyben az áfacsalás gyanújába keveredett gazdálkodó szervezet magyar üzleti tevékenységében fellelhető potenciális adózási szabálytalanságokra
terjedt ki. A gyanúba keveredett társaság Magyarországon távértékesítés keretében
forgalmazta termékeit, melyeket egy webshopon keresztül értékesített. A termékértékesítés teljesítési helyeként a távértékesítés szabályai szerint az áru feladásának állama került meghatározásra, és így az értékesítésre nem számítottak fel magyar áfát.
Mivel kétség merült fel arra vonatkozóan, hogy az értékesítési volumen átlépi a távértékesítés alkalmazhatóságának határát, jelzéssel éltünk a NAV felé, jelezve, hogy a
webshopon keresztül helytelenül távértékesítés szabályai szerint eljáró társaság ezáltal
megkárosíthatja a magyar költségvetést, illetve eljárásával versenytársait is jogtalanul
hátrányos helyzetbe hozza.
A gyanút tartalmazó részletes jelentést adótanácsadó bevonásával 2016 márciusában továbbították az adóhatóság felé. Ezt követően áprilisban érkezett meg a NAV
visszaigazolása arról, hogy a beadványt nyilvános bejelentésként kategorizálva befogadták, a bejelentés nyomán az eljárást megindították. 2016 decemberében a jelentett
gazdálkodó szervezet vizsgálata lezárult, amiről a bejelentés benyújtóját hivatalos keretek közt értesítették. Végül, utolsó információink szerint az ügyet 2018 szeptemberében terjesztették az Európai Unió Bírósága elé előzetes döntéshozatalra. Ahogy
láthatjuk, a rendszer működik.
A tanácsadóknak közvetlen szerepvállalásukon keresztül ráhatásunk van a NAV
gyakorlatára is, hiszen az adóügyekben nemcsak az adózóknak kell jogszerűen eljárni,
de az adóhatóságoknak is. Áfa adónemben indult eljárásokban a beadott észrevételeken és fellebbezéseken keresztül lehetőség van a NAV gyakorlatát az európai uniós
gyakorlathoz „igazítani”. Erre példa a láncügyletek kérdéskörében, a Tóth-, Dávid- és
Mahagében-ügyekben2 hozott döntések, illetve a Glencore-ügy3 a késedelmi kamathoz
való jogos igény tekintetében.
Tehát a tanácsadók szerepe kettős, egyfelől az adózók jogkövető magatartását segíti
elő, másfelől hatással van a hatóság gyakorlatára is. A magyar adóhatósági gyakorlat
alakításának folyamata ugyanakkor lassú, ami ráadásul jelentős energiaforrásokat is
igényel a tanácsadók, ezáltal az adózók oldaláról is.

2
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-324/11. Tóth Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:549.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11.
Mahagében Kft kontra Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C‑80/11) és
Péter Dávid kontra Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C‑142/11) ítélet,
ECLI:EU:C:2012:373.
3
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-254/16. Glencore Agriculture Hungary Kft., anciennement Glencore Grain
Hungary Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság ítélet, ECLI:EU:C:2017:522.
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Olaszország
HÉACSALÁS AZ OLASZ JOGRENDSZERBEN –
A JELENLEGI HELYZET ÉS A REFORMOK
TEKINTETÉBEN VÁRHATÓ KILÁTÁSOK
Dr. Vincenzo Carbone *

1. Bevezetés
Az olasz jogrendszer nem határozza meg kifejezetten a héacsalás fogalmat. A bűncselekményt valójában nem a büntető törvénykönyv szabályozza, hanem a 2000. március
10-én elfogadott, az adózási bűncselekményekről szóló 74. sz. törvényerejű rendelet,
amelyet koncepcionálisan felülvizsgált a 2015. szeptember 24-i 158. sz. törvényerejű
rendelet, amely 2015. október 22-én lépett hatályba.
A 2000-es rendelet radikális változásokat vezetett be az 1982. évi 516. sz. törvény
szerinti adóbüntetőjogi rendszer szerkezete tekintetében, amely pusztán az adókijátszás előfutárainak tekinthető esetek azonosításán alapul. Ez a törvény valójában egy
represszív büntetőjogi fellépést biztosított olyan magatartásokkal szemben, amelyek
alkalmasak lehetnek egy jövőbeli adóelkerülés megvalósításához, függetlenül attól,
hogy az állam érdekei ténylegesen sérültek-e.1
A jelen rendelet ugyanakkor azonosítja az adóbevallással kapcsolatos olyan jelenségeket, amelyek adókijátszásnak tekinthetők és ezáltal büntetőjogi relevanciával
bírnak.
A módosításon átesett 2000. évi normaszöveg I. fejezet II. címe négy különálló
büntetőjogi tényállást rögzít, amelyből három tevékenységgel (2., 3. és 4. cikk) egy
pedig mulasztással (5. cikk) valósítható meg, a mulasztással megvalósuló az adóalap
meghatározásához szükséges mennyiségi és minőségi mutatók meghatározására és ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség megsértése.2
Ebből következik, hogy a jogalkotó a 2. cikkben büntetni rendeli az adóalap csökkentését kizárólag az adóköteles elemek meg nem történt tranzakciók számláinak felhasználásával történő növelése révén. A 3. cikkben a törvényalkotó speciális elemeket
vezetett be, amelyek megkövetelik, hogy a vagyoncsökkenés vagy a kötelezettségek
növelését eredményező magatartások a számviteli nyilvántartások hamis vezetése és
más csalárd módszerek útján valósuljanak meg. A 4. cikkben a jogalkotó azon személyek magatartását rendelte büntetni, akik magatartása az adóalap csökkentésére, az
eszközök és/vagy kötelezettségek megváltoztatására korlátozódik; a 8. cikkben pedig
*
Egyetemi adjunktus, Nemzetközi Tanulmányok Római Egyeteme, ügyvéd, Római Ügyvédi Kamara, kutató, San Pio V.
Fordította: Zelina Renáta joghallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Flora 1991, 443.
2
Mereu 2011, 22.
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önállóan rendeli büntetni azon személyek magatartását, akik hamis adózási dokumentumok kiadása útján tesznek lehetővé ilyen magatartást.3

2. Meg nem történt tranzakciókhoz kibocsátott számlák vagy
egyéb dokumentumok használatával megvalósuló csalárd
magatartások
A 2. cikk szabályozza a meg nem történt műveletekhez kibocsátott hamis számlák
vagy egyéb dokumentumok használatával megvalósuló csalárd magatartásokat. Ez tekinthető a legsúlyosabb bűncselekménynek, mivel ez akkor következik be, amikor a
nyilatkozat nem pusztán valótlan, hanem egy olyan dokumentumrendszer által megváltoztatott, amely képes torzítani a képviselt valóságot.
A bűncselekmény alanya bárki lehet, akit adófizetési és héabevallási kötelezettség
terhel.4 Mivel ez egy tevékenységgel megvalósuló bűncselekmény, megvalósulásának
lényeges eleme a meg nem történt tranzakciókra vonatkozó számlák vagy egyéb dokumentumok használata.
Az Olasz Legfelsőbb Bíróság az 51027/2015. ítéletében is megerősítette, hogy a szóban forgó bűncselekmény megvalósulhat tranzakció objektív hiánya esetén, vagyis akkor, ha a tranzakciót valójában soha nem valósították meg;5 a tranzakció relatív hiánya
esetén, vagyis akkor, ha a tranzakciót végrehajtották ugyan, de csak egy kisebb összegre;
és végül a minőségi túlszámlázás esetén, vagyis amikor a számla az eredetinél magasabb
áron igazolja az áruk vagy szolgáltatások teljesítését. A bűncselekmények tárgya tehát a
tényleges üzleti helyzet és a dokumentációja közötti bármilyen eltérés.
A bűncselekmény ezért a nyilatkozat megtételével valósítható meg. A csalárd magatartást megvalósító személy esetleges korrekciós nyilatkozata, még akkor is, ha arra
a törvényben előírt feltételek szerinti éves nyilatkozat bemutatása keretében kerül sor,
nem tekinthető büntethetőséget megszüntető oknak.6
A bűncselekmény speciális szándékot követel meg. A jogalkotó ezért azokat rendeli
büntetni, akik el akarják kerülni az adófizetést, jogosulatlanul kívánnak adóvisszatérítést
igényelni vagy nem létező adókedvezményt kívánnak igénybe venni. A bűncselekmény
tehát nem valósul meg, ha az elkövető az elkövetési magatartásokat más célból valósítja
meg. Az olasz bíró köteles ellenőrizni a szubjektív elem meglétét. Más szóval, a szóban
forgó bűncselekmény dokumentumok puszta felhasználásával nem követhető el, hanem
szükséges egy későbbi, elkülönült magatartás, például a nyilatkozat bemutatása.
Az olasz rendszer célja, hogy a büntetőjogi repressziót csak az adózással összefüggő jogi érdekek sérülésével közvetlenül összefüggő tényekre korlátozza. Ezért lemond
az olyan tisztán előkészületi és formális jogsértések üldözéséről, amelyek a védett jogi
tárgy puszta veszélyeztetésével járnak.

Antolisei 2001, 345.
Iorio-Mecca 2011, 2998.
5
Semmítőszék, 22930/2006. sz.; 23897/2006. sz.; 32544/2006. sz. ítéletek.
6
Semmítőszék, 7289/2001. sz. ítélet.
3
4
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E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a jogalkotó kifejezett szándéka szerint a meg
nem történt tranzakciókra vonatkozó számlák használata kísérletként már nem büntethető abban az esetben, ha ez utóbbiak nem szerepelnek az adóbevallásban.
Az olasz jog nem tartalmaz büntethetőségi értékhatárt. 2011-ben a jogalkotó továbbá megszüntette a 74/2000. törvényerejű rendelet 2. és 8. cikkének harmadik bekezdését, amely a fent említett cikkekben rögzített bűncselekményekre vonatkozó szankciókat jelentősen csökkentette, amennyiben a fiktív passzív elemek 154 937,07 eurónál
kevesebbek voltak.
A 2. cikkben említett bűncselekmény egy év hat hónaptól hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A meg nem történt ügyletekre vonatkozó számlák kiállításával megvalósuló, jogosulatlan héalevonást vagy héa-visszatérítést célzó, nemzetközi bűnszervezetek által
elkövetett körhintacsalások tekintetében,7 az olasz jogalkotó a 74/2000. törvényerejű
rendelet 10-ter cikkébe egy új bűncselekményt, a „héa meg nem fizetését” illesztett
be.8 A fent említett cikk szerint bárki, aki a következő adózási időszakra vonatkozó előlegfizetési határidőn belül nem fizeti meg az éves nyilatkozat alapján fizetendő
hozzáadottérték-adót, ami adózási időszakonként meghaladja a 250 000 eurót, hat hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezen bűncselekmény miatt
vonta felelősségre a Legfelsőbb Bíróság a 18924/2917. sz. ítéletében a jogi személy
igazgatóját, aki nem tett eleget a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségének, mind a
tényleges igazgatót, aki ténylegesen megvalósította a tiltott magatartást, vagyis a hamis számlák kibocsátását.

3. Egyéb módon megvalósuló csalárd nyilatkozatok
A 74/2000. törvényerejű rendelet 3. cikke rendelkezik a meg nem történt műveletekhez kibocsátott hamis számlák vagy egyéb dokumentumok használatán kívüli más
módon történő csalárd magatartások büntetendővé nyilvánításáról. Ez a rendelkezés
minden olyan magatartást magában foglal, amely képes akadályozni a nyomozást és
félrevezetni a pénzügyi igazgatást. A csalárd magatartás fogalmat érintően a pénzügyminiszter 2000. augusztus 4-i 154/E. sz. körlevele kimondja, hogy „a számlázási és
nyilvántartásba vételi kötelezettségek puszta megsértése, bár az adófizetés elkerülésére irányul, önmagában nem minősül bűncselekménynek, így minden esetben ellenőrizni kell, hogy a végrehajtási módszerek esetében fennáll-e bizonyos mértékű bizalmatlanság, ami akadályozza a pénzügyi igazgatás értékelését. Ennek megállapítása során
döntő jelentőséggel bírhat például a jogsértések rendszeres és folyamatos jellege, a
fekete számlák, illetve az el nem számolható műveletekre használt bankszámlák.”9
A bűncselekmény alanyai ebben az esetben is azok, akiket jövedelem- és héabejelentési kötelezettség terhel, még akkor is, ha nem kötelesek számviteli nyilvántarAntonacchio 2005, 2723; Perini 2003, 6759.
Soana 2007, 111.
9
Bricchetti 2001, 7069; Lanzi 2001, 207.
7
8
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tást vezetni. Ahogy azt fentebb is említettük, nyilvánvaló, hogy az elkövető szándéka
alapvető fontossággal bír. Az elkövető célja ebben az esetben is a hozzáadottérték-adó
vagy a jövedelemadó megkerülése, illetve jogosulatlan adóvisszatérítés vagy nem létező adójóváírás megszerzése.
A szóban forgó bűncselekmény csak két küszöbérték elérése esetén valósul meg.
Először, az adóelkerüléssel érintett összegnek, vagyis a ténylegesen fizetendő adó és
az adóbevallásban feltüntetett összeg közötti különbségnek meg kell haladnia a 30 000
eurót. Továbbá szükséges, hogy az adóból levont aktív elemek összege – a fiktív pas�szív elemek feltüntetésével együtt – meghaladja a nyilatkozatban feltüntetett aktív
elemek teljes összegének 5%-át vagy 1,5 millió eurót, illetve, hogy az adóból levont
jogosulatlan adókedvezmények és adójóváírások összege meghaladja az adó teljes
összegének 5%-át vagy 30 000 eurót.
A szóban forgó bűncselekmény és a 2. cikkben említett deliktum közötti kapcsolatot a 3. cikk szubszidiaritási záradéka szabályozza, amely kizárja e bűncselekmény
megvalósulását, amennyiben a 2. cikk szerinti deliktum megvalósul.10

4. Valótlan nyilatkozatok
A 4. cikk szabályozza a valótlan nyilatkozatok bűncselekményét. Ennek a tényállásnak
a szerkezete megegyezik az előző cikkben említett bűncselekményekkel, az egyetlen
különbség a csalárd módszerek hiánya.11
A vizsgált bűncselekmény kétségkívül kiegészítő jellegű tényállás, amely akkor
valósul meg, ha a bejelentett és a tényleges gazdasági eredmény között csalárd módszerek alkalmazása nélkül mutatkoznak eltérések.
Az előző tényállásokhoz hasonlóan, a bűncselekmény alanya ebben az esetben is az
lehet, aki az éves bevallások valamelyikében az aktív elemek vonatkozásában alacsonyabb összeget vagy nem létező passzív elemeket jelöl meg. Nyilvánvaló, hogy az említett magatartások esetén a célzat fontos szerepet játszik, hiszen az elkövető magatartása
az eddigiekhez hasonlóan ebben az esetben is az adófizetés elkerülésére irányul.
Ennek a bűncselekménynek a sajátossága, hogy alacsonyabb kár jellemzi, ezért a
törvényhozó kevésbé szigorú büntetési tételkeretet határozott meg. Az elkövető egytől
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Ezenkívül a bűncselekmény csak két mennyiségi küszöb konjunktív túllépése esetén valósul meg. Ezért büntetőjogi szempontból szükséges, hogy az adóelkerüléssel
érintett összeg a 150 000 eurót meghaladja, és hogy az adóból levont aktív elemek
összege – a nem létező adóköteles elemeket is beleértve – meghaladja a nyilatkozatban
feltüntetett összeg 10%-át vagy a 3 millió eurót.12
A 2015-ös reform is bevezetett egy büntethetőséget kizáró okot a számviteli hibák
vonatkozásában. Az 1-bis bekezdéssel a jogalkotó lényegében az eszközök vagy köteIorio 2017, 21.
Santoriello 2017, 3075.
12
Gennai-Traversi 2011, 79.
10
11
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lezettségek helytelen értékelésének megfelelő értékek kedvező megítélését tartja fenn,
amennyiben azok objektíve léteznek.
Az értékelések tárgyában érdemes még megemlíteni az 2015-ben bevezetett (1b)
bekezdést, amely szerint az előző bekezdésben foglalt esetek kivételével a tényleges
értékelésektől 10%-nál kevesebb eltérést mutató értékelések nem büntethetőek.
Meg kell jegyezni, hogy az olasz adóhatóságok által a tényleges értéküknél alacsonyabb eszközök azonosítására vonatkozó értékelést az adóellenőrzés során a felügyelőség által tett feltételezésekkel végzik. Ezt a héaértékelési tevékenységet a 633/1072.
sz. köztársasági elnöki rendelet 54. és 55. cikke szabályozza.

5. Kísérlet
A 74/2000. törvényerejű rendelet 6. cikke értelmében a 2., 3. és 4. cikkben említett
bűncselekmények kísérlete nem büntetendő. Amint már említettük, a fenti bűncselekmények a nyilatkozat bemutatásával azonnal befejezetté válnak.
A jogalkotó tehát – szakítva a korábbi szabályozással – a Kincstár számára releváns
és tényleges károkat okozó cselekményeket akarja szankcionálni, nem pedig az ezekhez kapcsolódó előkészületi jellegű magatartásokat. Ezért tehát a csalárd és valótlan
nyilatkozatok révén megvalósuló cselekmények kísérlete nem büntetendő. Ezt az álláspontot az Alkotmánybíróság 49/2002. sz. határozata is megerősítette.
A kísérletének büntethetősége tehát az adóbüntetőjogban csak kivételes esetnek tekinthető.

6. Számla vagy egyéb dokumentum kiállítása meg nem történt
műveletekhez
A héacsalással kapcsolatos olasz szabályozás elemzésének utolsó releváns pontja a
74/2000. törvényerejű rendelet 8. cikke. Egy év hat hónaptól hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki meg nem történt ügyletekhez számlát vagy más dokumentumot bocsát ki, annak érdekében, hogy harmadik személy elkerülje a jövedelemadó vagy a hozzáadottérték-adó megfizetését.
Az ilyen magatartás büntetendőségét az indokolja, hogy meg kell szüntetni az illegális cégek hamisított dokumentumok forgalomba hozatalát célzó gyakorlatát. Az
ilyen magatartás elkövetője nem vonja ugyan közvetlenül el a Kincstár bevételét, de
cselekménye következményeként a hamis számla felhasználója okoz közvetlen kárt.
Más szóval, a 8. cikk közvetett módon védi az adóbevételeket.13
Ennek érdekében az Olasz Legfelsőbb Bíróság a 24307/2017. sz. ítéletével megismételte, hogy a meg nem történt ügyletekre vonatkozó hamis számlák vagy más
dokumentumok bűncselekménye már a szubjektív hamis számlázás esetén megvalósulhat, vagyis abban az esetben, amikor az adózás alapjául szolgáló tranzakció meg-

13

Spagnolo 2003, 1792.
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történt ugyan, de a számlán megjelölt szolgáltató nem egyezik meg a szolgáltatást
ténylegesen nyújtó személlyel. Még ebben az esetben is lehetőség van ugyanis arra,
hogy a harmadik személy elkerülhesse a jövedelemadó vagy a hozzáadottértéket-adó
megfizetését.14
A bűncselekmény alanya bárki lehet, aki meg nem történt tranzakciókhoz számlát
vagy más dokumentumot állít ki. Ezért ez egy általános bűncselekmény.15
A jogalkotó két különálló és egymást kiegészítő elkövetési magatartásra bontotta a
bűncselekményt: az első lépés a meg nem történt tranzakcióra vonatkozó számla vagy
dokumentum kiállítása, a második pedig az, hogy harmadik személy a fent említett
dokumentumokat felhasználja.
A bűncselekmény megvalósulásához a szubjektív elem is szükséges. A jogalkotó
szerint fontos, hogy a bűncselekmény elkövetője azzal a szándékkal hajtsa végre a
cselekményt, hogy egy harmadik személy adóelkerülést kövessen el. Meg kell azonban jegyezni, hogy a bűncselekményt megalapozó szubjektív elem a szándékkal, nem
pedig a károkozással kapcsolatos. A bűncselekmény tehát önmagában a számla kiállításával megvalósul, nem szükséges hozzá az adóelkerülés későbbi elkövetése.
A fent említett sajátosság miatt a 8. cikkben említett bűncselekmény elkövetésének
kísérlete kizárt. A hipotetikus kísérletnek valójában a fiktív számlák tényleges kiadását
megelőző pillanatra kellene vonatkoznia, kizárva a felhasználás ellenőrzésének lehetőségét. Ezért két személy elkerülhetetlenül részt vesz a bűncselekmény elkövetésében: a kibocsátó és a felhasználó. Emiatt a doktrína egy része azt állítja, hogy a 8. cikk
szerinti kiállítás és a 2. cikk szerinti felhasználás valójában egy komplex bűncselekményi tényállást alkot.16 Ezt a feltételezést azonban a jogalkotó kifejezetten kizárja,
amikor a 9. cikkben kimondja, hogy a meg nem történt műveletekre vonatkozó számlák vagy egyéb dokumentumok kiállítója és az e bűncselekményben közreműködő
személy nem büntethető a 2. cikkben meghatározott bűncselekmény elkövetésére való
felbujtásért és az ahhoz nyújtott bűnsegélyért. Hasonlóképpen, a számlákat vagy más
dokumentumokat meg nem történt tranzakciókhoz felhasználó vagy ebben közreműködő személy nem büntethető a 8. cikkben említett bűncselekmény elkövetésére való
felbujtásért és az ahhoz nyújtott bűnsegélyért.17
Amint már említettük, a 2011-es reform megszüntette a korábbi büntethetőségi értékhatárt, amely 154 937,07 euró volt.

7. A PIF irányelv és az olasz jog
Ahogy az már jól ismert, a 2017/1371 irányelv szabályozza a héacsalást.18 A hivatkozott irányelv preambulumának negyedik bekezdése értelmében az európai uniós

Semmítőszék, 20357/2010. sz. ítélet.
Perini 1999, 172.
16
Perini 2002, 738.
17
Caraccioli 2017, 29.
18
Udvarhelyi 2017, 4.
14
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(a továbbiakban: EU) szabályozás a héacsalások (az ún. súlyos bűncselekmények)
legsúlyosabb formáira vonatkozik, különösen a körhintacsalásra, az „eltűnő kereskedő” révén elkövetett héacsalásra, valamint a bűnszervezet keretén belül elkövetett
héacsalásra, amelyek súlyosan veszélyeztetik a közös héarendszert19 és ezáltal az EU
költségvetését. A közös héarendszer elleni bűncselekmények akkor minősülnek súlyosnak, ha a strukturált módon, jogtalan előnyszerzés céljából, csalárd módszerekkel
elkövetett cselekmények az EU két vagy több tagállamának területéhez kapcsolódnak,
és legalább 10 000 000 euró összegű teljes kárt okoznak. A teljes kár fogalma azon károk becsült összegét fejezi ki, amelyeket a csalárd rendszer egésze okozott egyrészről
az érintett tagállamok, másrészről az EU pénzügyi érdekei vonatkozásában, a kamatlábakat és a büntetéseket ugyanakkor nem foglalja magában.
Más szóval, az irányelv hatálya csak a közös héarendszert sértő súlyos bűncselekményekre terjed ki, ahol a súlyosság fogalmát a kár mértéke, illetve az illegális magatartás határokon átnyúló jellege alapján határozzák meg.
A szerző álláspontja szerint úgy tűnik, hogy a fent említett küszöb túl magas, és
figyelmen kívül hagy minden olyan csalást, amely nem éri el ezt a mértéket, viszont az
uniós pénzügyi érdekeket sérti. Az olasz jog – a fent említett 2000. március 10-i 74. sz.
törvényerejű rendelet – jelenleg az uniós jogforráshoz képest lényegesen alacsonyabb
kár okozása esetén is büntetni rendeli e jogsértéseket.
Különös figyelmet kell fordítani az irányelv „felbujtás, bűnsegély, bűnpártolás és kísérlet” címet viselő 5. cikkére. Az első bekezdésben megköveteli a tagállamoktól, hogy
tegyék meg „a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy bűncselekményként
büntetendő legyen a 3. és a 4. cikkben említett bűncselekmények bármelyikének elkövetésére való felbujtás, és az azok elkövetéséhez nyújtott bűnsegély vagy bűnpártolás”.
A következő bekezdésben ugyanezeket az intézkedéseket írja elő „annak biztosítására,
hogy bűncselekményként büntetendő legyen a 3. cikkben és a 4. cikk (3) bekezdésében
említett bűncselekmények bármelyikének elkövetésére irányuló kísérlet”.
A bűncselekményben való személyes részvétellel kapcsolatosan figyelembe kell
venni, hogy a héacsalás esetében a 74/2000. törvényerejű rendelet 9. cikke kizárja a
meg nem történt jogügyletekhez kibocsátott hamis számlák felhasználóinak részesként
történő büntethetőségét. Ez a kizárás ellentétes az európai joggal. Ezért az irányelv
megfelelő végrehajtása érdekében szükséges lenne ennek a kivételnek a megszüntetése.
A kísérlet kapcsán végezetül meg kell jegyezni, hogy a fent említett 2000-es rendelet 6. cikke kizárja a rendelet 2., 3. és 4. cikke által szabályozott bűncselekmények
kísérletét. Ennek a kivételnek az eltávolítása szintén kívánatos lenne.

7.1. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége
A 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában szereplő jogi személy fogalma rendkívül széles és
általános. Az európai szabályok szerint „jogi személy” minden, az alkalmazandó jog

19

A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.
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alapján jogi személyiséggel rendelkező jogalany, kivéve az államokat és a közhatalmi
jogosítványokat gyakorló közjogi szerveket, valamint a közjogi nemzetközi szervezeteket.
A 6. cikk kimondja, hogy a jogi személyek felelősségre vonhatóak, ha az irányelvben szereplő bűncselekményeket a jogi személy javára a jogi személyen belül vezető
tisztséget betöltő személy követi el, vagy ha az ilyen személy által gyakorolt felügyelet
vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé a bűncselekmény elkövetését.
A jogi személyek felelőssége nem zárja ki a büntetőeljárás lefolytatásának lehetőségét az irányelvben szabályozott bűncselekményeket elkövető természetes személyekkel szemben.
Ezen túlmenően az irányelv 9. cikke kimondja, hogy a tagállamok megteszik a
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 6. cikk alapján felelősségre vont
jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen sújtható,
amely szankciókba beletartoznak a büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű pénzbeli
szankciók vagy bírságok.
E tekintetben a jogirodalom egy része azon az állásponton van, hogy az irányelv 6.
és 9. cikkének rendelkezései nincsennek összhangban a tagállamok hagyományaival,
amelyek fontos alapelvként hivatkoznak a societas delinquere non potest elvre.20
Olaszországban a jogi személyek felelősségét a 2001. június 8-i 231. sz. törvényerejű rendelet szabályozza, amely a jogi személyek, társaságok, egyesületek és a jogi
személyiséggel nem rendelkező jogalanyok adminisztratív felelősségét szabályozza.21
A hosszú idő után megszülető rendeletet a 2000. évi 300. törvény 11. cikkével22
összhangban fogadták el, amely a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni
küzdelemről szóló OECD-egyezmény ratifikálása tárgyában született. Az egyezmény
2. cikke kifejezetten előírta, hogy mindegyik fél köteles „olyan intézkedéseket hozni,
amelyek a saját jogi hagyományaival és alapelveivel összhangban szükségesek ahhoz, hogy megteremtsék a jogi személyek felelősségét a külföldi hivatalos személyek
megvesztegetéséért”.23
A 2001. évi 231. törvényerejű rendelet hatálya tehát a jelenlegi formájában elég
széles, így nagyrészt kiterjed az irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekre is.24
Az adózással kapcsolatos bűncselekmények, így a héával kapcsolatos bűncselekmények azonban nem tartoznak a hatálya alá.
Amint azt a doktrína helyesen megállapította, az új uniós jogforrások átültetése
érdekében szükséges vagy legalábbis célszerű a 231. rendelet szabályainak hatályát

Vermeulen–De Bondt–Ryckman 2012, 22; De Simone 2012, 117; Baysinger 1991, 341; Conti 2001, 861.
Pistorelli 2017, 610; Piergallini 2002, 571; De Simone 2011, 1895.
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Gennai-Traversi 2001, 380.
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Lásd az 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről
szóló egyezményt.
24
Lásd különösen a 231/2001. sz. törvényerejű rendelet 24. cikkét, amely többek között az olasz büntető
törvénykönyv 316-ter és 640-bis cikkére utal; a 24-ter cikkét, amely mások mellett az olasz büntető törvénykönyv 416.
és 416-bis cikkére hivatkozik; a zsarolásról, az jogtalan előnyök adásáról, ígéretéről és a korrupcióról szóló 25. cikket;
valamint a lopott áruk megszerzéséről, a pénzmosásról és a jogellenes forrásból származó pénz, áru vagy haszon
felhasználásáról, valamint a saját pénz mosásáról szóló 25-octies cikket.
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nemcsak a héacsalásokra, hanem a 74/2000. sz. törvényerejű rendeletben rögzített valamennyi bűncselekményi kategóriára kiterjeszteni.25
Ezért meg kell határozni azon bűncselekmények katalógusát, amelyek miatt a jogi
személyek felelősségre vonhatók, és ebbe a listába a héacsalásokat is bele kell foglalni.

8. Záró megjegyzések
Az olasz jogszabályok nagyrészt összhangban vannak az európai előírásokkal. A jogi
személyek adózással kapcsolatos bűncselekmények elkövetéséért való – 231/2001.
törvényerejű rendelet szerinti – felelősségének megteremtése tekinthető az olasz büntetőjogi jogalkotás következő kihívásának.
Az a tény, hogy az adózással kapcsolatos bűncselekmények jelenleg nem szerepelnek az alapbűncselekmények katalógusában, egy olyan rendszer hibájára világít rá,
amely nem garantálja az adózási bűncselekmények hatékony megelőzését és elnyomását. Egy ilyen intézkedés tehát az Európai Unió követelményeinek való megfelelés
mellett pozitív hatást gyakorolna az adókijátszás elleni küzdelemre.
Fontos hangsúlyozni, hogy a PIF irányelv által a héacsalás vonatkozásában meghatározott küszöb túl magas, és figyelmen kívül hagyja azokat a csalásokat, amelyek
nem érik el ezt a küszöböt, viszont az uniós pénzügyi érdekeket negatívan érinthetik.
A szerző véleménye szerint kívánatos lenne a küszöbérték leszállítása, és a héacsalások terén a harmadik országokkal való együttműködés és információcsere javítása.
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AZ OLASZ KÖZIGAZGATÁSI ÉS BÜNTETŐJOGI
SZANKCIÓRENDSZER A HÉACSALÁSOKNÁL
AZ „EDOM CSOPORT” ÜGYÖN KERESZTÜL
Emanuela Furini *

1. Az EDOM csoport
2013-ban az olasz adóhatóság vizsgálatot folytatott az e-kereskedelmi ágazatban a piaci
szereplők tevékenységi körében történő héa- és a közvetlen adóelkerüléssel kapcsolatban.
Az elektronikus termékek ágazatának egyik legfontosabb piaci szereplője az EDOM
csoport volt, amely a „Trony” márkát birtokolta.
Az EDOM csoport központi helyet foglalt el a G.R.E. csoportban. A G.R.E. a csoporton belüli vállalatok beszerzési kapacitásának javítását célzó beszerzési csoport. Az
EDOM csoporthoz 14 leányvállalat tartozott.

2. Irányítás
Az elvégzett vizsgálat részletesen rávilágított egy olyan szervezet létezésére, amely
a teljes adóteher csalárd módon való csökkentése érdekében egy kétszintű vállalati
struktúra létrehozására irányult:
– Az első szinthez számos olyan vállalat tartozik, amelyek főként a háztartási gépek,
az elektronikus és az informatikai termékek kiskereskedelmi értékesítését végzik,
és mindegyikük értékesítési ponttal rendelkezik, és amelyeket Mr. X és maga a vállalat egyaránt közvetlenül és csúcstechnológián keresztül is üzemeltet. A vállalatok
szinte kizárólag az EDOM csoporttól szerzik be az árukat, amely – mint említettük
– az egész csoport központi beszerző szerveként működik. A vállalatoknak alapvetően két funkciója van: egyrészt a vállalatok létrehozására az egyes üzletházakhoz
kapcsolódó üzleti kockázatok korlátozása érdekében került sor. Másrészt, mint azt
látni fogjuk, a vállalatok eszközként szolgálnak az adózási bűncselekmények megvalósításához.
– Második szinten található az első szinten lévő vállalatok és a G.R.E. között elhelyezkedő EDOM csoport, a háztartási gépek nagykereskedője, a Sinergy és a Trony
márkák tulajdonosa.

*

 isztviselő, Adóhivatal, Lazio Regionális Igazgatóság, a Nagyvállalati Adófizetők Irodája, Róma, Olaszország.
T
Fordította: dr. Dornfeld László PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
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Az elfogadott szervezeti modell jellemző a nagy áruforgalmú kiskereskedelemre,
ahol az egyes értékesítési pontok – amelyek egyetlen gazdasági egység „ágaiként” alakíthatók ki, bár jogilag önállók – megosztják bizonyos vállalati funkcióikat egy közös
képviselővel, és központosítják azokat.
A tervezés és a koordináció feladatát Mr. X intézi az EDOM csoporton keresztül.
Tulajdonképpen az EDOM csoport kereskedelmi területen dolgozó munkatársai egyúttal az értékesítési pontok helyi menedzsereinek feladatát is ellátják (az értékesítési
hely megszervezése, a termékek elhelyezése a polcokon, motiváció és ösztönzők az
értékesítési személyzet számára, promóciók szervezése stb.). Központi szinten dől el a
kereskedelmi politika, például az egyes termékekre vonatkozó ajánlati kampányok és
a kapcsolódó hirdetési kampányok kialakítása. A beszerzési politikákat, azaz a beszállítók kiválasztását, a beszerzések kezelését és a kapcsolódó árpolitikákat rendszerint
szintén központilag irányítják.
Az adminisztratív részleg alkalmazottai az első szinten lévő vállalatok összes irányítási szempontjával foglalkoznak: a számlák vezetése, az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése, a kifizetések és a beszállítókkal való kapcsolattartás, a
bankokkal való kapcsolattartás, a személyzeti menedzsment stb.

3. A héacsalás
A 2009-es és 2010-es évre vonatkozóan elvégzett adóellenőrzésekből egy szabványos
csalás derült ki, amely szerint az anyavállalat, az EDOM csoport számlákat állított ki
meg nem történt ügyletekről, több millió euróig terjedő értékben. Eközben a számlákat
nem vagy jelentősen kisebb értéken vették nyilvántartásba a héateher csökkentésére.
A fent említett hamis számlákat a csoport első szintű vállalatai fogadták, regisztrálták és jelentették az éves héabevallásukban, hogy fiktív héajóváírást keletkeztessenek
a fiktív milliók után, az alábbiak szerint:
– az aktív műveletekhez kapcsolódó héakötelezettségek semlegesítése;
– jogosulatlan kompenzáció az F24 fizetési űrlapok, az alkalmazottak és Mr. X által
nyújtott szolgáltatások után fizetett adók, társadalombiztosítási hozzájárulások és
biztosítások „nullaegyenlegű” bemutatásával.
A számlázott milliók esetében ez a „rendszer” kiegyensúlyozatlan volt: egyrészt
lehetővé tette, hogy az EDOM csoport ne rendelkezzen héatartozásokkal (az aktív
számlák bejegyzésének elmulasztása), és a többi vállalat számára, hogy fiktív héajóváírást igényeljenek (a passzív számlák bejegyezése). Másrészről az IRAP1 és az IRES2
adókötelezettség vonatkozásában számos rendellenes költséget generált, ami polgári
és költségvetési veszteségeket eredményezett. A veszteségek kiegyenlítése érdekében
az EDOM csoport az utóbbiak esetén hiteljegyzeteket bocsátott ki, amelyek szintén
fiktívek voltak – ugyanúgy, mint a hasonló módon nem rögzített számlák –, és sziszte-

1
2
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Termelési tevékenységekre kirótt regionális adó Olaszországban.
Társasági jövedelemadó Olaszországban.

matikusan a héa megfizetése nélkül kerültek kiadásra, lehetővé téve a fiktív költségek
megfordítását.
A fent említett, később részletezett súlyos jogsértéseken kívül a vizsgálatok során várható
módon kiderült, hogy bizonyos esetekben a könyveket/nyilvántartásokat megváltoztatták.
Az olasz adóhatóság által végzett vizsgálat eredménye szerint sor került:
– rendszeres, ismételt és nagy összegű készpénzfelvételre a vállalati számlákból,
– a számvitel megváltoztatására,
– a bejegyzések teljes blokkjának törlésére, a díjak elrejtésére, a fiktív költségek elszámolására, és az átutalások és az eredmények átruházásának gazdasági indok nélküli annotációjára.
Ily módon az EDOM csoport pénzügyi alapjai kiürültek, és nagy összegű pénz
került át San Marinó-i bankokba. Az EDOM csoport ezen jogellenes tevékenységek
révén 2009–2010 között 9 000 000 eurós héafizetést került el.

4. Az olasz héa-törvény
A héát az uniós jogszabályok szabályozzák, amelyek közül az elsődleges jogforrás az
európai Héa-irányelv3. Ezen irányelv értelmezése kulcsfontosságú a héával kapcsolatos nemzeti jogszabályok alkalmazása során. A legfontosabb olasz jogszabályok:
– 1972. évi 633. sz. köztársasági elnöki rendelet az általános héaszabályokról,
– 1993. évi 331. sz. törvényerejű rendelet a közösségen belüli tranzakciókról.
Amint azt az Héa-irányelv 21. cikkének 7. pontja szabályozza, „ha meg nem történt
ügyletek esetén számlát állítanak ki, vagy ha az ügyletekre vagy a kapcsolódó adókra
vonatkozó díjakat a tényleges összegen felül tüntetik fel számlán, akkor az adó a teljes
feltüntetett összegnek, vagy a számlajelzéseknek megfelelő.”

5. Olasz szankciók: 1997. évi 471. sz. törvényerejű rendelet
Az előzőekben ismertetett adózással kapcsolatos bűncselekmények esetén az olasz
hatóság az alábbi közigazgatási szankciókat alkalmazza:
– Az adóköteles műveletek tisztességtelen számlázása, feltéve, hogy objektíve valótlan számlákat adnak ki: a pénzbüntetés az elkerült adó 100%-ától 200%-áig terjed,
de minimum 516 euró (6. cikk).
– Valótlan nyilatkozat: a pénzbüntetés az adó 100%-ától 200%-áig terjed (5. cikk).
– Az elszámolások szabálytalan kezelése: rögzített mértékű pénzbírság 1032–7746
euró között, de legalább 516 euró (9. cikk).
Következésképpen az EDOM csoportnak a 2009–2010-es évekre vonatkozóan
majdnem 20 000 000 euró összegű héát és közigazgatási bírságot kellett megfizetnie
az olasz adóhatóságnak.

3

A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.
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6. Büntető Törvénykönyv: 2000. évi 74. sz. törvényerejű rendelet
(módosította a 2015. évi 158. sz. törvényerejű rendelet)
Az olasz jogszabályokban a héacsalásnak nincs konkrét meghatározása. A jogirodalom
szerint kétféle csalás létezik: egyrészt a meg nem történt ügyleteken keresztül végrehajtott csalás, másrészt a héafizetés elmulasztása által elkövetett csalások.
Olaszországban a fent említett cselekményeket a 2000. évi 74. sz. törvényerejű rendelet szabályozza, amely a bűncselekményeket két fő kategóriába sorolja:
– adóbevallással kapcsolatos adóbűncselekmények,
– számviteli nyilvántartásokkal és adófizetéssel kapcsolatos adóbűncselekmények.
A héacsalás tekintetében az első kategóriát kell figyelembe venni (2–5. cikk). A legfontosabb adózással kapcsolatos bűncselekmények a következők:
– Csalárd adóbevallás a meg nem történt ügyletekre vonatkozó hamis számlák felhasználásával (2. cikk).
– Csalárd adóbevallás más csalárd módon (3. cikk).
– Hamis adóbevallás (4. cikk).
– Adóbevallás benyújtásának elmulasztása (5. cikk).
A 2. cikk szerint: „Bárki, aki a jövedelemadó vagy a hozzáadottérték-adó elkerülése érdekében számlát vagy más dokumentumot használ a meg nem történt ügyletek
igazolására vagy a vonatkozó nyilatkozatok valamelyikében hamis költségeket jelez,
egy év és hat hónaptól hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.
Az illegális cselekmény akkor valósul meg, amikor a meg nem történt ügylettel
kapcsolatos számlákat vagy egyéb dokumentumokat használnak, és amikor az ilyen
számlákat vagy dokumentumokat a kötelező könyvviteli nyilvántartásokban rögzítik,
vagy az adóhatóságok elé tárják bizonyítás céljából.

7. Ügyészség
A meg nem történt ügyletekre vonatkozóan kiadott és használt számlákkal és indokolatlan kompenzációkkal kapcsolatos adóbűncselekmények elkövetése miatt az olasz
ügyészség letartóztatta Mr. X-et, aki a társaság részvényese és vezérigazgatója volt,
valamint a társaság adóügyi tanácsadóját és annak alkalmazottját.
Emellett Mr. X-et a csalárd csődbűncselekménnyel is megvádolták, ez az eljárás
folyamatban van. Az ügyészség kapcsolatot talált Mr. X és
– a fővárosi maffia, és
– az IOR (Vallási Művek Intézete, de a köznyelvben csak Vatikáni Bankként ismert)
között.
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8. Megelőző célú lefoglalás4
Az ügyészség a 2000. évi 74. sz. törvényerejű rendeletben előírt megelőző lefoglalást
alkalmazta az adózási bűncselekményekből származó vagyontárgyak elkobzásának
biztosítása érdekében. A törvényerejű rendeletben felsorolt valamely bűncselekmény
miatti elítélés esetén a vagyontárgyak elkobzását mindig elrendelik, kivéve, ha azok a
bűncselekményben nem érintett személy tulajdonában állnak. Ha a bűncselekményből
származó eredeti vagyont nem lehet elkobozni, az értékének megfelelő más vagyontárgy vagy áru elkobzásának elrendelése automatikusan megtörténik.
Mr. X ingatlanvagyonát és autóit 20 milliós értékre becsülték, amely megegyezik
az elkerült adó összegével.

9. Elfogadással történő ellenőrzés5
Az EDOM csoport és az olasz adóhatóság megpróbált egyezséget kötni a fizetendő
büntetésről, de ez a lehetőség nem volt alkalmazható.

4
A büntetőeljárásról szóló 1988. évi 477. sz. köztársasági elnöki rendelet 321. cikke. Az olasz jogrendszerben
a megelőző célú lefoglalás az olasz büntetőeljárási törvény 321. cikke által bevezetett intézkedés. A megelőző célú
lefoglalás az előzetes eljárás során az ügyész kérésére történik, amit a nyomozási bíró indokolással ellátott határozata
hagy jóvá, ha fennáll annak a veszélye, hogy a dolog szabad rendelkezésre állása súlyosbíthatja vagy meghosszabbíthatja a bűncselekmény következményeit, új bűncselekmények elkövetését teszi lehetővé, vagy ha a dolog önmagában
veszélyes. A törvényben előírt esetekben, amennyiben az előzetes eljárás során nem lehetséges megvárni a nyomozási
bíró válaszát a megelőző célú lefoglalás iránti kérelemre vonatkozóan, azt közvetlenül a rendőrség is elrendelheti, amit
a nyomozási bírónak az elrendelést követő 48 órán belül utólagosan jóvá kell hagynia.
5
Az 1997. évi 218. sz. törvényerejű rendelet 5-bis cikk. Az elfogadással történő ellenőrzés lehetővé teszi az adófizető számára, hogy meghatározza a fizetendő adókat, és így elkerülje az adóvita kialakulását. Ez egy „megállapodás”
az adófizető és az adóhatóság között, amely az értékelési nyilatkozat kiadása előtt, illetve azt követően is megköthető,
feltéve, hogy az adóalany nem fellebbez az adóügyi bírósághoz. Az eljárás az összes fontosabb közvetlen és közvetett
adó vonatkozásában alkalmazható, és mind az adófizető, mind az adóalany szerint illetékességgel rendelkező adóhivatal
kezdeményezheti.
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10. A hitelezőkkel kötött megállapodás6 és annak kudarca7
A súlyos fizetésképtelenség következtében, amelyet az EDOM csoport jelentős tartozásainak nyilvánosságra hozása idézett elő – bár kezdetben a Római Bíróság elismerte a
„hitelezőkkel kötött megállapodást” –, a vállalkozás 2017. február 13-án csődbe ment.
Fontos hangsúlyozni, hogy az adóbevételek kieséséhez kapcsolódó pénzügyi és
gazdasági szempontok mellett az EDOM csoport csődje súlyos társadalmi következményekkel is járt. Több mint 43 üzlethelyiséget lezártak, és több mint 500 ember vesztette el munkáját. A Trony marketingigazgatója meghalt, és a nyomozók úgy vélik,
hogy az EDOM Csoport kudarca miatt öngyilkosságot követhetett el.

11. Következtetések
Amint azt a cikk bevezetőjében említettem, a 2017/1371 irányelv (2. cikk 2. pont) csak
a közös héarendszert érintő súlyos bűncselekmények esetén alkalmazandó.
Ezen irányelv alkalmazásában a közös héarendszer elleni bűncselekményeket súlyosnak kell tekinteni, ha a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott szándékos cselekmények vagy mulasztások az Unió két vagy több tagállamának területéhez kapcsolódnak, és legalább 10 000 000 eurós összegű teljes kárt okoznak.
A 2017/1371. irányelv alapján az EDOM csoport héacsalása nem minősülhet a közös héarendszer elleni súlyos bűncselekménynek az olasz héacsalások vizsgált értéke
alapján.
Ez alapján mérlegelnünk kell a „kár” fogalmának meghatározását. Ez csak a be
nem jelentett és meg nem fizetett héa összegére korlátozódik, vagy más kapcsolódó
gazdasági elemeket is tartalmaz? Miért kapcsolódhatna a csalás csak „az Unió két
vagy több tagállamának területéhez”? Ebben az olasz héacsalási ügyben a két érintett
ország Olaszország és San Marino, amely utóbbi nem tagja az Európai Uniónak.

6
A hitelezőkkel kötött megállapodás az olasz csődtörvény szerinti fizetésképtelenségi eljárás, amely megoldásként
szolgálhat a válságban vagy fizetésképtelen helyzetben lévő adós (akár egyéni vállalkozó, társaság vagy más testület)
részére, azzal, hogy kísérletet tesz a reorganizációra, a tevékenység folytatására, a tevékenység esetlegesen harmadik
személy részére történő átadására, vagy az eszközök pénzzé tételére és a befolyt összeg hitelek kielégítésére történő
fordítására annak érdekében, hogy ezzel elkerülje a csődöt. Ez olyan jogintézmény az olasz jogrendszerben, amely a
hatályon kívül helyezett 1865. évi kereskedelmi törvénykönyvben szabályozott moratóriumból származik. A hitelezőkkel való egyeztetési eljárás rendjét a csődtörvény tartalmazza (1942. március 16-i 267. sz. királyi rendelet), és a
jogalkotó az elmúlt években többször is felülvizsgálta az üzleti válság leküzdését célzó beavatkozásokat.
7
Az olasz jogrendszerben a csőd egy meghatározott követelmények fennállása esetén alkalmazható olyan fizetésképtelenségi eljárás, amelynek célja, hogy a vállalkozók eszközeinek pénzzé tétele révén kielégítse a hitelezői igényeket. Az eljárás érinti az egész gazdasági társaságot a teljes ingatlanvagyonával és a hitelezőivel. Az eljárás célja
a vállalat fizetésképtelen állapotának, a vele szemben támasztott követeléseknek és az azt követő felszámolás feltételeinek a hitelezők par creditorum kezelése fényében történő megállapítása. A csődeljárásról az 1942. március 16-i
267. sz. királyi rendelet rendelkezik, de a szabályozás idővel többször is módosult. Alternatív megoldásként a vállalat
válságának leküzdése történhet a hitelezőkkel kötött megállapodás megkötésével, a vállalati szerkezetátalakítás vagy
az ellenőrzött ügyintézés iránti kérelem meghozatalával, annak érdekében, hogy a vállalkozó és a hitelezők közötti
megállapodások révén megmentsék a vállalatot.
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– https://www.trony.it/online
– https://www.fanpage.it/roma-giacomo-mirabilia-suicida-era-il-direttore-marketing-di-trony/
– https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/21/trony-roma-arrestati-imprenditore-ecommercialista-hanno-sottratto-forti-somme-e-fatto-fallire-la-edom/3465118/
– https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_marzo_21/roma-trony-crac-cento-milioni-tre-arresti-bancarotta-79978ee0-0e47-11e7-bc58-c287e833415a.shtml
– http://www.pupia.tv/2018/11/canali/cronaca/trony-indagine-su-edom-confisca-da10-milioni-a-imprenditore-romano/429866
– http://www.ilgiornale.it/news/interni/manager-trony-si-lancia-7-piano-e-sul-suicidio-indaga-anche-977651.html
– https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/06/trony-lafrode-del-patron-confiscati-nove-milioniRoma07.html
– https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2017/3/21/trony-fallito-negozi-romatre-arresti-per-bancarotta-e-crac-da-100milioni-non-ci-sono-paragoni/755498/
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Románia
AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
BÜNTETŐJOGI VÉDELME ROMÁNIÁBAN:
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI SZEMPONTOK
Prof. Dr. Valentin Mirișan*

1. Bevezető gondolatok
Románia európai uniós (a továbbiakban: EU) csatlakozásának tükrében, valamint országunknak, az EU pénzügyi érdekeinek valós és hatékony védelmére irányuló vállalása okán, szükségessé vált egy büntetőjogi és büntetőeljárási szabályozás elfogadása
ezen a területen.
A Román Parlament által elfogadott normatív aktusokkal párhuzamosan a nemzeti
büntetőjogi rendelkezések módosítására is sor került, aminek alapját az irányadó európai szabályozás adta. Evidens, hogy jelen tanulmányban túlnyomórészt azon román
büntetőjogi és büntetőeljárási megoldásokra mutatunk rá, melyek segítségével megvalósul az EU költségvetésének védelme; egyben utalunk az európai szabályozásban
megjelenő forrásokra is.
A román büntetőtörvények uniós normákkal való adaptációs folyamatába Románia
Alkotmánybírósága is bekapcsolódott azzal, hogy egyes hazai törvényeket alkotmányellenesnek nyilvánított az Unió hatáskörének megsértése miatt.1 Az Alkotmánybíróság, két újabb döntése értelmében, hierarchiát állított fel az alkotmányos jogszabályok
és az uniós rendelkezések között, feloldván ezzel az Alkotmány felsőbbrendűsége és
az uniós jog elsőbbsége közötti konfliktusokat.2
Jelen tanulmányunkban csak utalunk ezen két döntésre, megjegyezvén, hogy a taláros testület a felsőbbrendűség–elsőbbség vitában olyan álláspontot fogadott el, mely
biztosítja az uniós jog alkalmazását. Ez a kérdéskör egy másik tanulmány tárgyát is
képezhetné.

Egyetemi tanár, Dékán, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar.
Fordította: Tőtős Erzsébet, jogász, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar.
1
Lupu 2017, 25.
2
Az Alkotmánybíróság 2016. évi 683. számú, a Sit Natura 2000 kedvezményezettjeinek kifizetésére vonatkozó
egyes intézkedésekről szóló törvény rendelkezései alkotmányellenessége miatti kifogásról szóló döntése. Megjelent a
Román Hivatalos Közlöny 56/2017. január 19-i számában; az Alkotmánybíróság 2015. évi 887. számú döntése, mely
megjelent a Román Hivatalos Közlöny 191/2016. március 15-i számában.
*
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2. A román büntetőtörvények által szabályozott EU pénzügyi
érdekeit sértő bűncselekmények
2.1. Rövid történeti áttekintés
Az 1990–2000-es években nem igazán léteztek uniós szintű rendelkezések a büntetőjog területén. A büntetőjog tabutéma volt, ezen terület szabályozása a tagállamok saját
szuverenitásától függött, nem képezvén az Európai Unió hatáskörének tárgyát.
Majd elfogadtak egy, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi eszközök
általi védelméről szóló egyezményt – az úgynevezett 1995. évi PIF egyezményt, mely
alapján 2003-ban módosították Románia nemzeti büntetőjogi szabályozását, különös
tekintettel az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére azért, hogy az ország
2007-ben csatlakozhasson az Unióhoz.
A PIF egyezmény és az ezt kiegészítő, a pénzmosásról és a korrupcióról szóló 1.
és 2. számú protokollok – melyek az Európai Unió költségvetését érintő csalásokkal
állnak kapcsolatban – képezik a hazai nemzeti szabályozás kereteit.3 Mindezek tekintetében két fő irányvonal fejlődött ki: vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a
nemzeti érdekekkel való asszimilációja, ahogyan egyes tagállamok esetében történt,
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló saját, specifikus jogszabály elfogadása, ahogyan azt más tagállamok is tették.
Románia 2007-es Európai Unióhoz történő csatlakozását, illetve a Lisszaboni Szerződés 2009-ben való hatálybalépését követően lehetőség adódott másodlagos jogszabályok elfogadására is a büntetőjog területén, így három vagy négy évig tartó tárgyalásokat követően megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2017/1371 irányelve az Unió
pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.

2.2. A román büntetőjogi szabályozás
Romániában az uniós csatlakozással egyidőben kezdett növekedni az EU pénzügyi
érdekeit sértő bűncselekmények száma. Az ilyen jellegű csalások elleni küzdelem
megvalósítása érdekében szükségessé vált egy keretszabályozás elfogadása, valamint
ezen alapok tagállamok általi hozzáférésére vonatkozó szervezetek, szabályozások és
előírások létrehozása.
Ebben a tekintetben a román állam megtette a szükséges jogalkotási intézkedéseket annak érdekében, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák az olyan magatartásokat,
melyek sérthetik, befolyásolhatják az EU pénzügyi érdekeit, úgy a bevételek, mind a
kiadások tekintetében, még akkor is, ha egyes előírások vitathatók.4
Mindezek következtében még az uniós csatlakozást megelőzően, de az ehhez szükséges feltételek teljesítésével összefüggésben fogadták el a 2003. évi 161. számú, a
közjogi méltóság, a közfeladatok és az üzleti tevékenységek átláthatóságát és a kor3
Az 1995. július 26-i Egyezmény, mely általánosan PIF egyezményként ismeretes, és annak kiegészítő jegyzőkönyvei a OLAF weboldalán elérhetőek.
4
Costea 2017, 134–152.
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rupció megelőzését szolgáló intézkedésekről szóló törvényt. Az említett jogszabály
bűncselekménnyé nyilvánította a 2000. évi 78. számú, a korrupciós tevékenységek
megelőzéséről, felderítéséről és büntetéséről szóló törvényben szereplő, az EU pénzügyi érdekeivel szembeni tettek halmazát is.5
Ennek megfelelően, a törvény 4/1 számú része, mely jelenleg „Az EU pénzügyi
érdekei ellen elkövetett bűncselekmények” címet viseli, a következő bűncselekményeket tartalmazza: pénzeszközök jogtalan megszerzése, pénzeszközök jogellenes felhasználása, erőforrások jogellenes csökkentése és munkahelyi gondatlanság, melyek
következtében az EU pénzügyi érdekei sérülnek.
Annak ellenére, hogy a törvény nem adott e bűncselekményeknek speciális elnevezést, a jogelmélet és -gyakorlat által ezek kimunkálásra kerültek a törvényszövegek
tartalmán keresztül.
Az általunk említett első bűncselekmény megnevezése „A pénzeszközök jogtalan
megszerzése”, mely a jogelméletben „A kiadásokkal kapcsolatos csalások” fogalom
alatt is ismeretes, ahogyan ez a PIF egyezmény 1. cikkelyéből is kitűnik.
A román jogalkotó az PIF egyezményben szereplő meghatározást részben vette át,
amennyiben az első két elkövetési módot nyilvánította bűncselekménnyé, míg a pénzeszközök jogellenes felhasználására vonatkozó jogsértő magatartást külön cikkelyben
szabályozta (18/2).
Úgy véljük, hogy a PIF egyezmény 1. cikkelyében szereplő rendszerezés szigorúbb, ugyanis a kiadásokat és bevételeket érintő csalások lényeges követelmények szerinti szétválasztását tartja szem előtt; vagyis a pénzeszközök jogellenes felhasználása
kiadásokat érintő csalási bűncselekmény. Ezen szabályozási mód következtében, a román jogelméletben és joggyakorlatban léteznek ellentmondások: pl. a pénzeszközök
jogtalan megszerzése és a pénzeszközök jogellenes felhasználása egy összetett bűncselekmény elkövetését, vagy bűnhalmazat fennállását jelenti.
Ha az inkriminált szövegben összetett bűncselekményként vannak meghatározva
a tényállások, feltevődik a kérdés, hogy ennek tartalma magában foglalja-e a csalás
bűncselekményét, vagy csak a hamis, pontatlan vagy hiányos dokumentumok és nyilatkozatok felhasználását (hamisítás és közokirat-hamisítás bűncselekménye). A jog
gyakorlat nem egységes a tekintetben, hogy a csalási, hamisítási és közokirat-hamisítási bűncselekmények beolvadnak-e a jelzett tényállásokba, vagy csak a hamisítás és a
nyilatkozat-hamisítás bűncselekménye? Az ezen témakört érintő ellentmondások egy
másik tudományos munka tárgyát képezik.
Mind a jogelmélet, mind a joggyakorlat egységesen elfogadja, hogy a pénzeszközök jogtalan megszerzésének bűncselekménye nem foglalja magában a csalás bűncselekményét, míg a hamisítás és a nyilatkozat-hamisítás az említett összetett bűncselekmény részét képezi.6
A román Büntető törvénykönyvben szabályozott közokirat-hamisítás és az intellektuális csalás tekintetében (a szerk. megj.: a közokirat-hamisítás hivatalos személy
5
A 2000. évi 78. számú törvény a Román Hivatalos Közlöny 219/2000. május 18-i számában jelent meg. A 2003.
évi 161. számú törvény a Román Hivatalos Közlöny 279/2003. április 21-i számában jelent meg.
6
Dobleagă–Baciu–Karoly 2008, 156–157; Neagu 2008, 87.
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általi elkövetése a magyar jogrend szerinti megfelelője, a román büntetőjogban két
önálló bűncselekmény) a pénzeszközök jogtalan megszerzésének bűncselekményével
együttesen bűnhalmazatként értelmezendők, ugyanis ezen tettek létezéséhez elegendő
a dokumentumok meghamisítása, anélkül, hogy felhasználnák azokat. Ezen a területen
a joggyakorlat is hasonló állásponton van.7
Alapesetben az európai pénzeszközök jogellenes felhasználása azt jelenti, hogy
ezeket a pénzeszközöket más célokra használjuk, mint amelyre megítélték. Tételezzük fel, hogy ezeket az összegeket azért ítélték nekünk, hogy autópályát építsünk,
kalandparkot vagy panziót hozzunk létre. Megkapván az összeget, inkább kifizetjük
a bankhitelünket, elmegyünk nyaralni Costa Ricára, luxusautót vásárolunk belőle,
vagy bármi mást teszünk vele, az adott projekt megvalósításán kívül. Ez az európai
pénzeszközök jogellenes felhasználása bűncselekmény elkövetését jelenti. Feltevődik
a kérdés: mi történik abban az esetben, amikor jogellenesen szereztük meg az európai
pénzeszközöket, és nem is a céljuknak megfelelően használjuk fel azokat?
Megállapítják ezen európai pénzeszközök jogellenes megszerzését és felhasználását is, vagy csak a jogellenes megszerzését? Ez volt az indoka annak, amiért kitértünk
az európai szabályozás ismertetésére; ugyanis ezen, a hazai törvényalkotás alapját képező szabályokból kiindulva tudjuk megállapítani, hogy egy önálló bűncselekményről, van bűnhalmazatról van-e szó.
Ha megvizsgáljuk az európai szabályozást, mind az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi eszközök általi védelméről szóló egyezményt,8 mind a 2017/1371
irányelv az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvet, megállapíthatjuk, hogy a kiadások területén a csalások elkövetési módja vagylagos; azaz úgy a pénzeszközök jogtalan megszerzése,
mind azok jogellenes felhasználása ugyanazoknak a cselekményeknek az alternatív
elkövetési módjai.
Ebből az értelmezésből kiindulva a román jogelmélet úgy véli, hogy az európai
pénzeszközök jogellenes felhasználásának önálló szövegezésével a román jogalkotónak lehetősége volt arra, hogy ne egy önálló bűncselekményt alkosson, hanem a kiadások területén elkövetett csalás egy súlyosabban minősülő esetét. Az elsőt kettőtől
hét évig terjedő szabadságvesztéssel, míg a másikat egytől öt évig terjedő szabadságvesztés kiszabásával büntetik. Mi több, az egyik szerző úgy véli, abban a pillanatban,
amikor a törvényi tényállás összes eleme megvalósul mindkét esetében, csak az alapesetet állapítják meg és nem a súlyosabb eseteit, vagyis csak az európai pénzeszközök
jogtalan megszerzését.9
Egy másik,10 általunk is osztott vélemény értelmében a román jogalkotó egy eredeti
megoldást fogadott el, amennyiben a 2000. évi 78. számú törvény 18/2 cikkelyében külön bekezdésekben szabályozza a kiadásokat (1. bek.) és a bevételeket (2. bek.) érintő

7
A Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság 2010 október 10-i 369/R számú büntető döntése, közzétéve a www.pna.
ro honlapon, a végleges ítéletek részlegnél.
8
JO C 1995. november 27., 48–57.
9
Timoce 2012.
10
Grădinaru 2016, 62–64.
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csalásokat. A szerző – általunk is megalapozottan – úgy véli, hogy bűnhalmazatról beszélünk, hiszen a pénzeszközök jogtalan megszerzésének és jogellenes felhasználásának
bűncselekménye együttesen megvalósul. Ezen álláspontunkat alátámasztandó utalnunk
kell arra, hogy az európai pénzeszközök jogellenes felhasználása abban az esetben is, ha
törvényes, illetve törvénytelen módon jutottak hozzá, bűncselekménynek minősül.
Az EU költségvetési forrásainak jogtalan csökkentése önálló bűncselekményként
jelenik meg, melyet a speciális törvény 18/3 cikkelye szabályoz, mely nem más, mint
a PIF egyezmény 1. cikk 1. bek. b) pontjának a nemzeti törvények közé való átültetése.
Ez a cselekvés sérti a pénzügyi érdekeket az EU bevételeit illetően.
Az EU költségvetése alapvetően három bevételi forrásból tevődik össze: saját források (vámadó, mezőgazdasági illetékek), héán alapuló bevételek és Bruttó Nemzeti Jövedelmen (GNI) alapuló források. Az említett bűncselekmény elsősorban a nem
uniós, harmadik országokkal kapcsolatos vámadókra vonatkozik. Ezen adók az EU
közvetlen fő bevételi forrását jelképezik.
A munkahelyi gondatlanságból elkövetett bűncselekmények, melyek által az EU
pénzügyi érdekeinek sérelme megvalósul, a 2000. évi 78. törvény 18/5 cikkelyében
vannak szabályozva, és szoros kapcsolatban állnak a fentebb említett bűncselekményekkel, illetve az EU-pénzeszközöket érintő korrupciós és pénzmosási deliktumokkal. Ebben az értelemben a törvényi szabályozás építő jellegű.
Jelen fejezetben tárgyalt bűncselekmények elkövetése esetén azon pénzek, értékek
vagy egyéb más javak, melyek a bűncselekmények megvalósítását vagy az elkövető
megfizetését szolgálták, illetve melyeket a bűncselekmények elkövetése által szereztek, amennyiben a károsultnak nem kerülnek visszaszolgáltatásra és nem szolgálnak
kártérítést, lefoglalásra kerülnek. Amennyiben ezen javak nem találhatóak, az elkövető
köteles azok értékét pénzben megfizetni.11
Amennyiben az említett bűncselekmények bármelyike is megvalósul, kötelező intézkedések alkalmazása is.
A 18/1–18/3 cikkelyben szabályozott bűncselekmények kísérlete is büntetendő.
A munkahelyi gondatlanságnak, mivel nem szándékos magatartás, nincs sem kísérleti,
sem előkészületi alakzata.

2.3. Az EU tagállamai közötti héát érintő ellentmondások
Jelenleg az héán12 alapuló bevételek is az EU költségvetését képezik. Az Európai Unió
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény magyarázó jelentése szerint a hozzáadottérték-adóból származó bevételek azon jövedelmek közé tartoznak, melyek az
EU költségvetését alkotják. Szerették volna, ha ez az előírás bekerül a 2017/1371.
irányelvbe is.13
Abban a pillanatban, ahogy a Tanácsban a tagállamok elérkeztek a tárgyalásokhoz,
a folyamat leállt. A tagállamok kijelentették, hogy „Nem. A hozzáadottérték-adó egy
Mirișan 2017, 80–85.
Cîrmaciu 2010, 153–169.
13
Tudor 2017, 308–320.
11
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nemzeti adó, amely csakis közvetett módon érinti az Európai Unió költségvetését. Engem 99%-ban érint, míg téged csak 1%-ban. Miért tüntessem ezt fel az irányelvben,
hogy aztán az Európai Ügyészség hatásköre legyen az adócsalást, héacsalást érintő
bűncselekmények kivizsgálása. Nem szeretném ezt.” Ez volt tehát a tagállamok álláspontja, amely miatt ez az irányelvjavaslat, mely 2012–2013-ban került benyújtásra,
csak 4 év múlva, 2017 végén lett elfogadva. Az indokolás az volt, hogy nem sikerült ezen érzékeny kérdésben egyezségre jutni. Időközben megjelent a Taricco-ügy,14
melyben az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) ugyanezt a kérdést tette
fel: „Mit tegyünk? Van egy héacsalási ügyünk. Érinti ez az Európai Unió költségvetési
érdekeit?” Az EUB kimondta, hogy igen, a héa területén elkövetett csalás érinti az EU
pénzügyi érdekeit. Ezzel az összes vita lezárult.
Így a tagállamoknak nem volt lehetősége a Tanáccsal folytatott tárgyalásokat továbbvinni, az EUB határozatát át kellett ültetni a gyakorlatba. A tárgyalások eredményeként azonban arra a következtetésre jutottak, hogy az Európai Ügyészség hatásköre
a héacsalások kivizsgálására abban az esetben áll fenn, ha az okozott kár mértéke
megegyezik, vagy meghaladja a tízmillió eurót. Az ettől kisebb mértékű csalások köré
ben az EUB nem rendelkezik hatáskörrel, azon esetekben sem, ha a bűncselekmény
transznacionális, vagy bűnszervezet által elkövetett.
A 2000. évi 78. törvény szerint:
18/1 cikk
(1) A hamis, pontatlan vagy hiányos dokumentumok, nyilatkozatok felhasználása vagy bemutatása, amely
az Európai Közösségek általános költségvetéséből, az általuk vagy a nevükben kezelt költségvetésekből
származó pénzeszközök jogtalan megszerzését eredményezi, háromtól 15 évig terjedő szabadságvesztéssel
és bizonyos jogoktól való eltiltással büntetendő.
(2) Ugyanígy büntetendő a törvény értelmében az Európai Közösségek általános költségvetéséből, az
általuk vagy a nevükben kezelt költségvetésekből igényelt pénzeszközök megszerzéséhez szükséges adatszolgáltatás tudatos elmulasztása, amennyiben az ezen pénzeszközökhöz való jogtalan hozzáférést eredményezett.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésekben szabályozott cselekmények súlyos következményeket idéztek elő, akkor
10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogoktól való eltiltással büntetendők.
18/2 cikk
(1) Az Európai Közösségek általános költségvetéséből, az általuk vagy a nevükben kezelt költségvetésekből származó pénzeszközök rendeltetésének a törvények betartása nélküli módosítása 6 hónaptól 5 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) ) Ha az (1) bekezdésben szabályozott cselekmény súlyos következményeket idézett elő, akkor öttől 15
évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogoktól való eltiltással büntetendő.
(3) A törvényes módon megszerzett haszon rendeltetésének módosítása, amennyiben a cselekmény az Európai Közösségek általános költségvetéséből, az általuk vagy a nevükben kezelt költségvetésekből származó pénzeszközök törvénytelen csökkentését eredményezi, az (1) bekezdésben meghatározott büntetés
kiszabásával büntetendő.
18/3 cikk
(1) A hamis, pontatlan vagy hiányos dokumentumok, nyilatkozatok felhasználása vagy bemutatása, amely
az Európai Közösségek általános költségvetéséből, az általuk vagy a nevükben kezelt költségvetésekből

14
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás ítélete,
ECLI:EU:C:2015:555., letöltve a www.curia.europa.eu honlapról, 2018. 03. 09-én.
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származó pénzeszközök törvénytelen csökkentését eredményezi, háromtól 15 évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogoktól való eltiltással büntetendő.
(2) Ugyanígy büntetendő a törvény értelmében az Európai Közösségek általános költségvetéséből, az általuk vagy a nevükben kezelt költségvetésekből igényelt pénzeszközök megszerzéséhez szükséges adatszolgáltatások tudatos elmulasztása, amennyiben ezen pénzeszközök törvénytelen csökkentését eredményezi.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésekben szabályozott cselekmények súlyos következményeket idéztek elő, akkor
tíztől 20 évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogoktól való eltiltással büntetendő.
18/4 cikk
(1) A 181–183 cikkelyekben szabályozott bűncselekmények kísérlete büntetendő.
18/5 cikk
A jogi személy vezetője, adminisztrátora, illetve a döntéshozó vagy ellenőrző jogkörrel rendelkező személy által, bizonyos munkaköri kötelezettségek nem teljesítésével vagy hibás teljesítésével gondatlanságból elkövetett cselekmény, ha a 181–183 cikkellyel szabályozott bűncselekmények vagy a jogi személy
nevében eljáró és annak alárendeltségébe tartozó személy általi, az Európai Közösségek pénzeszközeivel
kapcsolatos korrupciós vagy pénzmosási bűncselekmények megvalósítását eredményezte, 6 hónaptól 5
évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogoktól való eltiltással büntetendő.

Miután megalkotásra került az EU pénzügyi érdekeinek védelmét célzó román törvényi szabályozás, létrehozták a Csalás Elleni Osztályt, valamint a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóságon (DNA) belül egy külön, az ilyen jellegű bűncselekmények
vizsgálatára szakosodott részleget.
Hasonlóan ehhez, az igazságügyi, rendőrségi szervek is a csalások kivizsgálására szakosodott részlegeiken keresztül törekszenek az ilyen jellegű bűncselekmények
megelőzésére és leküzdésére.
Ezen intézményeken túl Romániában léteznek más, a szabálysértések megállapításával és a pénzügyi korrekciós büntetések kiszabásának jogkörével felruházott szervek, melyeket a 2011. évi 66. számú Kormányrendelet szabályoz,15 de amelyek nem
képezik jelen tanulmány tárgyát.

3. Az EU pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekmények
nyomozására vonatkozó büntetőeljárási szempontok
3.1. Általános rendelkezések és az értesítés formái
A módosított és kiegészített 2000. évi 78. számú törvény 18/1–18/5 cikkelyeiben szabályozott bűncselekmények esetén kötelező erővel az ügyész jár el nyomozati jogkörben, az eljárás pedig hivatalból indul. Az ilyen jellegű bűncselekmények a 2005. évi
134. számú Sürgősségi Kormányrendelet16 1) cikkely 17. pontja értelmében a DNA
kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
A hatályos Büntetőeljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Be.) hatálybalépése
előtt az elsőfokú tárgyalás a helyi bíróságok hatáskörébe tartozott. Ez jelenleg elsőfo15
Az európai pénzeszközök kezelésében hatáskörrel rendelkező hatóságok: a Pénzügyminisztérium, mint Tanúsító
és Kifizető Hatóság, a Számvevőszék, mint Ellenőrző Hatóság.
16
Román Hivatalos Közlöny 899/2005. október 7. szám.
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kon alapvetően a törvényszékek, míg a fellebbezés elbírálása a fellebbviteli bíróságok
hatáskörébe került. Kivételes esetekben a vádlott speciális jellemzőjére (pl.: foglalkozására) tekintettel, elsőfokon a fellebbviteli bíróságok, másodfokon a Legfelsőbb
Semmisítő- és Ítélőszék rendelkezik hatáskörrel.17
A Csalás Elleni Osztály a hivatalból és más forrásból érkező jelzések18 alapján indíthat nyomozást. Amennyiben megállapítják a bűncselekmény gyanúját, az összes
szükséges vizsgálat elvégzését követően az ellenőrző iratot továbbítják a Nemzeti
Korrupcióellenes Igazgatóság illetékes ügyészségének azért, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a pénzeszközök elkülönítéséhez, valamint az okozott kár megtérítéséhez és a bűnös személy felelősségre vonásához.
Ezzel egyidőben a Csalás Elleni Osztály ténymegállapító jegyzőkönyvet készít, lefoglalhatja az elkövetési/bizonyítási eszközt, és felméri az okozott kárt. Ez a jegyzőkönyv a későbbi büntetőeljárás bizonyítékát képezi.

3.2. A nyomozóhatóságok értesítése
A nyomozóhatóságok értesítése a Be. 288. cikke értelmében történik (panasz, feljelentés által, hivatalból, a ténymegállapító szervek iratai megküldésével). Ebben az értelemben Romániában többféle értesítés létezik.
Sajnálatos módon az Európai Bizottság szerveitől – különösen az Európai Csalás
Elleni Hivataltól – érkező jelentések alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb nyomozóhatósági értesítés Romániában történik, illetve Romániából jelentik a legtöbb normasértést. Meggyőződésünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy valóban első helyen állunk Európában a csalások tekintetében, hanem hogy nálunk a legaktívabbak azok a hatóságok,
akik kivizsgálják az ilyen jellegű bűncselekményeket.
A csalásokkal kapcsolatos információ a speciális szervhez – a DNA-hoz – kerül átadásra. A Csalás Elleni Osztálynak is vannak hasonló jogosultságai a szabálysértéseket
illetően, ugyanakkor a csalással kapcsolatos gyanút a DNA irányába jelentik. A DNA
összegyűjti a bíróságról a benyújtott és tárgyalás alatt álló ügyiratokkal kapcsolatos
adatokat, ítéleteket, döntéseket, melyeket az európai szervek felé továbbít.

3.3. A nyomozás megkezdése, a büntetőeljárás megindítása és a törvény
szerinti illetékes bíróság értesítése
A törvényes módon értesített nyomozóhatóság határoz a nyomozás megkezdéséről a
román büntetőeljárási törvényben szereplő feltételek mentén, az adott bűncselekményre vonatkozóan („in rem”), amely után előírja a nyomozás folytatását a gyanúsított vonatkozásában („in personam”). Amennyiben konkrét bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a gyanúsított követte el a bűncselekményt a törvényben meghatározott

Román Hivatalos Közlöny 486/2010. július 15. szám.
Például az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által foganatosított, az EU pénzügyi érdekeit esetlegesen sértő
szabálysértések ellenőrzése kapcsán.
17
18
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tényállási elemek megvalósulásával, az ügyész, ugyancsak rendelet kibocsájtásával,
dönt a büntetőeljárás megindításáról – immár a vádlott vonatkozásában.
Amennyiben a nyomozás ideje alatt az ügyész olyan új cselekmények vagy más
személyek, illetve körülmények meglétét állapítja meg, melyek megváltoztatják a cselekmény jogi minősítését, elrendeli a nyomozás kiterjesztését vagy a minősítés módosítását.
Ugyancsak ebben a szakaszban – a törvény értelmében – az ügyész kötelessége
begyűjteni az összes bizonyítékot a speciális, illetve a kiterjesztett lefoglalás alá vont
javak és értékek azonosítása érdekében. A 2000. évi 78. számú törvény értelmében a
biztonsági intézkedések megtétele kötelező, melyek ellen az illetékes bírónál fellebbezéssel lehet élni az értesítéstől számított három napon belül.
A nyomozás két szakasza a cselekmény és az elkövető vizsgálata. Bár az eljáró
hatóság feladata a nyomozás során a bizonyítékok összegyűjtése, a gyanúsítottat vagy
vádlottat megilleti a védelemhez való jog, az ártatlanság vélelme, és garantált a büntetőeljárás alapvető elveinek tiszteletben tartása is.
Ha a begyűjtött bizonyítékok megerősítik a cselekmény létét és a vádlott bűnösségét, az ügyet ügyészi vádirattal a bíróság elé terjesztik.
A hatáskörrel rendelkező bíróság továbbítja az ügyiratot az Előzetes Kamarának,19
ahol egy bíró ellenőrzi a bizonyítékok, az eljárás és a vádirat törvényességét. Amennyiben mindent rendben talál, az előzetes kamarai bíró elrendeli a tárgyalás megkezdését.
Ellenkező esetben, ha az összes, a nyomozás ideje alatt begyűjtött bizonyíték elutasításra kerül, az előzetes kamarai bíró visszaküldi az ügyet a vádiratot kibocsájtó
ügyészségnek.20

3.4. A nyomozás befejezése
A nyomozás befejezése többféle módon valósulhat meg:
– A vádirat kibocsátásával; ezen hivatalos iratban az ügyész értesíti az illetékes bíróságot, hogy tiszteletben tartották mindazon törvényi előírásokat, melyek az igazság
felderítését biztosítják és a nyomozás minden lépése megvalósult/teljes.
– Egy, az ügyész és a vádlott között létrejött bűnösséget elismerő egyezség, törvénynek megfelelő megkötése által, mely létrejötte után értesítik az illetékes bíróságot
ennek megerősítése vagy elutasítása végett.
– Az ügyész megszünteti az eljárást (vagy lemond a nyomozásról), nem továbbítja az
ügyet a bíróságra; ezen esetekben rendeletet bocsát ki a megsemmisítésről ha nem
valósult meg bűncselekmény, vagy a nyomozásról való lemondásról, például, ha
nem áll fenn a közérdekbe való ütközés.

A román jogrendszerben létező intézmény, melynek feladata a tárgyalás előkészítése.
Ilyen esetekben a Be. 324. cikke értelmében a nyomozást kötelező módon az ügyész végzi. Az ügyész kivételes
esetekben elrendelheti a nyomozás bizonyos aktusainak – az eljárási aktusok és intézkedések kivételével – az igazságügyi rendőrség bűnügyi nyomozó szerveihez történő átruházását.
19
20
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3.5. A román nyomozati szervek anyagi illetékességével kapcsolatos
problémák
Erre példaként említhetjük, hogy az adócsalás nemrégiben még a DIICOT (Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság) hatáskörébe tartozott, jelenleg azonban
az általános ügyészség hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha a kár értéke meghaladja a tízmillió eurót, és a csalás érinti az EU költségvetését, akkor nemzeti jellegű
visszaélés esetén a törvény értelmében a DNA jár el, transznacionális csalás gyanúja
esetén pedig az Európai Ügyészség.
Ez a tény vitás helyzetet teremthet a különböző nyomozóhatóságok illetékességét
illetően, aminek szükségképpeni következménye az illetékesség többszöri áthárítása;
ez azonban a nem illetékes szerv által készített iratok érvénytelenítéséhez vezethet.
Hasonló ellentmondást jelent a kilátásba helyezett büntetési tételek mértéke, mely
az adócsalás, más adó- és illetékcsalási bűncselekményekhez viszonyítva aránytalanul szigorú. Míg például a csempészet kettőtől hét évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő, addig az adócsalás különösen súlyos következményekkel járó (minősített)
esete, vagy ha a bűncselekménnyel okozott kár meghaladja az 500 000 eurót, 9-től 15
évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, azaz súlyosabb, mint a testi sértés, halált
okozó testi sértés, halált okozó nemi erőszak vagy halált okozó rablás törvényi büntetési tétele, és alig marad el az emberölésétől.
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A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓVAL KAPCSOLATOS
ÚJ CSALÁSELLENES POLITIKA ROMÁNIÁBAN
ÉS A TÖRVÉNYI KERETSZABÁLYOZÁS
Prof. Dr. Valentin Mirișan*– Dr. Ligia Valentina Mirișan**

1. Bevezető gondolatok és keretszabályozás Romániában.
Rövid történeti áttekintés
Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának és az EU pénzügyi érdekei valós és
hatékony védelmének vállalásával összefüggésben szükségessé vált bizonyos büntetőjogi és büntetőeljárási szabályozások elfogadása ezen a területen. A Románia Parlamentje által elfogadott normatív aktusokkal párhuzamosan sor került a román büntetőtörvények átalakítására, melynek kiindulópontját a héacsalás1 elleni küzdelemre
vonatkozó európai uniós rendelkezések adták – mint például az (EU) 2017/1371 irányelve (a továbbiakban: PIF irányelv).2
A Közös Piac tagállamai 1970. január elsejével fogadták el a héát, mely megszüntette a kaszkád forgalmi típusú adóztatást („kumulatív adóhalmozódás”), melyet az
árbevételek megadóztatására alkalmaztak, és amely alapján a késztermékig minden
egyes értékesítési fázisnál a teljes korábbi árra felszámították az adót, ami adóhalmozódást eredményezett. A héa végleges harmonizációja3 az Európai Unió tagállamaiban
1977-re valósult meg.
Ahogyan az Adótörvénykönyvből is kitűnik, a héa az államháztartásnak fizetendő közvetett adó, mely nem az adófizető öröksége, vagyona vagy jövedelme alapján,
hanem a javak/áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása által kerül megállapításra. Azaz a héa egy fogyasztási adó, melyet nem a vagyon (minőségi szempont),
hanem a fogyasztás mértéke alapján határoznak meg. Erre tekintettel – adóügyi szempontból – nem jut érvényre a társadalmi igazságosság elve. Az általános forgalmi adó
nem testesíti meg az adózás általi egyenlőség elvét (arányosság elvét), mely szerint
az adópolitikában, az adózási rendszeren belül, figyelembe kell venni, hogy minden
egyes adófizető saját anyagi helyzetével arányosan járuljon hozzá a társadalom általános pénzalapjainak kialakulásához. Sőt, ellenkezőleg; az adózás előtti egyenlőség elve

Egyetemi tanár, Dékán, Nagyváradi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Egyetemi oktató, Nagyváradi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Megjegyezzük, hogy a román jogi szaknyelv nem tesz különbséget az általános forgalmi adó és a hozzáadottértékadó megnevezése között. Mindkettőt – taxă pe valoare adăugată – azaz TVA néven említi, így jelen tanulmányban a
héa megnevezést használjuk.
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
3
Terra–Kajus 2003.
*

**
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( általánosság elve) valósul meg, melynek értelmében az adókivetés minden természetes vagy jogi személyre ugyanolyan módon, adófizetésbeli megkülönböztetés nélkül
történik, figyelmen kívül hagyva az egyes adófizetők sajátos személyes helyzetét.
A közvetett adók körében a héa elsődleges helyet foglal el, hiszen az adókivetés
legmodernebb formájának vélik, és számos állam – beleértve az EU-tagállamokat is –
elfogadta; ez ugyanakkor az EU-tagállamok számára alapvető követelmény és egyben
kötelezettség is.
Kiindulván az Adótörvénykönyvben szereplő szabályozásokból, a román jogelmélet kijelentette, hogy a héa közvetett, egyedi adó, mely egy stabil adókulcson alapszik,
és amelyet minden áruforgalmi lépésnél el kell számolni.
A szakirodalomban a héa számos jellemzője került kiemelésre. Ezek közül néhányat mi is megemlítünk:
– átláthatóság – a héa minden adóalany számára lehetőséget nyújt arra, hogy pontosan tudja, mekkora a rá vonatkozó adó mértéke és fizetési kötelezettsége;
– egyediség – a héa nem független a gazdasági körforgás kiterjedtségétől. Akárhány
körön kell is átjutnia a terméknek míg a végső fogyasztóhoz jut, az adókulcs mértéke és az adó összege nem változik;
– a héa mindig a fogyasztót terheli;
– egy semleges adó, mely kiküszöböli a termékpiacok közötti adóegyenlőtlenségeket.

2. A héacsalás elleni intézkedések bemutatása
romániában több törvény is érinti az áfacsalás kérdéskörét. Ezek közül az Adótörvénykönyv képezi a szabályozás alapját, amely meghatározza magát a héát és annak előnyeit az állam számára. Az adóeljárások alapját – beleértve a héát is – a 2016. január
1-től hatályos 2015. évi Adóügyi Eljárási Törvénykönyv képezi.
A jogi felelőséggel kapcsolatos ügyekben, a büntetőügyeket is beleértve, speciális
törvényekkel rendelkezünk, amelyek szabályozzák az áfával kapcsolatos valamennyi
bűncselekményt. Így például a 2005. évi 241. számú, az adócsalás megelőzéséről és
leküzdéséről szóló törvény határozza meg a héacsalásokkal kapcsolatos deliktumokat
is. Megemlítendő még a 2000. évi 78. számú, a korrupció megelőzéséről, felderítéséről
és büntetéséről szóló törvény, mely külön fejezetben tárgyalja az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket.
Kiemelendő európai szintű lényeges dokumentum még az Európai Parlament és a
Tanács 2017/1371. irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről, amellyel jelen tanulmányunkban bővebben
foglalkozunk.
Az e körben általunk tárgyalandó legfontosabb kérdések a következők:
a) Ezen jogsértő cselekmények szankcionálásával milyen érdekek védelme valósul
meg?
b) A héacsalás területén melyek a büntetendő magatartások?
A 2005. évi 241. számú törvény nem bünteti csak az adócsalás és az azzal összefüggő bűncselekmények elkövetését. Az adócsalás e jogszabály általi, kizárólagos bünte213

tőjogi szabályozása nem a legjobb jogtechnikai megoldás, ugyanis egyes, adócsalással
kapcsolatos bűncselekmények esetén alkalmazható intézkedések e törvényben kerülnek szabályozásra, míg egyéb – ugyanezen célt szolgáló – intézkedésekről az Adóügyi
Eljárási Törvénykönyv, a Számvitelről szóló törvény vagy épp a Vámtörvénykönyv
rendelkezik. Úgy véljük, hogy társadalomra veszélyességük eltérő volta ellenére sem
szükséges ezek ilyen szigorú különválasztása.
A bűncselekménnyé vagy kihágássá nyilvánítás alapjául szolgáló érv ugyanis azonos: az adójogi szabályok adófizetők általi megszegése bizonyos büntetőreakciót vált
ki az állam részéről. A bűncselekmény jellegétől függetlenül a jogalkotó abból a feltételezésből indul ki, hogy ezen magatartások bizonyos társadalmi értéket sértő jellege
miatt büntetést szab ki, legyen az akár büntetőjogi, akár közigazgatási jogi büntetés/
kihágás.
Ezen két jogellenes forma (büntetőjogi és közigazgatási jogi) egységes szabályozása következetesebben tükrözné a jogalkotó adójog területét érintő büntetőpolitikáját.
Az, hogy a jogalkotó a 2005. évi 241. számú törvénnyel az adócsalással kapcsolatos
jogellenes magatartásokat kizárólag büntetőjogi felelősségre vonással bünteti, bizonyítja, hogy egy rendpárti modell elfogadását választotta, amely hangsúlyozza az állam büntető-igazságszolgáltatásba vetett abszolút bizalmát is.
Ezen jogszabály elfogadásakor a román jogalkotó a rendpárti modell legklasszikusabb formáját ültette át a gyakorlatba, szem előtt tartva három meghatározó szempontot: a bűncselekménnyé nyilvánítást, az eljárás jellegét és az alkalmazott büntetések
típusát. A speciális büntetőjog területén a rendpárti felfogás a magatartások széles körű
bűncselekménnyé nyilvánításának és szigorú szankcionálásának határozott igényét
hozta magával.
Az eljárásjogi szempontokra vonatkozóan megállapítható, hogy a 2005. évi 241.
számú törvény átveszi a rendpárti felfogást, amely a teljes román büntetőeljárási rendszer alapját képezi. A jogalkotó a büntetőeljárás kötelező jellegéből indult ki. Így, az
okozott kár megtérítése nem követeli meg az opportunitás elve alapján büntetőeljárásról való lemondás elhagyását, hanem visszavonhatatlansága miatt az eljárás kimerítését határozza meg. Ez megjelenik a büntetéskiszabás szintjén is, az elkövető szabadságvesztés-büntetéssel, pénzbírsággal vagy közigazgatási büntetéssel való szankcionálását eredményezve.
A jogszabály rendpárti jellege abban is testet ölt, hogy a törvényben meghatározott
bűncselekmények esetén a nyomozás megkezdése és lebonyolítása teljes egészében a
Legfőbb Ügyészséghez tartozik, s maga az eljárás hivatalból indul. A törvény nem írja
elő az adóhivataltól, mint a bűncselekmény következtében sértett minőséggel rendelkező féltől érkező feljelentés vagy értesítés szükségességét; a közvádas büntetőeljárást
a Legfőbb Ügyészség hivatalból indítja meg.
A 2005. évi 241. számú törvényben meghatározott büntetések kapcsán a jogalkotó
egyértelműen kiemelte, hogy a négyévnyi szabadságvesztést kívánja alkalmazni, ha az
okozott kár vagy a szerzett haszon meghaladja a 100 000 euró értékét (a bűnszervezetben való elkövetés súlyosító körülmény).
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3. Az EU pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos különleges
kérdések
Az egyik fontos kérdés, hogy szükséges-e a hatályos szabályozás módosítása a
2017/1371 irányelvvel összhangban. (Elsősorban arra tekintettel, hogy a 10 000 euró
alatti károk esetében a büntetőjogi szankciók mellett más büntetések alkalmazása is
lehetővé váljon.)
Az PIF irányelv új követelményrendszert vezet be minden egyes tagállam büntetőpolitikájában. Románia – megelőzvén az európai jogalkotó és a nemzeti csalásellenes
tevékenységbeli partnerei által elindított folyamatokat – az „Európai Unió pénzügyi
érdekeinek védelme Romániában 2017–2023” nemzeti csalásellenes stratégiája keretében4 elemzi az Irányelv következményeit.
2019. július 6-tól a PIF irányelv helyettesíti az Európai Unió pénzügyi érdekeinek
büntetőjogi eszközök általi védelméről szóló egyezményt (1995. július 26.) és annak
protokolljait (1996. szeptember 27., 1996. november 29., 1997. június 19.). A tagállamok 2019. július 6-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
A PIF irányelv minimumszabályokat állapít meg, melyek meghatározzák az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő illegális tevékenységeket, bűncselekményeket és az
ezekhez rendelt büntetéseket. Ezek a bevételekre, kiadásokra, pénzeszközökre, valamint a hitelezési műveleteket érintő csalárd magatartásokra vonatkoznak.
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó uniós politika már képezte harmonizációs intézkedések tárgyát, mint például a Tanács 2988/95/EK számú, Euratom
rendelete. Az Unió ezen a területen megvalósuló politikájának végrehajtása érdekében
elengedhetetlen a tagállamok büntetőjogának közelítése, elsősorban az uniós pénzügyi érdekek védelmének közigazgatási és polgári jogi kiterjesztése terén, különösen
a legsúlyosabb csalási magatartások esetében. Ezzel lehetővé válik mind az államok
büntetőjoga területén, mind az egyes jogterületek közötti ellentmondások elkerülése.
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teszi az ezen irányelv hatálya alá tartozó csalás közös meghatározását, az Európai Unió általános költségvetését
érintő bevételek, kiadások, pénzeszközök, hitelezési műveletek – mint a kölcsön és
hitelezési tevékenységek – (a továbbiakban: az Unió költségvetése) tekintetében elkövetett csalárd magatartásokat.
A közös hozzáadottérték-adó rendszer elleni bűncselekmények fogalma, ahogyan
az a Tanács 2006/112/EK (2006. november 28.) számú, a közös hozzáadottérték-adó
rendszeréről (a továbbiakban: közös héarendszer) szóló irányelvében meghatározásra
került, a héa területén a csalások legsúlyosabb elkövetési módjára vonatkozott, különösképpen a körhinta jellegű csalásokra, a fantom vállalatokon keresztüli héacsalásokra és a bűnszervezetben elkövetett héacsalásokra, melyek súlyos fenyegetést jelen-

4
6. általános célkitűzés: a nemzeti csalásellenes rendszer jogi és intézményi infrastruktúrájának szakaszos előkészítése az európai kezdeményezések tükrében.
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tenek a közös héarendszerre, és ezáltal az Unió költségvetésére. A közös héarendszer
ellen elkövetett bűncselekmények súlyosnak tekintendők, ha két vagy több tagállam
területén valósultak meg egy olyan csalárd rendszer eredményeként, melyben azokat
strukturált módon követték el annak érdekében, hogy a közös héarendszerből indokolatlan előnyhöz jussanak, és az okozott kár teljes értéke legkevesebb 10 000 000
euró. Az okozott kár teljes értéke alatt a csalárd rendszerből származó, úgy az érintett
tagállamok, mind az Unió pénzügyi érdekeit érintő károkat értjük, kivéve a kamatokat
és bírságokat. A PIF irányelv célja, hogy hozzájáruljon a bűnözés ezen formája elleni
küzdelemhez.

4. Lényegi megállapítások a héa meghatározását és előnyeit
illetően Romániában
Ahogyan az Adótörvénykönyvből is kitűnik, a héa az államháztartásnak fizetendő közvetett adó, mely nem az adófizető öröksége, vagyona vagy jövedelme, hanem a javak/
áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása alapján kerül megállapításra. Ahogy azt
a korábbiakban is kifejtettük, a héa egy olyan fogyasztási adó, mely nem az arányosság, hanem az adózás előtti egyenlőség elvét veszi figyelembe.5
Egy közvetett adó, mint amilyen a héa is, számos előnyt jelent az államnak, ugyanis:
a) mindig magas fiskális hozammal rendelkezik, mert:
– az adóköteles ügyletek valamennyi kedvezményezettje által kötelező módon
fizetendő;
– nem igényel magas költségeket;
– nem érzékeny az adócsalásra, néhány esetkört kivéve;
b) stabil, nincs kitéve a gazdasági konjunktúra ingadozásainak;
c) rugalmas, ugyanis növelhető vagy csökkenthető (az adókulcs változtatásával) az
államháztartás konkrét igénye szerint.
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ezek csak az állam számára érvényes előnyök,
melyek az adófizetőkre nem vonatkoznak.
A közvetett adókat számos hiányosságuk mellett is a fejlett gazdasággal rendelkező
államok széles köre alkalmazza, ugyanis nem vitathatóan nagyobb biztonságot adnak,
biztos, az adócsalásnak kevésbé kitett bevételeket jelentenek.
A közvetett adók körében, a héa elsődleges helyet foglal el, hiszen az adókivetés
legmodernebb formájának vélik, és számos állam, beleértve az EU-tagállamokat is,
elfogadta; ugyanakkor az EU-tagállamok számára alapvető követelmény és egyben
kötelezettség.6
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Lásd bővebben: Mirisan 2019.
Lásd bővebben: Mirisan 2019.

5. A héamechanizmus7
A hozzáadottérték-adó, melyet a héafizető adóalany esetében havonta vetnek ki, a különböző adóköteles ügyletek áfája és az áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó
héa közötti különbség értékét jelképezi.
Az adóköteles ügyletek héáját begyűjtött áfának („fizetendő adó”), míg a termékek
és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó héát jóváírható héának („levonható adó”)
nevezik.
Annak érdekében, hogy a héa összegének meghatározásánál figyelembe vehető legyen, minden összeget, amely a begyűjtött vagy jóváírható héára vonatkozik, a számlán a héafizetők számára fel kell tüntetni (Adótörvénykönyv 319. cikk); ennek időszaka a naptári hónap, a számítás alapjául szolgáló dokumentum pedig a héajóváírás
formanyomtatványa.
Mindezek értelmében a héakiszámítás napját követő hónap 25. napjáig, a héafizetőként nyilvántartott személynek kell a héajóváírási kérelmet kitöltenie és az illetékes
adóhatósághoz benyújtania. A dokumentumon két különálló oszlopban jelenik meg a
begyűjtött és a jóváírható héa.
A begyűjtött héa értékéből kivonva a jóváírható héa értékét, a matematikai számítás
eredménye lehet:
– pozitív; ebben az esetben az adott bevallási időszakra héafizetési kötelezettség áll
fenn [Adótörvénykönyv 303. cikk (2) bek.];
– negatív; ebben az esetben egy negatív értékű héa keletkezik; az adófizető visszaigényelheti8 az összeget, ha az egyenleg legkevesebb mint 5000 lej (kb. 340 000 Ft)
értékű [Adótörvénykönyv 303. cikk (7) bek.].
Uniós szinten az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) tekintettel volt a
héa jóváírhatóságára az Európai Közösségek kontra Olasz Köztársaság ügyben (C132/06.)9. Ennek értelmében a közös héarendszer keretén belül a tagállamok kötelesek
biztosítani az adóalanyokra háruló kötelezettségek betartását; e tekintetben bizonyos
fokú szabadsággal rendelkeznek, különösen a rendelkezésükre álló eszközök használatát illetően. Ennek korlátját jelenti azonban az EU saját forrásainak hatékony beszedését biztosító tagállami kötelezettség, valamint az adóalanyok kezelési módjára
Adótörvénykönyvről szóló törvény (2015. évi 227. számú tv.) 266. cikk.
A héa visszaigénylése csak azután kérelmezhető, miután az adófizető előzetesen teljesítette az említett törvénykönyv 303. cikk (2)–(4) bekezdéseiben szereplő lépéseket:
– meghatározza a begyűjtött negatív héa összegét úgy, hogy az adott bevallási időszakból származó negatív héához
hozzáadja az előző adóbevallási időszakra vonatkozó negatív héa összegét, amennyiben azt nem igényelte vissza;
– meghatározza az adott bevallási időszakra vonatkozó, fizetendő, begyűjtött héát, hozzáadván az adott bevallási
időszakban fizetendő héához, az államháztartás irányába, az előző bevallási időszakból származó, a kifizetés napjáig
még be nem fizetett héa értékét;
– az adófizető személyeknek meg kell határozniuk a (2) és (3) bekezdésben szereplő összegek különbségét, mely
az adókiigazítást, valamint a befizetendő héa összegét és a negatív begyűjtött héa értékét eredményezi. Abban az
esetben, ha a begyűjtött kifizetendő héa nagyobb, mint a negatív begyűjtött héa értéke, akkor egy, az adott bevallási
időszakra vonatkozó, befizetendő héaösszeg keletkezik. Amennyiben a begyűjtött negatív héa értéke nagyobb, mint a
begyűjtött kifizetendő héa értéke, akkor egy negatív héaegyenleget kapunk az adott bevallási időszakra.
9
Európai Bíróság – Bíróság: C-132/06. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ítélet,
ECLI:EU:C:2008:412.
7
8
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vonatkozó jelentős különbségek elkerülésének elve. Az EUB döntése értelmében a 6.
Irányelvet a közös héarendszerben megjelenő adósemlegesség elvével összhangban
kell értelmezni, függetlenül attól, hogy az csak egy tagállamot vagy az egész Uniót
érinti. Az elv kimondja, hogy az ugyanazon ügyleteket végző gazdasági szereplőket
nem szabad eltérő módon kezelni a héabeszedés tekintetében. A tagállamok összes, a
héa kivetésével kapcsolatos tevékenysége során tiszteletben kell tartaniuk ezen elvet.
Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata a héajóváírás területén rendkívül fontos.
Itt kell megemlítenünk, hogy a 2006/112/EK irányelv 167. és köv. cikkelyeiben előírt
adólevonási jog a héamechanizmus szerves részét képezi, és elvileg nem korlátozható.
Ez a mechanizmus a teljesített ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adó teljes
összege tekintetében azonnal érvényesül.10
Mindezek által a joggyakorlatból kitűnik, hogy – bár a 2006/112/EK Irányelv 213.
cikkelye értelmében az adóalanyoknak kötelességük bejelenteni tevékenységük megkezdését, módosítását vagy megszüntetését – a tagállamok részére semmi esetben sem
megengedett, hogy az említett bejelentés hiánya esetén az adóalanyokat megfosszák
ezen joguk gyakorlásától.11
A héakód törlése egy olyan intézkedés, melynek következményei csakis azon adóalanyt érinthetik, akinek az adott kódja megszűnt. Ennek hátterében az áll, hogy az
adójog területén az adófizető és az állam olyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szereplők, akik közül egyik fél sem büntethető egy olyan harmadik fél magatartása miatt, aki nem tartozik az adott jogok és kötelezettségek alanyai közé.
A héa területén a héalevonási jog gyakorlását illetően nem létezik olyan kötelezettség, amely kimondaná, hogy a szállító olyan héanyilvántartásba vett személy lehet, aki
a héa vonatkozásában adóalanyi státusszal rendelkezik. Kötelezettségei maradéktalan
teljesítése érdekében a szállítónak mind az elvégzett adóköteles tranzakciók vonatkozásában, mind kisvállalkozóként a 220 000 lejes (kb. 15 000 000 Ft) küszöbérték
meghaladására érvényes adóalanyi státusszal kell rendelkeznie. A héalevonási jogot az
Adótörvénykönyv 297. cikkében szereplő követelmények teljesítése esetén alkalmazzák, melyek egyértelmű, kizárólagos feltételek, s melyek köre nem bővíthető.12
Az egyenlő bánásmód elvének, illetve az európai jog egységes alkalmazásának követelményéből eredően, jelentésük és hatályuk megállapítása érdekében az Unió teljes területén
önálló és egységes értelmezést kell kapjanak azon európai jogszabályokban szereplő kifejezések, amelyek a tagállamok egyetlen jogintézményének sem feleltethetők meg.13
Az európai jog nemzeti jogba történő átültetése során kötelezően érvényesítendő
általános jogelvek, illetve a nemzeti jogban megjelenő európai rendelkezések előírják

10
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-368/09. Pannon Gép Centrum Kft. kontra APEH Központi Hivatal Hatósági
Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály ítélet, ECLI:EU:C:2010:441., 37. pont.
11
A Tanács 77/388/EGK számú, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról egységes adóalap-megállapításról szóló irányelve: a közös hozzáadottértékadó-rendszer.
12
Az Adótörvénykönyv 265 cikke értelmében a héa az Adótörvénykönyv VII. Címe alapján kerül beszedésre, és
ez imperatív jellegű. (Alapja: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-174/08. NCC Construction Danmark A/S kontra
Skatteministeriet ítélet, ECLI:EU:C:2009:669.)
13
Európai Bíróság – Bíróság: C-321/02. Finanzamt Rendsbug kontra Detlev Harbs ítélet, ECLI:EU:C:2004:447.,
28. pont.
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bizonyos eszközök alkalmazását, úgymint a nemzeti jog által biztosított módszerek
hatékony használatát. A közigazgatási szervek törvényes működésének elve az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata szerint a közösségi jog egyik elismert tétele.
Következésképpen az adóhatóságoknak alá kell vetniük magukat a törvényeknek, és
nem dönthetnek a jogszabályokkal ellentétes adózás létrehozásáról.
A héa levonására vonatkozó rendelkezések figyelmen kívül hagyása sértené a jogbiztonság elvét, amennyiben az adóalany nem hivatkozhatna arra a tényre, hogy az
ügylet csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően adóztatható. Az alanyok egyéni
helyzetétől függően vizsgálható, hogy a hazai héaszabályok helytelen alkalmazása
eredményezheti-e az egyenlő bánásmód és az adósemlegesség elvének megsértését.
Az egyenlő bánásmód elve, mely a héa vonatkozásában az adósemlegesség különleges
esetét öleli fel, megköveteli a hasonló jellegű ügyletek egységes kezelését.
Az EUB Dankowski ügyben (C-438/09) hozott döntése a héalevonási jog értelmezésének módját érintően14 meggyőzőnek és megalapozottnak tekinthető. A döntés értelmében az EUB, mint az európai jog értelmezésére jogosult egyetlen testület rámutatott a Hatodik irányelv értelmezési módjára. Ennek megfelelően az adóalanyt meghatározott feltételek mellett akkor is megilleti a levonási jog minden olyan termék vagy
szolgáltatás vásárlása esetén, ha a szolgáltató/szállító általános forgalmi adó céljából
még nem regisztrált adóalany. Ennek feltétele, hogy az adó kifizetésre kerüljön, és a
kifizetést igazoló számla az összes törvényi kellékkel és tartalommal15 rendelkezzék.
A Bíróság ismételten kiemelte, hogy a 2006/112/EK irányelv 167. és azt követő
cikkelyeiben előírt levonási jog a héamechanizmus szerves részét képezi, és nem korlátozható. Ez a mechanizmus a teljesített ügyleteket terhelő, előzetesen felszámított
adó teljes összege tekintetében azonnal érvényesül.16
A levonási rendszer célja, hogy teljes mértékben mentesítse a vállalkozót a befizetett vagy befizetendő héa terhe alól az összes, általa végzett gazdasági tevékenységet
illetően. A közös héarendszer biztosítja az összes gazdasági tevékenység adóztatásának semlegességét, függetlenül ezen tevékenységek céljától vagy eredményétől, feltéve, hogy az említett tevékenységek héakötelesek.17 Az a kérdés, hogy a szóban forgó
áruk értékesítése előtt vagy után fizetendő héa az Államkincstár részére teljesítésre
került-e, nem bír relevanciával.

Így ezen jog gyakorlásának feltételeit, valamint a tagállamok általi korlátozásának lehetőségeit érintően.
Így különösen a számlát kiállító személy és a szállított áruk azonosíthatósága vonatkozásában. (Alapja: Európai
Bíróság – Bíróság: C-435/05. Investrand BV kontra Staatssecretaris van Financiën ítélet, ECLI:EU:C:2007:87., 22. pt.)
16
Európai Bíróság – Bíróság: C-110/98. Gabalfrisa SL és társai kontra Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ítélet, ECLI:EU:C:2000:145., 43. pt.; Európai Bíróság – Bíróság: C-439/04. Axel Kittel kontra belga
állam (C-439/04.) és belga állam kontra Recolta Recycling SPRL (C-440/04.) ítélet, ECLI:EU:C:2006:446., 47. pt.,
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-392/09. Uszodaépítő Kft. kontra APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
ítélet, ECLI:EU:C:2010:569., 43. pt.
17
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-80/11. Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli
Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11.) és Péter Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága ítélet, ECLI:EU:C:2012:373.
14
15
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6. Büntetőjogi felelősség a román adójogrendszerben
Büntetőjogi felelősség az adózási kötelezettségek be nem tartása esetén léphet fel, ha a
Büntetőtörvényben vagy egyéb speciális törvényben meghatározott bűncselekmények
tényállási elemei fennállnak. Így például:
– az állam irányába fennálló kötelezettségek megállapításához szükséges dokumentumok ellenőrző hatóságok részére történő bemutatásának megtagadása;
– az előkönyvelési dokumentumok vagy a könyvelési nyilvántartások hiányos, vagy
nem megfelelő elkészítése, vagy ilyen iratok elfogadása;
– az adójogi kötelezettségek kifizetése alóli kibúvás;
– a vállalkozás székhelyét illető fiktív nyilatkozatok.

7. Héát érintő ellentmondások az EU-tagállamok körében
Jelenleg a héán18 alapuló bevételek is az EU költségvetését képezik. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény magyarázó jelentése szerint a hozzáadottérték-adóból származó bevételek azon jövedelmek közé tartoznak, melyek az EU költségvetését alkotják. Szerették volna, ha ez az előírás bekerül a 2017/1371 irányelvbe is.19
Abban a pillanatban, ahogy a Tanácsban a tagállamok elérkeztek a tárgyalásokhoz,
a folyamat leállt. A tagállamok kijelentették, hogy „Nem. A hozzáadottérték-adó egy
nemzeti adó, amely csakis közvetett módon érinti az Európai Unió költségvetését. Engem 99%-ban érint, míg téged csak 1%-ban. Miért tüntessem ezt fel az irányelvben,
hogy aztán az Európai Ügyészség hatásköre legyen az adócsalást, héacsalást érintő
bűncselekmények kivizsgálása. Nem szeretném ezt.” Ez volt tehát a tagállamok álláspontja, amely miatt ez az irányelv-javaslat, mely 2012–2013-ban került benyújtásra,
csak 4 év után 2017 végén lett elfogadva. Az indokolás az volt, hogy nem sikerült ezen
érzékeny kérdésben egyezségre jutni. Időközben megjelent a Taricco-ügy20, melyben
az Európai Unió Bírósága ugyanezt a kérdést tette fel: „Mit tegyünk? Van egy héacsalási ügyünk. Érinti ez az Európai Unió költségvetési érdekeit?” Az EUB kimondta,
hogy igen, a héa területén elkövetett csalás érinti az EU pénzügyi érdekeit. Ezzel az
összes vita lezárult.
Így a tagállamoknak nem volt lehetősége a Tanáccsal folytatott tárgyalásokat továbbvinni, az EUB határozatát át kellett ültetni a gyakorlatba. A tárgyalások eredményeként azonban arra a következtetésre jutottak, hogy az Európai Ügyészség hatásköre
a héacsalások kivizsgálására abban az esetben áll fenn, ha az okozott kár mértéke
megegyezik, vagy meghaladja a tízmillió eurót. Az ettől kisebb mértékű csalások köré
ben az EUB nem rendelkezik hatáskörrel, azon esetekben sem, ha a bűncselekmény
transznacionális, vagy bűnszervezet által elkövetett.

Cîrmaciu 2010, 153–169.
Tudor 2017, 308–320.
20
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás ítélete,
ECLI:EU:C:2015:555., letöltve a www.curia.europa.eu honlapról, 2018. 03. 09-én.
18
19
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8. Jó gyakorlat – egy konkrét eset bemutatása
A joggyakorlatban négy különböző, az állami költségvetést érintő csalási módszert
azonosítottak, melyek a közösségen belüli beszerzések héafizetésének elmulasztásán
alapulnak.
Az első, melyet nevezhetünk „klasszikus módszer”-nek is, az európai közösségen
belül egy román gazdasági szereplő által véghezvitt beszerzésen alapul; pl.: a romániai
(„A”) vállalkozás, mely az Adótörvénykönyv 153. cikke szerinti héafizető, szeretne vásárolni „B” vállalkozástól, mely egy másik tagállamban található. Az áfát érintő adózási
kötelezettségek megkerülése céljából az „A” vállalkozás vezetősége létrehoz egy „nyíl”
jellegű céget („C” vállalkozás), melynek egyedüli tulajdonosa és egyben ügyintézője
egy „stróman”; „C” vállalkozás tevékenységét tulajdonképpen az „A” vállalkozás vezetői felügyelik. Bár „C” vállalkozás héafizetőként kerül létrehozásra, a harmadévenként
esedékes adólevonás érvényesítése érdekében éves bevételét a 100 000 eurós küszöbhatár alatt jelentik be, az Adótörvénykönyv 1561 cikk (2) és (3) bekezdésnek megfelelően. Utólag a „C” vállalkozás közösségi vásárlást bonyolít le „B” vállalkozástól, és
erre az ügyletre a „C” vállalkozás a fordított adózási rendszert alkalmazza. Az ilyen
módon megvásárolt terméket később a tényleges jogosultnak számlázzák ki, aki nem
más, mint az „A” vállalkozás. Az ilyen, országon belüli szállítási ügyletek esetében a
„C” vállalkozás begyűjti az esedékes áfát, az „A” vállalkozás pedig jóváírja az adólevonás által, melynek alapjául a „C” vállalkozás által, az Adótörvénykönyv 155. cikk
(5) bekezdésnek megfelelően kiállított számlák szolgálnak. E módszer jellemzője, hogy
rövid „élettartammal” rendelkeznek, mindösszesen max. 3 hónapig élnek; ez nem más,
mint a „C” vállalkozás héabevallás iránti kötelezettségére előírt határidő lejárta. Nem
sokkal a határidő lejárta előtt a „C” vállalkozás „eltűnik”, anélkül, hogy a későbbiekben
azonosítani lehetne, illetve az „A” vállalkozás részére történő országon belüli szállítással
összefüggésben begyűjtött áfát bejelentette vagy befizette volna. Tulajdonképpen a „C”
vállalkozás „egyetlen tevékenységi köre” az „A” vállalkozás részére a héalevonás igényléséhez szükséges, alátámasztó dokumentumok nyújtása.
A második csalási technika az úgynevezett „körhinta” módszer, mely tulajdonképpen az előzőekben leírtak „továbbfejlesztését” jelenti abban az értelemben, hogy a termékek az „A” vállalkozástól a „B” vállalkozáshoz, azaz eredeti feladójukhoz jutnak.
Az ilyen módszer a körhinta-típusú csalások autogeneráló mechanizmusaként azonosítható, melynek látható következménye az ilyen tranzakciók tárgyát képező termékek
árának csökkenése. Ez a mechanizmus azon a tényen alapul, hogy az „A” vállalkozás
részéről „B” vállalkozásnak történő szállítás ára – vagyis a héa nélküli szállítási ár –
alacsonyabb, mint a „B” vállalkozás „C” vállalkozásnak történő szállítási ára. Abban
a pillanatban ugyanis, hogy az „A” vállalkozás eladja a terméket a „B” vállalkozásnak, az „A” vállalkozás közösségi szállítást visz végbe, melyhez héalevonási jog társul. „A” vállalat „fenntarthatja” ezt a szállítási árat a „C” vállalattal folytatott korábbi
tranzakciók során szerzett „héanyereségből”.
Az ilyen jellegű csalások harmadik módszere a román Adótörvénykönyv 153. cikkének megfelelő héafizetőként regisztrált gazdasági szereplő más tagállamban, az
adott tagállam saját specifikus törvénye alapján héafizetőként nyilvántartott gazdasági
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szereplőjének történő színlelt szállítására vonatkozik. Ebben az értelemben a romániai
vállalkozás közösségi szállítást végez, héamentes számlát állít ki – hiszen a héakód
alapján egy külföldi, a közösségi térségbe tartozó gazdasági szereplők felé teljesít –,
valójában azonban a hazai piacon „feketén” adja el termékeit. Ez a módszer megvalósulhat a külföldi partner közreműködésével, amennyiben az közli héakódját, vagy
annak tudta nélkül is, például a héakód különféle információs csatornákból történő
megszerzésével. Az úgynevezett „közösségi szállítás” a román gazdasági szereplő
héanyilatkozatában kimutatható kell, hogy legyen. A román közintézményekhez benyújtott adóbejelentéseket utólagosan összevetik a külföldi partner saját országának
illetékes közintézményéhez benyújtott adóbejelentésével. Csakhogy ezen idő alatt az
ügyben érdekelt gazdasági szereplő visszaigényli az áfát és „elpárolog”.
Végezetül a negyedik módszer arra az esetre vonatkozik, amikor egy Romániában,
az Adótörvénykönyv 153. cikkének megfelelően héafizetőként regisztrált gazdasági szereplő közösségi beszerzést végez és teljesen törvényes módon bejelenti összes
ügyletét. A későbbiekben árrést regisztrál, majd „en detail”-jellegű – azaz kistételű
– eladásokat szimulál az elektronikus pénztárgépeken keresztül. A valóságban azonban ezek a termékek egy „párhuzamos piacon” kerülnek értékesítésre jóval magasabb
eladási áron, mint ahogyan az a könyvekben kimutatásra kerül. Klasszikus példa erre
az esetre a liszt közösségi beszerzése; színlelvén a természetes személyek részére kis
tételben történő eladást, a valóságban azonban különböző pékségek és cukrászdák részére történt az értékesítés. A természetes személyek utólagos azonosítását egyetlen
törvényszöveg sem teszi kötelezővé, annak objektív akadályai miatt.21

9. A román nyomozószervek hatáskörével kapcsolatos kérdések
Romániában jogelméleti viták merülnek fel a nyomozószervek hatáskörét, valamint az
egyes héacsalásokat érintő bűncselekmények minősítését illetően; a diszkusszió értelmében jelentősége van annak, hogy a megtévesztő magatartás az uniós alapokat, egyéb
közösségi pénzeszközöket vagy a hazai áfát érinti-e. Abban az esetben ugyanis, ha a
deliktum az uniós alapokat vagy egyéb közösségi pénzeszközöket károsítja, a 2000. évi
78. számú különleges törvény értelmében kizárólagos hatáskörrel a Nemzeti Korrupciósellenes Igazgatóság (a továbbiakban: DNA) jár el az ügyben; a hazai pénzalapok elleni
támadás azonban a 2005. évi 241. számú, az adócsalás megelőzéséről és leküzdéséről
szóló törvény hatálya alá tartozik, így az általános ügyészség jogköre került rögzítésre.
Feltevődik a kérdés, hogy mely szerv hatáskörébe tartoznak azon csalások, melyek
tárgyát úgy az európai, mind a nemzeti alapok ellen elkövetett tevékenységek képezik. A DNA vagy az általános ügyészség rendelkezik-e hatáskörrel? A jogelmélet nem
egységes a kérdésben, mellyel kapcsolatban a büntetőeljárási törvény is hagy helyet az
eltérő értelmezéseknek.22

21
22
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Lásd a Legfelsőbb Semmisítő- és Ítélőszék 2973/2012. döntését.
Jelen tanulmány bővített változata egy törvényjavaslattal egybekötött megoldást is tartalmaz.

Hasonló problémát jelent annak megállapítása, hogy egy összetett, cél–eszköz viszonyban álló, de különböző szervezetek hatáskörébe rendelt bűncselekmény vagy
bűnhalmazat – pl.: adócsalás és az európai pénzeszközöket érintő csalás – esetén mely
szerv felügyeli és vezeti a büntetőeljárást?
Következő példaként említhetjük, hogy az adócsalás nemrégiben még a DIICOT
(Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság) hatáskörébe tartozott, jelenleg
azonban az általános ügyészség hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha a kár értéke
meghaladja a tízmillió eurót, és a csalás érinti az EU költségvetését, akkor nemzeti
jellegű visszaélés esetén a törvény értelmében a DNA jár el, transznacionális csalás
gyanúja esetén pedig az Európai Ügyészség.23

10. Összefoglaló és következtetések helyett
Tanulmányunkban kiemeltük a román héacsalás elleni küzdelem főbb aspektusait, kifejezetten utalva az EU pénzügyi érdekeinek védelmére.
A törvényi keretszabályozás bemutatása során rávilágítottunk azon kritériumokra
is, melyek fennállta mentén ezen normasértő magatartások – a speciális törvények
hatálybalépése óta – már bűncselekménynek minősülnek. A törvényi indokolás tartalmából kitűnően rögzíthető, hogy az EU és a román állam pénzügyi érdekei ugyanolyan
mértékben védettek.
A héacsalást megvalósító, a 2000. évi 78. számú törvénnyel büntetendő magatartások lehetséges elkövetési változatait és bűnösségi formáit érintően kitértünk arra,
hogy alanyi oldalról nézve egyenes vagy eshetőleges szándékkal is megvalósíthatóak
(azaz az elkövető kívánja vagy belenyugszik cselekménye EU költségvetését károsító
jellegébe), míg a munkahelyi gondatlanság – amely ugyancsak sérti az EU pénzügyi
érdekeit – gondatlan magatartás.
A 2005. évi 241. számú törvényben szabályozott adócsalási bűncselekmények esetében a bűnösség megvalósításának formái az egyenes szándék (az elkövető célja az
adókötelezettségek alóli kibúvás) vagy az eshetőleges szándékkal történő elkövetés
(utóbbi esetben az elkövető előre látja cselekménye eredményét, melyet nem kívánt
ugyan, de amelybe belenyugszik).
A büntetőjogi felelősségre vonás elévülési ideje a hatályos Büntető Törvénykönyv
(a továbbiakban: Btk.) szerint a bűncselekmény elkövetésétől számított 8, illetve 10
év, az elkövetett bűncselekmény súlyosságának függvényében. A 2000. évi 78. számú
törvényben szereplő bűncselekmények esetén alkalmazható büntetések a 6 hónaptól
15 évig terjedő szabadságvesztés és egyes jogok gyakorlásától való eltiltás, a cselekmények jogi, általános és konkrét társadalomra veszélyességének függvényében.
A 2005. évi 241. számú törvényben szabályozott adócsalási bűncselekmények esetén a kiszabható büntetések kettőtől 8 évig terjedő szabadságvesztés és egyes jogok
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Lásd bővebben: Mirisan 2019.
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gyakorlásától való eltiltás. Léteznek azonban a társadalomra kevésbé veszélyes bűncselekmények is, melyekre a törvény pénzbüntetést vagy 6 hónaptól 3 évig terjedő
szabadságvesztés kiszabását írja elő. Az adócsalás minősített eseteinél a büntetés felső
határa átlépheti a 15 év szabadságvesztést, lehetséges ugyanis a speciális maximum
növelése, amennyiben létezik egy komoly súlyosító körülmény.
A hatályos Btk. szabályozza az enyhítő és súlyosbító körülményeket. Emellett az
EU pénzügyi érdekeit sértő magatartások esetén is ismertek olyan tényállási elemek
és jogintézmények, melyek a büntetéskiszabás körében annak csökkentését eredményezik.
Az okozott kár mértékétől függően vannak olyan bűncselekmények, amelyek az
Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak; így például, ha az okozott kár mértéke eléri
vagy meghaladja a tízmillió eurót. Ennél kisebb kárérték esetén az Európai Ügyészség
akkor sem rendelkezik hatáskörrel, ha a bűncselekmény transznacionális, vagy bűnszervezetben jött létre.
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III. RÉSZ
AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEIT
SÉRTŐ EGYÉB BŰNCSELEKMÉNYEK
(PÉNZMOSÁS ÉS KORRUPCIÓ)
A TAGÁLLAMOK BÜNTETŐJOGI
RENDSZEREIBEN

Ausztria
AZ IMPLEMENTÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE A PÉNZMOSÁS,
A KORRUPCIÓ ÉS A HŰTLEN KEZELÉS TERÉN
Prof. Dr. Robert Kert *

1. Bevezető gondolatok
Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló 2017/1371 irányelv (a továbbiakban: PIF
irányelv)1 4. cikke határozza meg az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekmények körét. Az irányelv több különböző bűncselekményt rögzít, melyek egy részét
már az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez
(a továbbiakban: PIF egyezmény) csatolt kiegészítő jegyzőkönyvek is szabályozták.2
A PIF irányelv olyan bűncselekményeket szabályoz, melyek nem sértik ugyan közvetlenül az uniós költségvetést, viszont közvetett hatást gyakorolhatnak az EU pénzügyi
érdekeire vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő csaláshoz kapcsolódhatnak. A 4. cikk
három bűncselekményt sorol fel: a pénzmosást, a korrupciót és a hűtlen kezelést.
Az Európai Bizottság eredeti javaslata további bűncselekményként tartalmazza a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos visszaéléseket is, amelyről a korábbi jogi aktusok
nem rendelkeztek. Ez a deliktum azonban végül nem került be a PIF irányelv végleges
változatába, mivel a Tanács nem támogatta a pusztán meghatározott szerződéses kötelezettségek megsértésével magvalósuló cselekmény kriminalizációját.3

2. Pénzmosás
2.1. A PIF irányelv rendelkezései
A PIF irányelv 4. cikk (1) bekezdése értelmében a tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a PIF irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekből származó vagyont érintő pénzmosás bűncselekménynek minősüljön.

*
Intézetvezető egyetemi tanár, Bécsi Közgazdasági Egyetem. Fordította: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
2
A Tanács jogi aktusa (1995. július 26.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény
létrehozásáról; a Tanács jogi aktusa (1996. szeptember 27.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló egyezményhez csatolt jegyzőkönyv létrehozásáról; a Tanács jogi aktusa (1997. június 19.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény második jegyzőkönyve szövegének kidolgozásáról.
3
Kert 2019, 19.
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A pénzmosás fogalmát érintően a PIF irányelv a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló
2015/849 irányelv (a továbbiakban: IV. pénzmosási irányelv)4 1. cikk (3) bekezdésére
utal vissza. A IV. pénzmosási irányelvet azóta az V. pénzmosási irányelv módosította.5
A IV. pénzmosási irányelv értelmében a következő szándékos elkövetési magatartás minősül pénzmosásnak:
– a vagyon átalakítása vagy átruházása annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik, a
vagyon jogellenes eredetének elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő személy részére tevékenysége jogi következményeinek elkerüléséhez nyújtott segítség céljából;
– a vagyon valódi jellegének, származásának, helyének, rendelkezésre állásának,
mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjogának titkolása vagy leplezése annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen
cselekményben való közreműködésből származik;
– vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata annak a szerzés időpontjában való
ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben
való közreműködésből származik;
– a fent említett bármely cselekmény elkövetésében való részvétel, elkövetésére való
szövetkezés, elkövetésének megkísérlése, valamint elkövetésének támogatása, pártolása, elősegítése és ajánlása [1. cikk (3) bekezdés].
Az elkövetőnek minden esetben tudatában kell lennie annak, hogy a vagyon büntetendő cselekményből származik.
A PIF irányelv értelmében a pénzmosást abban az esetben kell büntetendővé nyilvánítani, amennyiben az alapcselekmény az irányelvben szereplő deliktumok egyike.
A IV. pénzmosási irányelv értelmében [1. cikk (3) bekezdés] a vagyonnak büntetendő
cselekményből kell származnia. Büntetendő cselekmény alatt az irányelvben felsorolt
súlyos bűncselekmények elkövetésében való mindenfajta bűnözői részvételt kell érteni. Az irányelv értelmében az alapcselekmények körébe tartozik az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének (1) bekezdésében
és 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, az Unió pénzügyi érdekeit sértő, legalább súlyosnak minősülő csalás és a korrupció.
A IV. pénzmosási irányelv 3. cikk (4) bekezdésének f) pontja az alapcselekmények
körébe sorolja a „közvetlen és közvetett adózáshoz kapcsolódó és a tagállamok nemzeti jogában meghatározott adóbűncselekményeket”, amely esetében a maximálisan
kiszabható büntetési tétel egy évnél hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás, illetve azon tagállamok esetében, amelyeknek a jogrendszere a bűncselekmények4
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
5
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a
2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról; Dittenberger 2018, 578.
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re minimum büntetési tételt ír elő, minden olyan bűncselekmény, amely esetében a legalacsonyabb kiszabható büntetési tétel hat hónapnál hosszabb szabadságvesztés vagy
szabadságelvonás.6 A fent említett megfogalmazás szélesebb körű, mint a PIF irányelv
héacsalásra vonatkozó szabálya [PIF irányelv 2. cikk (2) bekezdés], mivel abba – a
nemzeti jog szerinti szankciótól függően – a 10 millió eurónál kevesebb kárt okozó
héacsalások is beletartozhatnak. A PIF irányelvben szabályozott bűncselekmények közül kizárólag a PIF irányelv 4. cikk (3) bekezdésében szabályozott hűtlen kezelés nem
szerepel a IV. pénzmosási irányelv alapcselekményi katalógusában.
A IV. pénzmosási irányelv értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a pénzmosás
tilalmát, de az irányelv nem ír elő kriminalizációs kötelezettséget. A PIF irányelv értelmében ugyanakkor az irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekből eredő vagyonra
elkövetett pénzmosást a tagállamoknak nem pusztán tilalmazniuk kell, hanem büntetendővé kell nyilvánítaniuk.7 A tagállamok többsége ugyanakkor már korábban – a pénzmosási irányelv implementációja során – büntetendővé nyilvánította a pénzmosást. Míg
a PIF irányelv 4. cikk (1) bekezdése az alapcselekményekkel kapcsolatosan semmilyen
súlyossági korlátot nem határoz meg, addig a IV. pénzmosási irányelv kizárólag a súlyos
bűncselekmények elkövetésében való részvételt tekinti alapcselekménynek. Ennek tükrében a PIF irányelv követelményei meghaladják a IV. pénzmosási irányelv szabályait.

2.2. A pénzmosás elleni büntetőjogi irányelv
2018 októberében az Európai Unió egy új irányelvet fogadott el a pénzmosás ellen
büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem tárgyában.8 Az eddigi pénzmosási irányelvekkel szemben ez az irányelv nem a pénzmosás elleni küzdelem preventív eszközeivel foglalkozik, hanem ez az első olyan uniós jogforrás, amely az uniós tagállamok
pénzmosás bűncselekményével kapcsolatos büntetőjogi szabályait kívánja egymáshoz
közelíteni.9 Ezért ez egy teljesen új irányelv, amely a meglévő preventív irányelvek
mellett érvényesül. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott irányelv minimumszabályokat állapít meg a pénzmosás
területén a bűncselekmények fogalommeghatározására és a szankciókra vonatkozóan,
és kötelezi a tagállamokat bizonyos szándékosan megvalósított magatartások kriminalizálására. A tagállamoknak büntetendővé kell nyilvánítaniuk a vagyon átalakítását vagy átruházását, a vagyon valódi jellegének, forrásának, helyének, rendelkezésre
állásának, mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjogának eltitkolását
vagy leplezését, valamint a vagyon megszerzését, birtoklását vagy használatát, feltéve, hogy az elkövető a szerzés időpontjában tudatában van annak, hogy a vagyon
büntetendő cselekményből származik. A vagyon átalakítása vagy átruházása, illetve a
vagyon valódi jellegének, forrásának, helyének, rendelkezésre állásának, mozgásának,

Glaser–Kert 2015, 169.
Kert 2018, 19.
8
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1673 irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről.
9
Glaser–Kert 2019, 21.
6
7
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a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjogának eltitkolása vagy leplezése vonatkozásában a saját pénz mosását is bűncselekménnyé kell nyilvánítani, míg a vagyon puszta
megszerzése, birtoklása vagy használata esetén ez nem kötelező.10 A preventív pénzmosási irányelvek ilyen jellegű különbségtételt nem ismernek, vagyis a két jogforrás
pénzmosásfogalma különbözik egymástól.
Az (EU) 2018/1673 irányelv meghatározza az alapcselekmények körét, körülbelül 25 bűncselekmény taxatív felsorolásával. Általános szabályként rögzíti továbbá
az irányelv, hogy minden olyan bűncselekmény alapcselekménynek tekinthető, amely
esetében a nemzeti joggal összhangban a büntetési tétel felső határa egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, illetve
azon tagállamok tekintetében, amelyek jogrendszere a bűncselekményekre minimum
büntetési tételt ír elő, a büntetési tétel alsó határa hat hónapot meghaladó tartamú szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés. A PIF irányelvben szabályozott bűncselekményekkel kapcsolatban az (EU) 2018/1673 számú pénzmosás elleni
büntetőjogi irányelv egy kizáró szabályt tartalmaz. Az irányelv 1. cikk (2) bekezdése
értelmében annak szabályai nem alkalmazandók a pénzmosásra, amennyiben a szóban
forgó vagyon a PIF irányelvben megállapított különös szabályok hatálya alá tartozó
bűncselekményekből származik. A PIF irányelv így lex specialisnak tekinthető.11
Az irányelv 3. cikk (2) bekezdése értelmében a tagállamok meghozzák a szükséges
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a fent említett magatartások bűncselekményként büntetendők legyenek, ha az elkövető gyanította vagy tudnia kellett volna, hogy
a vagyon büntetendő cselekményből származik. A tagállamok ugyanakkor nem kötelesek a gondatlan pénzmosást büntetni rendelni.12
Az irányelv több, a büntetőeljárás könnyítését célzó rendelkezést is tartalmaz.
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a következők biztosítására:
– az azon büntetendő cselekményért való büntetőjogi felelősség korábbi vagy egyidejű megállapítása, amely cselekményből a vagyon származik, nem előfeltétele a
pénzmosásért való büntetőjogi felelősség megállapításának;
– amennyiben megállapítást nyer, hogy a vagyon büntetendő cselekményből származik, a pénzmosásért való büntetőjogi felelősség megállapítása anélkül is lehetséges,
hogy sor kerülne az említett büntetendő cselekménnyel kapcsolatos összes tényállási elem, illetve összes körülmény megállapítására, ideértve az elkövető személyazonosságát is;
– a pénzmosás tényállása kiterjed az olyan magatartás révén megszerzett vagyonra is,
amely más tagállam vagy harmadik ország területén valósult meg, feltéve, hogy az adott
magatartás belföldi megvalósulása esetén büntetendő cselekménynek minősülne.
Ezeket a rendelkezéseket a PIF irányelv nem tartalmazza, így e tekintetben a
2018/1673 irányelv részletesebb szabályokat ír elő.
Az irányelv 2018. december 2-án lépett hatályba és a tagállamoknak 2020. december 3-ig kell a nemzeti jogrendszerükbe átültetni annak rendelkezéseit.
Staffler 2019, 69.
Lásd: 2018/1673 irányelv (10) preambulumbekezdés.
12
Staffler 2019, 69.
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2.3. A pénzmosást szabályozó jogi aktusok közötti kapcsolat
Ahogy láthattuk, a pénzmosást három különböző uniós jogforrás szabályozza,13 amelyek mindegyike hatást gyakorol a nemzeti büntetőjogokra. E jogforrások számos ponton azonos szabályokat tartalmaznak, de részben különböznek is egymástól:
a) A IV. pénzmosási irányelv alapvetően preventív célokat szolgál, ugyanakkor a
tagállamok többségében büntetőjogi tényállások megalkotásához vezetett, ezáltal pedig a nemzeti büntetőjogokra is hatást gyakorol. A PIF irányelvben szereplő valamen�nyi bűncselekmény (a hűtlen kezelés kivételével) a pénzmosás alapcselekményének
tekinthető a IV. pénzmosási irányelv definíciója értelmében.
b) A PIF irányelv kötelezi a tagállamokat a pénzmosás kriminalizálására, amennyiben az alapcselekmény az irányelvben rögzített bűncselekmények egyike. A pénzmosás fogalmát érintően a PIF irányelv a IV. pénzmosási irányelvben meghatározott definícióra utal vissza. Ez azt jelenti, hogy a IV. pénzmosási irányelv fogalmát a pénzügyi
érdekeket érintő bűncselekményekre is alkalmazni kell.
c) Az (EU) 2018/1673 számú pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelv a pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi, represszív eszközeit
szabályozza. Az irányelvben szereplő pénzmosás tényállás nem teljesen egyezik meg
a IV. pénzmosási irányelvben szereplő definícióval. Mivel az (EU) 2018/1673 számú
pénzmosás elleni büntetőjogi irányelv kifejezetten úgy rendelkezik, hogy nem tartozik
a hatálya alá a pénzmosás, amennyiben az alapcselekmény az Unió pénzügyi érdekeit
érintő, a PIF irányelvben rögzített bűncselekmények egyike, így tehát eltérő pénzmosási
tényállásokat kell alkalmazni, ha a pénzmosással érintett vagyon az EU pénzügyi érdekeket sértő valamely bűncselekményből vagy ha egyéb deliktumból származik.
A fent említett ellentmondások miatt különösen nagy kihívást jelenthet egy olyan
tagállami szabályozás kialakítása, amely összhangban van egyrészt a PIF irányelv,
másrészt pedig a pénzmosás elleni büntetőjogi irányelv követelményeivel. A tagállamok vagy egy olyan tág bűncselekményi tényállást fogadnak el, amely az irányelvekben szereplő valamennyi pénzmosás-definíciónak megfelel, vagy pedig külön bűncselekményeket alkotnak meg az egyes irányelvek implementálására.
Mivel a PIF irányelv a IV. pénzmosási irányelv pénzmosás-definíciójára utal vis�sza, amely minden alapcselekmény vonatkozásában kötelezővé teszi a saját pénz mosásának büntetendővé nyilvánítását, a PIF irányelv átültetése során – az irányelvben
szabályozott bűncselekmények vonatkozásában – a saját pénz mosását minden esetben
kriminalizálni kell. Ezzel ellentétben az (EU) 2018/1673 pénzmosás elleni büntetőjogi
irányelv nem kötelezi a tagállamokat a saját pénz mosásának büntetendővé nyilvánítására a vagyon puszta megszerzése, birtoklása vagy használata esetén. Ez azt jelenti,
hogy a PIF irányelvben szabályozott bűncselekmények mint alapcselekmények vonatkozásában az irányelv szigorúbb szabályokat ír elő, mint az (EU) 2018/1673 pénzmosás elleni büntetőjogi irányelv.14
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Lásd még: Glaser 2018, 441.
Glaser–Kert 2019, 21.
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Ez azzal a következménnyel jár, hogy a saját pénz mosását minden esetben büntetendővé kell nyilvánítani. A tagállamokban ez problémákat vethet fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kezelni az adómegtakarításokra elkövetett pénzmosást. Ez
nem új probléma, de még mindig vitatott a tagállamokban. Egyrészt kérdéses, hogy
az adómegtakarítás tekinthető-e bűncselekményből származó vagyonnak, és ezáltal
képezheti-e pénzmosás tárgyát. Ha az adóbűncselekmény elkövetője pénzt takarít
meg azzal, hogy nem fizeti meg a hozzáadottérték-adóját, nehezen azonosítható be
az adóbűncselekményből származó vagyon.15 Például Ausztriában bizonyos adózással
kapcsolatos bűncselekmények már lehetnek pénzmosás alapcselekményei. Az osztrák
büntetőjog-irodalomban ugyanakkor inkább az az uralkodó vélemény, hogy a puszta adómegtakarítás nem tekinthető bűncselekményből származó vagyonnak, és ezért
nem lehet pénzmosás tárgya. Csak az adójóváírás lehet pénzmosás tárgya.16 Ennek az
az oka, hogy csak az tekinthető vagyonnak, ami elég konkrét ahhoz, hogy egy másik
személynek át lehessen adni. Az ilyen megtakarításokból eredő vagyon nem individualizálható.
Még ha el is fogadjuk a megtakarított adóra elkövetett pénzmosás lehetőségét, az
adómegtakarításra megvalósított saját pénz mosása új problémákhoz vezet, mivel felveti azt a kérdést, hogy az adóelkerülést követően a pénz bárminemű használata vagy
befektetése automatikusan bűncselekménynek minősül-e. Ez a megoldás ellentétes
lenne az arányosság elvével, a ne bis in idem vagy a nemo tenetur elvével. Ez azzal a
következménnyel járna, hogy ha valaki nem fizeti meg az esedékes adót, a megtakarított pénz puszta birtoklásával elköveti a saját pénz mosását. Mivel a bevételek ebben
az esetben nem azonosíthatók, az adókijátszást követően a pénz bármilyen felhasználása saját pénz mosásának tekinthető. A nemzeti jogalkotók feladata annak eldöntése,
hogyan kezeljék az adózási bűncselekmények és a saját pénz mosása közti elhatárolási
problémákat.

3. Korrupció
3.1. Az aktív és passzív vesztegetés büntetendővé nyilvánításának
kötelezettsége
A PIF irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén az aktív és a passzív vesztegetés
bűncselekménynek minősüljön.
A PIF irányelv 4. cikk (2) bekezdése értelmében passzív vesztegetésnek minősül
a hivatalos személy cselekménye, aki közvetlenül vagy közvetítő útján a maga vagy
harmadik személy javára bármilyen előnyt kér vagy elfogad, vagy ilyen előny ígéretét
elfogadja azért, hogy hivatali kötelezettségének megfelelően vagy hatáskörének gya-
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korlása közben valamilyen intézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg, olyan módon,
amely sérti vagy sértheti az EU pénzügyi érdekeit. Aktív vesztegetésnek tekinthető
bármely személy cselekménye, aki közvetlenül vagy közvetítő útján a hivatalos személynek vagy rá tekintettel harmadik személynek bármilyen előnyt ígér, felajánl vagy
ad azért, hogy a hivatalos személy hivatali kötelezettségének megfelelően vagy hatáskörének gyakorlása közben valamilyen intézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg,
olyan módon, amely sérti vagy sértheti az EU pénzügyi érdekeit.

3.2. A hivatalos személy fogalma
A hivatalos személy fogalmát a PIF irányelv 4. cikk (4) bekezdése rögzíti. Hivatalos személy lehet bármely uniós vagy nemzeti tisztviselő, ideértve más tagállamok
nemzeti tisztviselőit és a harmadik országok nemzeti tisztviselőit is, valamint minden
olyan személy, aki a tagállamokban vagy harmadik országokban megbízás alapján
olyan közfeladatot lát el, amely kiterjed az EU pénzügyi érdekeinek kezelésére vagy
az arra vonatkozó döntések meghozatalára. Eszerint valamennyi hivatalos tisztséget
betöltő tisztviselő hivatalos személynek tekinthető. A fogalom így az uniós pénzeszközök kezelésében részt vevő magánszemélyekre is kiterjed.
Uniós tisztviselő minden olyan személy, aki
– az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében tisztviselőnek vagy az
Unióval szerződéses viszonyban álló egyéb alkalmazottnak minősül; vagy
– akit valamely tagállam vagy valamely köz- vagy magánjogi szerv az Unióhoz kirendelt, és aki az uniós tisztviselők vagy egyéb alkalmazottak által ellátott feladatokkal egyenértékű feladatokat lát el.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel és az Európai Unióról szóló szerződéssel összhangban létrehozott uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek tagjai és e szervek személyzete uniós tisztviselőknek tekintendők, ha a személyzeti szabályzat nem vonatkozik rájuk.
A „nemzeti tisztviselő” fogalma alatt az azon tagállam vagy harmadik ország
nemzeti joga szerint meghatározott tisztviselő vagy hivatalos személy értendő,
amelyben a szóban forgó személy a feladatait ellátja. A nemzeti tisztviselő fogalma
magában foglal minden olyan személyt, aki nemzeti, regionális vagy helyi szinten
végrehajtó, közigazgatási vagy igazságszolgáltatási tisztséget tölt be. A nemzeti, regionális vagy helyi szinten jogalkotási tisztséget betöltő személyek nemzeti tisztviselőnek tekintendők.17
Olyan eljárás esetében azonban, amelyben valamely tagállami nemzeti tisztviselő
vagy harmadik országbeli nemzeti tisztviselő érintett, és azt egy másik tagállam indította, ez utóbbi tagállamnak nem kötelezettsége a nemzeti tisztviselő fogalmát alkalmaznia, kivéve, ha az a nemzeti jogával összeegyeztethető. Ez azt jelenti, hogy minden
tagállam alkalmazhatja saját fogalommeghatározását, és nem egy másik tagállam vagy
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harmadik állam definícióját, de szükséges, hogy az érintett személy annak az államnak
a joga szerint is hivatalos személynek minősüljön, amelyben a feladatait látja el.

3.3. A bűncselekményi tényállás
Az aktív és passzív vesztegetés definíciója nem teljesen új, más nemzetközi jogi aktusokból ismert, és a korrupció elleni ENSZ-egyezmény18 meghatározásához hasonló.
A PIF egyezménnyel összehasonlítva megállapítható, hogy a „kötelességszegés” már
nem szükséges tényállási elem. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az minősül korrupciónak,
ha a tisztviselő a hivatali kötelességével ellentétes magatartást tanúsít, hanem az is, ha
úgy kér vagy fogad el előnyt, hogy közben a kötelezettségeivel összhangban jár el. Ezt
a magatartást is büntetendővé kell nyilvánítani. A PIF irányelv csak azt a követelményt
írja elő, hogy a hivatalos személy cselekedete sérti vagy sértheti az EU pénzügyi érdekeit. Még akkor is, ha a legtöbb ilyen esetben a tisztviselő kötelességszegést valósít
meg, mivel többnyire kötelessége az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a
kötelességszegés nem szükséges követelmény. Azokban a tagállamokban, ahol a korrupció csak a tisztviselő kötelességszegése esetén büntethető, az 1371/2017 irányelvvel való összhang megteremtése érdekében ez a rendelkezés megköveteli a nemzeti
jogszabályok módosítását. A PIF irányelv nem írja elő, hogy a hivatalos személy valamennyi, a jogi vagy egyéb kötelességének megfelelő cselekményt büntetni kell rendelni, a tagállamoknak csak azokat a magatartásokat kell kriminalizálniuk, amelyek
eredménye az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelme vagy veszélyeztetése.

4. Hűtlen kezelés
A PIF irányelv 4. cikk (3) bekezdése egy, az uniós jogi aktusok által korábban még
nem szabályozott új bűncselekményt tartalmaz. A tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hűtlen kezelés bűncselekménynek minősüljön. Hűtlen kezelésnek minősül a pénzeszközök vagy vagyoni eszközök közvetlen
vagy közvetett kezelésével megbízott, olyan hivatalos személy cselekménye, aki az
eredetileg megjelölt céltól eltérő célokra használ fel, illetve fizet ki pénzeszközöket,
vagy sajátít ki, illetve használ fel vagyoni eszközöket, és ezáltal sérti az Unió pénzügyi
érdekeit. A hűtlen kezelés kizárólag szándékos elkövetés esetén büntetendő. Hasonló
bűncselekményt a tagállamok büntetőjogászaiból álló csoport által kidolgozott Corpus
Juris19 is tartalmazott.
Az irányelv e rendelkezése az EU és a tagállamok pénzeszközeit vagy vagyoni eszközeit kezelő tisztviselők által elkövetett, az uniós költségvetést sértő visszaélésektől
védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Bizonyos értelemben ez a deliktum a csalás
ellentétpárjának tekinthető, amely azokat a pénzügyi érdekeket sértő illegális cselek-
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ményeket rendeli büntetni, ahol az elkövető egy hivatalos személynek nem minősülő
kedvezményezett vagy adófizető. Ugyanakkor a hivatalos személyek is károsíthatják
az EU pénzügyi érdekeit, amennyiben hivatali kötelességüket megsértik, és a pénzeszközöket az eredetitől eltérő célokra használják fel, például, ha olyan személynek
nyújtanak támogatást, aki nem felel meg az előírt követelményeknek.
A bűncselekmény elkövetője kizárólag – a fent említett – hivatalos személy lehet,
akit olyan pénzeszközök vagy vagyoni eszköz közvetlen vagy közvetett kezelésével
bíztak meg, amely valamilyen módon az EU pénzügyi érdekeihez kötődik. Szükséges
feltétel, hogy a tisztviselő meghatározott kötelezettséggel bírjon. Ezt a kötelezettséget
sérti meg az elkövető a pénzeszközök megjelölt céltól eltérő célokra történő felhasználással, kifizetéssel, kisajátításával, illetve felhasználásával.
További követelményként szükség van arra, hogy az EU pénzügyi érdekei kárt
szenvedjenek. Ez azt jelenti, hogy a bűncselekmény eredményt tartalmaz, ami az EU
pénzügyi érdekeinek sérelme. A pénzügyi érdekek puszta veszélyeztetése nem ele
gendő.
Összehasonlítva a PIF irányelv 4. cikkében foglalt hűtlen kezelés bűncselekményét
a nemzeti jogszabályok rendelkezéseivel, megállapíthatjuk, hogy a tényállás hasonlít
a több tagállam, így például Németország, Ausztria, Spanyolország vagy Portugália
büntetőjogi kódexében szereplő hűtlen kezelés („Untreue”) tényállására.20 Ez a bűncselekmény akkor valósul meg, ha az elkövető, jogosultságával visszaélve egy másik
személy vagyonával rendelkezik és ezzel a másik személynek vagyoni hátrányt okoz.
A bűncselekmény elkövetéséhez szükséges, hogy az elkövető jogosult legyen a másik
személy vagyona feletti rendelkezésre, valamint a vagyonának és érdekeinek védelmére, és hogy az érintett személyre bizonyos belső szabályok vonatkozzanak, amelyeket
be kell tartania. Ez a deliktum azonban nem teljesen egyezik meg a nemzeti büntető
törvénykönyvekben szabályozott sikkasztás („Veruntreuung”) vagy jogtalan elsajátítás („Unterschlagung”) bűncselekményeivel, amelyek azt követelik meg, hogy a másik
személy tulajdonában álló vagyon az elkövető birtokában legyen, és az elkövető azt a
saját használatára kezelje. A hivatalos személyek általában nem birtokolják az általuk
kezelt pénzeszközöket és a vagyoni eszközöket, annak ellenére, hogy rendelkezési
jogkörrel bírnak felettük. Ezért ez a magatartás leginkább a hűtlen kezelés („Untreue”)
bűncselekményének felel meg.
A PIF irányelv rendelkezéseitől eltérően a nemzeti büntetőjogokban található
hűtlen kezelés bűncselekményét nemcsak hivatalos személyek követhetik el, hanem
bárki, aki más személy vagyona felett rendelkezésre jogosult. Ausztriában és Németországban a hűtlen kezelés olyan bűncselekménynek tekinthető, amelyet a hivatalos
személyek is elkövethetnek. Ezért azokban a tagállamokban, amelyek büntetőjoga a
hűtlen kezeléshez hasonló tényállást tartalmaz – mint például Ausztria vagy Németország –, nincs szükség új rendelkezés elfogadására.
Másrészt egyes tagállamokban a hivatali hatáskörrel való visszaélést rendelik büntetni, mely tényállások akkor alkalmazandók, ha a hivatalos személy a közigazgatás
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területén működik. Amennyiben a pénzeszközök kezelése a közigazgatásban történik,
ezek a bűncselekmények megfelelően biztosíthatják a PIF irányelvnek való megfe
lelést.

5. Felbujtás, bűnsegély, bűnpártolás és kísérlet
A PIF irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé a bűncselekmények bármelyikének elkövetésére való felbujtást, és az azok elkövetéséhez
nyújtott bűnsegélyt vagy bűnpártolást. A kísérletet az uniós csalás és a hűtlen kezelés
vonatkozásában kell kriminalizálni, a pénzmosás és a korrupció esetén viszont nem.

6. Szankciók
A bűncselekményekre előírandó szankciók vonatkozásában – a hatékony, arányos és
visszatartó erejű büntetőjogi szankciókra vonatkozó általános követelményen felül – a
tagállamok kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy
a bűncselekmények szabadságvesztéssel járó maximális büntetéssel legyenek büntetendők. Amennyiben a bűncselekmény jelentős kárral vagy előnnyel járt, a tagállamoknak legalább négy év szabadságvesztéssel járó maximális büntetést kell előírniuk.
A bűncselekményekből származó kár vagy előny akkor minősül jelentősnek, ha a kár
vagy az előny mértéke meghaladja a 100 000 euró összeget. A tagállamok ugyanakkor
egyéb súlyos körülményeket is meghatározhatnak, amelyek a legalább négy év szabadságvesztéssel járó maximális büntetéshez vezethetnek.

7. Következtetések
a) Az Európai Unió tagállamait különböző uniós jogforrások kötelezik a pénzmosás kriminalizálására: egyfelől a PIF irányelv, amely a IV. pénzmosási irányelvre utal
vissza, másfelől pedig a pénzmosás elleni büntetőjogi küzdelemről szóló irányelv. A
két irányelv különböző követelményeket fogalmaz meg. Amennyiben a pénzmosást a
PIF irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekből származó vagyonra követik el, a
IV. pénzmosási irányelvet kell alkalmazni. Ennek a rendelkezései egyrészt szigorúbb
követelményeket fogalmaznak meg, például a saját pénz mosása tekintetében. A pénzmosás elleni büntetőjogi küzdelemről szóló irányelv ezenkívül speciális szabályokat
állapít meg azokra az esetekre, amikor az alapcselekményt és a pénzmosást különböző
államokban követik el. Ezeket az eltérő rendelkezéseket semmi sem indokolja. Minden alapcselekményre nézve közös megközelítésre lenne szükség.
b) A PIF irányelv meghatározása szerint a passzív és aktív vesztegetést a hivatalos
személy kötelességszegésére tekintet nélkül büntetni kell rendelni. A korrupció ennek értelmében akkor is büntetendő, ha a hivatalos személy a hivatali kötelességeivel
összhangban jár el és a cselekedete sérti vagy sértheti az EU pénzügyi érdekeit.
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c) A hűtlen kezelés bűncselekménye a pénzeszközök vagy vagyoni eszközök hivatalos személyek által az eredeti céltól eltérő felhasználásától védi az Európai Unió
pénzügyi érdekeit. Ez a magatartás a nemzeti büntető törvénykönyvekben szabályozott hűtlen kezelés, sikkasztás vagy hivatali visszaélés bűncselekményeinek feleltethető meg. A hivatalos személyek által elkövethető speciális büntetőjogi tényállás megalkotása csak abban az esetben szükséges, amennyiben ezt a magatartást a fennálló
bűncselekmények nem fedik le.
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Németország
PÉNZMOSÁS ÉS KORRUPCIÓ –
A NÉMET BÜNTETŐJOG SZABÁLYOZÁSA
ÉS SAJÁTOSSÁGAI
Prof. Dr. Gerhard Dannecker *

1. Bevezetés
A modern fehérgalléros bűnözés többféle formája ismert. Jelen tanulmány két olyan
bűncselekményi forma német perspektíváját tárgyalja, amelyek szoros kapcsolatban
állnak a jogszerű gazdasági tevékenységekkel: ezek a pénzmosás1 és a korrupció.2
A jogi keretrendszer áttekintése után, a tanulmány fókuszában a német büntetőjognak
a pénzmosás és a korrupció megkülönböztető ismérveivel kapcsolatban felmerülő kérdései állnak.

2. Pénzmosás
2.1. Jogszabályi keretrendszer
Bár jelen tanulmány a német büntetőjogra összpontosít, a pénzmosásról szóló német
szabályozás külön vizsgálata nem célszerű és nem is elégséges; elsőként elengedhetetlen e szabályok nemzetközi és európai jogi kontextusban történő áttekintése.3

2.1.1. Nemzetközi szabályok és követelmények
A nemzetközi és az európai jogi szabályozás széles körű és alapvető hatást gyakorolt
a pénzmosásra vonatkozó német nemzeti szabályozásra, és keretrendszerét képezi e
normaanyagnak.
Elsőként kiemelhető az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban: ENSZ)
1988. évi egyezménye4 a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása ellen, amelyet Németország 1993-ban ratifikált,5 és amely felhívta a figyelmet a pénzmosás veszélyére és az ellene történő harcra. Az Egyezmény 3. cikke azt a kötele*
Tanszékvezető egyetemi tanár, Heidelbergi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Fordították: dr. Halász Csenge és dr. Orosz Flóra PhD hallgatók, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.
1
Lásd Koslowski 2016, összehasonlító jogi szempontból lásd Jacsó, 2007.
2
Lásd Dannecker 2012, 159.
3
Lásd Schnabl 2014, 1. széljegyzet.
4
ENSZ, 1988.
5
BGBl. II. 25., 1136 et seq.
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zettséget rótta az Egyezményben részes felekre, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé
a kábítószerek és anyagok illegális kereskedelmével kapcsolatos cselekményeket.
Németország az Európa Tanács két egyezményét is ratifikálta, amelyek így kötelező
erővel bírnak:6 elsőként az 1990-es7 pénzmosásról, bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló Egyezményt, majd a 2005-ös8
pénzmosásról, bűncselekményekből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló Egyezményt. Mindkét egyezmény9 előírásokat állapít meg a pénzmosás bűncselekményére vonatkozóan.
Továbbá 1991 és 2018 között az Európai Unió öt irányelvet fogadott el a pénzmosás veszélyének kezelésére. Az első a Tanács 91/308/EEC irányelve (a továbbiakban:
első EU irányelv) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára történő felhasználásának
megelőzéséről szólt,10 de még nem állapított meg büntetőjogi szankciókra11 vonatkozó kötelezettséget, ugyanakkor kimondta a pénzmosás tilalmát, az első EU irányelv
második szakaszában. A második irányelv, amely az első irányelv módosítása,12 többek között meghatározta az intézményekre kiszabott kötelezettségeket.13 A harmadik
irányelv a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása14 céljára való felhasználásának megelőzéséről szól, amely többek között kötelezettséget alapít a jogsértésekért való felelősség biztosítására, hatékony, arányos és
visszatartó erejű szankciók által.15 A negyedik irányelv elsősorban a megfelelőséggel
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.16 Mostanra mind a négy irányelv átültetésre került a német jogba.17
Az Európai Bizottság 2016-ban is javaslatot tett egy ötödik irányelvre,18 amelyet az
Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-án fogadott el.19 Az irányelv különösen
az átláthatóságra fókuszál a virtuális valutákra tekintettel; így például lehetővé teszi és
egyszerűsíti az információk megszerzését a virtuális valuták tulajdonosairól a nemzetközi Financial Intelligence Units (FIUs)20 által és magában foglalja a kötelezettségek ki-

BGBl. 1998 II. 12., 519 et seq.; BGBl. 2016 II. 36., 1370 et seq.
Council of Europe Treaty Series (ETS) – 141.sz.; Európa Tanács 1990.
8
ETS – 198. sz.; Európa Tanács 2005.
9
Lásd ETS 6. cikk 141. sz. és az ETS 9. cikk 198. sz.
10
Az Európai Tanács 1991. június 10-ei 91/308/EEC irányelve.
11
Lásd az első EU irányelv 14. szakaszát.
12
Az Európai Parlament és Tanács 2001. december 4-i 2001/97/EK rendelete (a továbbiakban: második EU
irányelv).
13
Lásd a második EU irányelv 2a szakaszát.
14
Az Európai Parlament és Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve (a továbbiakban: harmadik EU irányelv).
15
Harmadik EU irányelv 39. cikk 1. szakasz.
16
Az Európai Parlament és Tanács 2015. május 20-i 2015/849/EU irányelve (a továbbiakban: negyedik EU irányelv).
17
A részletes áttekintést lásd: Altenhain 2017, 1. széljegyzet et seq.
18
Európai Bizottság, 2016.
19
Az Európai Parlament és Tanács 2018. május 30-i 2018/843/EU irányelve (a továbbiakban: ötödik EU
irányelv).
20
Az ötödik irányelv 9. preambulum bekezdése.
6
7
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terjesztését az intézkedések teljesítése tekintetében.21 Az 2018/843/EU irányelv (ötödik
EU irányelv) ezenfelül kiköti az alacsonyabb teljesítési küszöböt az anonim előre fizetett
kártyák tekintetében, azonosítási kötelezettséget ír elő az 50 euró22 összeget meghaladó
tranzakciók tekintetében, és olyan központosított automatizált mechanizmusokat hoz létre, mint például a nyilvántartások, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy
időben hozzáférhessenek a tényleges tulajdonosokhoz23, továbbá fokozott körültekintéssel járó intézkedéseket tegyenek az üzleti kapcsolatokra és a magas kockázatú térségeket
érintő pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan.24 Továbbá, a tagállamok kötelesek ösztönözni a pénzmosás gyanújának bejelentését és jogi védelmet biztosítani a bejelentőknek
a kedvezőtlen intézkedések ellen.25 Ezt az ötödik EU irányelvet 2020. január 10-ig kell
a nemzeti jogba átültetni.26 Az ötödik irányelv által megnövekedett követelmények és
következményeik Ausztriát és Lichtensteint érintik különösen.
2018. december 2-án lépett hatályba a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel
folytatott küzdelemről szóló EU irányelv.27 A tagállamoknak az irányelv rendelkezéseit
2020. december 3-ig kell a nemzeti jogukba átültetniük. Az egyes szerzők által használt
megfogalmazások ellenére nem tűnik helyénvalónak ezt az irányelvet az öt pénzmosási
irányelvvel azonos kategóriába sorolni, mivel ez nem váltja fel és nem is módosítja azokat. Éppen ellenkezőleg, az irányelv a negyedik és ötödik pénzmosásról szóló irányelv
mellett áll, és kiegészíti azokat a büntetőjogi minimumharmonizáció aspektusaival. Ennélfogva a 2018/1673 irányelv „hatodik pénzmosási irányelvként” történő megnevezése
félrevezetőnek tűnik, a pénzmosásról szóló büntetőjogi irányelv elnevezés megfelelőbbnek tűnik.28 Az uniós jogalkotó harmonizációs hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikkén alapul, mivel a pénzmosás elleni küzdelem a deliktum
határokon átnyúló dimenziója miatt csak a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés révén lehet hatékony.29 A minimumkövetelmények a pénzmosás bűncselekményi
tényállásának meghatározására, az alapcselekmények katalógusának egységesítésére és
a szankciók szintjének összehangolására vonatkoznak. A cél a pénzmosás elleni küzdelemért felelős hatóságok közötti nemzetközi együttműködés javítása. Az irányelv implementációjához szükséges német törvény tervezetét még nem terjesztették elő.
Noha jogilag nem kötelező erejűek, ennek ellenére érdemes megemlíteni az FATF különböző ajánlásait, melyek nagy jelentőséggel bírnak a pénzmosás szankcionálása terén.30
21
Az ötödik irányelv 8. preambulum bekezdése. További részletekért és áttekintésért lásd: Hugger–Cappel 2018,
1071 et seq.
22
Az ötödik irányelv 14. preambulum bekezdése; lásd hozzá az ötödik EU irányelv 1. cikk, 7. szakasz, b pontját.
23
Az ötödik irányelv 20. preambulum bekezdése; lásd hozzá az ötödik EU irányelv 1. cikk, 15. szakasz, c pontját.
24
Az ötödik irányelv 12. preambulum bekezdése; lásd hozzá az ötödik EU irányelv 1. cikk, 11. szakaszát. Lásd
szintén Hugger–Cappel 2018, 1071. et seq.
25
Az ötödik EU irányelv 1. szakasz 39. bekezdés a, b pontja; lásd Hugger–Cappel 2018, 1071.
26
Az ötödik EU irányelv 4. szakasz 1. bekezdése.
27
Az Európai Parlament és Tanács 2018. október 23-i 2018/1673/EU irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről.
28
Schröder–Blaue 2019, 161.
29
2018/1673/EU irányelv; a kritikai elemzéséről lást Böse–Jansen 2019, 591, 598.
30
Altenhain 2017, 1. széljegyzet; Neuheuser 2017, 27. széljegyzet; Herzog–Achtelik 2018, 60 et seq. széljegyzetek; Kim 2017, 365. lásd újra a negyedik EU irányelv 4. preambulum bekezdését; a jogállamiság és az alkotmányos
struktúrák kritikájáról lásd: Bülte 2017, 285 et seq.; szintén kritikus álláspont: Spoerr–Roberts 2017, 1143.
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2.1.2. A pénzmosás német szabályozása
A német büntetőjogban a pénzmosás elsősorban bűncselekményként került szabályozásra
a Német Büntető Törvénykönyv [Strafgesetzbuch (a továbbiakban: StGB)] 261. §-ában.
Először is a pénzmosás tényállásának megállapításához szükséges egy, az StGB
261. § (1) bekezdésének első mondatában meghatározott bűncselekményből származó vagyontárgy. Az StGB 257. és 258. §-aiban szabályozott bűnpártolással és igaz
ságszolgáltatás akadályozásával ellentétben, amelyek nem korlátozódnak bizonyos
bűncselekményekre, mint lehetséges alapbűncselekményekre, az StGB 261. § (1)
bekezdés második pontja – a súlyos bűncselekményekre korlátozás érdekében31 és
összhangban a nemzetközi és európai uniós jogi szabályokkal32 – meghatározza azon
lehetséges alapbűncselekmények listáját, amelyek ezen vagyontárgyak beszerzésére
irányulhatnak. Idetartozik például a lopás (StGB 242. §), a csalás (StGB 263. §) és
a zsarolás (StGB 253. §), de csak akkor, ha üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el [StGB 261. § (1) bekezdés, 2. mondat 4. pont].33 Továbbá a jogellenes eredet
elrejtése vagy elleplezése, vagy az eredet meghatározásának megakadályozása vagy
veszélyeztetése [(1) bek.], illetve a bűncselekményekből származó vagyoni javak
megszerzése, megőrzése vagy kezelése szükséges [(2) bek.] a pénzmosás tényállásának a megállapításához. A büntetőjogi felelősség megállapításához nem szükséges
az elkövető szándékossága, a jogellenes eredetű vagyon származására vonatkozóan
ugyanis elegendő a gondatlanság az StGB 261. § (5) bekezdése alapján.34 A büntetés
mértéke azonban alacsonyabb a gondatlan elkövetés esetén.35 Figyelemreméltó, hogy
a büntetőjogi felelősség gondatlan alakzatra történő kiterjesztése nem a nemzetközi
jog vagy az európai uniós szabályozás követelménye, hanem az német jogalkotó saját
kezdeményezése.36
Továbbá a pénzmosásról szóló törvény [Geldwäschegesetz (a továbbiakban: GwG)]
a megfelelés szempontjából ír elő speciális kötelezettségeket bizonyos kötelezett szervezetekre vonatkozóan annak érdekében, hogy lehetővé váljon a hatóságok számára az
illegális pénzek útvonalának felderítése.37

2.2. Speciális jellemzők
A következőkben áttekintést adunk a német büntetőjog pénzmosásra vonatkozó sajátosságairól, különös tekintettel a pénzmosásról szóló 2015/849/EU irányelv (negyedik
EU irányelv) miatt bevezetett (potenciális) változások miatt a közelmúltban felmerült
kérdésekre.

BT-Drs. 12/989, 27.
További részletekért lásd: Altenhain 2017, 2. széljegyzet.
33
Kritikáról lásd Koslowski 2016, 285, et seq.,324. et seq.
34
Lásd BT-Drs. 12/989, 27.; részletesebben és az e joganyagra vonatkozó joggyakorlat felülvizsgálatáról lásd:
Bülte 2016, 377. et seq.
35
Lásd Jahn 2016, 80. széljegyzet.
36
Lásd Bülte 2017, 205.
37
Neuheuser 2017, 1. széljegyzet; lásd Schnabl 2014, 19. széljegyzet.
31
32
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2.2.1. Az StGB 261. § hatályának kiterjesztése
A nemzetközi és az európai uniós szabályozás német nemzeti jogba történő átültetése
során az StGB 261. §-a számos változtatáson ment keresztül, különösen az alapbűncselekmények listája bővült jelentősen.38
Először csak a kábítószerekkel kapcsolatos és a szervezett bűnözés során elkövetett,
valamint több mint egy év szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények lehettek
alapbűncselekmények.39 1994-ben az alapbűncselekmények katalógusát az egy évnél
rövidebb tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményekre is kiterjesztették.40 Mindazonáltal szükséges volt, hogy ezeket a bűncselekményeket üzletszerűen és
bűnszövetség tagjaként kövessék el.41 Ezt a követelményt később úgy módosították,
hogy az üzletszerűen vagy bűnszövetség tagjaként történő elkövetés esetén is lehetségessé vált a bűncselekmény megállapítása.42 További módosításokat jelentettek például az adóbűncselekmények43 és az StGB 299. §44 szerinti magánszektorban történő
korrupció beillesztése az alapbűncselekmények közé.

2.2.2. Adózási bűncselekmények, mint alapbűncselekmények
Meghatározott adóbűncselekmények a pénzmosás alapbűncselekményei lehetnek. Az
StGB 261. § (1) bekezdés 2. mondat 3. pontja alapján a pénzmosás alapcselekménye
lehet az üzletszerűen, erőszakkal vagy bűnszövetség tagjaként elkövetett csempészet
{a német adózás rendjéről szóló törvény [Abgabenordnung (a továbbiakban: AO)] 373.
§}, valamint az üzletszerűen vagy bűnszövetség tagjaként elkövetett adóorgazdaság
[AO 374. § (2) bek.]. Az adókijátszás (AO 370. §) önmagában akkor minősül alapbűncselekménynek, ha üzletszerűen vagy bűnszövetségben kerül elkövetésre [StGB 261.
§ (1) bek., 3. mondat]. Az StGB 261. § (1) bekezdés 3. mondatának szövege alapján a
német jogalkotó kiterjesztette az szakasz alkalmazási körét a megtakarított kiadásokra
is.45 Ugyanakkor a megtakarított kiadások megállapítása nehézkesnek bizonyul, és különösen problematikus a „nullum crimen sine lege” alapelv szempontjából [Magyarország Alaptörvénye 103. cikk (2) bek.].46
A pénzmosásról szóló negyedik EU irányelv beépítése felvetette azt a kérdést, hogy
az StGB 261. §-ának a módosítására szükség van-e: A negyedik EU irányelv 3. cikk
(4) bekezdése a közvetlen és közvetett adókkal kapcsolatos adózási bűncselekménye-
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Altenhain 2017, 83. széljegyzet; Bittmann 2010, 128.; Neuheuser 2017, 42. széljegyzet; Schmidt–Krause 2010,
13. széljegyzet; eltérő álláspont: Nestler 2014, 75. széljegyzet.
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ket, mint lehetséges alapbűncselekményeket legalább hat hónap szabadságvesztéssel
büntetendő bűncselekménynek minősíti. Ez azonban nem jelent követelményt a büntetőjogi szabályozás tekintetében, az Európai Unió nem gyakorolta ezen a területen
a jogalkotási hatáskörét.47 Továbbá a német büntetőjogban nincsenek olyan adóbűncselekmények, amelyek legalább hat hónapos szabadságvesztéssel büntetendők.48 Következtetésképpen az StGB 261. §-ában foglalt alapbűncselekmények tekintetében a
negyedik EU irányelv 3. cikk (4) bekezdése nem bír kötelező erővel.49 Tehát a 3. cikk
(4) bekezdése alapján a negyedik EU irányelv csak a közigazgatási jogi szabályozásban (GwG) bír jelentőséggel.50

2.2.3. A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 5,9%-os szabálya
Ha a törvényes és jogellenes alapból származó vagyontárgyakat, például a bankbetéteket összekeverik, akkor a büntetőjogi felelősség meghatározása „a jogellenes eredetű
vagyoni eszközök” követelménye miatt nehéz. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (a
továbbiakban: BGH) 2015. május 20-i ítéletében úgy határozott, hogy a törvényes
kifizetésekből és a bűncselekményen alapuló kifizetésekből álló bankbetétek az StGB
261. §-a alapján teljes mértékben jogellenes eredetű vagyoni eszközöknek minősülnek, a beérkező kifizetés gazdasági szempontból „nem teljesen irreleváns”.51 Következésképpen minden bankbetét szennyeződik („teljes kontamináció”).52 Eszerint a
BGH-ítélet szerint a nem teljesen irreleváns kifizetések a kvóta 5,9% és 35% közötti
tartományában feltételezhetők.53 A jogi szakirodalomban megjelenő néhány álláspont
ellenzi ezt az ítéletet és annak messzemenő következtetéseit, nevezetesen az összes
bankbetét szennyeződését, alkotmányos szempontokra54 hivatkozással, amely de facto
megakadályozza a betétekkel szembeni további jogi elhatárolást és ezáltal kockázatot
teremt a büntetőjogi felelősségvállalásban az StGB 263. és 266. §-ai szerint.55

2.2.4. Compliance
A pénzmosás tekintetében különösen fontosak a megelőző intézkedések.56 Ennélfogva
a kötelezett szervezetek körét, a kötelezettségek teljesítéséért való felelősséget, valamint az adminisztratív szankciók körét jelentősen bővítették a pénzmosásról szóló

Bülte 2017, 283.
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különböző európai uniós irányelvek miatt, amelyek jelentős hatással voltak a GWG
szabályaira.57
A negyedik EU irányelv 2. cikkének megfelelően, a GwG-ben foglalt kötelezettségek nem korlátozódnak pénzügyi tevékenységekre és foglalkozásokra.58 Bizonyos
feltételek fennállása esetén még a jogi szakembereket [GwG 2. § (1) bekezdés 10. és
11. pontok], a könyvvizsgálókat és a könyvelőket [GwG 2. § (1) bekezdés 12. pont],
bizalmi vagy vállalati vagyonkezelőket [GwG 2. § (1) bekezdés 13. pont], az ingatlanközvetítőket [GwG 2. § (1) bekezdés 14. pont], a szerencsejáték-szolgáltatókat [GwG
2. § (1) bekezdés 15. pont] és az árukkal kereskedőket [GwG 2. § (1) bekezdés 16.
pont] is terhelik kötelezettségek. Ezek a kötelezett szervezetekre vonatkozó kötelezettségek többször is bővítésre kerültek, így például az ügyfél-átvilágítás (GwG 10. §
és az azt követő szakaszok; „know your customer elv”, azaz ismerd meg az ügyfeledet
elv), a dokumentáció (GwG 8. §) és az együttműködési kötelezettség (GwG 55. §)
tekintetében.59 A szolgáltatók kötelezettek a gyanús tranzakciók bejelentésére (GwG
43. §), valamint a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkról nyilvántartás
vezetésére (GwG 20. § és az azt követő szakaszai).60
A kötelezettségek intenzitása a negyedik európai irányelv miatt különösen nagy
hatást gyakorolt a pénzügyi szektor szervezeteire.61 Különösen az átláthatósági nyilvántartás átvételére vonatkozó kötelezettség vetett föl kérdéseket, amit részben érint
a szakirodalom,62 és az alapvető jogok tekintetében is problémákat vet föl, mivel a
személyes adatok jelentős mértékű kiterjesztésének kötelezettségét írja elő.63 A kiterjesztett kötelezettségek miatt nagyobb a kockázata a felelős szervek büntetőjogi felelősségének, különösen gondatlanság esetén.64
Továbbá a negyedik EU irányelv német nemzeti jogba való átültetése során a közigazgatási szankciók köre kibővült, továbbá a szankciókat is súlyosbították (negyedik
EU irányelv 59. cikk, GwG 56. §). Ellentétben a korábban említésre került 2005/60/
EK irányelvvel (harmadik EU irányelv), amely egy meglehetősen általános kötelezettséget ír elő a jogsértések „hatékony, arányos és visszatartó erejű” szankciók általi
felelősségre vonása érdekében [39. cikk (1) bek.], a negyedik EU irányelv egy büntető
jellegű rendszert hozott létre közigazgatási szankciók által.65 A közigazgatási szankci-
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forgalmazókról lásd Bielefeld–Wengenroth 2016, 2499 et seq.; tekintettel a pénzügyi szektorra gyakorolt hatásról lásd
Rößler 2015, 1406 et seq.
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ót kiszabó határozatot az illetékes hatóságnak közzé kell tennie a saját hivatalos honlapján (negyedik EU irányelv 60. cikk, GwG 57. § „név és bűn”/„name and shame”).66

3. Korrupció
3.1. Jogszabályi keret
A korrupció kapcsán az utóbbi időben megjelent jelentősebb nemzetközi és európai uniós dokumentumok,67 például az Európai Tanács 1999. évi korrupcióról szóló
büntetőjogi egyezménye68 és a korrupcióról szóló büntetőjogi egyezmény 2003. évi
kiegészítő jegyzőkönyve,69 a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/586/IB tanácsi kerethatározat,70 az ENSZ 2004. évi korrupció elleni
egyezménye.71 Ezeknek a nemzetközi és európai uniós dokumentumoknak, az azokban megfogalmazott követelményeknek a hatására módosították a német korrupciós
szabályozást 2015-ben.72
A német büntetőjog számos rendelkezést tartalmaz a korrupcióról, amely alapján
különbséget tehetünk az aktív és passzív korrupció, valamint a köz- és magánszektorban elkövetett korrupció között.

3.1.1. Aktív és passzív korrupció
A német büntetőjog szabályozza mind az aktív, mind a passzív korrupciót. Míg az
aktív korrupció fogalma jogtalan előny felajánlását, ígérését és adását jelenti [pl. StGB
333. § (1)–(2) bek.], addig a passzív korrupció jogtalan előny kérését, jogtalan előny
vagy ennek ígéretének elfogadását jelenti [pl. StGB 331. § (1)–(2) bek.]. A jogtalan
előny fogalmát tekintve olyan előnyről van szó, melyért cserébe az elkövető nem követelhet, amely ugyanakkor javítja pénzügyi, jogi vagy személyes helyzetét.73

3.1.2. A köz- és magánszektorban elkövetett korrupció
Továbbá a német büntetőjogi szabályozás különbséget tesz a köz- és magánszektorban
elkövetett korrupció között.
A közszektor tekintetében az StBG 331. §-a tartalmazza a passzív, a 333. §-a pedig
az aktív korrupciós cselekményeket. Az StGB 331. § (1) bekezdése és a 333. § (1) be-
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kezdése szerint a bűncselekmény alanyai lehetnek a német vagy európai uniós hivatalos személyek, illetve a közfeladat végzésére kötelezett személyek. Az StGB 331. § és
333. § (2) bekezdése pedig kiterjeszti a bírókra, az Európai Unió Bíróságának tagjaira
és a választottbírókra is a törvény rendelkezésének alkalmazását. A másik fél általában egy magánszemély,74 de hivatalos személy is lehet.75 A hivatalos személynek stb.
felajánlott, ígért vagy adott jogtalan előnyért (StGB 333. §), vagy hivatalos személy
stb. által jogtalan előny kéréséért, jogtalan előny vagy ennek ígéretének elfogadásáért
(StGB 331. §) cserébe valamilyen szolgáltatás teljesítése elvárt. A jogtalan előnynek
a hivatalos személy működéséhez, tevékenységéhez kell kapcsolódnia, az érintett felek közötti megállapodás alapján a jogtalan előny a teljesített szolgáltatás fejében jár
(jogtalan megállapodás).76 Az StBG 331. § és 333. § szerinti cselekményeket a 332. §
(passzív korrupció) és a 334. § (aktív korrupció) határozza meg.
A magánszektorban elkövetett korrupció kapcsán az StGB 299. § rendelkezik a
munkavállaló vagy gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövetett passzív
korrupcióról [StGB 299. § (1) bekezdés] és az aktív korrupcióról [StGB 299. § (2)
bekezdés]. A 299. § (1) és (2) bekezdés első pontja értelmében a büntetőjogi felelősséget a versenyben biztosított kedvezményes elbánásmód esete alapozza meg, míg a
második pontja szerint a kötelezettségszegés vagy tevékenységtől való tartózkodás. Az
StGB 331. § és az azt követő paragrafusai, a 299. § megköveteli a jogtalan előny és a
versenyben biztosított kedvezményes elbánásmód vagy a kötelezettségszegés közötti
kapcsolat fennálltát, valamint szükséges az érintett felek közötti megállapodás, melynek alapján a teljesített szolgáltatás fejében jár a jogtalan előny.77
Az StGB 299a. § és 299b. § az egészségügyi szektorban előforduló speciális esetekről rendelkezik. Az StGB 299a. § a passzív korrupciót szabályozza, a 299b. § pedig
az aktív korrupcióra vonatkozik.
Az StGB 108b. § és a 108e. §-át is érdemes megemlíteni. Az StGB 108b. § értelmében a választópolgárok által elkövetett aktív [(1) bek.] és passzív [(2) bek.] korrupció
szintén büntetendő cselekmény. Az StGB 108e. § a választott tisztségviselők által elkövetett passzív [(1) bek.] és aktív [(2) bek.] korrupciót szabályozza. Továbbá a német munkaügyi kapcsolatokról szóló törvény (BetrVG) 119. § (1) bekezdése az üzemi
tanács megválasztása körében elkövetett aktív korrupcióról rendelkezik. Azonban az
utóbb említett rendelkezések nem bírnak nagy gyakorlati relevanciával.78

3.2. Megkülönböztető ismérvek
A német büntetőjog korrupcióra vonatkozó rendelkezései jelentős változáson mentek
keresztül 2015-ben és 2016-ban két jogalkotási folyamat kapcsán: a Korrupció elleni
Kuhlen 2017a, 82. széljegyzet.
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küzdelemről szóló törvény79 és az Egészségügyben elkövetett korrupció elleni közdelemről szóló törvény.80 Az első jogalkotási folyamat 2015-ben a nemzetközi és európai
uniós követelményeknek való megfelelés hatására zajlott le,81 míg a 2016-os jogalkotási folyamat ettől eltérően,82 a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (a továbbiakban: BGH)
által 2012-ben megfogalmazott jogalkotási hiányok pótlása kapcsán történt meg.83
Ezek az utóbbi módosítások és fejlesztések a következő részben kerülnek kifejtésre.

3.2.1. Az európai és nemzetközi szintű német szabályozás a korrupcióról
A 2015-ben foganatosított jogalkotási intézkedések nyomán kiterjesztették a korrupcióra vonatkozó német szabályozás hatályát, és a különböző törvényekben elszórtan
található vonatkozó rendelkezéseket az StGB-ben foglalták össze.84
A korábbi német büntetőjog alkalmazásáról rendelkező, az európai uniós vesztegetésről szóló törvény (a továbbiakban: EUBestG)85 2. cikk (2) bekezdése módosításra
került, és bekerült az StGB 5. §-ba.86 Az StGB 5. § 15. pontja értelmében a német büntetőjogot, bizonyos feltételek mellett alkalmazni kell a korrupciós bűncselekményekre
(StGB 331–337. §)87 abban az esetben is, ha azt külföldön követik is el. Továbbá az
StGB 1. § (1) bekezdés 2a. pontja meghatározza az európai uniós tisztviselő fogalmát,
melyet korábban az EUBestG 2. cikk 1. § (1) bekezdése határozott meg.88
Az StGB 331–334. §-a korábban csak a német jog szerinti hivatalos személyekre
és bírókra vonatkozott [StGB 11. § (1) bekezdés 2–3. pont], jelenleg az európai tisztviselőkre fStGB 11. § (1) bekezdés 2a. pontjában meghatározott] és az Európai Unió
Bíróságának bíráira [StGB 11. § (1) bekezdés 2a. pont a) alpontja]89 is alkalmazni kell.
Ebben az értelemben a német büntetőjog ma megfelel az európai követelményeknek.90
Továbbá az StGB 332. § és 334. § hatálya is kiterjesztésre került a külföldi hivatalos
személyekre és bírókra az újonnan elfogadott 335a. § (1) bekezdése értelmében.91 Így
átültették a német büntetőjogba az európai és nemzetközi követelményeket, a korábbi
EUBestG 2. cikk (1) bekezdését és a nemzetközi vesztegetésről szóló törvény [Nemzetközi vesztegetés elleni küzdelemről szóló törvény (a továbbiakban: IntBestG)]92 2.
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cikk (1) bekezdését módosították és integrálták az StGB-be.93 Az StGB 331. § és 333.
§ hatályát kevésbé terjesztették ki és csak az ICC (Nemzetközi Büntetőbíróság) tagjaira és hivatalnokaira vonatkozik, StGB 335a. § (2) bekezdés.94 A különbség az StGB
332. § és 334. § értelmében megkövetelt kötelezettségszegésen alapul.95
AZ StGB 299. § (1) és (2) bekezdését is alkalmazni kell a külföldi versenyre. Így
védelemben részesül a nemzeti és nemzetközi verseny is.96 Ez a kiterjesztés a 2002-es
jogalkotási folyamatnak köszönhető.97 Azonban 2015-ig az StGB 299. § (3) bekezdése
rendelkezett a hatályról, és ezt követően került – érdemi módosítások nélkül – az (1)
és (2) bekezdésbe.98 Mivel az StGB 299. §-ának hatálya nem korlátozódik le a német munkavállalókra és a gazdálkodó szervezetekre, a külföldi munkavállalókra és a
gazdálkodó szervezetekre is alkalmazni kell kifejezett törvényi módosítás szükségessége nélkül.99 Azonban külföldi munkavállalók vagy gazdálkodó szervezetek akkor
büntethetők általuk elkövetett korrupciós bűncselekmények miatt, ha legalább a bűncselekmény egy részét Németországban valósítják meg (StGB 3. §), vagy egy német
állampolgár vesz részt a bűncselekmény elkövetésében (StGB 7. §).100

3.2.2. A megbízói modell bevezetése
Az StGB 299. §-a (korábbi verzió) csak a korrupciós versenyben biztosított kedvezményes elbánásmód esetét büntette (verseny modell).101 Az európai szabályozásnak
és követelményeknek megfelelően azonban kiterjesztették az StGB 299. § hatályát.102
Közben a német büntetőjog átvette a főleg már Európában alkalmazott modellt,103 és
jelenleg az StGB 299. § (1) bekezdés 2. pontja és (2) bekezdés 2. pontja rendelkezik
azokról a cselekményekről vagy cselekményektől való tartózkodásról, melyek akkor
jelentenek a munkavállaló vagy gazdálkodó szervezet által a megbízó (3. fél) kárára
elkövetett kötelezettségszegést, ha azon cselekményekhez a megbízó nem adta hozzájárulását (megbízói modell).104 Tehát a megbízó pénzügyi érdekei az StGB 299. §
védelme alá tartoznak.105
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et seq.

BT-Drs. 18/4350, 24; a módosítások és következmények részletes áttekintését lásd Kuhlen, 2017b, 7. széljegyzet

Lásd BT-Drs. 18/4350, 25; BGBl. 2015. I. 46., 2027.
BT-Drs. 18/4350, 24.
96
BT-Drs. 18/4350, 22; több részletet lásd Dannecker 2017, 120. széljegyzet.
97
BGBl. I 61, 3387; részletek Dannecker 2017, 120. széljegyzet.
98
BT-Drs. 18/4350, 22.
99
BT-Drs. 18/4350, 22; lásd Dannecker 2017, 120. széljegyzet.
100
Részletek Dannecker 2017, 122. széljegyzet et seq.; 124 et seq.; Kappel–Junkers 2016, 382 et seq.
101
Lásd BT-Drs. 18/4350, 20 et seq.
102
Lásd BT-Drs. 18/4350, 20 et seq.; Fischer 2018, 299. § 33. széljegyzet; úgy tűnik, hogy a német jogalkotó az
európai és nemzetközi követelményeknek igyekszik elsősorban megfelelni, nem pedig saját meggyőződésének, lásd
Hoven 2015, 560; Dann 2016, 203; a kötelező erő kapcsán szkeptikus Gaede 2014, 284 et seq.; Schünemann 2015, 70.
103
Lásd Gaede 2014, 290; Walther 2015, 256.
104
BT-Drs. 18/4350, 20 et seq.; BGBl. 2015. I. 46. szám, 2026; részletesebben lásd Dannecker–Schröder 2015, 48
et seq.
105
Momsen–Laudien 2018, 6. széljegyzet; Sahan 2017a, 3. széljegyzet; lásd Fischer 2018, 299. § 2 széljegyzet.
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Így azonban ellentmond az StGB bűncselekményi rendszerének, melynek 299. §-a
a versenyt torzító cselekményekről rendelkezik.106 Ezen túl felmerül a kérdés, hogy
ez az új szabályozás milyen hatással lesz a versenyben biztosított kedvezményes bánásmód esetére és az ehhez kapcsolódó, erősen vitatott kérdésre, miszerint a megbízó
beleegyezése maga után vonja-e az elkövető büntetőjogi felelősség alóli mentességét.
Ebben a tekintetben a német jogalkotó esetlegesen megalkotta a túlkompenzáció szabályát.107 Továbbá a hatály kiterjesztése más szempontból is kérdéseket vet föl, így pl.
az StGB 266. §, vagy a német alkotmány (GG) 103. cikk (2) bekezdése tekintetében,
és emiatt jogosan kritizálja a kiterjesztést a szakirodalom.108 Egy átfogó és előre nem
látható kriminalizáció elkerülése érdekében az új rendelkezéseket korlátozni kellene a
verseny védelme érdekében.109

3.2.3. StGB 299a. § és 299b. §: az egészségügyben tapasztalható korrupció
2012-ben a BGH büntetőügyekben eljáró Nagytanácsa úgy határozott, hogy a magánorvosok az StGB 331. § et seq [pontosabban a 11. § (1) bek. 2c. pontja] értelmében
nem hivatalos személyek, a 299. § értelmében pedig gazdálkodó szervezetnek sem
minősülnek, ennek következtében nem tartoznak a korrupció német szabályozásának
hatálya alá.110 A joghézag kitöltése érdekében a német jogalkotó két új, kifejezetten az
egészségügyben elkövetett korrupcióra111 vonatkozó szakaszt illesztett be a törvénybe,
melyek szerkezetileg az StGB 299. §-án alapulnak.112 Az StGB 299a. §-a a passzív
korrupciót szabályozza, míg a 299b. § az egészségügyi szakemberek által elkövetett
aktív korrupciót szabályozza. Az StGB értelmében egészségügyi szakembereknek minősülnek [203. § (1) bek. 1. pontja] az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az
állatorvosok is.113 Az StGB 299a. § és 299b. § hatálya nemcsak a német, hanem a
külföldi (abban az esetben, ha az StGB 3. § et seq. alapján a német büntetőjogot kell
alkalmazni)114 tudományos és nem tudományos képzettségű egészségügyi szakemberekre is kiterjed.115 Egészségügyi szakembernek felajánlott, ígért vagy átadott jogtalan
előnyért vagy jogtalan előny kéréséért, jogtalan előny vagy ennek ígéretének elfogadá106
Momsen–Laudien 2018, 6. széljegyzet; Sahan 2017a, 3. széljegyzet; Schröder–Frerkes 2015, 303; eltérő nézet
és a bűncselekmények jogi természete mellett érvel, amelynek mindkét aternatívája elsősorban a versenyt ellenzi Kubiciel 2014, 671 – meggyőző cáfolat Krack 2016, 87 et seq.
107
Lásd Kieferle 2017, 394 et seq. további hivatkozásokkal; Krack 2016, 88 et seq.
108
Lásd Dann 2016, 204 et seq.; Dannecker–Schröder 2015, 48 et seq.; Grützner 2016, 25; Heuking – v. Coelln
2016, 326 et seq.; Hoven 2015, 557; Kubiciel 2014, 670; Sahan 2017a, 3. széljegyzet; Schröder–Frerkes 2015, 302
et seq.; Walther 2015, 256 et seq.; Wolf 2014, 33 et seq.
109
Lásd részletesebben Dannecker 2017, 18. széljegyzet, 93 et seq.; Dannecker–Schröder 2015, 49 et seq.; Kubiciel
2014, 669 et seq.; egyetért Hoven 2015, 558 et seq.; kritizálja Schröder–Frerkes 2015, 305; Schünemann 2015, 70;
Walther 2015, 257 et seq.
110
BGHSt 57, 2020 et seq.; a probléma korábbi joggyakorlatáról lásd Dannecker 2013, 38; Geiger 2012, 172 et seq.
111
BT-Drs. 18/6446, 1, 11 et seq.; a jogalkotási eljárásról részletesebben lásd Dannecker and Schröder 2016, 48 et
seq.; Dannecker–Schröder 2017, 1. széljegyzet et seq.; Schröder 2016, 131 et seq.
112
BT-Drs. 18/6446, 1; egyetért Gaede–Lindemann–Tsambikakis, 2015. 144 et seq.; kritizálja Brettel–Duttge–
Schuhr 2015, 934 et seq.
113
Lásd BT-Drs. 18/6446, 17.
114
Lásd Dannecker–Schröder 2017, 105, 201. széljegyzetek.
115
BT-Drs. 18/6446, 17; részletesen Dannecker–Schröder 2017, 99 et seq. széljegyzet.
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sáért cserébe az egészségügyi szakember kedvezményes bánásmódban részesíti a pácienst szakmája gyakorlása során.116 Idetartozó orvosi döntések – amennyiben szakmai
feladatot lát el – a receptfelírás (1. pont) vagy gyógyszer, gyógyászati segédanyagok,
orvosi eszközök megszerzése (2. pont), illetve beteg, minta ajánlása (3. pont). Továbbá
szükséges a jogtalan előny és a szándékozott kedvezményes bánásmód közötti kapcsolat fennállta (jogtalan megállapodás).117
Ezek a rendelkezések biztosítják a tisztességes versenyt az egészségügyben, valamint a független, tisztességes orvosi döntésekbe vetett bizalmat. Ez volt a német
jogalkotó kifejezett szándéka.118 A védelem köre az egészségügyben kiterjed a nemzeti
és nemzetközi versenyre is.119
Alkotmányjogi szempontok alapján, az egészségügyben elkövetett korrupció elleni
fellépésről rendelkező jogalkotói döntés120 és ennek implementálása az StGB 299a. §
és 299b. § beépítése által (jelenlegi hatályos verzió) nem vet fel megalapozott aggályokat.121
Azonban dogmatikai és kriminológiai kétségek merülnek fel a döntés implementálása kapcsán, valamint jogpolitikai szempontból is.122 Az StGB 299a. § és 299b. § sokkal inkább tűnik egy kompromisszumos megoldásnak,123 mintsem a jogalkotási kihívás jól kiegyensúlyozott és sikeres megoldásának.124 Mivel a rendelkezések az egészségügyben elkövetett korrupció nem minden lehetséges és büntethető esetét fedik le
és írják le pontosan, ami megkérdőjelezi az StGB 299a. § és 299b. § korrupció elleni
küzdelmének hatékonyságát.125 Például az StGB 299a. § és 299b. § versenyben való
kedvezményes bánásmódra való korlátozása joghézagokhoz vezet, tekintettel azokra az esetekre, melyek nem kapcsolódnak a versenyhez, de ugyanúgy büntethetőek.
Ezért a bizalommal való visszaélés esetével (alkotmányjogi szempontból elfogadható)
kiegészítve megfelelő lehetne.126 Továbbá a német jogalkotó által az StGB 299a. §
alatt szabályozott három lehetséges orvosi döntés – melyek közül egyik se bünteti a
Lásd BT-Drs. 18/6446, 20: magánszemélyek intézkedése nem elegendő.
BT-Drs. 18/6446, 18; Sahan 2017b, 19. széljegyzet; a de minimis korlátozásra tekintettel BT-Drs. 18/6446, 17 et
seq.; Dannecker 2016, 21; Brettel–Mand 2016, 103.
118
BT-Drs. 18/6446, 12 et seq.; StGB 299a§, 299b§ meglehetősen bonyolult értelmezése után egyetért Dannecker–
Schröder 2016, 60 et seq.; Schröder 2016, 147 et seq.; kritizálja Brettel–Mand 2016, 101; Dann–Scholz 2016, 2077 et
seq.; Krüger 2017, 130; Sahan 2017b, 3. széljegyzet; Tsambikakis 2016, 132.
119
Részletesebben Dannecker–Schröder, 2017, 199 et seq. széljegyzet.
120
Részletesen Dannecker–Schröder 2016, 52 et seq.; Dannecker–Schröder 2017, 48. széljegyzet et seq.; Schröder
2015a., 323 et seq.; Schröder 2016, 137 et seq.; lásd továbbá Dannecker 2013, 38 et seq.; Brettel–Duttge–Schuhr 2015,
930; Kubiciel 2016, 70 et seq.
121
Részletesen Dannecker–Schröder 2017, 68 et seq. széljegyzetek; Krüger 2017, 134 et seq.; az előző tervezetekhez képest eltérő volt pl. a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium és a fogyasztóvédelem vagy a Szövetségi Kormány
tervezete, melyek ellentmondást szültek a szakirodalomban az alkotmány tekintetében, lásd Aldenhoff and Valluet
2015, 196 et seq.; Brettel–Duttge–Schuhr 2015, 931 et seq.; Dannecker 2016, 22; Dieners 2015, 532; Gaede 2015, 144
et seq.; Gaede–Lindemann–Tsambikakis 2015, 152 et seq.; Schröder 2015a, 330 et seq.; Schröder 2015b, 361 et seq.;
Wigge 2015, 449 et seq.; a korábbi tervezetekről és összehasonlításról lásd Jary 2015, 100 et seq.
122
Lásd Dannecker–Schröder 2017, 72. széljegyzet.
123
Gaede 2017, 6. széljegyzet.
124
Dannecker–Schröder 2016, 46; Dannecker–Schröder 2017, 72. széljegyzet.
125
Dannecker–Schröder 2017, 73. széljegyzetek et seq.; lásd Schröder 2016, 145; kritizálja Kubiciel 2016, 85.
126
Dannecker–Schröder 2017, 77. széljegyzet; Kubiciel 2016, 80 et seq.; Schröder 2015a, 325; Schröder 2016, 144
et seq.; lásd BR-Drs. 181/16, 1; Brettel–Duttge–Schuhr 2015, 931 et seq; Dannecker–Schröder 2016, 67.
116
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gyógyszerek vásárlását – alapján a gyógyszerészek, bár kifejezetten rendelkezik róluk
a szakasz, a passzív korrupció tekintetében nagyrészt de facto ki vannak zárva a büntetőjogi felelősség alól.127

4. Összegzés
A német büntetőjog az utóbbi évtizedekben számos változáson ment keresztül a különböző nemzetközi és európai szabályozások és követelmények hatására, a megváltozott
globális feltételekre való reakcióként. A határon átnyúló bűnözéssel szembeni hatékony fellépés, valamint a büntetőeljárás biztosítása érdekében a különböző jogrendszerek bizonyos mértékű asszimilálása szükséges. Azonban a nemzetközi és európai
rendelkezések nemzeti jogba való átültetése gyakran okoz nehézséget és eredményez
bizonytalanságot a jogtudományban és azon túl is. A német jogalkotónak nemcsak
ezeket a rendelkezéseket kellett a nemzeti jogba átültetnie, hanem kezelnie kellett a
nemzeti joggal összefüggésben kialakult ellentmondásokat is, és annak megfelelően
kellett lépéseket tennie. Bíztató azt látni, hogy a német jogalkotó a számos európai és
nemzetközi követelménynek való megfelelés „nyomása” alatt sem feledkezett meg a
nemzeti kérdésekről, amit jól bizonyít az StGB 299a. §-ában és 299b. §-ában található
szabályozás.
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A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
A PÉNZMOSÁSSAL ÉS A KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS
BÜNTETŐÜGYEKBEN NÉMETORSZÁGBAN – A FIU
ÉS A PÉNZÜGYŐRSÉG GYANÚS ESETEKRE VONATKOZÓ
BEJELENTÉSEI
Dr. Vanessa Seibel *

1. A gyanús esetekre vonatkozó bejelentések jelentősége
az áldozatok nélküli bűncselekményeknél
A pénzmosás és a korrupció közös jellemzője, hogy mindkettő az áldozat nélküli bűncselekmények közé tartozik, számos be nem jelentett esettel. Erre figyelemmel speciális jogi eszközökre van szükség a pénzmosás és a korrupció felderítéséhez. Ezek közé
a jogi eszközök közé tartoznak a gyanús ügyletekre vonatkozó bejelentések (a továbbiakban: STR) a német pénzmosás elleni törvényben foglaltak alapján (a továbbiakban:
GWG) (II. rész), és ilyenek a Pénzügyőrség bejelentései a korrupciós ügyekben (III.
rész). A továbbiakban bemutatom, hogy a jogi szabályozáson túlmenően mindkét jogi
eszköz működéséhez szükséges, hogy az összes érintett illetékes hatóság között kooperáció, együttműködés és akadálytalan információáramlás valósuljon meg.

2. A gyanús tranzakciókra vonatkozó jelentések1
(STR) a pénzmosással kapcsolatban
Az erre kötelezett szervezetek a Pénzügyi Hírszerző Egységen [Financial Intelligence
Unit (a továbbiakban: FIU)] keresztül nyújtják be az STR-eket az ügyészségeknek.
A német FIU-t 2017. június 26-án átszervezték a Negyedik Pénzmosás Elleni Uniós
Irányelv2 implementációja keretében.3 Ez az átszervezés a bűnüldözési típusú FIUról egy adminisztratív típusú FIU-ra4 történő áttérést jelent. Korábban a német FIU
a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség keretei között működött, amely integrálta a FIU-t
a bűnüldöző hatóságok közé. Ily módon az ügynökség elsősorban a pénzmosás és az

*
Ügyész, Mannheimi Ügyészség. Fordította: Károlyi Fanni joghallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudo
mányi Kar.
1
Suspicious Transaction Records (STR).
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
3
A negyedik uniós pénzmosásról szóló irányelv végrehajtásáról szóló törvény, amely végrehajtja az EU pénzátutalási rendeletét és a pénzügyi tranzakciós vizsgálatok központi hivatala újjászervezését, 2017. 07. 23., BGBl, 1822.
4
A terminológiát lásd az IMF, 2004, 9 és azt követő cikkekben, lásd még az ECOLEF 2013, 17, 141.
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alapbűncselekmények elleni küzdelemre összpontosított. Jelenleg az „új” német FIU
része a Vámügyi Főigazgatóságnak,5 amely a bűncselekmény egyszerű gyanújának
megállapításán túlmenő, szélesebb körű tevékenységet tesz lehetővé. Ezt az „új” német FIU-t úgy tervezték, hogy általános információs központként szolgáljon, amely
elemzi és szűri az információkat, mielőtt jelentést tesz más szerveknek, köztük a bűnüldözési hatóságoknak. A német FIU átszervezése rámutat a pénzmosás hatékony észlelésével és leküzdésével kapcsolatos jelenlegi kihívásokra, illetve azok megoldásaira
az alábbiak szerint:
Először is, a németországi tranzakciós jelentések jelentős, kb. 170%-os növekedése
olyan kihívást jelent, melyet továbbfejlesztett informatikai rendszerekkel és/vagy a
létszám növelésével lehet megoldani. 2016-ban 40 690 jelentést nyújtottak be a régi
német FIU-nak.6 2017. június 26-tól 2018. április 30-ig az új német FIU már 57 714
jelentést fogadott.7
Annak ellenére, hogy a bejelentések számának hirtelen megnövekedése nyomást
gyakorolt az új szervezetre, úgy tűnik, hogy a német jogalkotó inkább támogatta ezt a
tendenciát, mint hogy az indokolatlan bejelentéseket szankcionálja. A negyedik Pénzmosás Elleni Uniós Irányelv végrehajtásáról szóló törvény hangsúlyozza a kockázat
alapú megközelítés európai koncepcióját.8 A kötelezett szervezeteknek korai előrejelző
rendszert kell bevezetniük sajátos intézményi kockázataikra, ügyfélszerkezetükre és a
kínált szolgáltatások jellegére figyelemmel. Ennek következtében, legalábbis a Német
Szövetségi Pénzügyi Szolgáltatási Felügyelet (a továbbiakban: BaFin) által felügyelt
pénzintézetek láthatóan a fenti követelménynek megfelelően, tágan értelmezik az őket
terhelő bejelentési kötelezettséget.
Ugyanakkor természetesen a FIU átszervezése olyan átmeneti időszakot eredményezett, amelynek során a szervezeti munkafolyamatok minőségének javítása vált
szükségessé. A kötelezett jogalanyok és a FIU közötti kommunikációra használt szoftvert 2017 novemberéig informatikai biztonsági szempontból tesztelték, növelve ezzel
a FIU munkaterhelését. A szervezeti kihívások ellenére az új FIU-nak 2018. április
30-tól 31 235 jelentést sikerült feldolgoznia, és 19 874 jelentést továbbított az illetékes
szervezeteknek.9 Ezen túlmenően az új FIU 29 sürgősségi intézkedést hajtott végre a
német pénzmosás elleni törvény 40. §-a szerint, és 11 361 rögzített jelentést követett
nyomon.10
Másodszor, a FIU információhoz való hozzáférése nem függ attól, hogy bűnüldözési típusú, vagy igazgatási jellegű FIU-nak minősül.11 Az új német FIU általánosságban
ugyanazokkal a hozzáférési jogokkal rendelkezik, mint a régi FIU.
Ezek közül különösen fontosak a következők (GwG 31. §): a Szövetségi Rendőrség adatbázisához való közvetlen hozzáférés; a pénzügyi intézmények számlaadataNémet honlap: http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html; jelenleg az angol verzió nem érhető el.
BKA, FIU éves jelentés 2016, 8.
7
BT-Drs. 19/2263, 4.
8
BT-Drs. 18/11555, 1.
9
BT-Drs. 19/2263, 4.
10
BT-Drs. 19/2263, 4.
11
Lásd IMF 2004, 10, ECOLEF,2013, 162; Európai Parlamenti Kutatási Szolgálat, 2017, 14 és et seq.
5
6
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ihoz való közvetlen hozzáférés; a bejelentésre kötelezett jogalanyoktól információk
kérésének joga (függetlenül attól, hogy bejelentés érkezett-e vagy sem); felvilágosítás kérése más német hatóságoktól; információcseréhez való jog más országbeli
FIU-k vonatkozásában (Európán belül közvetlen adatbázis-hozzáférés a FIU.net-en
keresztül).
A FIU mikénti minősülése helyett a szervezet hatékonysága nagymértékben függ
attól, hogy hogyan épül be a jogrendszerbe, és különösen lényeges a szervezeten belül
a mindennapi gyakorlatban megvalósuló széles körű kommunikáció és információáramlás.12 A jelenlegi német gyakorlatban az új FIU a bejelentéseket bűnüldözési céllal
általánosságban továbbítja a Német Állami Rendőrségeknek az információs jogainak
kimerítése nélkül.
Bár a jogalkotó szándéka az volt, hogy a bejelentések elemzésének feladatát teljesen az új FIU-hoz13 rendelje, a bűnüldözési célok megvalósításában a német Állami
Rendőrség és az Ügyészség továbbra is szerepet játszanak. Az Állami Rendőrségek és
számos ügyészség évek óta rendelkezik a pénzmosás elleni küzdelemre szakosodott
különleges egységekkel. Valamennyi Állami Rendőrségnek közvetlen hozzáférése van
az állami rendőrségi adatokhoz, ilyen például a korrupciós bűncselekmények bejelentésére szolgáló forródrót, amely lehetővé teszi a biztonságos és anonim kommunikációt az Állami Rendőrségekkel. Annak ellenére, hogy az Ügyészségek és az Állami
Rendőrségek nem rendelkeznek közvetlen hozzáféréssel a szövetségi adatbankokhoz,
a pénzintézeti adatok beszerzése egy jól bevált kétlépcsős eljárásban történik: először
a BaFin, amely közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a pénzügyi intézményeknél lévő
számlavezetők adataihoz, rendelkezésre bocsátja a számlavezetők bankszámláinak listáját [lásd a Pénzintézeti Törvény 24. §-át (KWG)].
Másodszor, a pénzügyi intézményeknek – tanúi minőségben – az Ügyészségek részére részletes számlaadatokat kell küldeniük. Ezen túlmenően a pénzmosás elleni
egységek már évek óta szorosan együttműködnek a pénzügyőrséggel és vámhivatalokkal.

3. A korrupcióval kapcsolatos gyanús esetek bejelentése
Az ügynökségek közötti együttműködés a pénzmosás és a korrupció felderítésében
hatékonynak bizonyult. Az ügyészség által a korrupciós ügyekben lefolytatott büntetőeljárások nemcsak a német pénzmosás elleni törvényben szabályozott STR-eken,
hanem a Német Pénzügyőrség által tett, gyanús esetekre vonatkozó bejelentéseken is
alapulnak.
A 2017-es németországi korrupciós eljárások forrásainak puszta számai mutatják
a különböző ügynökségek közötti együttműködés fontosságát: 2017-ben a korrupciós eljárások 31,4%-át más ügynökségeken keresztül indították el (2016-ban 13,9%),

12
13
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Lásd ECOLEF 2013, 306.
A törvényhozó indokolása, BT-Drs. 18/11555. O. 142.

31,3%-a anonim bejelentések alapján indult (2016-ban 22,5%) és 16,1%-a egyéb nyomozások alapján (2016-ban 55,9%).14
A gyanús esetekre vonatkozó bejelentés jogi alapja a német jövedelemadóról szóló
törvény, amely 1996 óta összhangban van a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (a továbbiakban: OECD) nemzetközi kereskedelmi ügyletekben a külföldi
hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményével.15 A német jövedelemadóról szóló törvény értelmében a megvesztegetett az adóbevallásában
köteles bevallani a vesztegetés összegét [német jövedelemadó-törvény (a továbbiakban:
EStG) 22. § 3. pontja]. Ezen túlmenően a vesztegetést nyújtó személy nem vonhatja le
az adókötelezettségéből a vesztegetés összegét [1. sz. EStG. 4. § (5) bekezdés].
Ily módon a korrupciós kapcsolat mindkét oldalán lévő személy mind a korrupció,
mind az adócsalás vonatkozásában büntetőjogi következményekkel számolhat. Erre
figyelemmel a korrupciós ügyek vonatkozásában a törvény kölcsönös értesítési kötelezettséget ró az ügyészségekre és az adóhatóságokra [1. sz. EStG. 4. § (5) bekezdés].
A gyanús esetekre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos eljárásnak ez a bevett módja a
gyakorlatban.
A gyanús esetekre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos eljárás jól mutatja az adójogszabályok jelentőségét a korrupció felderítésében és leküzdésében Németországban, mivel az említett bejelentéssel összefüggésben létezik egy kivétel a pénzügyi titoktartási kötelezettség alól.
A hivatkozott pénzügyi titoktartási kötelezettség értelmében a büntetőeljárás során a hatóságok a terhelttől nem szerezhetnek meg semmilyen adózással kapcsolatos
információt, mivel a bűncselekménnyel vádolt személynek joga van a nyilatkozatot
megtagadni (ez a nemo tenetur elve). Ezzel szemben mindenki köteles adóbevallást
benyújtani és további információt szolgáltatni az adóellenőrök számára.
Ily módon az adóhatóságoknak tilos a bűncselekménnyel kapcsolatos eseteket bejelenteni az ügyészség felé. Kivételt képeznek azonban a pénzügyi titoktartási kötelezettség alól a pénzmosással (AO 31. § b) és a korrupcióval [EStG 1. sz. 4. § (5)
bekezdés] kapcsolatos ügyek. Ezen jogszabályi háttér alapján azonban a joggyakorlat
a Pénzügyőrség bejelentési kötelezettségét tágan értelmezi, oly módon, hogy az nem
csupán e két bűncselekmény – az adócsalás és korrupció – esetében áll fenn.16 Ennek
eredményeként az adóhatóságok általánosságban elfogadják, hogy bármely korrupciós
ügyet jelenteniük kell az ügyészség felé.
Ezen értesítési rendszer fő előnye az adóhatóságok által végzett adóellenőrzésekben rejlik. Az adóellenőr átfogó ismereteket szerez egy vállalat jövedelmi és
költségszerkezetéről. Különösen a nagyvállalatok mérlege nagyon specifikus, így
az ellenőrzés lehetővé teszi az adóellenőr számára, hogy elkülönítse a projekt cash
flow-kat, megvizsgálja a jutalékokat, a tanácsadói díjakat és a nemzetközi kifizeté-

BKA, korrupciós éves jelentés 2017-re, 19; BKA, 2016. évi jelentés, 14.
OECD, 2013, 3.
16
Megszorító értelmezésről lásd a BMF, a BSZB, 2002, a BSZB. I, 1031.
OECD, 2013, 7.
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seket. Az OECD kiadta az adóellenőröknek szóló Vesztegetési Kézikönyvet,17 amely
tartalmazza a korrupcióra utaló jelek listáját, mint például az offshore cégek részére
történő kifizetéseket, a magas kockázatú országokban található szervezetek számára
kibocsátott hitelminősítést vagy a fizetési módok jóváhagyásának szokásos eljárásától való eltéréseket.
Magától értetődik, hogy a gyakorlatban a fenti, korrupcióval kapcsolatos bejelentési eljárás szoros együttműködést igényel az adóhatóságok és a bűnüldöző hatóságok
között. A korrupciós ügyekben szükség van az adóhivatal, az adóellenőrök, az ügyészség és a korrupció nyomozására köteles rendőrség egymás közti kommunikációjára,
így például, ha az adóellenőrnek kétségei vannak a jutalékfizetéssel kapcsolatban, fontos, hogy a megállapításait elsőként a Pénzügyőrség felé közölje.

4. Végkövetkeztetés
Németországban a jog számos eszközt biztosít a korrupció és a pénzmosás felderítésére irányuló büntetőeljárásban, ilyenek például az Ügyészség és az Állami Rendőrség
specializált egységei, az információkhoz (pl. a bankszámlaadatokhoz) való széles körű
hozzáférés, az anonim feljelentés intézménye, az informatikai rendszerek, az adóellenőrzések, valamint a pénzügyi intézmények bejelentési értesítési kötelezettségei.
Ahhoz, hogy mindezek hatékonyan működjenek, biztosítani kell az eszközök közti
koherenciát. A jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a fenti jogi eszközök hatékony
működéséhez arra is szükség van, hogy a különböző bűnüldöző hatóságok tagjai a
régóta fennálló és személyes információs csatornákon keresztül folyamatosan együttműködjenek és megosszák egymással az információkat.
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Görögország
A KORRUPCIÓ BÜNTETÉSE AZ ÁLLAMI
ÉS A MAGÁNSZEKTORBAN: KULCSFONTOSSÁGÚ
KÉRDÉSEK AZ EU JELENLEGI POLITIKÁJÁVAL
ÉS A JOGÁLLAMISÁGI KIHÍVÁSOKKAL
KAPCSOLATBAN *
Prof. Dr. Maria Kaiafa-Gbandi **

1. Bevezetés: korrupció és a büntetőjogi szabályozásra vonatkozó
intézményes keretek
A korrupció történelmi gyökereit elsősorban a hatalmi és közigazgatási bürokratikus
struktúrákkal összefüggésben találhatjuk meg. A jelenség kezelése természetesen sokoldalú megközelítést igényel, amely a korrupciót előidéző társadalmi és intézményi
valóság mögött található problematikus struktúrákat is figyelembe veszi. Másrészt
igaz, hogy a korrupció szorosan kapcsolódik a gazdasági bűnözéshez. A tisztességtelen eszközökkel történő vagyonszerzés maximalizálására való törekvés gyakran jár
együtt az állami tisztviselők megvesztegetésével, ezáltal fokozva a korrupció előfordulását a gyakorlatban. Ráadásul mind a gazdasági globalizáció, mind a szervezett
bűnözés transznacionális terjeszkedése1 nemzetközi jelenséggé emelte a korrupciót.2
A „korrupció” tömör – bár némileg rugalmas – fogalma többféle magatartásra utal.
Természetesen a vonatkozó jogi dokumentumok nem tartalmaznak konkrét meghatározást.3 Persze a korrupció hatásai könnyen érthetők, még egyértelmű meghatározás hiányában is. A korrupció valóban olyan jelenség, amelynek következményei kapcsolatban
vannak a kortárs társadalmat érintő jelentős problémákkal:4 a szegénységgel, a bevándorlással, a környezetromlással, és különösen a demokrácia és a jogállamiság korróziójával. A benne rejlő kétértelműség ellenére, amely a büntetőjog szempontjából jelentősen

*
Ez a tanulmány a Mitsilegas 2016 kötetben megjelent írás HUUNIMISCOLCPFI 786253 Hercule III projekt célkitűzése szerint felülvizsgált változata („Az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelme – Speciális kérdések:
pénzmosás és korrupció” workshop, Bécs, 2018. július 2–4.)
**
Tanszékvezető egyetemi tanár, Thesszaloniki Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Fordította: dr. Dornfeld
László PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Lásd Weigend 2007, 757–758.
2
A korrupció terjedésének empirikus megalapozottsága azonban korlátozott, különösen nemzetközi szinten (lásd
Weigend 2007, 759); ez a szempont meglehetősen jelentős, különösen akkor, ha a kriminalizáció kiterjesztésére irányuló nemzetközi erőfeszítések a jelenség terjedésére hivatkoznak.
3
A korrupció politikai, társadalmi, gazdasági és egyéb kontextusban történő meghatározására irányuló erőfeszítésekről részletesen lásd Androulakis 2006, 32 et seq. Lásd továbbá Alexiadis 2007, 24; Lazos 2005; Chrisikos–Vlassis
2004, 725; Busch 2009, 291; Carr 2007, 231; Kerner 1996, 359; és az ENSZ kézikönyve a gyakorlati korrupcióellenes
intézkedésekről ügyészeknek és nyomozóknak (2004), 23.
4
Lásd Labelle 2013; Carr 2007, 228.
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korlátozza a leíró pontosságot, a „korrupció” kifejezés különösen azon nemzetközi szervezetek számára ismerős, amelyek megpróbálják alakítani az egyes államok büntetőjogi
jogszabályait ezen a területen. A kifejezés homályossága és terjedelme széles körű rugalmasságot tesz lehetővé egyfajta „nemzetköziesített” büntetőpolitika gyakorlásában,
ezáltal aláásva a büntetőjoggal hagyományosan összefüggő biztosítékokat.
Azonban még ebben a félreérthető terminológiában is fellelhető néhány konkrét
jellemző. A köztisztviselők és a hivatalnokok megvesztegetése a korrupció középpontjában áll. Ebben az értelemben feltétlenül idesorolhatjuk a jogtalan pénzbeli vagy más
előny felajánlását vagy ennek ígéretét egy olyan személynek, aki – mivel hajlandó
elfogadni az ilyen ajánlatot vagy ígéretet – közszolgálati, szervezeti vagy gazdálkodó
egységben betöltött feladatai megsértésével olyan jogos vagy jogtalan cselekményeket
tesz vagy nem tesz, amelyek az „adományozó” érdekében állnak.5 Más szóval, a korrupció középpontjában a megvesztegetés áll (más jellemzők mellett), amely során az
elkövető egy „ajándékért” cserébe valamilyen szolgáltatást nyújt. A korrupció jogtalan
előnyökkel járhat „kedvező feltételek” létrehozása céljából,6 és számos büntetendő
cselekményhez kapcsolódhat, amelyeket általában köztisztviselők követnek el, és a
végső célkitűzésre is utalnak: hatalmi visszaélésre, a közbizalommal visszaélésre, hamis igazolások kiadására stb. Másrészről a korrupció manapság (egyáltalán nem indokolatlanul) az egyik legsúlyosabb társadalmi fenyegetésnek tekinthető, hiszen minden
– így jogalkotási, végrehajtói és igazságügyi – szempontból rontja az államapparátus
működését, ami jelentős károkat okoz a társadalomnak, az emberek jólétének kárára.7
Mindazonáltal nem szabad figyelmen kívül hagyni a vonatkozó büntetőjogi szabályozásból eredő kockázatokat (mind nemzetközi, mind nemzeti szinten). Bár „kényelmes” megoldás lehet, hogy az állami törvényhozás elhamarkodottan és túlzott
mértékben a büntetőjogra hagyatkozzon, annak érdekében, hogy a lehető legszigorúbb eszközökkel bizonyíthassák eltökéltségüket a korrupció elleni fellépésben, ez a
módszer hajlamos a polgári szabadságjogok aláásására, anélkül, hogy szükségszerűen
elérné a kitűzött célt. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a büntetőjogot lényegében
szimbolikus célok elérésére alkalmazzák,8 ezáltal félretéve az alapvető jogok védelmét, amelynek korlátoznia kéne annak alkalmazását.
A korrupció elleni küzdelemre vonatkozó modern jogi fejleményeket két szempont
jellemzi: a jelenséggel szembeni jogi fellépés nemzetköziesítése, valamint a magánszektor korrupciójára fektetett fokozott hangsúly. Mindkét szempont kapcsolódik a piacgazdaság globális uralmához, amely – sajnos – az egész világon mozgatja a szálakat,
és úgy tűnik, gyakorlatilag felülírta a politikát és egyes esetekben magát a demokráciát
is. Nyilvánvaló, hogy a korrupció üldözése nem kezelhető attól a nemzetközi színtértől
függetlenül, amely intézményileg befolyásolja azt.

5
Lásd Androulakis 2007, 38–39; Carr 2007, 238; Bitzilekis 2009, 98; Papakiriakou 2009, 1129; Νieto 2006, 117 et
seq; ENSZ kézikönyv (2004), 23. A gazdasági korrupció meghatározására és leküzdésére szolgáló meglévő büntetőjogi
modellek tekintetében többek között lásd Vogel 2004, 39 et seq.
6
Lásd Tiedemann 2007, 1060, és ennek kritikáját Jositsch 2000, 62, és Hinterhofer 2009, 250.
7
Lásd A korrupció elleni egyezmény preambuluma 5. bekezdését.
8
A korrupció csökkentése terén a büntetőjog szimbolikus felhasználásáról lásd: Androulakis 2007, 38–39.
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Ez még inkább igaz az Európai Unió (a továbbiakban: EU), vagyis egy szupranacionális szervezet esetén, amely több egy nemzetközi „szomszédságnál”, és jogi eszközei segítségével irányítja a tagállamok intézkedéseit a korrupt gyakorlatok megfelelő
kezelésére. A Lisszaboni Szerződést követően, amely megállapította a többségi elv
alkalmazhatóságát a bűnügyi tárgyú jogforrások elfogadásánál,9 nyilvánvalóvá vált,
hogy az EU kötelezheti tagállamait a büntetőjogi szabályok bevezetésére még akaratuk ellenére is. A kriminalizáció legalacsonyabb küszöbértékét olyan irányelvek állapítják meg, amelyek a bűncselekmények kötelező elemeit határozzák meg: így a tagállamok büntethetnek az EU által előírt szükséges mértéknél többet, de kevesebbet nem.
Ezért a tagállamok jelenlegi és jövőbeni helyzete a korrupció bűncselekmény üldözése
tekintetében nagyban függ a vonatkozó uniós jogszabályoktól és jövőbeli kilátásaitól.
A fent említett „dualizmus”, vagyis a büntetőjog alkalmazásának szükségessége a
modern demokratikus társadalmakra korrozív jelenség elleni küzdelemben, valamint
az alapvető büntetőjogi elvek megsértése megakadályozása jegyében a következő fejezetekben bemutatásra kerülnek az úgynevezett „korrupcióellenes” uniós jogszabályok és az uniós szintű korrupcióellenes politikák központi kérdéseit érintő jövőbeli
tendenciák.

2. A fő viszonyítási alapok és a szükséges tisztázások
Három fő viszonyítási alap van, amelyek megkönnyíthetik a korrupciós bűncselekmények EU-n belüli üldözésének jobb megértését: a) a fogalmi tisztázás; b) a kriminalizáció mértéke, különösen a tagállamok és az EU tisztviselőinek korrupciója tekintetében; és c) a magánszektorban elkövetett megvesztegetéssel kapcsolatos konkrét uniós
kilátások.
Először azonban meg kell jegyezni, hogy az EU erőfeszítéseket tett arra, hogy
összehangolja a korrupció büntetőjogi kezelésére tett kezdeményezéseit más nemzetközi szervezetek vonatkozó tevékenységével. Ezt az indokolja, hogy az uniós
tagállamok egyben számos más nemzetközi szervezet tagjai is, így az általuk ratifikált vonatkozó nemzetközi egyezmények érintik saját jogalkotásukat. Ennek megfelelően az e területre vonatkozó konkrét uniós kezdeményezések megvitatása előtt
elengedhetetlen, hogy felvázoljuk az alapvető nemzetközi jogi keretet, amely a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD), az Európa Tanács és az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) vonatkozó
egyezményeiből áll. 10
Ezek az egyezmények elsősorban azt mutatják, hogy a kriminalizáció kiterjesztésének tendenciája megerősödött, ami abban mutatkozik meg, hogy túllépnek azon,
hogy a korrupciót teljes egészében a vesztegetéssel azonosítsák. Néhány egyezmény

Lásd Kaiafa-Gbandi 2011, 13.
Bővebben lásd Kaiafa-Gbandi 2010, 143, valamint Abbott 2001, 275; Androulakis 2007, 219; Bantekas 2006,
468; Carr 2007, at 227 et seq., 233, 238; Pieth 2007, 563 et seq.; Pieth 1996, 323; Schünemann 2003, 308; Webb 2005,
193, 195-196; Wolf 2007, 12–14; Wolf 2008, 371.
9
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a befolyással üzérkedés, a hatalommal való visszaélés és a jogtalan gazdagodás11 kriminalizációjára irányuló rendelkezései igencsak beszédesek. Ezek a bűncselekmények
olyan bűnös magatartásokat takarnak, amelyek vagy a stricto sensu korrupciós bűncselekmény előkészületének minősülnek, vagy „proxy”-ként használják, mivel nem
tudják magát a vesztegetést bizonyítani. Mindemellett a kriminalizáció kiterjesztése
gyakran azoknak az államoknak a mérlegelési jogkörében rejlik, amelyek aláírják és
ratifikálják ezeket az egyezményeket,12 amelyek bizonyos diszkrecionális jogkört biztosítanak a vonatkozó bűncselekmények tiltásában.
Egy másik tendencia – bár nem minden kapcsolódó nemzetközi egyezményben
nyilvánvaló – a külföldi állami szektorban történő korrupció (azaz a külföldi tisztviselők megvesztegetése) kötelező kriminalizációjának a nemzetközi üzleti tranzakciók
területéhez való kizárólagos társítása.13 Így a büntetőjog csak addig védi a külföldi
közszolgálatot, amíg ez szükséges a nemzetközi gazdasági verseny megóvásához,
amely végső soron a védelem tárgya.
A harmadik tendencia a köz- és a magánszektort érintő korrupció „holisztikus”
kriminalizálásával kapcsolatosan deklarált cél, ami felveti a privatizáció, a féktelen
verseny és a globalizált gazdaság növekvő jelentőségét. A nemzetközi gazdasági
versenyt nyilvánvalóan nemcsak a nemzeti vagy nemzetközi pénzügyi tranzakciókban részt vevő tisztviselők korrupciós cselekményei befolyásolhatják, hanem általában a magánszektorban foglalkoztatott személyek korrupciós cselekményei is, akik
vagy a döntéshozatali folyamatokban érintettek, vagy általános üzleti tevékenységet
végeznek.
A fenti észrevételek fényében a korrupció tekintetében alapvető három uniós prioritást könnyedén a megfelelő kontextusba helyezhetjük:
– Először, a kategorikus kijelentéseinek megfelelően az EU arra törekszik, hogy ne
keveredjen bele a más, korrupcióról szóló nemzetközi egyezmények hatálya alá
tartozó területekbe, hogy elkerüljék a szükségtelen átfedéseket. Az EU maga is aláírta az ENSZ-egyezményt annak érdekében, hogy meggyőzze tagállamait, hogy
„kövessék példáját”. Ezt követően a kezdeményezéseit olyan kérdésekre összpontosította, amelyek kizárólag a saját érdekeinek előmozdítását érintik.14
– Másodszor, az EU büntetni rendelte a közszférát érintő (aktív és passzív) vesztegetést, mind általánosságban, mind a közösségi tisztviselőkre való külön hivatkozással, olyan módon, amely explicit és implicit módon a pénzügyi érdekeinek
védelmére irányul.15
– Harmadszor, az EU aktívan előmozdította a magánszektort érintő vesztegetések
kriminalizációját,16 arra kötelezve a tagállamokat, hogy ennek megfelelően járjanak
el, ellentétben az Európa Tanács és az ENSZ egyezményeivel, amelyek lehetővé
11
Lásd az Európa Tanács egyezményének 12. cikkét (befolyással üzérkedés) és az ENSZ egyezményének 18.
(befolyással üzérkedés), 19. (hatalommal való visszaélés) és 20. (jogtalan gazdagodás) cikkét.
12
Lásd az Európa Tanács egyezményének 36–38. és az ENSZ egyezményének 18–22. cikkét.
13
Lásd az OECD és az ENSZ egyezményét.
14
COM(2003)317 final, 5, 9, és Wolf 2007, 25.
15
Lásd a 4. szakaszt lentebb.
16
Lásd az 5. szakaszt lentebb.
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teszik a részes államok számára, hogy ne büntessék azt. Az EU tehát természetét
tekintve elsősorban gazdasági uniónak bizonyul, bár közvetett és nem megfelelő
módon.

3. A kriminális korrupció koncepciójának bővítése
a vesztegetésen túl?
Amint azt korábban említettük, az EU általában tartózkodik a korrupció elleni küzdelembe történő beavatkozástól. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne foglalt volna állást
a korrupció kriminalizációjának a vesztegetés szigorú határain túl történő esetleges
kiterjesztéséről, ahogy azt más nemzetközi szervezetek is tették. E pont igazolásaként,
az EU szupranacionális szervezetként aláírta az ENSZ egyezményt, és így többek között arra törekedett, hogy tagjait annak elfogadására késztesse.17 Ugyanakkor érdemes
megjegyezni, hogy ez a lépés semmilyen módon nem hasonlítható a büntetőjogi közös
minimumszabályok irányelvek révén történő bevezetéséhez, amely a megvesztegetésen túl kiterjesztené a korrupció EU-n belüli kriminalizációját. Az EU csak a bűnös
magatartás minimumelemeinek irányelvben való meghatározása által kényszerítheti
a tagállamait arra, hogy kiterjesszék a kriminalizációt, szükség esetén szankciókkal
való fenyegetéssel.18 Ezzel szemben az EU részéről a nemzetközi egyezmények – saját
nevében történő19 – puszta aláírása a tagállamok számára biztosít az adott nemzetközi
egyezményekből eredő mozgásteret, amely lehetővé teszi bizonyos rendelkezések el
nem fogadását; így az ilyen „stratégia” nem eredményez egyenértékű eredményeket
azokkal, amelyek az EU saját büntetőjogi jogi eszközeiből erednek. Ez igaz minden
olyan területen, ahol az EU-nak nincs jogalkotási hatásköre. Másként fogalmazva, az
Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 83. cikk (3)
bekezdése előírja, hogy ha a büntetőjogi közös minimumszabályok irányelvek útján
kerülnek bevezetésre, a tagállamok jogosultak az uniós jogalkotási folyamat vészfékeljárással történő felfüggesztésére a kötelezettségvállalások elkerülése érdekében. Ezt
a lehetőséget nem lehet közvetve kizárni más olyan eljárással, amely előírja a tagállamok számára, hogy büntetőjogszabályokat fogadjanak el, így többek között nemzetközi egyezmény EU nevében való aláírásával sem.20
Ebből következik, hogy bár az EU hozzájárult ahhoz, hogy a korrupció bűncselekményének fogalmát a megvesztegetésen túl is kiterjessze, ehhez nem vette igénybe
a legerősebb intézményi „arzenálját”, hogy egy ilyen távlat felé kényszerítse tagállamait. Ezért az EU intézményesen a mai napig a korrupció fogalmi magjára, azaz a
megvesztegetésre korlátozódik.

COM(2003)317 final, pp. 5, 9, és Wolf 2007, 25.
Lásd Kaiafa-Gbandi 2011, 15.
19
Az ilyen csatlakozás elsősorban a korrupció megelőzésére és a szervezetek működésének átláthatóságára irányul.
20
Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kiadatásról és igazságügyi együttműködésről szóló kölcsönös
megállapodásokhoz hasonlóan; a releváns kritikai értékelésért lásd: Kaiafa-Gbandi 2004, 31.
17
18
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4. A vesztegetés kriminalizálása a közszférában: közösségi
és tagállami tisztségviselők megvesztegetése
4.1. A PIF egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyve
A közösségi és nemzeti tisztviselők – köztük más tagállamok tisztviselői – megvesztegetése bűncselekményével kapcsolatos uniós beavatkozás gyökere az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1996. szeptember 27-i 1.
kiegészítő jegyzőkönyve.
A jegyzőkönyv meghatározza a „közösségi tisztviselő” fogalmát [1. cikk (1)
bekezdésének b) pontja], míg a „tisztviselő” kifejezés általában minden tagállam nemzeti tisztviselőit magában foglalja, az egyes államok vonatkozó meghatározása szerint
[1. cikk (1) bekezdés c) pont]. A jegyzőkönyv szerint azonban egy másik tagállam
tisztviselőjével kapcsolatos ügyekben az eljáró állam csak olyan mértékben köteles
alkalmazni az adott tagállam „nemzeti közalkalmazotti” meghatározását, amennyiben
ez a meghatározás összeegyeztethető a saját nemzeti jogszabályaival [1. cikk, (1) bekezdés, c) pont, utolsó bekezdés]. Ami még ennél is fontosabb, hogy mind a passzív,
mind az aktív vesztegetés csak oly módon követhető el, hogy az elkövetési magatartással az elkövető az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit károsítja vagy károsíthatja (2. és 3. cikk). Ugyanezen követelmény alapján az Európai Bizottság, az Európai
Parlament, az Európai Unió Bírósága és az Európai Közösségek Számvevőszéke tagjai
a tagállamok kormányának miniszterei, parlamenti kamaráinak választott tagjai, legfelsőbb bíróságainak tagjai vagy számvevőszékének tagjai közé sorolhatók az általuk
vagy ellenük elkövetett vesztegetési cselekmények tekintetében (4. cikk).
Komoly bírálat21 érte azt a döntést, hogy kapcsolatot teremtsenek a vesztegetés és
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek károsodása között (amely más jogalkotási javaslatokat is kiemelt),22 nem csak azért, mert a közszférát érintő megvesztegetés
nem kizárólag a pénzügyi érdekekhez kapcsolódik, hanem elsősorban azért, mert ezt
a kapcsolatot azért alakították ki, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelméről különböző büntetőjogi szabályokat alkossanak (azaz a csalás, a megvesztegetés, a hűtlenség
területén), amelyeknél hiányzik bármilyen rendszerszintű kohézió vagy a megfelelő
indokolás.

Lásd Kaiafa-Gbandi 2003, 130.
Mint például a Corpus Juris (lásd Kaiafa-Gbandi 2001, 97) és az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
irányelvjavaslata, COM(2001)272 final (2001. május 23.) és COM(2002)577 final (2002. október 16.), valamint az Európai Ügyészség létrehozásáról és az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Zöld Könyvben található javaslatok,
COM(2001)715 final (2001. december 11.).
21
22
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4.2. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió
tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló
1997. évi egyezmény
Az EU 1997-ben alkotta meg az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió
tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményt23,
amelyben az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek károsodása vagy ennek való
színűsége már nem a büntetőjogi felelősségre vonás szükséges eleme. Ez a változás
nem a fenti doktrinális kifogásoknak köszönhető, hanem annak, hogy az EU javítani
kívánta a büntetőügyekben történő tagállamok közötti kölcsönös jogsegélyt, különösen
az Európai Közösségek tisztviselőit érintő megvesztegetési cselekmények tekintetében.24 Ami a kölcsönös jogsegélyt illeti, nyilvánvalóan akadályt jelentett az (addig
legfontosabb) kísérő elem, az EK pénzügyi érdekeinek károsodása vagy annak valószínűsége, mivel ennek megállapítása valamilyen bizonyítékot igényelt. Mindazonáltal, bár az 1997-es egyezmény25 értelmező jelentésének preambuluma ezt általában
a nemzetközi jellemzőkkel bíró megvesztegetés elleni küzdelemhez kötötte, egyúttal
hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a tagállamok közötti kölcsönös jogsegélyt vesztegetési ügyekben, annak érdekében, hogy biztosítsák az EU belső piacának zavartalan
működését, ami automatikusan kapcsolódik a pénzügyi érdekekhez.
Ezért a korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i EU-egyezmény
alapvető jellemzői megegyeztek a vonatkozó PIF jegyzőkönyvével, kivéve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek a tisztviselők illegális tevékenységéből eredő
esetleges károsodásának elemét. Azonban a korábbi kapcsolat még a megszüntetése
után is „nyomot” hagyott az aktív és passzív vesztegetés bűncselekménye tekintetében. Pontosabban, az 1997. évi egyezmény szerint – az Európa Tanács és az ENSZ
egyezményeivel ellentétben – az állami tisztviselők aktív és passzív korrupciója
csak akkor büntethető, ha az illegális cselekménnyel áll kapcsolatban.26 Ezt könnyen
meg lehet magyarázni azzal, hogy a legális cselekmény esetén az aktív és passzív
hivatali vesztegetés nem sértheti az EU pénzügyi érdekeit. Ezenkívül az EU egyezmény a jövőbeni, nem pedig a megtörtént tevékenységekkel vagy mulasztásokkal
megvalósuló megvesztegetés esetén korlátozza a büntetőjogi felelősséget, szemben
a tagállamok különböző jogrendszereinek belső rendelkezéseivel (például Görögországban, Németországban stb.). Ez betudható a megvesztegetés és az EU pénzügyi
érdekei közötti korábbi kapcsolatnak, amit a tisztviselők már megtörtént cselekményei nem sérthetnek meg, legalábbis a megvesztegetés utáni további tevékenység

23
A Tanács jogi aktusa (1997. május 26.) az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja
alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény kidolgozásáról.
24
Lásd a korrupció elleni egyezmény preambulumának 5. és 6. bekezdését.
25
[1998] HL C391/1–2, 1998. december 15.
26
Az Európai Tanács egyezménye lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozzák a jogellenes cselekmények kriminalizációját, amikor az ilyen cselekmények a külföldi tisztviselők megvesztegetésére utalnak [37. cikk (1)
bekezdés], míg az ENSZ-egyezmény [16. cikk (2) bekezdés] az államok mérlegelési jogkörébe utalja a külföldi tisztviselők és a nemzetközi szervezetek tisztviselői passzív megvesztegetésének büntetését.
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nélkül (kivéve, ha az előzetesen összehangolt fellépés bizonyítható, ami általában
meglehetősen nehéz).
A tisztviselők aktív és passzív megvesztegetésén túl, amelyek elemei azonosak voltak a közösségi és tagállami nemzeti tisztviselők tekintetében, az EU tartózkodott az
egyéb rendelkezések harmonizációjától (pl. a parlamenti képviselők, bírák stb. vesztegetése). Az asszimiláció elvének (4. cikk) 27 mind az egyezményre, mind az azt megelőző jegyzőkönyvre történő alkalmazása megerősítette, hogy „minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy büntetőjogában a 2. és a 3.
cikkben említett azon bűncselekmények meghatározásait, amely bűncselekményeket a
kormányának miniszterei, parlamenti kamaráinak választott tagjai, legfelsőbb bíróságainak tagjai vagy számvevőszékének tagjai, vagy azok sérelmére követtek el hivataluk gyakorlása során, hasonlóképpen alkalmazzák azokban az esetekben, amelyekben
e bűncselekményeket az Európai Közösségek Bizottságának, az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) és az Európai Közösségek
Számvevőszékének tagjai követik el, vagy azok tagjai sérelmére követik el hivataluk
gyakorlása során.”
E rendelkezés gyakorlati következménye, hogy a kriminalizáció tekintetében eltérések lehetnek a különböző jogrendek között, például az európai parlamenti képviselők megvesztegetésének tekintetében, amely a tagállami törvényhozások által a
parlamenti képviselők korrupciójával kapcsolatban elfogadott meghatározástól függő,
amit a közösségi szabályozás kiegészítésére használnak. Németország például meglehetősen szűk meghatározást fogadott el, amely a konkrét bűncselekményt a „szavazás amortizációjával”28 [Strafgesetzbuch (StGB) 108e. szakasz] köti össze. Az EU
nem mutatott semmilyen érdeklődést a magas rangú politikai szereplők vagy bírák
korrupciójára vonatkozó rendelkezések harmonizációjának megkövetelése irányába,
és az asszimiláció elvét alkalmazza (EK-Szerződés 280. cikk / EUMSz. 325. cikk),
talán azért, mert az EU pénzügyi érdekeit sértő vesztegetési cselekmények a gyakorlatban alapvetően inkább a köztisztviselők, mint a politikai elit vagy az igazságszolgáltatás szintjén tapasztalható. Mindazonáltal az ilyen megkülönböztetés lényegében
indokolatlan,29 mivel a korrupt gyakorlatok az EU legmagasabb politikai szintjein sem
teljesen ismeretlenek.30
A büntetés tekintetében az 1997. évi egyezmény a hatékony, arányos és visszatartó
erejű büntetőjogi szankciók megkövetelésére szorítkozott, beleértve – legalább a súlyos esetekben – a kiadatást megalapozó szabadságvesztéssel járó büntetéseket. Egyúttal az egyezmény kifejezetten előírta, hogy a kiszabandó büntetés meghatározásakor
a nemzeti büntetőbíróságok – saját nemzeti joguk elveivel összhangban – figyelembe
vehetik az adott személyre ugyanazon ügyben már kiszabott fegyelmi szankciókat. Ez
utóbbi rendelkezés egyértelműen elősegíti az arányosság elvének tiszteletben tartását.

Lásd Androulakis 2007, 290–291.
Lásd Bauer–Gmel, s. 108e, Rn 10.
29
A kritikáról lásd Wolf 2007, 25–26.
30
Például az Európai Bizottság valamennyi tagjának lemondása 1999 márciusában egy csalási botrány nyomán, a
Független Szakértők Bizottsága által készített jelentés miatt www.europarl.eu.int/experts.
27
28
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Végül, de nem utolsósorban, az 1997-es egyezmény megállapította a vállalkozások vezetőinek a felügyeletük alá tartozó személyek vesztegetése miatti büntetőjogi
felelősségét (6. cikk), amennyiben az említett személyek vesztegetést követnek el a
vállalat érdekében. Az egyezmény értelmező jelentése szerint a megfogalmazást szándékosan úgy alakították ki, hogy a tagállamok még az objektív felelősséget is előírhassák, ha a nemzeti jogrendszerük elvei ezt lehetővé teszik.31 Mindazonáltal nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a büntetőjog területén az objektív felelősség közvetlenül
sérti a bűnösségi elvet, amely az elsődleges uniós jog részeként kötelező erővel rendelkezik; és az Alapjogi Charta 48. cikk (1) bekezdésében rögzített az ártatlanság vélelméből, és az EUSz. 5 cikkének előírása alapján az arányosság elvéből ered. 32
Mindazonáltal nem szabad túlbecsülni a tagállamok azon képességét, hogy az 1997es egyezményt ratifikáló és átültető nemzeti jogszabályoknak megfelelően az uniós
tisztviselők passzív megvesztegetését üldözzék, mivel a mentelmi joguk33 felfüggesztése továbbra is elengedhetetlen előfeltétel. Ezt az Európai Közösségek kiváltságairól
és mentességeiről szóló jegyzőkönyv írja elő (11. és 17. cikk),34 amely az Európai
Unió Bíróságára is vonatkozik,35 és amelyet kifejezetten az 1997-es EU egyezmény
szilárdított meg [4. cikk (4) bekezdés]. Az uniós tisztviselők mentelmi jogát csak az
uniós ügynökségek szüntethetik meg, és csak akkor, ha az nem ellentétes a Közösségek érdekeivel [a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv, 17. cikk (2)
bekezdés]. Ha az EU valóban azt akarja, hogy működése teljes egészében átláthatóvá
váljon, akkor ezt a rendelkezést módosítani kell.
A fent említett kérdések átfogó értékelése az alábbi következtetésekhez vezet: a
korrupció bűncselekményének nemzeti közszférában történő üldözése tekintetében az
uniós jogszabályok kiterjesztették a vonatkozó rendelkezések alkalmazási körét más
tagállamok állami tisztviselőire és a közösségi tisztviselőkre. Hasonlóképpen, a parlamenti képviselők és a bírák megvesztegetésének személyi körét kiterjesztette az európai parlamenti képviselőkre, a biztosokra és az EUB bíráira, ezáltal védve a külföldi
(tagállami) közhivatal alapvető érdekeit, és a közösségi hivatal alapvető európai érdekeit, ha az ilyen cselekményeket vagy mulasztásokat a tagállamokban vagy külföldön uniós állampolgár követi el vagy egy tagállam tisztviselője ellen követik el, vagy
amikor az elkövető egy olyan közösségi tisztviselő, aki egy olyan uniós szervezetben
vagy szervnél dolgozik, amelynek székhelye valamelyik tagállamban található, és az
külföldre is kiterjesztette (az utóbbi három esetben) a büntetőjogi joghatóságát (az
1997. évi egyezmény 7. cikke).36
[1998] HL C 391/1, 1998. december 15., a 6. cikk szerinti elemzés szerint.
Lásd European Criminal Policy Initiative (ECPI), „A Manifesto on European Criminal Policy” ZIS 2009, 707,
és Kaiafa-Gbandi 2011, 30.
33
Lásd Samios 2000, 190.
34
[2008] C115/266, 2008. május 9. és Az EUSz. és az EUMSz. egységes szerkezetbe foglalt változatainak 7. jegyzőkönyve, HL 326, 2012. 10. 26., 266 et seq.
35
Lásd az EUB-ről szóló jegyzőkönyv 3. cikkét, az EUSz. és az EUMSz. egységes szerkezetbe foglalt változatai,
HL 326, 2012. 10. 26., 210 et seq.
36
Az EU nem kötelezte a tagállamokat arra, hogy büntetőjogukat területükön túl is érvényesítsék. Ezt a kötelezettséget nem tartották szükségesnek, mivel az EU által kért kriminalizációt saját eszközeivel állapították meg, tekintet
nélkül arra a tagállamra, ahol a cselekményt elkövetették.
31
32
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Ez a külföldi tisztviselők megvesztegetéséről szóló nemzetközi egyezményekhez képest lényegesen szűkebb hatályra utal, részben azért, mert a többi nemzetközi
egyezményt nagyobb számú államnak címezték, és azért is, mert egyes államok már
szélesebb értelmű kriminalizáció mellett foglaltak állást, beleértve a korrupció fogalmának a megvesztegetésektől eltérő cselekményekre történő kiterjesztését.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy az Európai Unió korrupció elleni küzdelem iránti
érdeklődése nem egyenértékű más nemzetközi szervezetekével.37 Az EU elsődlegesen
arra törekedett, hogy az egyes tagállamokban egységesen megvédje a Közösség (jelenleg az EU) hivatalait és a tagállamok közhivatalait, ami a pénzügyi érdekek hatékony
védelmének alapvető követelménye. Ahhoz, hogy ez a terv sikeres legyen, az EU-nak
először arra kellett rávennie az összes tagállamot, hogy harmonizálják a tisztviselők
megvesztegetésének kriminalizációját, hogy a közösségi (jelenleg uniós) tisztviselők
korrupciójának büntetése egységessé váljon, amit közvetlenül a pénzügyi érdekeinek
megsértéséhez kapcsoltak, és valamennyi tagállamot felszólították, hogy az asszimiláció elvének megfelelően büntetőjogi intézkedéseket hozzanak a tagállamok nemzeti
tisztviselői számára fenntartott rendelkezések szerint.
Egyértelművé vált tehát, hogy bár az EU részvétele a közszférát érintő korrupció elleni küzdelemben első pillantásra úgy tűnik, hogy azon észszerű érdekéből ered, hogy
megvédje a „közösségi hivatalt”, mint alapvető európai érdeket, a valódi mozgatórugó
ezen rendelkezések mögött elsősorban az volt (és még mindig az), hogy a közösségi
költségvetést védjék. Ezért könnyedén arra az EU kontextusában is vitathatatlan feltételezésre juthatunk, hogy nemzetközi szinten a külföldi állami szektort érintő korrupció büntetőjogi elfojtása kulcsfontosságú eszköz a pénzügyi és gazdasági elemek
és tényezők védelmében.38 Ennek talán volt valamennyi értelme akkor, amikor az EU
még tisztán gazdasági jellegű volt. A Lisszaboni Szerződés utáni időszakban azonban,
mivel az EU egyre növekvő politikai szerepet tölt be, ez a hipotézis alig magyarázható.39 Következésképpen a következő kérdések merülnek fel: miért kellene lemondani a
kriminalizációról akkor, ha az indokolatlan előny közösségi tisztviselő részéről történő
elfogadására egy jogszerű cselekmény végrehajtása érdekében került sor (a passzív
megvesztegetés egyik formájaként)? A közösségi adminisztratív apparátus korrupciómentes működése nem számít már önmagában egy értéknek, amikor az az európai
polgárokkal foglalkozik, és kötelessége, hogy átlátható, tisztességes és egyenlő módon
szolgálja mind a gazdagok, mind a szegények érdekét? Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy a jogszerű cselekményekért elfogadott megvesztegetés büntetésének megkülönböztethetetlennek kell lennie az illegális cselekményekre irányuló megvesztegetés
büntetésétől, sem azt, hogy a két magatartás elemeinek azonosnak kell lenniük.

Lásd contra Androulakis 2007, 301–302.
Lásd Kaiafa-Gbandi 2010, 149.
39
Lásd az „Európai büntetőjogi igazságszolgáltatási programja” című javaslatot, amely a közösségi tisztviselők
megvesztegetési bűncselekményeit és az igazságszolgáltatással szemben elkövetett bűncselekményeket tekinti olyan
kollektív európai jogi érdekek elleni bűncselekményeknek, amelyek az európai büntetőjog magját képezik, és amelyeket kizárólag az EU határozza meg; lásd Schünemann 2006, 59, és részleteiben lásd Hefendehl 2006, 216. A kritikákról
lásd Bitzilekis–Kaiafa-Gbandi–Symeonidou-Kastanidou 2006, 230.
37
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4.3. A 2017/1371 irányelv az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen
büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről
A fent vázolt jogi keretet az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről szóló 2017/1371 (EU) irányelv (a továbbiakban: PIF irányelv)40 módosította, amely a PIF egyezményt és annak jegyzőkönyveit
2019 júliusától felváltja. Ez nem érinti a korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. évi
egyezményt, hanem csak azokat az eseteket, amelyek az EU pénzügyi érdekeit érintő
csalással kapcsolatosak. Az említett irányelv ugyanazt a megközelítést alkalmazza,
amely a PIF egyezmény első jegyzőkönyvében41 megtalálható a csalással kapcsolatos
megvesztegetést érintően. Más szóval kifejezetten utal az aktív és passzív vesztegetésre, amely az EU pénzügyi érdekeit sértő vagy valószínűleg sértő hivatalos személy
hivatali cselekményéhez kapcsolódik [4. cikk (2) bekezdés a) és b) pont]. Ismét nyilvánvalóvá válik a korrupció büntetése és a pénzügyi érdekek védelme közötti explicit
kapcsolat.42 Az irányelv többek között három alapvető módosítást vezet be a vesztegetés tekintetében: a) a büntethetőség már nem a tisztviselő jogellenes cselekményeiből
ered; b) funkcionális kritérium alapján meghatározza az EU pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekmények követelményeinek megfelelő „tisztviselő” fogalmát: ez nemcsak a
jogalkotási, végrehajtói vagy bírósági hatáskörök gyakorlását, hanem más személyek
által végzett közhivatal gyakorlását is magában foglalja, amikor az igazgatásban való
részvételhez vagy az EU pénzügyi érdekeit érintő döntéshozatalhoz kapcsolódik; ez
nemcsak az EU vagy a tagállamok tisztviselőire korlátozódik, hanem harmadik országokra is kiterjed [4. cikk (4) bekezdés]; és végül, de nem utolsósorban, c) a tagállamok
számára minimális büntetési tételeket ír elő a megvesztegetés bűncselekményért, amelyek néha nem arányosak a csalásra alkalmazandó szankciókhoz képest.43
Lehet azzal érvelni, hogy ez a megoldás értelmetlen, különösen a büntetőjogi felelősség harmadik országok tisztviselőire történő kiterjesztése tekintetében, mivel ezek
a jogrendszerek nem kényszeríthetők arra, hogy egy uniós irányelv nyomán alkos-

40
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
41
A Tanács jogi aktusa (1996. szeptember 27.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
egyezményhez csatolt jegyzőkönyv létrehozásáról.
42
Az irányelv javaslatának kritikájáról lásd Kaiafa-Gbandi 2012, 319.
43
Lásd azonban az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelemről szóló irányelvjavaslat legújabb
változatát a Tanács 8604/15. 7.5.2015. (7. cikk) szerint, amely nem ír elő a kiindulási pontra vonatkozó minimális
büntetéseket a törvényileg meghatározott büntetési tartományban.
Másrészt fontos kiemelni, hogy a javaslat nem utal kifejezetten a vállalati igazgatói felelősség bevezetésére, hanem
csak jogi személyek felelősségére (6. cikk). Az egyes bűncselekmények és különösen a csalás leírásának megfogalmazása azonban olyan széles [3. cikk: „a) a kiadások tekintetében minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely (i)
szerinti hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok felhasználásához kapcsolódik”], hogy nem zárja ki a felelősséget
olyan esetben sem, ha az vállalatvezető nem irányítja a beosztottjait.
A javaslat 11. cikke figyelemre méltó módosítást vezet be: a PIF és az 1997. évi egyezmény 1. jegyzőkönyve tekintetében korlátozottabb joghatóságra szólít fel, mivel az ott felsorolt esetek a területiség és az aktív állampolgárság
elvéhez kapcsolódnak és többé nem vonatkoznak passzív állampolgárság és azon közösségi hivatal vagy ügynökség,
ahol az elkövetőt alkalmazzák székhelyének elvére. Ugyanakkor helyesen ad hozzá egy új magyarázó elemet a területiséghez, a modern információs technológia és kommunikáció révén történő elkövetést. Vö. azonban a Tanács 8604/15.
2015.7.5. 11. szakaszával.
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sák meg a szükséges bűncselekményeket. Természetesen azzal felelhetnénk, hogy az
EU arra törekszik, hogy szabályozási keretét megnyissa a harmadik országokban a
pénzügyi érdekekkel kapcsolatos igazgatásban vagy döntéshozatalban részt vevő
tisztviselőknek vagy személyeknek, annak érdekében, hogy hatékonyan védjék őket,
legalábbis, ameddig ezt a tagállamok joghatósága lehetővé teszi. Másrészt azonban
nyilvánvaló, hogy az irányelv megismétli a PIF egyezmény 1. jegyzőkönyvének hátrányait: a vesztegetés – függetlenül attól, hogy kapcsolatban áll-e az EU pénzügyi
érdekeinek esetleges megsértésével – önmagában bűncselekmény, miután az 1997.
évi egyezmény kriminalizálta azt. Továbbá a fő probléma az, hogy bár a PIF irányelv
már nem követeli meg a vesztegetésnél, hogy a tisztviselő jogellenes cselekményéhez
kapcsolódjon, ezáltal kiterjesztve az 1997-es egyezményben megállapított vétkességet, a vesztegetés bűncselekményét továbbra is a tisztviselők azon cselekményeihez
köti, amelyek esetleg sérthetik az EU pénzügyi érdekeit, ami (a fentiek szerint) kizárja
azokat az eseteket, amikor a tisztviselő jogszerűen jár el. Végül, de nem utolsósorban,
az 1997. évi egyezmény értelmében a közszolgálat meghatározása olyan, amely még
azon személyekre is kiterjed, akik nem rendelkeznek hivatallal, de mindazonáltal közszolgálati funkciót látnak el és gyakorolnak.44 A fenti elemzésből levonható fő következtetés az, hogy a vesztegetés büntetőjogi kezelését el kell választani a tisztviselők
azon cselekményeitől, amelyek károsíthatják az EU pénzügyi érdekeit, és kiterjednek
a tisztviselők jogszerű cselekményeire is. Minden más, az EU pénzügyi érdekeit sértő
korrupcióval kapcsolatos kezdeményezést, ideértve az említett módosításokat is (pl.
a „tisztviselő” fogalma, a súlyosbító körülmények bevezetése) egy olyan jogi eszköz
útján kell végrehajtani, amely módosítja (vagy felváltja) az 1997. évi egyezményt.

4.4. Közbenső következtetések: a közszférát érintő korrupció
kriminalizációjával kapcsolatos uniós menetrend
A fenti elemzés bizonyos közbenső következtetésekhez vezet:
a) Annak ellenére, hogy az EU elkötelezte magát a korrupció elleni küzdelemben,
mint a gazdaság erősítésének kiegészítő eszköze, nem védi a külföldi közszférát a
nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz hasonlóan alapvető érdekként, szemben a külföldi közszférát érintő korrupcióról szóló legtöbb más nemzetközi egyezménnyel,
legalábbis 1997 óta. Ennek oka az, hogy az EU saját pénzügyi érdekeinek jobb védelmét érheti el a tagállamok közötti kölcsönös jogsegély és együttműködés révén,
amikor tisztviselői és tagállami tisztviselői vesztegetési cselekményei a költségvetés
megsértésével kapcsolatosak, így önállóan büntethetőek, és nem igényelnek további
jogalkalmazást, ezáltal pedig bizonyítékot az okozati összefüggésre. Ezen túlmenően

44
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény szerint az európai tisztviselő „az a személy, aki az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében tisztviselő
vagy egyéb szerződéses munkavállaló, illetve az a személy, akit a tagállamok vagy bármely köz- vagy magánjogi szervezet az Európai Közösségekhez helyeznek és, aki az európai közösségi tisztviselőkével vagy egyéb alkalmazottakéval
egyenértékű feladatokat lát el”.

272

az EU olyan intézmény, amelynek alapvető érdeke a közszolgálat, valamint a saját
vagyona feletti rendelkezés, azaz két olyan kapacitás, amelyek a jogsértések bekövetkeztekor, úgy tűnik, szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ennek megfelelően az EU
arra törekedett, hogy közvetetten védje az utóbbit (azaz a pénzügyi érdekeket), azáltal, hogy szankciókat szabott ki az előbbit (közszolgáltatás) károsító magatartásokra.
Ebben az értelemben az uniós pénzügyi érdekekre való összpontosítás, bár implicit
módon mindig jelen van, nem eredményezett hasonló eredményt a többi nemzetközi
szervezet által elért eredményekhez képest. Mindazonáltal, még ha ismét a PIF egyezmény 1. jegyzőkönyve által bevezetett megközelítést – amely a vesztegetés büntetését
a tisztviselők EU pénzügyi érdekeit valószínűleg károsító cselekményeivel köti össze
– is választották az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel
folytatott küzdelemről szóló irányelvben, amely úgy tűnik, hogy az újonnan létrehozott Európai Ügyészség hatáskörének tisztázását célozta meg,45 az ilyen kapcsolat nem
szükséges, amíg az 1997. évi egyezményt alkalmazzák (legalábbis az egyezmény hatálya alá tartozó esetekben), és a kölcsönös jogsegély az EU pénzügyi érdekeire való
hivatkozás nélkül folytatódhat.
Az EU arra kötelezte a tagállamokat, hogy európai alapvető érdekként védjék a többi tagállam közhivatalát és az „uniós hivatalt”, legalábbis akkor, ha az ilyen alapvető
érdekeket megsértik területükön. Emellett az EU folytatta a tagállami tisztviselők megvesztegetéséről szóló szankciók harmonizálását, amennyiben ezek a cselekmények gazdasági érdekeinek megsértésével kapcsolatosak. A nemzeti tisztviselők, köztük az egyes
tagállamok tisztviselői, megvesztegetése ügyében a harmonizált büntetések alkalmazása
szintén szükséges volt a közösségi (jelenleg uniós) tisztviselők megvesztegetésének egységes kezeléséhez, amelyet a tagállamoknak az asszimilációs elv alapján kellett kezelniük. Mindazonáltal az EU nem törekedett a vesztegetés bűncselekményének egységesítésére a legmagasabb politikai szinten és a bírákkal szemben sem.
b) A PIF irányelv új fogalommeghatározást vezet be a „tisztviselő” kifejezésre. Ez
azonban nem általános, mivel csak a tisztviselők azon cselekményeivel kapcsolatos
vesztegetésre vonatkozik, amelyek sérthetik az EU pénzügyi érdekeit. Ilyen esetben
azonban a tagállamok törekednek arra, hogy megvédjék a további külföldi alapvető
érdekeket („hivatal” vagy egyszerűen „közszolgáltatás”), különösen az EU pénzügyi
érdekeit érintő döntéshozatali folyamatokban való részvételről szóló ügyek esetén.
Ezekben az esetekben a „közszolgálat” kibővített fogalmának jogi védelme kizárólag
a pénzügyek védelmét szolgálja, ami nélkül ez vitathatóvá válna.

5. A korrupció elleni harc a magánszektorban
A fentieken túlmenően az EU a magánszektort érintő vesztegetés elleni küzdelemben
is érdekeltté vált. Az EU nemcsak úttörő szerepet játszott ezen a területen (a kezde-

45
A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről, 1 et seq.
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ményezések egészen 1998-ig nyúlnak vissza),46 hanem más nemzetközi szervezetekhez képest is rendkívül aktív.47 Az EU az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely
rendelkezett a magánszektort érintő korrupció kriminalizálásáról, még akkor is, ha a
szűk értelemben vett (aktív és passzív) vesztegetésen belül. Ezen a területen történő
EU-kezdeményezéseket egyenesen összekapcsolhatjuk a közös piaccal és az EU azon
erőfeszítéseivel, hogy fenntartsa a belső versenyszabályokat, azaz az elsődlegesen
gazdasági karakterű szupranacionális jellegével.
Természetesen az EU azt állítja, hogy a magánszektort érintő megvesztegetés kriminalizációja egy kiterjedtebb bűnüldözési és társadalmi-politikai indokolást foglal
magában. A mai valóságra utal,48 vagyis arra a tényre, hogy a magánszektor számos
országban nagyobb, mint az állami, mivel az egyre növekvő privatizációs tendencia a
nagy állami vállalkozásokat a magángazdasági szektorba vezette át. Ezenkívül a multinacionális vállalkozások jelentős pénzügyi hatása, különösen a fejlődő országokban
folytatott tevékenységük, valamint a most már globalizált gazdaság általános iránya és
a belső piacok megerősítése (különösen az EU-val kapcsolatban) magyarázza a magán- és a közszféra azonos kezelését a vesztegetés elleni jogalkotási intézkedések elfogadása tekintetében. Mégis, a magánszektort érintő vesztegetés kriminalizációjának
indokolása megköveteli a büntetőjogot általánosságban jellemző feltételek teljesítését.
Ennek fényében elengedhetetlen a 2003/568/IB kerethatározatban kifejtett releváns
uniós kezdeményezés kulcsfontosságú elemeinek meghatározása.

5.1. Megvesztegetés a magánszektorban „üzleti tevékenységek során”
Az első jellemző az, hogy az EU – más szervezetekhez hasonlóan49 – érdekelt abban, hogy a magánszektort érintő vesztegetést csak annyiban büntesse, amennyiben
az „üzleti tevékenység” során következik be. Így az üzleti környezeten kívüli magánviszonyok során a „vesztegetés” nem minősül büntethető cselekménynek (pl. amikor
a társasház közös képviselője, miközben a lakástulajdonosokat képviseli, kenőpénzt
kap, hogy olyan takarítót béreljen fel, aki nem annyira képzett, mint más jelöltek). Ez
a szempont nemcsak a megvesztegetés és a gazdasági egységek működése közötti kapcsolatra utal, hanem a szokásos társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos vesztegetés
egyébként korlátlan kriminalizálásának lehetőségét is korlátozza.50

46
Együttes fellépés ([1998] HL L358/2–4, 1998. december 31.), amelyet a 2003/568/IB kerethatározat váltott fel;
lásd még COM(2003)317 final, p. 12., Dánia megfelelő kezdeményezését követően.
47
Az összehasonlító elemzést lásd Huber 2003, 564, és a közös fellépés értékelését lásd Wolf 2007, 25–26.
48
Az elemzésért lásd Argandona 2003, 254; Webb 2005, 212.
49
Lásd az ENSZ egyezmény kissé tágabb megfogalmazását, amely „gazdasági, pénzügyi vagy kereskedelmi tevékenységekre” vonatkozik.
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Lásd Vogel 2004, 400, és a gazdasági korrupció elleni büntetőjogi fellépés különböző modelljeinek összehasonlítását, ami azt mutatja, hogy a kiválasztott modelltől függően a kriminalizáció teljesen indokolatlan mértékű. Továbbá
lásd a görög elméletben azt a nézetet, hogy a megvesztegetést a vesztegető és egy magánszervezet közötti üzleti
tranzakció keretében kell elkövetni, amelyért a címzett valamit tesz, és amelyen keresztül mindkét félnek gazdasági
előnyöket kell elérnie. Simeonidou-Kastanidou 2012, 92; Chatzikostas 2010, 29 et seq.; a kritikáról lásd Anastasopoulou 2013, 186, 199–200, mivel az ilyen szűk értelmezés sem a magyarázó jelentés, sem az alapvető jellemzők alapján
nem igazolható.
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5.2. Megvesztegetés azzal a céllal, hogy az alkalmazottak a „kötelességeik
megsértésével járjanak el”
Mivel (mind az aktív, mind a passzív) megvesztegetésnek az üzleti egység működéséhez kell kapcsolódnia vagy olyan személyre kell irányulna, aki ilyen egységnél
dolgozik, beosztásától függetlenül, így az egyéni kötelességszegő cselekményekkel
is össze kell függnie. A konkrét előfeltétel észszerű, mert a védett alapvető érdek
nem lehet önmagában egy szolgáltatás, például a „közhivatal”. Ez utóbbi, amelyet
az állam egy bizonyos „társadalmi identitással” hoz létre, azért létezik, hogy szolgálja a nagyközönséget, és így biztosítani kell az átláthatóságot, a megbízhatóságot,
a pártatlanságot és az integritást.51 Ez magyarázza, egy tisztviselő megvesztegetése
miért bűncselekmény (legalábbis bizonyos jogrendekben), még akkor is, ha a megvesztegetett hivatalos személy a kötelessége szerint jár el. Ezzel szemben a magánszektorban a tisztviselőket alkalmazó gazdasági egységek jellemzői és az azt követő
struktúrák és kapcsolatok alakulása más jellegű (azaz nem az állam által működtetett
intézmény, amelynek társadalmi identitása elkötelezett a közszolgálatban), és eltérő
célokat szolgálnak (azaz más gazdasági szereplőkkel folytatott tranzakciókat, így
vállalati érdekeket szolgálva).52
Azonban a 2003/568/IB kerethatározat által felvetett alapvető kérdés az, hogy hogyan határozzuk meg a „kötelességszegést”. Szövegének megfelelően ezt a nemzeti
jognak megfelelően kell értelmezni, de „kiterjed legalább bármely hűtlen magatartásra, amely jogszabályi kötelesség megszegését, vagy adott esetben olyan személy
üzleti tevékenységében alkalmazandó szakmai előírások vagy utasítások megszegését
eredményezi, aki bármilyen minőségben egy magánszektorba tartozó jogalanyt vezet, vagy annak dolgozik.” (kiemelés a szerzőtől) Ez a rendelkezés kiemeli azokat a
kockázatokat, amelyek az egyszerű üzleti utasítások – amelyeket a magánszektorban
általában a tulajdonos-vállalkozó ad – megsértése kriminalizációjában rejlenek.

5.3. Megvesztegetés a magánszektorban a gazdaságra vagy más
tényezőkre való további (lehetséges) hatás nélkül
A harmadik és legjelentősebb szempont, hogy a kerethatározat tisztázza, hogy a vesztegetés büntethetősége a magánszektorban – a vonatkozó kötelezettségszegés mellett
– nem igényel további, legalábbis valószínűsíthető hatást az érintett üzleti egység tulajdona, a fogyasztók, vagy maga a verseny kárára. A tagállamok egyszerűen lehetőséget kaptak arra, hogy azokra a cselekményekre korlátozzák a kriminalizációt, amelyek
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Ami a közhivatalra való hivatkozás mögötti jogi érdek azonosságát illeti, lásd Manoledakis 1998, 314 et seq;
valamint Bitzilekis 2001, 1 et seq.
52
Lásd továbbá Papakyriakou 2009, 1128, rámutatva arra, hogy „a magánvállalkozásokkal ellentétben az állami
mechanizmus a polgárok érdekeinek kiszolgálását célozza”. Természetesen tendencia, hogy a közszférát érintő korrupciót a magánszektor korrupciójához illesztik, és mindkettőre egységes büntetőjogi repressziós modellt alkalmaznak.
Ha ezt a modellt következetesen alkalmaznánk, akkor a magánszektorban elkövetett megvesztegetés még akkor is
büntethető lenne, ha jogszerű gazdasági tranzakciókhoz indokolatlan előnyöket kínálnak, és nemcsak az üzleti egység
alkalmazottait vagy tisztviselőit, hanem a tulajdonosait, vásárlóit, szabadúszó szakembereket stb. is büntetnének.
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az áruk vagy kereskedelmi szolgáltatások megvásárlása kapcsán a verseny torzulását
jelentik vagy jelenthetik.
Ez a mérlegelési jogkör a vonatkozó nyilatkozatot követően öt évig volt alkalmazható, mivel az Európai Tanácsnak a kerethatározat 2. cikk (5) bekezdése értelmében
2010-ig újra kellett értékelnie azt, és döntenie kellett arról, hogy megújítja-e a rendelkezést. 2011-ben a Bizottság azon véleményének adott hangot, hogy a tagállamok
e jogköre csak 2010. július 22-ig (azaz az ötéves időszak lejártának napjáig) volt érvényes, mivel a Tanács eddig az időponting nem végezte el a felülvizsgálatot.53 Más
szóval az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a kriminalizáció korlátozásának lehetősége megszűnt, még akkor is, ha a tagállamok korábban alkalmazták azt. Ez nem
helyes megközelítés. 2009 decembere, azaz a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése
óta, a Tanács már nem rendelkezett kizárólagos illetékességgel a már meglévő kerethatározatokból eredő kriminalizáció minimális küszöbértékének újradefiniálására,
mivel az Európai Parlament részvétele a folyamatban a (Lisszaboni) Szerződés értelmében kötelező. Így, bár a 2003/568/IB kerethatározat előírta, hogy a Tanács öt éven
belül vizsgálja felül az ügyet, az a tény, hogy az újbóli felülvizsgálat nem történt meg
a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt, azt jelenti, hogy a rendelkezés eredeti
formájában marad; többé nem lehet megszüntetni azt a Tanács által hozott határozat
útján (mivel ez az Európai Parlament beleegyezése nélkül kibővítené a bűncselekmények körét), és nem is tekinthető hallgatólagosan eltöröltnek (mivel ez burkoltan
kiterjesztené a kriminalizáció körét, a most már kompetens EU-intézmények ad hoc
döntése nélkül). Ezért a tagállamok azon meglévő rendelkezései, amelyek kifejezetten korlátozzák a vesztegetés megállapítását a magánszektorban, továbbra is érintetlenek, és a 2003/568/IB kerethatározat továbbra is alkalmazandó az eredeti formájában.
A Lisszaboni Szerződés általános átmeneti rendelkezései szerint,54 ha a kerethatározatot öt éven belül nem váltják fel egy vonatkozó irányelvvel, akkor a jelenlegi formájában továbbra is hatályban marad, és így továbbra is lehetővé teszi a tagállamok
számára a kriminalizáció korlátozását.

5.4. A védett jogi érdekek, amelyek indokolják a vesztegetés
kriminalizálását a magánszektorban
Ennek a különleges rendelkezésnek az alapja közvetlenül kapcsolódik a magánszektort érintő megvesztegetésről szóló rendelkezések által védett alapvető érdekekhez,
valamint az egyes tagállamok jogrendszerében kiválasztott releváns felelősségi modellekhez.55 Az áruk és szolgáltatások piacán a versenytorzító vagy torzító hatást eredményezhető magatartások korlátozásából összefüggésre következtethetünk a kriminalizáció és a közös piacon folyó „tisztességes verseny” védelme között, amely ebből
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Lásd COM(2011)309 final (Brüsszel, 2011. június 6.) és ehhez kapcsolódóan Anastasopoulou 2013, 198-199, és
Simeonidou-Kastanidou 2012, 89.
54
Lásd a Lisszaboni Szerződés átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvét, 9. és 10. cikk.
55
Lásd Vogel 2004, 400 et seq.; a görög elmélet kapcsán lásd Dionysopoulou 2009, 967.
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következően korlátozza a büntetőjogi felelősség mértékét. Ez a társítás szigorúan vis�szafogja a „kötelességszegés” kifejezés fogalmának magánszektorbeli bizonytalanságát, különösen akkor, ha az ilyen sértő magatartás szakmai szabályokra vagy utasításokra utal. Éppen ellenkezőleg, ha a kriminalizáció nem igényel más előfeltételt, mint
a tágan meghatározott szándékos kötelességszegés, az ilyen „megszegés” egyszerűen
meghatározható a vállalkozás tulajdonosa tekintetében, és az „üzleti vezető és a munkavállaló közötti kapcsolathoz” igazodik. A „megszegés” ilyetén értelmezése nyilvánvalóan nem elegendő a kriminalizáció igazolására,56 még akkor sem, ha nemcsak
a hűségi kötelezettség egyszerű megsértésére hivatkozik, hanem egy adott törvényi
kötelezettség megsértésére is. A kötelesség megsértése és a tényleges gazdasági kár
(vagy annak kockázata) közötti további kapcsolat hiánya a büntetőjogot veszélyes útra
vezetheti. Más szavakkal, a kriminalizáció teljes mértékben a magánhatalmi kötelességek megszegésén alapulhat, amely hűségi vagy más engedelmességi kötelezettséget
ír elő, a vállalkozások megbízható működésének biztosítása érdekében.57 Még ha az
utóbbit jogi védelemre érdemes érdeknek is tekinthetnénk, az ilyen védelmet az üzleti
egységek más eszközökkel (azaz belső auditokkal és ellenőrzésekkel, visszatérítésekkel stb.) biztosíthatják.58
Természetesen létezik olyan álláspont, miszerint a magánszektort érintő vesztegetésről szóló rendelkezések által védett jogi érdek az üzleti tevékenység, mint a modern társadalmakban különösen fontos társadalmi tényező.59 Különösen azzal érvelnek, hogy a magánszektorban folyó korrupció a más vállalatokkal folytatott pénzügyi
tranzakciókra vonatkozó kötelezettségszegés révén megváltoztatja, destabilizálja a
vállalkozás státuszát a más vállalkozásokkal folytatott szakmai szövetségekben. Ez
a jogsértés teljesen eltérő következményekkel jár, mivel megváltoztatja a vállalkozás gazdaságban betöltött helyét, és ezáltal jelentősen megsérti a gazdálkodási egység
pozícióját, így nem igényel további kapcsolatot az esetleges vagyoni károkkal vagy a
tisztességes verseny megsértésével.
Az ilyen „alapvető érdek” homályos jellegétől eltekintve60 a fenti vélemény (annak
ellenére, hogy a kriminalizáció korlátozására törekszik) végső soron elfogadhatatlan
mértékű büntetőjogi választ legitimál (az ultima ratio elve tekintetében), sokkal szélesebb körre kiterjesztve a magánszektorban elkövetett vesztegetést, mint ahogy az ilyen
magatartás és a vagyoni bűncselekmények összekapcsolása vagy a tisztességes gazdasági verseny megsértése lehetővé tenné. Például feltételezi, hogy a vállalkozás más vállalkozásokkal folytatott pénzügyi tranzakcióival kapcsolatos kötelezettségek megszegése
mindig sérti az üzleti egység magját, mert módosítja az egység (képviselőn keresztül
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A munkavállaló munkáltató felé fennálló hűségének megsértéséről lásd Androulakis 2007, 375, és a kritikáját
lásd Dionysopoulou 2009, 970 és Hatzikostas 2010, 21 és 60 et seq.
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Lásd továbbá Vogel 2004, 402–404, 410–411, aki hangsúlyozza e modell hátrányait, rámutatva, hogy a legszélsőségesebb esetben az erkölcsön alapuló kriminalizációhoz vezet, szemben a tényleges kárral, míg a munkaügyi
kötelezettség megsértése esetén a szerző nem érti, miért szükséges a kriminalizációhoz a magánviszony megsértése.
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Lásd különösen Argandona 2003, 259.
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Lásd Simeonidou-Kastanidou 2012, 92–3.
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Mely tulajdonságok határozzák meg a gazdaságon belüli vállalati státuszt jogi érdekként? Vajon a hírneve vagy
eszközei (vagy esetleg más tényezők) hozzájárulnak-e ehhez a státuszhoz?
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kifejezett) akaratát egy harmadik fél érdekében.61 Ez a következtetés azonban nem reagál
a társadalmi valóságra. Soha egyetlen üzletet sem érint létezésében az az egyszerű tény,
hogy az egyik alkalmazottja hamisan „módosítja” az akaratát azáltal, hogy harmadik fél
érdekében megszegi kötelességét. Ha meg akarjuk akadályozni egy vállalkozás repozicionálását a gazdaságon belül, más elemekre is szükség van, amelyek tisztázzák ezt a korrelációt a magánszektort érintő megvesztegetésre vonatkozó rendelkezés szövegében.
Még ebben az esetben is kérdéses, hogy a vállalkozás gazdaságon belüli státuszának
romlása valóban büntetőjogi eszközökért kiált, amikor az nem jár semmilyen kockázattal a vagyontárgyakra vagy a tisztességes versenyre, különösen azért, mert vannak más,
kevésbé invazív, és hatékonyabb eszközök az ilyen jelenségek kezelésére.
Másrészről nem lehet elfogadni azon erőfeszítést, hogy a köz- és magántisztviselők illegális megvesztegetése közé – amint azt egyesek javasolják – egyenlőségjelet
tegyünk azon az alapon, hogy megállapítják a magánszektorban (valamint a közszférában) a megvesztegetés által megsértett alapvető érdeket a szakmai tevékenység (általános) pro bono jellege szerint, mint a gazdasági és társadalmi fejlődés elengedhetetlen
eleme, azzal érvelve, hogy ez egy legitim „személy feletti” érdek; ez az érdek feltehetően a szervezett emberi lét alapvető feltételeit ötvözi, és számos társadalom szervezeteiben biztosítja meghatározatlan számú különböző érdek létezését és érvényesülését, olyannyira, hogy általános és elvont (ex ante) szempontból lehetetlen megjósolni,
hogy mely személyes jogos érdekek szenvednek majd meg végül egy bizonyos megvesztegetési cselekményt.62
Ez az álláspont arra törekszik, hogy még inkább a jogi politika általános érveire támaszkodjon, mint például: a) a törvényt nem olyan politikai megközelítés szabályozza, amely az államot helyezi előtérbe az egyén helyett (és ezáltal különösen megnöveli
a közhivatal elleni jogsértés súlyát); b) a jog fő érintettje az egyén, nem pedig az állam;
és c) közös jólétünk mind a közszféra, mind a magánszektor megfelelő működését
igényli, aminek jelentősége a modern nyugati társadalmakban nem indokolja azt az
elképzelést, hogy a magánszektort érintő vesztegetés kevesebb kárt vagy veszélyt jelentene, mint a közszférában.
Ezen érvelés ellen a következő kifogásokkal lehet élni: először is, a jog „emberközpontú” jellegét bizonyosan nem vitatják az álláspontok, amelyek különbséget tesznek
az érintett jogi érdekben az állami tisztviselők megvesztegetése és a magánszektort
érintő korrupció által érintett ügyek között, mivel a közhivatal nemcsak „árucikként”
létezik, amely közvetlenül szolgálja a polgárokat (és ezáltal az emberi lényeket), hanem a hivatalos struktúrák és a magánvállalkozások közötti kapcsolatok jogi érdekét
is képviseli, pontosan a társadalmat érintő specifikus működésnek köszönhetően. Más
szóval, a megkülönböztetés az állampolgárt (embert) az állam által kiszolgálandó sarokkőnek tekinti, és nem fordítva. Másodszor, a nyilvánvaló megállapításon túl, hogy
a magánszektorban egy adott megvesztegetési cselekmény veszélyesebb lehet, mint
egy köztisztviselő adott kisebb megvesztegetése, hangsúlyozni kell, hogy a magán-
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Lásd Simeonidou-Kastanidou 2012, 93.
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gazdaság növekvő jelentősége a modern nyugati társadalmak jólétéért egyáltalán nem
jelenti azt, hogy a köztisztviselők és a magánszektorbeli alkalmazottak megvesztegetéséből eredő jogsértések közötti egyenlőségtételt automatikusan igazolhatja. Más
szóval nem szabad nem megértenünk a közszolgálat kétségtelenül eltérő funkcióját a
magánszektorhoz képest: a közszolgálat elkötelezett a társadalom szolgálatában, míg
a magánvállalkozások szerkezete elsősorban és leginkább a magánérdekeket szolgálja. Egy magánvállalat általában nem köteles a társadalom egészének érdekei alapján
szabályozni a működését; és még akkor is, ha ez csak közvetetten, azaz magánérdekei
előmozdítása révén történik. Végül, a szakmai tevékenységek „pro bono” jellegéből
eredő, a gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető elemeként javasolt jogi érdek valójában azt mutatja, hogy a mögöttes érdek lényegesen kapcsolódik az üzleti egységek
gazdasági fejlődéséhez társadalmi kontextusban, és helyénvaló lenne védett jogi érdekeket ennek fényben értelmezni. Csak ekkor tudja a büntetőjog biztonságosan szolgálni a középpontjában álló emberi lényeket; minden más esetben, a javasolt személy
feletti jogi érdek fogalma szerint, amely „a szervezett emberi lét alapvető feltételeit
tartalmazza, és számos társadalomban biztosítja a meghatározatlan számú különböző érdek létezését és működését”, a polgárokat az a veszély fenyegeti, hogy szakmai
kötelezettségük bármilyen megszegését büntetés fenyegeti, anélkül, hogy szükséges
lenne a gazdasági és társadalmi fejlődés jelentős megsértésének bizonyítása, amelyhez
a jogsértés hipotetikusan kapcsolódik.
Ezért észszerű arra a következtetésre jutni, hogy a vesztegetés kriminalizációja a
magánszektorban akkor indokolt, ha ez nem csupán a vállalkozások megfelelő belső
működése garantálásának eszköze, hanem ha az ilyen tisztességtelen belső vagy külső
művelet befolyásolja vagy befolyásolhatja a tulajdonukat, a működési területüket vagy
a fogyasztókat. Csak ekkor szűnik meg az, hogy a kriminalizáció a vállalkozás tulajdonosa és a munkavállaló közötti privát szerződéses viszony egyszerű megsértésére hagyatkozzon, és egy hivatkozási pontot szerezzen a társadalomra. Ráadásul ez rámutat
a közszférát érintő vesztegetésekkel szembeni különbségre, ahol a társadalomra való
utalás konkrét, mivel az emberek szolgálata az oka annak, hogy a közhivatalt törvény
által védett jogként ismerik el. Éppen ellenkezőleg, bármennyire is elítélendőnek tűnik
egy vállalati alkalmazott megvesztegetése (pl. a munkavállalót megvesztegetik annak
érdekében, hogy a megbízások átadásának prioritását megsértse, és ezáltal megszegje
kötelezettségét), az ilyen magatartás még mindig egy magánszerződéses kapcsolatban
történő jogsértésnek vagy akár az üzleti tevékenység helytelen külső működésének
minősül. Ezért a büntetőjogi fellépés nem indokolt, amennyiben az említett magatartás nem vonja maga után a vállalkozás vagy más harmadik személy tulajdonának
megsértését vagy a verseny torzulásának lehetőségét.63 Más szavakkal, minden olyan
cselekmény, még ha egy adott szakmai kötelezettséget sért is, nem feltétlenül jár a fent
említett jogi érdekek elvont veszélyével.64 Ez utóbbi megköveteli, hogy a jogsértés
olyan tényező legyen, amely ok-okozati folyamatként az egyes érdekek megsértése
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Az általánosabb elgondolás, hogy a kriminalizációt a gazdaság alapvető érdekéhez kötik. Lásd Hassemer 2009, 172.
Lásd a legszélesebb körvonalat Kindhäuser 1994, 130 et seq.; és a kritikáról lásd Kaiafa-Gbandi 2005, 52 et seq.
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felé haladó útra vezet, legalább olyan funkcionális és nyílt veszélyforrást hozva létre,
amely önálló potenciállal rendelkezik a tényleges jogsértéshez.65 Ha a fent említett további elemek egy vagy több konkrét jogi érdekkel összefüggésben nem követelményként szerepelnek, akkor az azt követő kriminalizáció „abszolutista” elvek tekintetében
határozza meg az üzleti egységek státuszát munkavállalóik tekintetében. Ezért teljesen
érthető lenne, ha a kriminalizáció a megvesztegetés és a magánszektor pénzügyi tevékenységeinek különleges kapcsolatára hagyatkozna. Ezt a célt csak egy olyan egyértelmű elem révén lehet elérni, amely összeköti a kriminalizációt a kedvezményezett
azon cselekedeteivel, amelyek befolyásolhatják magát a vállalkozást vagy a fogyasztók
vagyonát, vagy legalábbis az egészséges verseny teljes folyamatát.66 Ellenkező esetben
nincs értelme a vesztegetés bűncselekményét az üzleti tevékenységekre korlátozni.
Továbbá, mivel az EU arra hivatkozott, hogy a magánszektort érintő vesztegetés
bűncselekményének szabályozására vonatkozó hatáskörének korlátozása miatt szükséges megvédeni belső piacát, érthető, hogy ez a kriminalizáció nyilvánvalóan az olyan
vesztegetésre szorítkozik, amely kárt okozhat az üzleti vagyonban, a fogyasztóknak,
vagy a gazdasági versenyben.67 Ezen túlmenően a 2003/568/IB kerethatározat preambulumában meghatározott kriminalizáció alapjául szolgáló indokolás hangsúlyozza a
vesztegetés és a verseny torzulása közötti kapcsolatot, valamint a hatékony gazdasági
növekedés akadályozását, amely az egyetlen összetevő (még a Lisszaboni Szerződés
után is), amely megalapozhatja a büntetőjogi felelősség megállapítását a tagállamokban [EUMSz. 83. cikk (2) bekezdése], tekintettel arra, hogy a bűnözés ezen területe
alapvetően nem transznacionális jellegű [EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése].
Másrészt hiba lenne azt feltételezni, hogy a magánszektort érintő vesztegetés kriminalizációja kapcsán az EU óvatosabbnak tűnik, mint a nemzetközi közösség, egyszerűen azért, mert lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az áruk vagy szolgáltatások
kereskedelmével kapcsolatos verseny torzulására korlátozzák a büntetőjogi felelősséget. Amint már említettük, az EU arra kötelezi tagjait, hogy fogadjanak el legalább
egy alternatívát a megvesztegetés elleni küzdelemhez. Ezzel ellentétben a nemzetközi
közösség fennmaradó intézményei a magánszektort érintő megvesztegetés kriminalizációját teljesen az államok mérlegelési jogkörében hagyták,68 és a magánszektort
érintő korrupció fogalmát az egyszerű megvesztegetésen túl is kibővítették.69

Lásd Kaiafa-Gbandi 2005, 42 et seq.
Lásd a gazdasági verseny védelméről Argiroiliopoulos 2003, 16; továbbá Bitzilekis 2009, 99, akik úgy tűnik,
tévesen úgy vélik, hogy a 2007. évi 3560. sz. törvény 5. cikke szerint a magánszektort érintő megvesztegetés szükségképpen a szabad verseny megváltoztatásához kötődik.
67
Lásd a látszólagos preferenciáról Vogel 2004, 405–407, 410–411, a magánszektort érintő korrupció elleni büntetőjogi fellépés modelljére, amely vagyontárgyakat érintő negatív következmények előidézésére való képességen
alapul. Emlékezzünk továbbá arra, hogy a kerethatározat eredeti formájában való tartós hatályosságára való tekintettel, amint azt már említettük, nem lehet azt állítani, hogy a kriminalitás alternatív kapcsolata a verseny torzulásának
lehetőségén túlmutatna, és a vállalkozás vagyontárgyai sérelmének, illetve a fogyasztók jogai korlátozásának veszélye
korlátozza a kriminalizáció EU által előírt küszöbértékét, mivel az egyéb jogi érdekek ilyen megsértésének bevonása
inkább csökkenti a küszöböt, semmint korlátozza azt.
68
Az Európa Tanács korrupcióról szóló egyezménye 36–37. cikk, az ENSZ korrupcióról szóló egyezményének
21–22. cikke.
69
Az ENSZ korrupcióról szóló egyezményének 18–20. cikke.
65
66
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Ennek eredményeképpen az Európai Unió a magánszektort érintő vesztegetés kriminalizációja legerőteljesebb támogatójának tűnik, nemcsak annak kötelező jellege
miatt, és tekintettel a tagállamok azon kötelezettségére, hogy a szakmai tevékenység
során történt kötelességszegés széles körű meghatározását adják, amely önmagában
foglalja a vesztegetés által okozott kárt, hanem a tagállamok azon (előzetes) lehetősége miatt is, hogy elválasszák a büntetőjogi felelősséget a verseny torzításától. Ezen
túlmenően az EU nem adott elégséges indokolást arra vonatkozóan, hogy miért a kötelező kriminalizáció a végső megoldás, ha könnyedén lehet más (mérsékeltebb) eszközöket találni a probléma megoldására (pl. kompenzáció, többszintű belső ellenőrzési modellek a szerződésekben stb.) Ezzel ellentétben a többi nemzetközi egyezmény
megfelelően értékelte az egyes államok azon képességét, hogy a büntetőjogi rendelkezések helyett más, kevésbé súlyos eszközöket fogadjanak el, így a magánszektort érintő vesztegetés bűncselekményét az egyes államok mérlegelési jogkörében hagyják.

6. Javaslatok az EU korrupcióellenes intézményrendszerének
erősítésére
A fenti elemzés alapján, és a jövőt szem előtt tartva, számos javaslatot fogalmazhatunk meg a korrupció elleni büntetőjogi fellépéssel kapcsolatos uniós intézményi keret
javítására.
a) Először is érdemes kiemelni, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében az EU
nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az EU intézményi tisztviselői vagy a tagállamok tisztviselői korrupt gyakorlatát kriminalizáló irányelven túl beavatkozzon a
tagállamok büntetőjogába, tekintettel arra, hogy az új intézményi keretrendszer nem
tartalmaz olyan rendelkezést, amely egy ilyen beavatkozást rendelet útján lehetővé
tenne. Ezért a korábbi javaslatok, amelyek azt sugallták, hogy az EU-nak kriminalizálnia kéne az ilyen cselekményeket,70 most vitatottak, és az egyetlen olyan rendelkezés,
amely alátámasztó jogalapot biztosíthat, az az EUMSz. 83. cikke, amely a tagállamok
együttműködésére szólít fel ezen a területen a büntetőjogi felelősség megteremtése
érdekében.
b) A büntetőjogi korrupció tartalmát illetően az EU-nak először meg kell vizsgálnia
az EU és a tagállamok tisztviselői büntetendő megvesztegetésének meghatározását,
mint a korrupció magját, különösen a jogszerű vagy akár befejezett hivatalos cselekmények „megvesztegetése” tekintetében. Az ilyen „korrupciós” cselekmények, függetlenül azok esetleges bűncselekményként történő besorolásától (pl. figyelembe véve
az olyan paramétereket, mint például a büntetőjog ultima ration jellege) és az illegális
hivatalos cselekményekre vonatkozó korrupció elleni lehetséges specifikus eltérésektől, még mindig befolyásolják az EU és tagállamai pro bono adminisztratív működésének jogos érdekét, amely működésének valamennyi polgár számára átláthatónak,
integránsnak és egyenlőnek kell lennie. Ezért az EU felelőssége, hogy kiszámított,
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Lásd Schünemann 2006, 310, és Hefendehl 2006, 460–461.
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kiegyensúlyozott és tájékozott döntéseket hozzon. Másrészt fontos, hogy az EU újra
megvizsgálja a tisztviselők által elkövetett büntetendő korrupció alkalmazási körét,
még a megvesztegetésen túl is. Napjainkban például a befolyással üzérkedés, a hatalommal vagy pozícióval való visszaélés vagy a tiltott gazdagodás csak a nemzetközi
egyezmények tagállamok általi esetleges ratifikációja útján van szabályozva, amelyek
előírják a nemzetközi szervezetek, köztük az EU tisztviselőit érintő bizonyos magatartásformák kriminalizációját.71 Ez indokolatlan különbséget teremt az EU tisztviselői
által elkövetett korrupcióhoz való büntetőjogi hozzáállásban, és az egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket vet fel.
c) Az asszimilációs elv alkalmazása indokolatlannak tűnik az uniós politikai és igaz
ságügyi struktúrák legfelsőbb szintjein történő korrupciós bűncselekményekért való
felelősség szabályozásában, az adott ügyek tagállamok által történő kezelése alapján.
Ez az uniós alkalmazottak szabálytalan és egyenlőtlen bánásmódjához is vezet. Ezenkívül nem lehet figyelmen kívül hagyni az abból eredő rendszerszintű ellentmondást,
hogy az EU adminisztratív apparátusa korrupciójának egységes kezelésére törekszik,
de ezt legfelsőbb politikai és bírói szintjén már nem alkalmazza.
d) Az EU-nak felül kell vizsgálnia az uniós intézmények tisztviselőinek mentességeiről
szóló rendelkezéseit a korrupciós bűncselekmények elkövetése esetén. Az átláthatóságot
és az uniós intézmények megfelelő működését akadályozza az a tény, hogy a mentelmi jog
felfüggesztésére csak azokban az esetekben kerül sor, amelyek külön megkülönböztetés és
más, ugyanolyan fontos érdekek kiegyensúlyozása nélkül nem érintik érdekeit.
e) Az is nyilvánvaló, hogy az EU-nak el kell törölnie minden olyan rendelkezést,
amely objektív büntetőjogi felelősséget vezet be, mint például az üzleti vezetők felelősségére vonatkozó rendelkezést olyan ügyekben, ahol érdekükben, utasításaik szerint eljáró személy követett el korrupciót. Ezek a rendelkezések megsértik a bűnösségi
elvet, és ellentmondanak az elsődleges uniós jognak.
f) A vesztegetés tekintetében, nem szabad azt külön rendelkezéssel az EU pénzügyi
érdekeit sértő csalást kísérő bűncselekményként büntetni, amikor az az EU pénzügyi
érdekeit valószínűleg sértő hivatalos cselekményre (vagy azok hiányára) utal, mivel a
közhivatal megsértése független a cselekmény bármely más jogi érdekre gyakorolt valószínű hatásától. Ezenkívül a jelenlegi rendelkezés értelmetlen, ha a tisztviselők megvesztegetését már büntetik, az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvből eredő további követelményektől
függetlenül. Valójában a közhivatal fogalmának az EU pénzügyi érdekeivel kapcsolatos korrupciós cselekményekre vonatkozó bármely szükségesnek vélt kiterjesztését az
intézményrendszer korrupció elleni büntetőjogi küzdelemhez kapcsolódó külön rendelkezésével kell megtenni, és nem fordítva.

71
Lásd a korrupcióról szóló Európa Tanács egyezményének 9. és 12. cikkét, amelyek előírják a tagállamoknak,
hogy szankcionálják azon szupranacionális intézmények tisztviselőinek vagy alkalmazottainak befolyással üzérkedését, amelynek az adott állam részes, és az ENSZ-egyezmény 2.c, 18., 19. és 20. cikkét, amely szerint a nemzetközi
közjogi szervezetek (köztük az EU) tisztviselőit állami tisztviselőnek kell tekinteni, és a tagállamok kötelesek többek
között a befolyással üzérkedés, a hatalommal vagy tisztséggel való visszaélés és a tiltott gazdagodás büntetésére, anélkül, hogy a vétkesség összes megfelelő típusát el kéne fogadniuk.
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g) Végül a magánszektort érintő vesztegetés elleni büntetőjogi fellépést illetően
először is tisztázni kell, hogy a tagállamok a kriminalizáció olyan cselekményekre
történő korlátozására vonatkozó mérlegelési jogköre, amelyek az áruk vagy a kereskedelmi szolgáltatások területén a verseny torzulását okozzák vagy okozhatják, ma is
hatályban vannak, míg az EU kizárólag a belső piac védelme érdekében rendelkezik
hatáskörrel a büntetőjogi represszió terén, és ezért kizárólag olyan korrupciós cselekmények vonatkozásában, amelyek pénzügyi károkat okozhatnak a vállalkozásoknak
vagy fogyasztóknak, illetve megzavarhatják a versenyt.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a büntetőjog igénybevétele nem tekinthető csodaszernek a társadalmi problémák kezelésében, különösen azokéban, amelyek a politikai, oktatási, társadalmi és egyéb tevékenységek, politikai struktúrák és életstílusok
alakításával kapcsolatosak.72 Más szóval, az állam vagy szupranacionális szervezet
nem „rója le a kötelezettségét” a korrupció elleni küzdelemben egyszerűen azzal, hogy
egyre több magatartást kriminalizál, vagy növekvő súlyossággal lép fel ellenük.73 Az
állam akkor kezdi el teljesíteni kötelezettségeit, amikor olyan intézményeket hoz létre
és működtet hatékonyan, amelyek pénzben nem kifejezhető értékeket tartanak fenn a
modern társadalmakban,74 olyan intézményeket, amelyek biztosítják a meritokráciát, az
elszámoltathatóságot, az integritást és az átláthatóságot a társadalmi és politikai tevékenység minden területén;75 amelyek javítják és egyszerűsítik az állam közigazgatási
tevékenységeit;76 biztosítják az igazságszolgáltatás teljes függetlenségét;77 tiszteletben
tartják a független hatóságok felügyeleti funkcióját;78 egyenlő mértékben alkalmazhatók a politikai pártokra, a szakszervezetekre, a tömegtájékoztatásra és a politikai elitre;
és végül, de nem utolsósorban, amikor olyan intézményeket támogat, amelyek növelik
a nyilvánosság tudatosságát és ösztönzik a korrupció elleni fellépést.79
Az EU-nak mint szupranacionális szervezetnek, amelynek most joga van arra, hogy
irányítsa a tagállamok büntetőpolitikáját, inkább az ilyen intézményeket kell támogatnia,
mintsem a bűncselekmények kiterjesztésének irányába elmozdulnia; ezáltal a korrupció
elleni küzdelem sokkal hatékonyabb módon határozná meg a megfelelő határokat.
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A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM BÜNTETŐJOGI
ESZKÖZEI: A GÖRÖG TAPASZTALATOK
Dr. Theodoros Papakyriakou *

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) többi tagállamával ellentétben a pénzmosás
elleni büntetőjogi rendelkezések nagyon fontos szerepet játszanak a görög büntetőjogi
gyakorlatban.
Ez nagyrészt annak a ténynek köszönhető, hogy a büntetőjogi felelősség kiterjedt és
rugalmas alapját nyújtják, amelyet sok esetben a görög igazságügyi hatóságok eddig
is hasznosítottak. Az említett rendelkezések nem a görög Büntető Törvénykönyvben
találhatók, hanem egy speciális joganyag részét képezik, amelyet legutóbb 2018-ban
módosított a 4557/2018. sz. törvény1 annak érdekében, hogy biztosítsák a 4. pénzmosási irányelv2 rendelkezéseivel való harmonizációt.3 A 4557/2018. sz. törvény magában foglalja mind a represszív, mind a pénzmosás megelőzését célzó intézkedéseket.
A büntetőjogi rendelkezések főbb jellemzőit, amelyek jelenlegi formájukat már 2008ban4 elnyerték, 15 kulcsfontosságú megállapításban foglalhatjuk össze.
I) A pénzmosás [Money Laundering (a továbbiakban: ML)] bűncselekménye járulékos bűncselekménynek minősül. Feltételezi egy másik bűncselekmény elkövetését („alapbűncselekmény”), amelyből az illegális eredetű vagyon származik („piszkos vagyon”, „piszkos pénz”). A pénzmosás tényállása különböző típusú elkövetési
magatartásokat szabályoz, amelyek tárgya az illegális eredetű vagyon („pénzmosási

*
Egyetemi docens, Thesszaloniki Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Fordították: Károlyi Fanni és Koncz
Barbara joghallgatók, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Lásd a 4557/2018. sz. törvényt „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és elharításáról
(az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i 2015/849/EU irányelv pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről átültetése)”, Hivatalos Közlöny Α 139/30.07.2018.
2
Görögországban az első pénzmosással kapcsolatos rendelkezések bűnügyi jellegűek. A görög jogalkotó 1993ban (a 2145/1993. törvény 5. cikkével) új bűncselekményt hozott létre, amely a görög büntető törvénykönyv új
rendelkezését illeti (lásd a GPC 394. cikkét). Két évvel később (1995) eltörölték a fenti rendelkezést, és új törvényt
(2331/1995. törvény) fogadtak el, amely magában foglalta mind az megelőző, mind az elnyomó rendelkezéseket,
amelyek célja az első pénzmosási irányelv átültetése. A 2331/1995. törvényt lényegesen módosította a 3424/2005.
törvény, amely az EU második pénzmosási irányelvének átültetésére irányult, és 3 évvel később teljes egészében
felváltotta a 3691/2008. A görög pénzmosási keretrendszer történeti fejlődésének utolsó jelentős lépése a 4557/2018
törvény, amely a 3691/2008. törvény helyébe lépett.
3
A 4557/2018. sz. törvény megelőző AML-rendelkezéseit a vonatkozó közigazgatási rendeletek egészítik ki,
amelyek iránymutatásokat és részleteket tartalmaznak a pénzmosási politikák alkalmazására valamennyi ügynökségre,
hatóságra, érintett intézményre stb.
4
Lásd a 3691/2008 sz. törvényt („A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és az ezzel szembeni
küzdelem”), Hivatalos Közlöny 166 166 / 05.08.2018.
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cselekmények”). A fenti struktúra figyelembevételével a bűncselekmény hatóköre az
alapbűncselekmény, az illegális eredetű („piszkos”) vagyon és a pénzmosási cselekmények definiálásától függ. A görög jogalkotó nagyon tág meghatározást fogadott el
mindhárom elem vonatkozásában. Ez pedig – noha még mindig heves vita tárgyát
képezi a bűncselekmény védett jogi tárgya, amely döntő jelentőségű a jogszabály teológiai értelmezése során – széles teret enged a pénzmosással kapcsolatos büntetőjogi
rendelkezések alkalmazásának.
II) A görög jogtudományban jelentős ellentmondás van a pénzmosás büntetőjogi rendelkezéseivel védett jogi érdekekkel kapcsolatban. Míg egyes szerzők a jogilag védett
érdeket az alapbűncselekmény által veszélyeztetett vagy sértett érdekkel azonosítják,
más szerzők úgy vélik, hogy a pénzmosásra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések önálló
jogi tárgyakat védenek, így például a pénzügyi rendszer integritását és „jóhírnevét”, a
gazdaság egészének megfelelő működését, a közrendet, avagy az igazságszolgáltatási
rendszer megfelelő működését. Végül néhány szerző pragmatikus megközelítést alkalmaz, utalva arra, hogy a pénzmosás büntetőjogi rendelkezései általános jellegű bűnözés
elleni célokat szolgálnak, amelyek egy hatékonyabb alap megteremtését szolgálják az
alapbűncselekmények megelőzése, felderítése és a büntetőeljárás lefolytatása érdekében. Ily módon a büntetőjog új értelmezését vezeti be, amely nem korlátozódik kizárólag
egy speciális jogtárgy védelmére. A görög ítélkezési gyakorlat szerint a pénzmosás büntetőjogi rendelkezései együttesen védik az állam belső biztonságát, a társadalom egészét,
a pénzügyi rendszert és az igazságszolgáltatási rendszert.5
III) Az alapbűncselekmény fogalmát illetően a görög jogalkotó vegyes módszert
választott, azaz az alapbűncselekmény-lista és az alapbűncselekmények súlya szerinti
szűkítés kombinációját.6 A lista a súlyos bűncselekmények bizonyos kategóriáit neve-

Lásd az indikatív módon Areios Pagos (Görögország Legfelsőbb Polgári és Büntetőbírósága) határozatát. 1185/2014.
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 4. pontját: „E törvény alkalmazásában az »alapbűncselekményként« a következő
bűncselekményeket értjük: a) bűnszervezetben való részvétel, amint azt a 2. cikk (1) bekezdése meghatározza; 187
GPC; b) a terrorista tevékenységek és a terrorizmus finanszírozása, amint azt az 5. cikk 187A GPC; c) a köztisztviselők
passzív és aktív megvesztegetése, amint azt az 1. cikk (2) bekezdése határozza meg. 235 és 236 GPC; d) befolyásoló
kereskedelem és passzív és aktív vesztegetés a magánszektorban, az Art. 237A és 237B GPC; e) a politikai tisztviselők
és a bírák passzív és aktív megvesztegetése, amint azt az 1. cikk (2) bekezdése határoz meg 159, 159A és 237 GPC;
f) az emberkereskedelem, amint azt az a. 323A GPC; g. 386A GPC; h) szexuális kizsákmányolás, amint azt az 1. cikk
(2) bekezdése határoz meg; 351 GPC; i) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; A 4139/2012. törvény [Kábítószerkereskedelem] 20–23. j) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; A 2168/1993. törvény [fegyverekkel, lőszerekkel,
robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények stb.] 15. és 17. cikke (Kormányzati Közlöny Α 147); ja) az 5.
cikkben előírt bűncselekmények; 53., 54., 55., 61. és 63. sz. törvény (»A régiségek és a kulturális örökség általános
védelme«) (A kormány közlönye 153); jb) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; Az 181/1974. sz. Elnöki rendelet
(»ionizált sugárzás elleni védelem«) 8. §-ának (1) és (3) bekezdése; jc) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; 29 § 5–8.
A 4251/2014. sz. törvény (»Bevándorlási és társadalmi integrációs kódex«) 30. cikke (Kormányzati Közlöny Α 80); jd)
a harmadik, negyedik és hatodik cikkben előírt bűncselekmények; a 2803/2000/EK törvény [az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelme] című közleménye (A kormány 48. szám); je) az 5. cikkben előírt bűncselekmények;
A 4443/2016. sz. törvény (bennfentes kereskedelem és tőkepiaci manipulációs bűncselekmények) 28–31. jf) az (a) cikk
szerinti adócsalás bűncselekményei; A 4174/2013. sz. törvény (A. 170. kiadás) 66. cikke, az 5. cikk bb. A 2960/2001
törvény 155–157. Cikke (kormányzati közlöny A 265), cc. Az 1882/1990. sz. törvény (a kormányzati közlöny A 43)
25. § (1) bekezdésének a) pontja kivételével és a pénzbírságok vagy a bíróságok, illetve az adminisztratív és egyéb
hatóságok által kiszabott pénzbírságok vagy pénzbírságok miatt nem fizetett adósságok kifizetése; az 5. cikkben előírt
Az 1650/1986. sz. törvény 28. § (3) bekezdése, a jh) bármely más bűncselekmény, amelyet legalább hat hónapig
szabadságvesztéssel büntetnek, és bármilyen gazdasági hasznot hozott létre.”
5
6
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síti, amelyeket a nemzetközi jogi eszközök alapbűncselekményeknek minősítenek, így
például a köztisztviselők, a politikai tisztviselők és a bírák vonatkozásában elkövetett
aktív és passzív vesztegetés; uniós pénzeszközökre elkövetett csalás, adócsalás, kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem, környezetet károsító bűncselekmények,
szervezett bűnözés és a terrorizmus finanszírozása. Emellett létezik egy generálklauzula, egy általános rendelkezés, amely kiterjeszti a pénzmosással kapcsolatos büntetőjogi rendelkezések hatályát bármely olyan legalább hat hónap szabadságvesztéssel
büntetendő bűncselekményre, melyből gazdasági haszon származott. Ez utóbbi rendelkezés következtében az alapbűncselekmények listája nem taxatív, mert minden
olyan bűncselekmény alapcselekménynek minősül, amely profitot eredményez, még
akkor is, ha kisebb vagy közepes tárgyi súlyú (mivel kiterjed a csupán néhány hónapos
börtönbüntetéssel büntetendő vétségekre is).
IV) Figyelemre méltó, hogy az adóbűncselekményeket a törvény kifejezetten alapbűncselekményként nevesíti, és az utóbbi években a görög pénzügyi válság kitörése
után is nagyon gyakran képezte az alapját a pénzmosás miatt indított büntetőeljárásoknak. Jelentős problémát okoz azonban az alapbűncselekmény elkövetője legális
és illegális eredetű vagyonának elkülönítése, különösen olyan adóbűncselekmények
tekintetében, amelyek nem új vagyoni eszközök jogellenes megszerzésével vagy elsikkasztásával valósulnak meg, hanem jogszerűen megszerzett vagyontárgyakhoz kapcsolódnak, és a kiadások elkerülésére irányulnak, így például a jövedelemadó-kijátszás vagy az állammal szembeni fizetési kötelezettség elmulasztása.
V) A 4555/2018. sz. törvény 3. § 1. bekezdése szerint a vagyon fogalma magában
foglal minden eszközt, akár testi vagy nem testi tárgy, ingó vagy ingatlan, materiális
vagy immateriális, valamint azokat a nyomtatott, elektronikus vagy digitális dokumentumokat, illetve adatokat, amelyek az említett vagyontárgyak tulajdonjogát, vagy
az ezekre vonatkozó más jogosultságot igazolják. Ezen túlmenően a 4557/2018. sz.
törvény 40. § 1. bekezdése szerint a pénzmosás elkövetési tárgyát és egyben elkobzás tárgyát képezheti minden olyan vagyoni eszköz, amely egy alapbűncselekményből
ered, vagy közvetlenül vagy közvetve az ilyen bűncselekményből származó bevételből
származik.
VI) A pénzmosási cselekmények fogalmát illetően a görög jogalkotó minden olyan
elkövetési magatartást bűncselekménynek nyilvánított, amelyek a FATF (Financial
Action Task Force) ajánlásaiban és a vonatkozó ENSZ- és Európa-tanácsi egyezményekben szerepelnek, ideértve olyan cselekményeket is, amelyek kriminalizálása nem
kötelező, hanem a vonatkozó nemzetközi dokumentumok szerint a jogalkotó diszkrecionális jogkörébe tartozik.7 Így bűncselekménynek minősül nem csupán a pénzmosás
első két típusa, az úgynevezett valódi pénzmosás, vagyis az illegális eredetű vagyon
átalakítása vagy átadása, valamint a vagyon eltitkolása vagy elleplezése, hanem a harmadik típusú – az úgynevezett nem valódi – pénzmosás is, vagyis az illegális eredetű
vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata. Ugyanakkor a jogalkotó kriminalizálta az úgynevezett saját pénz mosását is, vagyis azokat az eseteket, amikor a pénz-

7
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Lásd a 4557/2018. sz. törvény 2. § (2) bekezdését.

mosási magatartást megvalósító személy egyben az alapbűncselekmény elkövetője is.
A 4557/2018. sz. törvény rendelkezései szerint az alapbűncselekményért való büntetőjogi felelősség nem zárja ki a pénzmosás elkövetőinek büntethetőségét, amennyiben
az adott pénzmosási cselekmény tárgyi oldalának elemei különböznek az alapbűncselekmény tárgyi oldalától.8
VII) A fenti széles körű kriminalizáció, különösen a nem valódi pénzmosás és a
saját pénz mosásának bűncselekménnyé nyilvánítása nagyon hatékony eszköz az
ügyészség kezében az alábbiak miatt: A harmadik típusú pénzmosás, amely az illegális eredetű vagyon birtoklását vagy használatát jelenti, ún. tartós bűncselekmény. Az
idő alatt, amíg az alapbűncselekmény elkövetője birtokolja az eredeti illegális vagyont
vagy olyan vagyoni eszközöket, amelyeket az eredeti eszközök átalakításával szerzett,
egy másik bűncselekményt is – nevezetesen a pénzmosást – folyamatosan megvalósít,
amelynek elévülési ideje mindaddig nem kezdődik el, amíg a vagyoni eszközt az elkövető birtokolja. Ennek alapján a büntetőügyekben eljáró hatóságok büntetőeljárást indíthatnak az elkövető ellen még akkor is, ha az alapbűncselekmény elévült.9 Ez történt
számos korrupciós ügyben Görögországban az elmúlt 15 évben.10 Az 1990-es évek
végén vagy a 2000-es évek elején a korrupciós bűncselekményekre elsősorban a bírák
és a politikai tisztviselők megvesztegetése volt jellemző, amikor a passzív vesztegetés
Görögországban csak vétségnek minősült, amelynek elévülési ideje 5 év volt. Amikor
a bűncselekmények napvilágra kerültek, a törvényes elévülési idő lejárt, és ezért a
büntetőeljárás már nem volt megindítható. E probléma leküzdése érdekében a görög
hatóságok széles körben alkalmazzák a pénzmosásra vonatkozó említett rendelkezéseket, ami alapján súlyos börtönbüntetésekkel végződő büntetőeljárásokat indítottak. Az
egyik ilyen közismert eljárás a korábbi görög védelmi miniszter, Akis Tsoxatzopoulos
büntetőügye volt, akivel szemben nem vesztegetés miatt, hanem az általa kapott kenőpénz tisztára mosása miatt szabott ki hosszú börtönbüntetést a bíróság.
VIII) Minden pénzmosási bűncselekmény esetében a 4557/2018. sz. törvény előírja, hogy az elkövető tudatában legyen a dolog bűnös eredetének és/vagy azzal a céllal járjon el, hogy elrejtse, álcázza vagy hamis igazolást nyújtson a származásának,

8
   Lásd a 4557/2018. sz. törvény 39. § (2) bekezdését: „Az alapbűncselekményért való büntetőjogi felelősség
nem zárja ki az érintett bűncselekmények elkövetőinek (fő és bűnözői) büntetését az a), b) és c) pontban említett bűncselekményekért, (ML bűncselekmények alapvető és súlyosbodó formái), ha az ML cselekmények aktus reus elemei
különböznek az alapbűncselekményétől.
9
A 4547/2018. törvény 39. § (3) bekezdésének második albekezdése szerint a bűncselekmény büntethetőségének
megszüntetése (vagyis a vádemelésre vonatkozó törvényes elévülési idő lejárta miatt) nem érinti az bűncselekmények
büntethetőségét a bűncselekményhez kapcsolódóan e alapbűncselekményből származó bevétel.
10
Lásd az indikatív módon Areios Pagos (Görögország Legfelsőbb Polgári és Büntetőbírósága) határozatát.
924/2009, Határozat a Tanácsban. 1925/2010. Sz. 1149/2017.
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vagy segítséget nyújtson bármely, az alapbűncselekményben részt vevő személynek.11
Ebből a szempontból nincs mód bármilyen típusú pénzmosás gondatlanságból való
elkövetésére. A 4557/2018. sz. törvény elfogadásáig különleges jogi rendelkezés létezett [a 3691/2008. törvény 2. cikk (5) bekezdése], amely előírta, hogy az elkövető
szándéka a cselekmény elkövetésének általános tényszerű körülményeiből vonható le.
A 4557/2018. sz. törvény már nem tartalmaz semmilyen hasonló rendelkezést.
IX) A pénzmosás bűncselekmény elkövetése és elítélése nem függ a korábbi büntetőeljárástól, az alapbűncselekmény miatti elítélésről nem is beszélve.12 A görög ítélkezési gyakorlat szerint azonban az alapbűncselekményt a fő elemeihez viszonyítva kell
azonosítani. A puszta gyanú az alapbűncselekmény elkövetéséről és az elkövetőkről
nem elegendő. Az alapbűncselekmény azonosságát,13 az elfogadás idejét és elkövetőit
megfelelően meg kell határozni. Az, hogy a vádlott pusztán képtelen arra, hogy egy
meghatározott pénzösszeg birtoklását jogszerűen igazolja, nem tekinthető elegendő
bizonyítéknak az összeg büntetőjogi eredetének megállapításához és a vádlott felelősségének a pénzmosás bűncselekményében való megállapításhoz
X) A pénzmosás miatti büntetőeljárás lefolytatása akkor is lehetséges, ha a törvénytelen vagyontárgyat előidéző bűncselekményeket külföldön követték el, és Görögországnak nincs joghatósága az ügyben. Szükséges azonban, hogy e tevékenységek a
külföldi ország joga szerint büntetendők legyenek, és hogy alapbűncselekménynek
minősüljenek, ha görög területen követték el őket.14
11
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 4. pontját: „E törvény alkalmazásában az »alapbűncselekményként« a következő
bűncselekményeket értjük: a) bűnszervezetben való részvétel, amint azt a 2. cikk (1) bekezdése meghatározza; 187
GPC; b) a terrorista tevékenységek és a terrorizmus finanszírozása, amint azt az 5. cikk 187A GPC; c) a köztisztviselők
passzív és aktív megvesztegetése, amint azt az 1. cikk (2) bekezdése határozza meg. 235 és 236 GPC; d) befolyásoló
kereskedelem és passzív és aktív vesztegetés a magánszektorban, az Art. 237A és 237B GPC; e) a politikai tisztviselők
és a bírák passzív és aktív megvesztegetése, amint azt az 1. cikk (2) bekezdése határoz meg 159, 159A és 237 GPC;
f) az emberkereskedelem, amint azt az a. 323A GPC; g. 386A GPC; h) szexuális kizsákmányolás, amint azt az 1. cikk
(2) bekezdése határoz meg; 351 GPC; i) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; A 4139/2012. törvény [Kábítószerkereskedelem] 20–23. j) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; A 2168/1993. törvény [fegyverekkel, lőszerekkel,
robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények stb.] 15. és 17. cikke (Kormányzati Közlöny Α 147); ja) az 5.
cikkben előírt bűncselekmények; 53., 54., 55., 61. és 63. sz. törvény (»A régiségek és a kulturális örökség általános
védelme«) (A kormány közlönye 153); jb) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; Az 181/1974. sz. Elnöki rendelet
(»ionizált sugárzás elleni védelem«) 8. §-ának (1) és (3) bekezdése; jc) az 5. cikkben előírt bűncselekmények; 29 § 5–8.
A 4251/2014. sz. törvény (»Bevándorlási és társadalmi integrációs kódex«) 30. cikke (Kormányzati Közlöny Α 80); jd)
a harmadik, negyedik és hatodik cikkben előírt bűncselekmények; a 2803/2000/EK törvény [az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelme] című közleménye (A kormány 48. szám); je) az 5. cikkben előírt bűncselekmények;
A 4443/2016. sz. törvény (bennfentes kereskedelem és tőkepiaci manipulációs bűncselekmények) 28–31. jf) az (a) cikk
szerinti adócsalás bűncselekményei; A 4174/2013. sz. törvény (A. 170. kiadás) 66. cikke, az 5. cikk bb. A 2960/2001
törvény 155–157. Cikke (kormányzati közlöny A 265), cc. Az 1882/1990. sz. törvény (a kormányzati közlöny A 43)
25. § (1) bekezdésének a) pontja kivételével és a pénzbírságok vagy a bíróságok, illetve az adminisztratív és egyéb
hatóságok által kiszabott pénzbírságok vagy pénzbírságok miatt nem fizetett adósságok kifizetése; az 5. cikkben előírt
Az 1650/1986. sz. törvény 28. § (3) bekezdése, a jh) bármely más bűncselekmény, amelyet legalább hat hónapig
szabadságvesztéssel büntetnek, és bármilyen gazdasági hasznot hozott létre.”
12
A 4557/2018. sz. törvény 39. § 2. bekezdése: „A pénzmosás elleni büntetőeljárás és büntetőítélet nem követeli
meg a bűncselekmény elkövetését vagy az elkövető bűncselekményét az alapbűncselekmény miatt.”
13
Lásd az indikatív módon Areios Pagos (Görögország Legfelsőbb Polgári és Büntetőbírósága) határozatát.
2035/2009.
14
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 2. § (3) bekezdését: „A pénzmosás akkor is megvalósul, ha az olyan tevékenységeket,
amelyek a pénzmosás tárgyát képezték, egy másik ország területén követték el, feltéve, hogy ezek a tevékenységek alapbűncselekménynek minősülnek, ha Görögországban követik el és büntetendőnek minősülnek más ország törvényei szerint.”
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XI) Az ML-bűncselekmények a rendkívül súlyos büntetések hatálya alá tartoznak.
Az elkövetők alapesetben 5–10 év közötti börtönbüntetéssel és 20 000 eurótól 1 millió euróig terjedő pénzbüntetéssel büntetendők. Továbbá, a jelenlegi törvény szerint
súlyosító körülménynek minősül, amely 20 évig terjedő szabadságvesztéshez és 1,5
millió euró vagy 2 millió euró összegű pénzbüntetéshez vezet, ha a) az ML törvényt
valamely olyan jogi személy tisztviselője hajtja végre, amely a megelőző AML-intézkedések végrehajtására köteles (pl. bankok, biztosítótársaságok stb.), b) az alapbűncselekmény vesztegetés bűncselekménye; c) üzletszerűen, rendszeresen vagy vis�szaesőként követik el, vagy d) a bűncselekmény elkövetője bűnöző vagy terrorista
szervezet vagy csoport nevében vagy javára jár el.15
XII) A pénzmosás cselekményei olyan bűncselekményeknek minősülnek, amelyek legfeljebb öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendőek a) ha az alapbűncselekmény szintén szabálysértés, és az előállított tiltott vagyontárgy nem haladja
meg a 15 000 eurót, vagy b) ha az alapbűncselekmény szabálysértés, és a pénzmosás-bűncselekményt az alapbűncselekmény elkövetője, vérrokona vagy házasság
révén rokona követi el. A b) pontban említett utóbbi esetben az enyhébb büntetésre
vonatkozó rendelkezés nem alkalmazandó, ha az alapbűncselekmény vesztegetés,
vagy az elkövető ML tevékenységet folytat szakmai vagy szokásos módon, vagy
recidivista vagy büntetőjogi vagy terrorista szervezet vagy csoport nevében vagy
javára cselekszik. Ha az elkövetett bűncselekmény elkövetőjét elítélték e bűncselekmény miatt, akkor a büntetőjogi szankció, amelyet a fenti b) pontban említett
személyek bármelyikénél elkövethet, ugyanazon alapbűncselekményből származó

15
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 39. § (1) bekezdését: „a) A pénzmosási cselekményeket [lásd a 4557/2018. sz.
törvény 2. cikk (2) bekezdését, 6. lábjegyzet] elkövető személyek 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel és 20
000–1 000 000 eurós pénzbüntetéssel büntetendő. b) A fenti a) pontban említett bűncselekmény elkövetőjét 5–20
éves börtönbüntetéssel és 30 000–1 500 000 eurós pénzbüntetéssel büntetendő, ha jogi személy alkalmazottjaként jár
el, vagy ha az alapbűncselekmény a 4. cikk c), d) és e) pontja szerinti bűncselekmény (aktív és passzív vesztegetési
bűncselekmények), még akkor is, ha ezek a bűncselekmények vétségek (azaz legfeljebb 5 éves szabadságvesztéssel
büntetendő). c) A fenti a) pontban említett bűncselekmény elkövetőjét 10–20 éves börtönbüntetéssel és 50 000 és 2
000.000 eurós pénzbeli büntetéssel büntetik, ha foglalkozással vagy szokással vagy szokásos tevékenységgel foglalkozik, visszaeső vagy bűnöző vagy terrorista szervezet vagy bűnözői szervezet nevében, javára, követi el. d) A kötelezett
jogi személy vagy bármely más, a gyanús ügylet bejelentésére kötelezett személy 2 év büntetéssel büntetendő, ha
szándékosan nem jelentette be az illetékes hatóságoknak a gyanús vagy szokatlan tranzakciókat vagy tevékenységeket, vagy hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltat, megsértve a vonatkozó jogi, közigazgatási vagy szabályozási
rendelkezéseket és szabályokat, feltéve, hogy a cselekménye nem büntethető súlyosabb büntetőjogi szankciókkal. e)
Az alapbűncselekményért való büntetőjogi felelősség nem zárja ki a bűncselekmények elkövetőinek büntetését a fenti
a), b) és c) pontban említett bűncselekményekért, ha a pénzmosás bűncselekményének aktus reus elemei eltérnek az
alapbűncselekmény elemeitől. f) Ha az alapbűncselekmény büntetése 5 évig terjedő szabadságvesztés, az elkövető 1–5
éves börtönbüntetéssel és 10 000–500 000 eurós pénzbüntetéssel büntetendő. Ugyanez a szankció vonatkozik minden
olyan pénzmosási bűncselekmény elkövetőjére, aki nem az alapcselekmény elkövetője, ha az alapbűncselekmény elkövetőjének vérrokona, házasságon alapuló másodfokú rokona, házastársa, örökbefogadó szülője vagy gyermeke. g)
Ha az alap űncselekmény elkövetőjét elítélték e bűncselekmény miatt, akkor a büntetőjogi szankció, amelyet az f) pont
második mondatában említett harmadik személyre róhat, a keletkezett illegális bevételek tisztítására ugyanezen alapbűncselekmény esetén nem haladhatja meg az előzetes bűncselekmény elkövetéséért kiszabott büntetést. h) Az f) és g)
pont rendelkezései nem vonatkoznak a fenti c) pont körülményeire és a fenti b) pontban említett alapbűncselekményekre. i) Ha az alapbűncselekményre irányadó szankció legfeljebb 5 éves szabadságvesztés, és az illegális bevétel nem
haladja meg a 15 000 eurót, a pénzmosás büntetése legfeljebb 2 éves szabadságvesztés. Ha a fenti c) pontban említett
körülmények az alapbűncselekmény elkövetőjére vagy egy harmadik személyre vonatkoznak, a pénzmosás büntetése
2–5 éves szabadságvesztés és 30 000 és 500 000 euró közötti pénzbüntetés.
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illegális bevételek tisztítására nem haladhatja meg az alapbűncselekmény elkövetéséért kiszabott büntetést.16
XIII) Az alapbűncselekmények közvetlen és közvetett jövedelme, valamint a pénzmosás bűncselekményekből származó bevétel kötelező elkobzás alá esik. A 4557/2018.
sz. törvény 46. § (1) bekezdése szerint „alapbűncselekményből […] vagy pénzmosás
bűncselekményből […] keletkezett vagy közvetlenül vagy közvetve az ilyen bűncselekményekből származó bevételből származó eszközök, vagy azok az eszközök, amelyeket felhasználtak vagy fognak használni ezeket a bűncselekmények elkövetésére
használják fel, és ha nincs jogi oka annak, hogy a tulajdonosokat visszaküldjék, […]
kötelezően elkobozzák a bíróság ítélete alapján”. Az értékalapú elkobzást,17 a harmadik féltől származó elkobzást,18 a nem elítélésen alapuló elkobzást19 és a kiterjesztett
elkobzást20 is tartalmazzák. Az utóbbiak kivetésére a görög jogalkotó polgári eljárást
választott, és ezért az érintett elkobzási intézkedést „kártérítésnek” minősíti, amelyet a
görög államnak a polgári bíróságok előtt indított perben kell igényelnie.
XIV) A tiltott bevételek elkobzása érdekében, ami csak a büntetőeljárás későbbi
szakaszaiban történhet, a 4558/2018. sz. törvény rendelkezik az eszközök befagyasz-

Lásd a 4557/2018. sz. törvény 39. § (1) bekezdésének f), g), h) és j) pontját.
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 40. § (2) bekezdését: „Amennyiben az alapbűncselekmény vagy az ML-bűncselekmény által generált eszközök vagy bevételek már nem léteznek, vagy nem kerültek megállapításra, vagy nem
lehet lefoglalni, az említett eszközök értékével megegyező összeget az elítélő határozat meghozatalának időpontjában
lefoglalják és elkobozzák. Értéküket a bíróság határozza meg. A bíróság pénzbeli büntetést is kiszabhat az említett
eszközök vagy bevételek értékére, ha úgy véli, hogy nincsenek további vagyonátadók, amelyeket el kell kobozniuk,
vagy a meglévő eszközök nem felelnek meg az említett eszközök vagy bevételek értékének.”
18
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 40. § (1) bekezdésének 3. pontját: „Az elkobzást akkor is lehet alkalmazni, ha az
eszközök harmadik személyhez tartoznak, feltéve, hogy az ilyen személy tudatában volt az 2. cikkben említett bűncselekménynek [ML jogsértés] vagy az alapbűncselekmény elkövetésének tényével a megszerzésük idején”.
19
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 40. § (3) bekezdésének első albekezdését: „Az elkobzást akkor is el kell rendelni,
ha az elkövető halála miatt nem indítottak büntetőeljárást, vagy ha a kezdeményezett büntetőeljárást megszüntették.
Ezekben az esetekben az elkobzást az illetékes igazságügyi tanács határozata, vagy a vádemelés megszüntetéséről vagy
a vádemelés elutasításáról szóló bírósági határozattal kell elfogadni. Ha nem indítottak büntetőeljárást, az elkobzást
a jogsértő bíróság bírói tanácsának határozata alapján kell elrendelni. A görög büntetőeljárási törvény 492. és 504.
§-ának (3) bekezdése szintén hasonlóan alkalmazandó ebben az ügyben.”
20
Lásd a 4557/2018. sz. törvény 41. cikkét: „(1) Az állam az Állami Jogi Tanács jelentését vagy véleményét követően az érintett polgári bíróságok előtt bármely olyan vagyont igényelhet, amelyet olyan személy szerzett meg,
akit a 3. pontban említett bűncselekmény miatt legalább 3 éves szabadságvesztésre ítéltek, még akkor is, ha az utóbbi
bűncselekmény miatt az elkövető halála miatt nem indítottak büntetőeljárást, vagy, ha az utóbbi bűncselekmény büntethetősége megszűnt. (2) Az (1) bekezdést a következő bűncselekményekre kell alkalmazni, feltéve, hogy közvetlenül vagy közvetve gazdasági előnyhöz vezethetnek: a) a 4557/2018. sz. törvény 4. cikkének a)–i) pontjában előírt
bűncselekmények; b) a GPC 207–208a. cikkben előírt bűncselekmények [valuták hamisítása és a hamis pénznemek
forgalmazása], c) a GPC 216 [hamisítás], 372 [lopás], 374–375 [súlyosbított lopás és károsítás] és 394 cikkeiben [ellopott áruk elfogadása] szereplő bűncselekmények, amennyiben a készpénztől eltérő fizetési eszközökre vonatkoznak.
d) a GPC 348A–348C. cikk [gyermekpornográfia, gyermekek szexuális célokra való vonzása stb.], 349. cikk (1) és (2)
bekezdés [kerítés] szerinti bűncselekmények; a GPC 292b. cikk 2–3. bekezdés [A telefonos kommunikáció biztonsága
elleni bűncselekmények] és a 381A. cikk [elektronikus adatok megsértése] bűncselekmények”. Ha az 1. §-ban említett
vagyontárgyat harmadik személynek adták át, az elítélt bűncselekményt a követelés meghallgatásának időpontjában
annak értékével megegyező összegű felelősség terheli. A fenti követelés a harmadik fél ellen is benyújtható, aki a
vagyontárgyat felmentő okból szerezte be, ha a megszerzés időpontjában az elítélt házastársa vagy vérrokona volt [b],
valamint bármely harmadik fél ellen, aki a fenti bűncselekmény miatt büntetőeljárás megindítása után szerezte meg az
ingatlant, ha a megszerzés időpontjában az érintett személyek tudatában voltak az elkövetővel szembeni bünteőeljárás
tényével. A harmadik személy és az elítélt elkövető egyetemlegesen felelős.
16
17
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tására vonatkozó intézkedésekről is.21 Az eszközfagyasztás még a görög Pénzmosás
és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: FIU) által végzett információgyűjtés legkorábbi szakaszában is történhet. A FIU vezetője megbízás megadásával
befagyaszthatja az eszközöket. Ha egy rendes vizsgálatot (pénzmosás bűncselekmény
vagy alapbűncselekmény miatt) nyomozó bíró végez, akkor az ügyészséggel egyetértésben fagyasztási eljárást bocsáthat ki annak érdekében, hogy biztosítsa az olyan
eszközöket, amelyek a vizsgált bűncselekményből származó bevételek lehetnek, vagy
később használható egy értékalapú elkobzáshoz. Az érdekelt fél fellebbezhet a végzés
ellen az illetékes bírósághoz. A FIU vezetője és a nyomozó bíró befagyaszthatja az ös�szes vagyontárgyat (bankszámlák, bankbetétek, kötvények, befektetett pénz, ingatlan
stb.), valamint megtilthatja az eszközök felszámolását vagy állapotváltozását.
XV) Végül, figyelembe véve, hogy a görög jogrendszer nem ismeri a jogi személyek büntetőjogi felelősségét, a 4557/2018. sz. törvény adminisztratív szankciók kiszabását teszi lehetővé jogi személyekkel vagy szervezetekkel szemben, amennyiben
a pénzmosást vagy az alapcselekményt a jogi személy javára vagy nevében eljárva
olyan természetes személy követte el, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt
be, vagy a jogi személy képviseletére jogosult vagy a nevében döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, vagy a jogi személy felett ellenőrzést gyakorol.22 Az adminisztratív
szankciók akkor is alkalmazhatók, ha a fent említett természetes személyek által gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya lehetővé tette, hogy a felügyeletük alatt álló
természetes személy a pénzmosást vagy az alapcselekményt a a jogi személy javára
vagy nevében eljárva elkövesse.23 Az adminisztratív szankciók magukban foglalják
az adminisztratív bírságokat; az engedély ideiglenes vagy végleges felfüggesztése a
jogi személy vagy jogalany üzleti tevékenységeinek működtetéséhez; átmeneti tilalom bizonyos tevékenységek gyakorlására, fióktelepek létrehozása vagy az alaptőke
növelése; valamint a közszféra vagy a közjogi jogalanyok közfinanszírozásból, támogatásokból vagy reklámokból történő ideiglenes vagy végleges kizárása.24 Az említett
szankciók kumulatív vagy diszponzív kivetését, valamint azok szigorúságát a bűncselekmény súlyossága és időtartama, a jogi személy vagy jogalany felelősségének mértéke, a jogi személy vagy jogalany pénzügyi helyzete és a jogsértés mértéke alapján
kell meghatározni.25
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Magyarország
A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM MAGYARORSZÁGON
Dr. Jacsó Judit * – Dr. Udvarhelyi Bence**

1. Bevezető gondolatok
A pénzmosás elleni küzdelem fontos szerepet játszik az Európai Unió (a továbbiakban:
EU) pénzügyi érdekeinek védelme terén, mivel az uniós költségvetést ez a bűncselekmény is negatívan érintheti. Ennek megfelelően a 2017/1371 irányelv (a továbbiakban:
PIF irányelv) is az EU pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekmények körébe sorolja a
pénzmosást.1 Az Európai Unió azonban már korábban is fellépett a pénzmosással szemben és számos egyéb jogi aktust fogadott el e deliktum tárgyában. Az uniós jogalkotó
ugyanis felismerte, hogy a pénzmosás veszélyeztetheti a belső piac működését, hiszen
az összehangolt, uniós szintű fellépés hiányában a tagállamok a pénzügyi rendszerük
védelme érdekében olyan intézkedéseket fogadnának el, amelyek nem állnának összhangban az egységes piaccal.2
Az uniós tagságunkból fakadó jogharmonizációs kötelezettség miatt Magyarországnak is biztosítani kell a pénzmosás elleni, büntetőjogi és azon kívüli eszközökkel
történő fellépést. Jelen tanulmány célja a pénzmosás elleni küzdelem magyarországi
szabályozásának bemutatása. Ennek során arra a kérdésre keressük a választ, hogy a
magyar büntetőjog összhangban áll-e a vonatkozó uniós rendelkezésekkel, elsősorban
a 2018-ban elfogadott új büntetőjogi pénzmosás elleni irányelvvel.

2. Pénzmosás elleni küzdelem az Európai Unióban
A pénzmosás elleni küzdelem magyar szabályozásának bemutatását megelőzően szükséges röviden utalni a bűncselekmény elleni fellépés uniós szintű eredményeire, mivel
Magyarországot az uniós normákkal kapcsolatosan implementációs kötelezettség terheli. Az Európai Unió keretei között, a pénzmosás elleni küzdelem tárgyában elfogadott jogi aktusokat két csoportra lehet osztani. Egyrészt beszélhetünk az öt pénzmo-

*

Habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (a továbbiakban: PIF irányelv) 4. cikk.
2
Lásd: Jacsó 2004, 143–144; Jacsó 2005, 99; Udvarhelyi 2013a, 458.
**
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sás elleni irányelvről,3 amelyek a bűncselekmény elleni fellépés büntetőjogon kívüli,
preventív eszközrendszerét szabályozzák, és elsődleges céljuk az ügyfél-átvilágítási
és bejelentési kötelezettség előírása révén annak megakadályozása, hogy a pénzügyi
szektort pénzmosás céljára felhasználják.4 Másrészt megkülönböztethetjük a pénzmosás elleni büntetőjogi irányelvet,5 amely a deliktum elleni fellépés represszív eszközeit
szabályozza és a bűncselekményi tényállások és szankciók vonatkozásában állapít meg
minimumszabályokat.6 Ezenfelül, ahogy korábban is említettük, a PIF irányelv szintén
tartalmaz szabályokat a pénzmosással kapcsolatban.
Jelen tanulmány keretében kizárólag a 2018. évi (EU) 2018/1673 büntetőjogi irányelvet kívánjuk részletesen elemezni.7 Az irányelv preambuluma hangsúlyozza, hogy a
pénzmosás, illetve a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás és szervezett bűnözés
jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását,
stabilitását és hírnevét, valamint veszélyt jelent az Európai Unió belső piacára és belső
biztonságára nézve. Ennek megfelelően a pénzmosás elleni preventív irányelvek kiegészítése és megerősítése érdekében az irányelv célja a pénzmosás elleni büntetőjogi
eszközökkel történő küzdelem megteremtése, valamint az illetékes hatóságok közötti
hatékonyabb és gyorsabb, határokon átnyúló együttműködés lehetővé tétele.8
Az irányelv elsőként meghatározza a pénzmosás bűncselekményi fogalmát, valamint az alapcselekmények körét. Az utóbbival kapcsolatban érdemes rögzíteni, hogy
a korábbi és a jelenleg hatályos preventív jellegű irányelvekhez képest a büntetőjogi
irányelv az alapcselekményi katalógust jelentősen kibővítette.9
A hatályos preventív pénzmosási irányelvek értelmében a terrorista bűncselekmények, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a bűnszervezetek tevékenységei,
az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő, legalább súlyosnak minősülő csalások, a
korrupciós bűncselekmények, valamint az egy évnél hosszabb szabadságvesztéssel
vagy szabadságelvonással büntetendő bűncselekmények – többek között a közvetlen
és közvetett adózáshoz kapcsolódó és a tagállamok nemzeti jogában meghatározott

3
A Tanács 1991. június 10-i 91/308/EGK irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 4-i 2001/97/EK irányelve a Tanács a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásáról szóló 91/308/EGK irányelvének módosításáról; az Európai
Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint
terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2015. május
20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről; az Európai
Parlament és a Tanács 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és
a 2013/36/EU irányelv módosításáról.
4
Bővebben lásd: Bausch–Voller 2014, 6–9; Bülte 2010 94–99; Gál 2004, 42–45; Jacsó 2004 142–157; Jacsó 2005,
98–122; Jacsó 2009, 221–228; Jacsó–Udvarhelyi 2017a, 8–24; Langlois 2013, 96–98; Met-Domestici 2016, 170–179;
Udvarhelyi 2013a, 456–464, 467–469.
5
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1673 irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről.
6
2018/1673 irányelv 1. cikk (1) bekezdés.
7
Lásd az új büntetőjogi irányelvről: Schröder-Blaue 2019, 161–168.
8
2018/1673 irányelv (1) preambulumbekezdés. Lásd: Jacsó 2017, 128–129; Jacsó–Udvarhelyi 2017b, 40.
9
Lásd: Jacsó 2017, 130; Jacsó–Udvarhelyi 2017b, 43–44.
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adóbűncselekmények – tartoznak az előcselekmények körébe.10 Ezzel szemben a büntetőjogi irányelv több mint húsz bűncselekményt sorol fel taxatíve, amelyből származó
vagyon tekintetében a tagállamoknak büntetendővé kell nyilvánítaniuk a pénzmosást:
– bűnszervezetben való részvétel és védelmi pénz szedése;
– terrorizmus;
– emberkereskedelem és migránsok csempészése;
– szexuális kizsákmányolás;
– kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
– tiltott fegyverkereskedelem;
– lopott és egyéb javak tiltott kereskedelme;
– korrupció;
– csalás;
– pénzhamisítás;
– iparjogvédelmi jogok megsértése és termékhamisítás;
– környezettel kapcsolatos bűncselekmények;
– szándékos emberölés, súlyos testi sértés;
– emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;
– rablás vagy lopás;
– csempészés;
– a közvetlen és a közvetett adózáshoz kapcsolódó bűncselekmények a nemzeti jogban meghatározottak szerint;
– zsarolás;
– hamisítás;
– kalózkodás;
– bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció;
– számítástechnikai bűnözés.11
Az irányelv az egyes bűncselekményeket – ahol releváns – a vonatkozó uniós jogi
aktusra utalással határozza meg. A többi bűncselekmény vonatkozásában a tagállamok szabadon eldönthetik, hogy milyen módon határozzák meg az egyes kategóriákba tartozó deliktumok körét.12 Generális szabályként azonban – a preventív irányelv
meghatározásával összhangban – meghatározásra kerül, hogy minden olyan további
bűncselekményt a pénzmosás alapcselekményének kell tekinteni, amely esetében a
büntetési tétel felső határa egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, illetve azon tagállamok tekintetében, amelyek jogrendszere a bűncselekményekre minimum büntetési tételt ír elő, a büntetési tétel alsó
határa hat hónapot meghaladó tartamú szabadságvesztés vagy szabadságelvonással
járó intézkedés.13
Fontos megjegyezni továbbá, hogy az irányelv rendelkezései nem vonatkoznak az
Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő különleges szabályok hatálya alá tartozó bűn-

2015/849 irányelv 3. cikk 4. pont; 2018/843 irányelv 1. cikk 2. pont.
2018/1673 irányelv 2. cikk 1. pont.
12
2018/1673 irányelv (5) preambulumbekezdés.
13
2018/1673 irányelv 2. cikk 1. pont.
10
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cselekményekből származó vagyonra. Ezekre a deliktumokra a PIF irányelv rendelkezései irányadóak.14 Utalnunk kell azonban arra, hogy a PIF irányelv a pénzmosás
definíciója kapcsán még a preventív jellegű hatályos (EU) 2015/849 irányelvre (a továbbiakban: IV. pénzmosás elleni irányelv) hivatkozik.
Az irányelv a pénzmosási bűncselekmények fogalmát a korábbi irányelvekhez hasonló módon határozza meg. Eszerint a tagállamoknak a következő szándékosan elkövetett magatartásokat kell pénzmosásként bűncselekménnyé nyilvánítaniuk:
a) A vagyon15 átalakítása vagy átruházása annak tudatában, hogy az büntetendő
cselekményből származik, a vagyon jogellenes eredetének eltitkolása vagy leplezése
céljából, vagy az ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő személy részére a tettéhez fűződő jogkövetkezmények elkerüléséhez való segítségnyújtás céljából.
b) A vagyon valódi jellegének, forrásának, helyének, rendelkezésre állásának, mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjogának eltitkolása vagy leplezése
annak tudatában, hogy az büntetendő cselekményből származik.
c) A vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata a szerzés időpontjában annak
tudatában, hogy az büntetendő cselekményből származik.16
Ahogy láthatjuk, az uniós jogalkotó a fent említett elkövetési magatartásokat akkor
rendeli büntetni, hogyha azokat szándékosan és abban a tudatban követik el, hogy a
vagyon büntetendő cselekményből származik. Ennek megállapításánál mindig az adott
ügy egyedi körülményeiből kell kiindulni, ami során vizsgálni kell például azt, hogy
a vagyon értéke aránytalan-e a vádlott jogszerű jövedelméhez képest, vagy hogy a
büntetendő cselekményre és a vagyonszerzésre azonos időszakon belül került-e sor.
A szándékra és a tudomásra objektív ténybeli körülményekből lehet következtetni.17
A szándékos pénzmosás büntetendővé nyilvánítása mellett ugyanakkor az irányelv
lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagállamok a pénzmosást akkor is büntetni rendelhessék, ha az elkövető gyanította vagy tudnia kellett volna, hogy a vagyon büntetendő
cselekményből származik.18 Ezzel kapcsolatban a preambulum is hangsúlyozza, hogy
az irányelv kizárólag minimumszabályokat határoz meg, ami lehetőséget teremt a tagállamok számára, hogy szigorúbb szabályozást vezessenek be vagy tartsanak fenn. Ennek megfelelően tehát a tagállamok élhetnek a gondatlanságból elkövetett pénzmosás
büntetendővé nyilvánításának lehetőségével.19
Mivel az alapcselekmény pontos megállapítására vonatkozó követelmények rendkívül megnehezítik a határokon átnyúló pénzmosási ügyek elleni fellépést, az irányelv
az alapcselekmények bizonyítására vonatkozóan számos „könnyítő” szabályt tartal-

2018/1673 irányelv 1. cikk (2) bekezdés.
A 2018/1673 irányelv 2. cikk 2. pontja értelmében vagyon alatt kell érteni mindennemű vagyoni eszközt, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan, materiális vagy immateriális javakat, valamint bármilyen formájú
olyan jogi dokumentumot vagy okiratot – ideértve az elektronikust és digitálist is –, amely bizonyítja az ilyen vagyoni
eszközökhöz fűződő jogcímet vagy a bennük lévő érdekeltséget.
16
2018/1673 irányelv 3. cikk (1) bekezdés. Vö. 2015/849 irányelv 1. cikk (3) bekezdés.
17
2018/1673 irányelv (13) preambulumbekezdés.
18
2018/1673 irányelv 3. cikk (2) bekezdés.
19
2018/1673 irányelv (13) preambulumbekezdés.
14
15
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maz.20 Az irányelv értelmében a pénzmosás büntetendőségéhez nincs szükség az alapcselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre,
továbbá az alapcselekménnyel kapcsolatos összes tényállási elem és körülmény, különösen az elkövető személyazonosságának megállapítására. Az irányelv rögzíti továbbá
azt is, hogy a pénzmosás büntetendősége akkor is fennáll, amikor a vagyont létrehozó
büntetendő cselekmény más tagállam vagy harmadik ország területén valósult meg,
feltéve, hogy az adott magatartás belföldi megvalósulása esetén büntetendő cselekménynek minősülne. Bizonyos előcselekmények kivételével ugyanakkor a tagállamok
előírhatják a kettős inkrimináció követelményét, amely szerint az alapcselekménynek
mind az elkövetés helye szerinti, mind pedig a pénzmosás elkövetésének helye szerinti
tagállam joga szerint bűncselekménynek kell lennie.21
A korábbi preventív irányelvekkel ellentétben a büntetőjogi irányelv kötelezi a tagállamokat a saját jövedelem tisztára mosásának büntetendővé nyilvánítására is. Ebben
az esetben az alapcselekmény elkövetője a vagyon átalakítása, átruházása, valódi jellegének, forrásának, helyének, rendelkezésre állásának, mozgásának, a hozzá fűződő
jogoknak vagy tulajdonjogának eltitkolása vagy leplezése esetében pénzmosás miatt is
büntetendővé válik. Nem büntetendő viszont az alapcselekmény elkövetője a vagyon
puszta megszerzéséért, birtoklásáért vagy használatáért.22
A tagállamok büntetőjog-rendszerei közötti különbségek miatt az irányelv külön
utal a pénzmosáshoz nyújtott részesi magatartások (bűnsegély és felbujtás), valamint
a kísérlet büntetni rendelésére.23
Az irányelv részletes rendelkezéseket tartalmaz az alkalmazható szankciókra vonatkozóan is. Eszerint a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a pénzmosást
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal, a súlyos esetekben pedig legalább
négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel büntessék. Az irányelv biztosítja
továbbá a lehetőséget a tagállamoknak, hogy szükség esetén további szankciókat vagy
intézkedéseket alkalmazzanak.24 A tagállamoknak súlyosító körülménynek kell tekinteniük a bűnszervezetben történő elkövetést,25 illetve azt, ha az elkövető a IV. pénzmosás elleni irányelv hatálya alá tartozó szolgáltató,26 és a bűncselekményt szakmai
tevékenységének gyakorlása során követte el. Az irányelv továbbá a tagállamok mérlegelési jogkörébe utalja, hogy súlyosító körülménynek minősítsék azokat az eseteket,
amikor a pénzmosás tárgyát képező vagyon jelentős értékű, vagy ha a pénzmosás meghatározott alapcselekményhez kapcsolódik.27

Bővebben lásd: Jacsó 2017, 130–131; Jacsó–Udvarhelyi 2017b, 44–45.
2018/1673 irányelv 3. cikk (3)–(4) bekezdés
22
2018/1673 irányelv 3. cikk (5) bekezdés. Lásd: Jacsó–Udvarhelyi 2017b, 45.
23
2018/1673 irányelv 4. cikk.
24
2018/1673 irányelv 5. cikk.
25
A bűnszervezet alatt olyan, kettőnél több személyből álló, hosszabb időre létrejött szervezett csoportot kell érteni, amely összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy legalább négy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
szabadságelvonással járó intézkedéssel vagy annál szigorúbb szankcióval büntetendő bűncselekményeket kövessen el
közvetlen vagy közvetett pénzügyi vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében. Lásd: a Tanács 2008. október 24-i
2008/841/IB kerethatározata a szervezett bűnözés elleni küzdelemről 1. cikk (1) bekezdés.
26
Lásd: 2015/849 irányelv 2. cikk.
27
2018/1673 irányelv 6. cikk.
20
21
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A természetes személyek mellett az irányelv rendelkezik a jogi személyek felelősségéről is.28 A jogi személyekkel szemben kiszabható szankciók körébe sorolja az
irányelv a büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű pénzbeli szankciókat, az állami
kedvezményekből vagy támogatásokból való kizárást, a közfinanszírozásból – ideértve a közbeszerzési eljárásokat, támogatásokat és koncessziókat – való ideiglenes
vagy végleges kizárást, valamely üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes
vagy végleges eltiltást, a bírósági felügyelet alá helyezést, a bíróság által elrendelt
felszámolást és a bűncselekmény elkövetésére használt létesítmények ideiglenes vagy
végleges bezárását.29 Ezenkívül szabályozza az irányelv a bűncselekmény elkövetéséből vagy bűncselekményben való közreműködésből származó jövedelem, és az ilyen
bűncselekmények elkövetéséhez vagy az abban való közreműködéshez felhasznált vagy
felhasználni szándékozott eszközök elkobzását és befagyasztását,30 valamint a tagállamok joghatóságának megállapítására vonatkozó szabályokat is.31

3. A pénzmosás elleni küzdelem magyarországon
A nemzetközi követelményekhez hasonlóan Magyarország pénzmosás elleni politikája is két pilléren alapul. Ennek megfelelően különbséget tehetünk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) szabályozott büntetőjogi, represszív eszközök, valamint a külön jogszabályban található büntetőjogon kívüli,
preventív eszközök között.

3.1. A pénzmosás elleni büntetőjogi eszközök
Magyarországon a pénzmosás 1994 óta büntetendő.32 A korábbi Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: 1978-as Btk.) 33 módosításával párhuzamosan a jogalkotó egy
külön törvényt34 is elfogadott, amely a pénzügyi szektor tagjai számára írt elő meghatározott kötelezettségeket. A magyar jogalkotó ezzel eleget tett az Európai Unióhoz
való csatlakozás feltételeként előírt – különösen az I. pénzmosás elleni uniós irányelv
átültetésére irányuló – jogharmonizációs kötelezettségének. A pénzmosás az 1978-as
Btk.-ba iktatását követően a tényállást több alkalommal is módosították, annak ellenére, hogy a bűncselekménynek tényleges joggyakorlata nem alakult ki. A módosítások
indoka szinte minden esetben a nemzetközi és uniós elvárásoknak való minél szorosabb megfelelés volt.

2018/1673 irányelv 7. cikk.
2018/1673 irányelv 8. cikk.
30
2018/1673 irányelv 9. cikk.
31
2018/1673 irányelv 10. cikk.
32
1994. évi IX. törvény a büntető jogszabályok módosításáról.
33
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: 1978-as Btk.).
34
1994. évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról.
28
29
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A 2013. július 1-jén hatályba lépett a Btk. a pénzmosás bűncselekményét egy külön
fejezetben35 szabályozza, amely két deliktumot tartalmaz: a pénzmosást36 és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztását.37 A magyar jogalkotó szerint
a pénzmosás védett jogi tárgya egyrészt a szervezett bűnözés és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés, másrészt a legális gazdaság megfelelő működésébe vetett bizalom
és a pénzügyi intézmények és a gazdasági élet meghatározott szereplőinek védelme.38
A Btk. szabályait a korábbi törvénnyel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az
új büntetőkódex több helyen is módosította a korábbi kódex tényállását. Ezek egy része az alapcselekmények körét, a másik része pedig az elkövetési magatartásokat és a
bűncselekmény célzatát érintette.39 A módosítások többségét alapvetően a nemzetközi
kötelezettségeknek való megfelelés indokolta, illetve a magyar jogalkotó ezzel teljesítette a MONEYVAL elnevezésű nemzetközi szervezet 2010-ben elvégzett IV. körös
országértékelése keretében megfogalmazott ajánlásait.40

3.1.1. A pénzmosás alapcselekményei
Az új Büntető Törvénykönyv pénzmosás tényállását érintő változásai közül az egyik
legfontosabb az alapcselekményi katalógus kiterjesztése volt.
A pénzmosás alapcselekményeivel kapcsolatban elmondható, hogy azok köre a
pénzmosás Btk.-ba történő beiktatása óta folyamatosan bővült. Az Országgyűlés elé
1994-ben eredetileg benyújtott törvénytervezet taxatíve sorolta volna fel a pénzmosás
alapcselekményeit: más által elkövetett terrorizmus, kábítószerrel való visszaélés és
fegyvercsempészet. A parlamenti vitában az alapcselekményi kört kibővítették, így a
pénzmosás eredeti tényállása minden öt évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt, valamint három tételesen felsorolt deliktumot, az embercsempészetet, a kábítószerrel visszaélést és a nemzetközi jogi kötelezettség megszegését sorolta az alapcselekmények közé.41 1998-ban az alapcselekményi katalógus tovább bővült
a vesztegetéssel és a nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetéssel. Egy 1999. évi
módosítás értelmében pedig minden, a Btk. szerint szabadságvesztéssel büntetendő
cselekménnyel összefüggésben elkövetett pénzmosást büntetendővé nyilvánított. Az
új Btk. értelmében pedig a Btk.-ban szereplő valamennyi büntetendő cselekmény a
pénzmosás alapcselekményévé vált.
Érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi dokumentumok többsége az alapcselekmények körét a magyar szabályozáshoz képest szűkebben vonja meg.42 A magyar
Büntető Törvénykönyv tehát szigorúbb szabályokat tartalmaz, mint a vonatkozó uniós

Btk. XL. fejezet.
Btk. 399–400. §.
37
Btk. 401. §.
38
Jacsó 2013, 620; Molnár 2012, 706.
39
Bővebben lásd: Udvarhelyi 2013b, 313–318.
40
https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/16807161bb
(2019. 05. 02.)
41
Lásd: Fejes 1994, 53.
42
Bővebben lásd: Udvarhelyi–Jacsó 2014, 350–356; Jacsó–Udvarhelyi 2017a, 12–14.
35
36
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irányelvek, mivel nem tesz különbséget a bűncselekmények között, így a hatályos magyar szabályozás értelmében valamennyi büntetendő cselekmény a pénzmosás alapcselekményévé válhat.
Érdemes utalni arra, hogy a magyar Btk. a „büntetendő cselekmény” kifejezést
használja, így a pénzmosás akkor is megállapítható, ha az alapcselekmény elkövetője
ismeretlen, vagy valamilyen büntethetőségi akadály miatt nem büntethető. Az alapcselekmény elkövetőjének büntethetősége tehát nem szükséges feltétele a pénzmosás
miatti büntetőjogi felelősség megállapításának. A pénzmosás megállapításánál annak
sincs jelentősége, hogy az alapcselekmény a magyar joghatóság alá tartozik-e vagy
sem. Napjainkban ugyanis a pénzmosás szinte kizárólag nemzetközi mértékben történik, ebből következik, hogy a külföldön elkövetett bűncselekmény is előcselekménye
lehet a pénzmosásnak, feltéve, hogy az alapcselekmény mindkét országban tényállásszerű és büntetendő cselekmény. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy bárki
által bárhol elkövetett olyan előcselekmény gyanúja megalapozhat pénzmosás miatti
eljárást, amely a magyar törvény szerint büntetendő cselekmény.43

3.1.2. A pénzmosás alapesetei
A pénzmosás tényállását négy alapesetre lehet felosztani. Az első három alapeset kizárólag szándékosan, míg a negyedik alapeset gondatlanul követhető el. A szándékos
bűncselekményen belül pedig különbséget lehet tenni a más által elkövetett büntetendő
cselekményhez kapcsolódó alakzatok és az alapcselekmény elkövetője által megvalósított pénzmosás között. Az egyes alapesetek részben eltérő elkövetési magatartásokat
tartalmaznak, amelyeket az alábbi táblázat foglal össze.44
A Btk. 399. § (1) bekezdése az alábbi elkövetési magatartásokat rendeli büntetni: a
dolog45 átalakítása, átruházása, a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenység végzése, vagy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele,46 illetve a dolog eredetének, a dolgon fennálló jognak vagy az e jogban bekövetkezett változásoknak, illetve a
dolog fellelhetőségi helyének vagy az abban bekövetkezett változásnak az eltitkolása,
elleplezése. A bűncselekmény ezen alapesetét egyes szerzők dinamikus pénzmosásnak
is nevezik, mivel ezen elkövetési magatartások nagy része közgazdasági értelemben
valamilyen vagyonátalakulást eredményez.47 Ez a megállapítás ugyanakkor álláspontunk szerint a 399. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott elkövetési magatartásoknál már nem feltétlenül állja meg a helyét.
Lásd: Gál 2013, 51; Molnár 2012, 707; Tóth 1998, 41.
Jacsó 2013, 622.
45
A Btk. 402. § (1) bekezdése értelmében dolgon a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában,
illetve dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetén az értékpapírszámla jogosultjának biztosítja.
46
A Btk. 402. § (2) bekezdése értelmében pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a
pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási
tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázatitőkealap-kezelési,
tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási
tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni.
47
Gál–Sinku 2008, 134.
43
44

302

1. táblázat. Pénzmosás a Btk.-ban
SZÁNDÉKOS ALAKZAT (Btk. 399. §)
A más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dologra megvalósuló alakzatok
Célzat:
Elkövetési magatartás:
1. alapeset
a)
– a dolog átalakítása, átruházása, aa) az eredet eltitkolása,
Btk. 399. § (1) Célzatos
elleplezése,
bekezdés
pénzmosás – a dologgal összefüggésben
bármilyen pénzügyi tevékenység bb) az alapcselekmény
„Dinamikus
elkövetőjével szemben folytatott
végzése, vagy pénzügyi
pénzmosás”
büntetőeljárás meghiúsítása.
szolgáltatás igénybevétele.
Elkövetési magatartás:
b)
– dolog eredetének, az ilyen
Célzat
dolgon fennálló jognak vagy
nélküli
az e jogban bekövetkezett
pénzmosás
változásoknak, az ilyen dolog
helye változásának vagy annak
a helynek, ahol az ilyen dolog
található eltitkolása, elleplezése.
Elkövetési magatartás:
2. alapeset
Btk. 399. § (2) – a dolog magának, vagy harmadik személynek
megszerzése,
bekezdés
– a dolog megőrzése, kezelése, használata,
„Statikus
felhasználása, más anyagi javak szerzése.
pénzmosás”
A saját bűncselekményből származó dologra nézve megvalósuló alakzat
Célzat:
Elkövetési magatartás:
3. alapeset
– az eredet eltitkolása, elleplezése.
Btk. 399. § (3) – a dolog gazdasági tevékenység gyakorlása
során való felhasználása,
bekezdés
– a dologgal összefüggésben bármilyen
„Saját pénz
pénzügyi tevékenység végzése, vagy pénzügyi
mosása”
szolgáltatás igénybevétele.
GONDATLAN ALAKZAT (Btk. 400. §)
Elkövetési magatartás:
4. alapeset
– a dolog gazdasági tevékenység gyakorlása
Btk. 400. §
során való felhasználása,
– a dologgal összefüggésben bármilyen
pénzügyi tevékenység végzése, vagy pénzügyi
szolgáltatás igénybevétele.
Forrás: Jacsó 2013, 622.

A Btk. 399. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített elkövetési magatartások célzatosak:
az elkövető célja a dolog eredetének eltitkolása, elleplezése, vagy a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárás meghiúsítása. A Btk. 399. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt elkövetési magatartások
ugyanakkor célzat hiányában is elkövethetők. Ahogy azt a Btk. miniszteri indokolása
is kifejti, az elkövetési magatartások ilyen differenciálása azt a célt szolgálta, hogy a
tényállás minél jobban megfeleljen a nemzetközi előírásoknak. Ahogy azt az Európai
Unió büntetőjogi irányelve elemzésének példáján is láthattuk, a vonatkozó nemzetközi és uniós dokumentumok külön pontban rendelik büntetni a dolog vagy vagyon
átalakítását és átruházását, ami csak az ott meghatározott célból követhető el, illetve a
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valódi jellegének, forrásának, helyének, rendelkezésre állásának, mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjogának eltitkolását vagy leplezését, ahol viszont
célzatot nem írnak elő. A jogalkotó ezért arra törekedett, hogy úgy fogalmazza meg az
elkövetési magatartásokat, hogy azok teljeskörűen lefedjék a nemzetközi és uniós dokumentumokban meghatározott cselekményeket, de igazodjanak a hazai jogi nyelvhez,
és ne tartalmazzanak fölösleges ismétléseket, átfedéseket.48
A hatályos Btk. a célzatot is módosította. Míg az 1978-as Btk. célzatként kizárólag
a dolog bűnös eredetének elleplezését kívánta meg, addig az új kódex az elleplezés
mellé új tényállási elemként felvette a dolog eredetének eltitkolását, és alternatív célzatként az alapcselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárás meghiúsítását. A módosítást a MONEYVAL által megfogalmazott javaslatok tették szükségessé, a szervezet ugyanis kifogásolta, hogy a nemzetközi egyezményekben a dolog
eredetének eltitkolása („concealing”) és leplezése („disguising”) egyaránt célzatként
szerepel, a magyar Btk. viszont csak az utóbbit tartalmazta. A magyar hatóságok azzal
védekeztek, hogy a két kifejezés megegyezik egymással, ezt azonban a MONEYVAL
nem fogadta el. A két fogalom között valóban megfigyelhető némi eltérés: míg az eltitkolás passzív magatartás, amely alapján az elkövető csak akkor büntethető, ha jogilag
előírt kötelessége lenne az adatok feltárására, addig az elleplezés aktív magatartás,
amely során az elkövető szándékosan próbálja eltüntetni a kapcsolatot a bűncselekményből származó dolog és az alapcselekmény elkövetője között.49 A Btk. pótolta e
hiányosságokat, és egy olyan szabályozást alakított ki, amely teljes egészében megfelel
a nemzetközi előírásoknak.
A Btk. 399. § (2) bekezdése alapján büntetendő a dolog saját magának vagy harmadik személynek történő megszerzése, megőrzése, kezelése, használata, felhasználása,
illetve a dolgon vagy az ellenértékén más anyagi javak szerzése. A tényállás célzatot
nem értékel, az elkövetőnek azonban a dolog bűnös eredetével az elkövetés időpontjában tisztában kell lennie. Ezt az alapesetet egyes szerzők statikus pénzmosásnak is
nevezik, mivel az elkövetési magatartások közgazdasági értelemben nem járnak vagyontranszformációval. 50
Az előbb tárgyalt két alapesetben közös, hogy azokat csak az alapcselekmény elkövetőjén kívüli személy követheti el. A Btk. 399. § (3) bekezdése ugyanakkor büntetni
rendeli a saját pénz mosását is, amelyet az alapcselekmény elkövetője valósíthat meg,
ha a bűncselekményéből származó dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, illetve a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez,
vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.51 Az első fordulatához hasonlóan ezen alapeset is célzatos, az elkövetési magatartásokat a dolog eredetének leplezése vagy titkolása céljából kell megvalósítani. Az alapcselekmény elkövetőjével szemben folytatott
büntetőeljárás meghiúsítása itt értelemszerűen nem szerepel célzatként.
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Az előző három alapeset kizárólag szándékosan követhető el, a törvényalkotó azonban büntetni rendeli a gondatlan pénzmosást is. A gondatlan alakzat elkövetési magatartásai megegyeznek a harmadik alapesetéivel: dolog gazdasági tevékenység gyakorlása során való felhasználása és a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenység végzése, vagy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele. Fontos kiemelni, hogy
az elkövetési magatartások tanúsítása itt is szándékos, a gondatlanság a dolog bűnös
eredetének felismeréséhez kapcsolódik.52
Ha összehasonlítjuk a magyar Büntető Törvénykönyvet az Európai Unió pénzmosás elleni büntetőjogi irányelvének szabályaival, megállapíthatjuk, hogy a magyar Btk.
rendelkezései összhangban állnak az új uniós irányelv követelményeivel. A szándékos
pénzmosás elkövetési magatartásai lényegében megegyeznek, a kisebb különbségek
a magyar jogi nyelv specialitásából erednek. A saját pénz mosása szintén büntetendő
a magyar jog szerint. Látható továbbá, hogy a Btk. szigorúbb szabályokat tartalmaz,
mint az uniós irányelv, mivel a gondatlan pénzmosást is büntetni rendeli, amely az
uniós előírások szerint a tagállamok számára csak lehetőség, de nem kötelezettség.
Az irányelv által meghatározott alapcselekményi kört a magyar Btk. tág szabályozása
teljes mértékben lefedi.

3.1.3. A pénzmosás szankcionálása
A Btk. szabályai alapján a szándékos pénzmosás egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a
pénzmosást
a) üzletszerűen;
b) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre;
c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési
alapkezelő, kockázatitőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár
vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként
vagy alkalmazottjaként;
d) hivatalos személyként; vagy
e) ügyvédként követik el.
A gondatlan pénzmosás két évig terjedő szabadságvesztéssel, minősített esetben
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A gondatlan alapesethez tartozó
minősítő körülmények közül az üzletszerűség értelemszerűen hiányzik, és az ügyvédként történő elkövetés sem minősítő körülmény. A gondatlan pénzmosás alap- és minősített esetével kapcsolatban a magyar jogalkotó egy büntethetőséget megszüntető
okot is meghatároz: a Btk. 400. § (3) bekezdése értelmében nem büntethető, aki a
hatóságnál önként feljelentést tesz, vagy ilyet kezdeményez, feltéve, hogy a cselek-
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ményt nem, vagy csak részben fedezték fel. A rendelkezés kriminálpolitikai indoka,
hogy nagyobb érdek fűződik a még felderítetlen cselekmények leleplezéséhez, mint
az elkövető megbüntetéséhez. E kedvezményes rendelkezés továbbá a még ismeretlen
alapcselekmény felderítését és üldözését is segítheti.53
A szankciórendszerrel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a magyar büntetőjog
összhangban áll az uniós irányelv rendelkezéseivel. Sőt, a magyar jogalkotó az uniós
elvárásokhoz képest súlyosabb büntetéseket határoz meg, mivel a szándékos pénzmosást egytől öt évig és kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni,
míg az uniós irányelv a büntetési tételkeret felső határát legalább négy évben határozza meg.

3.2. A pénzmosás elleni preventív intézkedések
A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi eszközeinek bemutatása után röviden elemezni kívánjuk a bűncselekmény elleni preventív fellépés eredményeit. Magyarországon a pénzmosás elleni harc preventív eszközrendszerét egy külön törvény [a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)] tartalmazza, amely az Európai Unió
IV. pénzmosási irányelvének rendelkezéseit ültette át a magyar jogrendszerbe. A törvény preambuluma értelmében a jogszabály célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben
kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel
vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.
A Pmt. speciális kötelezettséget határoz meg a hatálya alá tartozó szolgáltatók számára.54 A szolgáltatókat két fontosabb kötelezettség terheli: ügyfél-átvilágítás és bejelentési kötelezettség. A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:
a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
c) árukereskedő esetében a kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű

ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor;

d) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény
felmerülése esetén, ha az átvilágításra még nem került sor;
e) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.55
A szolgáltató köteles haladéktalanul bejelentést tenni pénzmosásra, terrorizmus
finanszírozására, vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló
adat, tény, körülmény felmerülése esetén. A bejelentés továbbításáig a szolgáltató az
Molnár 2012, 713.
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ügyletet nem teljesítheti.56 A bejelentést a Magyar Financial Intelligence Unitnak,
vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretei között működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának (a továbbiakban: FIU) kell továbbítani. A magyar FIU évente átlagosan 8000–10 000 bejelentést fogad, amely döntő többsége a
pénzügyi szolgáltatóktól (bankok, hitelintézetek, biztosítók, befektetési szolgáltatók,
pénzváltók) érkezik.57
Amennyiben a szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének szándékosan nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. Fontos kiemelnünk, hogy Magyarországon a bejelentési kötelezettség elmulasztása büntetőjogi jogkövetkezményekkel jár.58

3.3. Pénzmosás bűncselekményével kapcsolatos statisztikai adatok
Magyarországon
Magyarországon igen komoly problémának tekinthető, hogy a pénzmosás jogalkalmazói gyakorlata igen csekélynek mondható. 2012-ben az Országos Kriminológia Intézet
folytatott egy átfogó empirikus kutatást a pénzmosás gyakorlata tárgyában, melynek
eredményeit 2016-ban tették közzé.59 A kutatás alapján látható, hogy a 2008–2011 közötti időszakban összesen 26 pénzmosással kapcsolatos bűncselekményt regisztráltak,
melyek közül 2015-ig 17 ügyben született jogerős döntés. A kevés ügyszám ellenére
pozitív tendenciaként állapítható meg, hogy a pénzmosás miatt folytatott valamennyi
befejezett ügy marasztaló ítélettel zárult.
A kutatás kitért a pénzmosás tipikus alapcselekményeire is. Ezek közül megemlíthető a pénzfutárok közreműködésével elkövetett pénzmosás, az adócsaláshoz kapcsolódó pénzmosás, a gazdasági társaságok tevékenységi körében elkövetett csaláshoz,
sikkasztáshoz, hűtlen kezeléshez és a kerítés bűntettéhez kapcsolódó pénzmosás, a kerítéshez kapcsolódó pénzmosás, valamint a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása. A kutatás eredményei egyértelműen mutatják, hogy az alapbűncselekmények köre hazánkban az utóbbi években megváltozott. Míg kezdetben a
pénzmosás alapcselekményei körébe jellemzően a szervezett bűnözéshez kapcsolódó
egyes deliktumok tartoztak (kábítószerrel visszaélés, emberkereskedelem, prostitúció
stb.), addig az utóbbi években a költségvetési csalás (korábban adócsalás), a csalás, a
sikkasztás és a hűtlen kezelés váltak tipikus alapcselekményekké.
2015-ben a Legfőbb Ügyészség is átfogó kutatás keretében mérte fel a 2010 után
induló pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények aktuális tapasztalatait. A kutatás
eredményei alapján megállapítható, hogy a hivatalos bűnügyi statisztikai adatok pontatlanok: míg a központi nyilvántartás csak 56 pénzmosási ügyet rögzített, addig az
iratvizsgálat alapján összesen 157 olyan ügyet lehetett kimutatni, amely – legalább
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részben – pénzmosás miatt indult. Ezen ügyek kétharmada jelenleg is folyamatban
van.60 A fent említett statisztikai adatok alapján összegzésképpen megállapítható, hogy
a pénzmosással kapcsolatos bűnügyek száma lassan növekvő tendenciát mutat, de még
mindig nagyon alacsony.

4. Záró gondolatok
Magyarország pénzmosással kapcsolatos szabályozását érintően összegzésképpen
megállapítható, hogy hazánk eleget tett az uniós jogból eredő jogharmonizációs kötelezettségének. A magyar Btk. szabályai összhangban állnak az Európai Unió irányelvének rendelkezéseivel. Továbbá, mivel az irányelv kizárólag minimumharmonizációt
ír elő, a magyar büntetőjog több helyen is szigorúbb szabályokat tartalmaz, mint a
vonatkozó uniós irányelvek. A pénzmosás elleni küzdelem legnagyobb problémája hazánkban, hogy a bűncselekmény miatt indult büntetőügyek száma nagyon alacsony.
A hiányzó bírói gyakorlatot a MONEYVAL is kritikával illette a 2016. évi V. körös
országértékelésében.61 A MONEYVAL ajánlása értelmében „az ügyészségeknek tesztelniük kell a bíróságokon az illegálisan szerzett (tisztára mosott) vagyon eredetére
vonatkozó bizonyítási követelmények határait, figyelembe véve azt, hogy hazánkban
minden büntetendő cselekmény a pénzmosás alapbűncselekménye lehet. Az értékelők
bátorítják az ügyészeket arra, hogy minél több ügyet nyújtsanak be váddal a bíróság
elé a joggyakorlat kialakítása érdekében.” Egy ilyen paradigmaváltásra mindenképpen szükség lenne, hiszen a pénzmosás elleni hazai küzdelem hatékonyságnak növelése kizárólag megfelelő jogalkalmazói gyakorlat kialakításával érhető el.
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A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK
SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI A MAGYAR
BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVBEN
Dr. Madai Sándor *

1. Bevezető gondolatok
Magyarországon 2013. július 1-jén lépett hatályba az új Büntető Törvénykönyv [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)]. A korábban
hatályos Btk. [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978-as Btk.)] betöltötte a neki szánt szerepet, a társadalom védelmét, azonban a jogalkotó mégis célul tűzte ki egy új Btk. megalkotását. Miért? Kétségtelen tény, hogy változó
világunkkal lépést kell tartania a büntetőjognak is. A modernizáció, a technika fejlődése,
az internet világa olyan új védendő jogi tárgyakat teremtettek, melyekre a büntetőjognak
reagálni kellett. Ezen túl, amikor az 50-es években tanúi lehettünk annak, hogy Európában egy új korszak kezdődik el, mely integrálja a kontinens néhány országát, még
senki nem gondolta volna, hogy ez a gazdasági együttműködéssel induló szerveződés
egy összeurópai szervezetté növi ki magát a XXI. század elejére, melyet Európai Uniónak nevezünk. Azzal azonban talán senki nem számolt, hogy egyszer az Európai Unió
a büntetőjog fejlődésére is alapvető hatást gyakorol.1 Elképzelhetetlennek tűnt, hogy a
tagállamok éppen a büntetőjog területén engedjenek majd beleszólást nemzeti jogrendszerükbe. A tudományos irodalom is azt az álláspontot képviseli, hogy a büntetőjog fejezi ki a jogágak közül a legerőteljesebben egy nemzet történelmi, politikai, kulturális
hagyományait.2 Napjainkban márpedig az Európai Unió által inspirált büntetőjog egy
meglehetősen dinamikusan fejlődő diszciplinává nőtte ki magát, s a tagállami törvényhozás meg kell, hogy feleljen az európai elvárásoknak. Mindez jogalkotási kötelezettséget teremt és teremtett az elmúlt évtizedben Magyarország számára is.
A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény,
majd az 1978. évi IV. törvény – melyek társadalmi hátterüket, és sok esetben szövegezésüket tekintve is szoros kapcsolatban álltak egymással – stabil hátteret nyújtott a
bírói gyakorlat kialakulásához, majd rögzüléséhez. A korábban hatályos Btk. az 1978.
évi IV. törvény, az 1979-es hatálybalépése óta azonban több mint száz alkalommal módosult. Ebből a jogalkotó az elmúlt három évtizedben több mint kilencven alkalommal
(tehát évente átlagosan többször is) módosította, és tíznél több alkotmánybírósági határozat érintette. Ezek a változások több mint ezerhatszáz rendelkezést módosítottak,
Tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Albrecht 2000, 17–40.
2
Ligeti 2004, 15.
*
1
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vezettek be, illetve helyeztek hatályon kívül.3 Ez a megszámlálhatatlanul sok módosítás köszönhető egyrészt az egymást váltó kormányok sokszor egymással ellentétes
büntetőpolitikájának, ugyanakkor a technikai és tudományos fejlődéssel egyidejűleg
bekövetkező változások, az európai uniós csatlakozást követő jogharmonizációs kötelezettség, szintén számos módosítást eredményezett. Ez volt az elsődleges indoka az
új Büntető Törvénykönyv megalkotásának. A Btk. megalkotásakor prioritást élveztek
a nemzetközi és az európai uniós standardoknak, valamint az alkotmányos büntetőjog
követelményének való megfelelés, mely értelmében a Büntető Törvénykönyv valamennyi rendelkezése összhangban kell, hogy álljon az európai uniós jogszabályokkal
és Magyarország Alaptörvénye rendelkezéseivel. A jogalkalmazóknak és a tudomány
képviselőinek ugyanakkor egyértelmű félelmei voltak a tekintetben, hogy a megújulás
szándékát érvényesítő jogalkotói törekvések fognak a hagyomány rovására diadalmaskodni.4 Ezek a félelmek azonban alaptalannak bizonyultak, s elmondhatjuk, hogy a
törvény a mértéktartó jogalkotás végterméke.5 A Btk. Általános Részének szerkezete
és tartalma keveset változott. A Különös Rész szerkezete, felosztása valóban jelentős
mértékben módosult, de a tényállások jelentős része itt is változatlan maradt.
Ezután tekintsük át röviden, hogy a Btk. megalkotása mennyiben befolyásolta a
korrupciós bűncselekményeket tartalmazó fejezetet. Az első fontos változás a fejezet elnevezése. Az 1978-as Btk. a korrupciós bűncselekményeket A közélet tisztasága
elleni bűncselekmények és a Nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények
címek alatt szabályozta. Az új törvény szerkezetileg egyszerűsítette a tényállásokat,
így egy fejezetben szabályozza e cselekményeket. Ennek megfelelően a törvény, ahol
a nemzetközi szerződések, illetve az Európai Unió jogi aktusai alapján szükséges, az
adott tényállás végén önálló bekezdésben utal arra, hogy az ott szabályozott cselekmény nemzetközi hivatalos személy vonatkozásában is büntetendő.
E fejezet alá az alábbi bűncselekmények tartoznak:
– vesztegetés,
– vesztegetés elfogadása,
– hivatali vesztegetés,
– hivatali vesztegetés elfogadása,
– vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban,
– vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban,
– vesztegetés feljelentésének elmulasztása,
– befolyás vásárlása,
– befolyással üzérkedés.
A Btk. önálló alcímek alatt szabályozza az aktív vesztegetést „vesztegetés”, illetve
a passzív vesztegetést „vesztegetés elfogadása” elnevezéssel. A törvény következetes logika mentén határozza meg a védett jogtárgyon belüli specialitásra (gazdasági
szféra, hivatali szféra, bírósági és hatósági eljárás) és a kiszabható szankció mértéke
szerint a bűncselekmény súlyára tekintettel az egyes tényállások sorrendjét.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény általános indokolása.
Kónya 2013, 21–22.
5
Tóth 2013, 42.
3
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2. A „gazdasági” vesztegetés
A magyar Btk. alapján az aktív gazdasági vesztegetést az követi el, aki gazdálkodó
szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel
másnak azért ad vagy ígér jogtalan6 előnyt, hogy a kötelességét megszegje. Itt kisebb
dogmatikai pontosítások történtek. Minősített eset, ha a vesztegetést bűnszövetségben
vagy üzletszerűen követik el. Ezek új minősített esetek, az 1978-as Btk.-ban nem szerepeltek. A nemzetközi viszonylatban elkövetett aktív gazdasági vesztegetés az eddigi
önálló tényállás helyett az aktív gazdasági vesztegetés (4) bekezdése alapján büntetendő.
A passzív gazdasági vesztegetést az követi el, aki gazdálkodó szervezet részére vagy
érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek
adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért. Minősített eset,
ha az elkövető a jogtalan előnyért a kötelességét megszegi vagy a bűncselekményt
bűnszövetségben, illetőleg üzletszerűen követi el, illetve önálló intézkedésre jogosult
személy. A kodifikáció során a jogalkotó figyelembe vette a GRECO7 ajánlását, amely
alapján az új törvény az aktív gazdasági vesztegetéshez hasonlóan a passzív gazdasági
vesztegetés estében is büntetni rendeli, ha azt külföldi gazdálkodó szervezet részére
vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követik el.

3. A hivatali vesztegetés
A gazdasági vesztegetéshez hasonlóan előbb az aktív, majd a passzív vesztegetést
szabályozza az új Btk. A gazdasági vesztegetéshez képest különbség, hogy az aktív
hivatali vesztegetés esetén hivatalos személyhez kapcsolódik a jogtalan előny, míg
a passzív hivatali vesztegetést kizárólag hivatalos személy fogadhatja el.8 A korábbiakhoz képest új, hogy az is megvalósítja a bűncselekményt, aki hivatalos személyt a
működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vagy ígért előnnyel
befolyásolni törekszik. Szintén új elem, hogy a külföldi hivatalos személy vonatkozásában is elkövethető a bűncselekmény. A vesztegetés elfogadásához hasonlóan, a hivatali vesztegetés elfogadásánál is az előny elfogadójával való egyetértést észszerűnek
látszik csak akkor büntetni, ha az előnyt a harmadik személynek a hivatalos személyre
tekintettel adják vagy ígérik, és a hivatalos személy ezzel ért egyet. Ez a hatályos tényálláshoz képest szűkítést jelent, azonban megfelel az észszerűségen túl a gyakorlatnak
is. Az a hivatalos személy, aki munkatársáról tudja, hogy előnyt fogadott el, és ezzel

A jogtalanság értelmezésére lásd Görgényi 2017, 86–89; Hollán 2014, 54–56.
A Group of States against Corruption (GRECO) nevű szervezetet az Európa Tanács 1999-ben álította fel annak
érdekében, hogy figyelemmel kísérje a korrupcióellenes standardjainak tagállami betartását.
8
A hivatalos személyek körét taxatív jelleggel sorolja fel a jogalkotó a Btk. értelmező rendelkezéseinek körében.
Így például hivatalos személy a köztársasági elnök, az országgyűlési képviselő, a miniszterelnök, a miniszter, a bíró,
az ügyész, a rendőr stb.
6
7
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egyetért, azaz nem tesz feljelentést a hatóságnál, az nem a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettéért lesz felelősségre vonható, hanem a vesztegetés feljelentésének
elmulasztása miatt felel.9

4. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
A Btk. külön szabályozza a bírósági vagy hatósági eljárásban történő vesztegetést,
illetve annak elfogadását. A vesztegetést az követi el, aki azért, hogy más a bírósági, vagy hatósági eljárásban törvényes jogait ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne
teljesítse, neki vagy rá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér. A vesztegetés
elfogadása miatt az büntetendő, aki azért, hogy a bírósági vagy hatósági eljárásban
törvényes jogait ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, jogtalan előnyt
kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik
személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért. Új
elem a szabályozásban, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa kötelező határozatával létrehozott nemzetközi büntetőbíróság, vagy az Európai Közösségek Bírósága előtt folyamatban lévő eljárás során vagy azzal kapcsolatban követi el.

5. Befolyás vásárlása
Szintén a GRECO által megfogalmazottak alapján új bűncselekmény Magyarországon
a befolyás vásárlása. A bűncselekményt az követi el, aki olyan személynek, aki arra
hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy olyan személyre tekintettel, aki
arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, másnak jogtalan előnyt ad vagy
ígér, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az is büntetendő, aki magát hivatalos személynek kiadó személy részére vagy rá tekintettel másnak
jogtalan előnyt ad vagy ígér. A magatartás enyhébben büntetendő, ha gazdálkodó szervezet kapcsán követik el. Ez a tényállás tehát az illegális, jogtalan előnyhöz kapcsolódó érdekérvényesítést rendeli büntetni.

6. Befolyással üzérkedés
Ez a bűncselekmény a befolyásvásárlás ellentéte. Az követi el, aki arra hivatkozással,
hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számára jogtalan előnyt kér, a
jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért. Szintén
büntetendő, ha ezt a magatartást gazdálkodó szervezet érdekében végzik. Szintén büntetendő, ha külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban követik el a bűncselekményt.

9

Kónya 2013, 1115.
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Végezetül meg kell említenünk, hogy a korábbi Btk.-hoz hasonlóan valamennyi korrupciós bűncselekmény esetén büntetendő az a hivatalos személy, aki a tudomására
jutott ilyen bűncselekményről nem tesz feljelentést.

7. A büntethetőségi akadály kérdése
Valamennyi fenti bűncselekmény vonatkozásában új elem a korábbi büntethetőségi
akadály megváltoztatása.10 A büntethetőséget megszüntető ok helyett a Btk. a büntetés korlátlan enyhítésére vagy mellőzésére ad lehetőséget, a vesztegetési cselekmények felderítésében a hatóságokkal érdemben együttműködő elkövetőkkel szemben.
Az 1978-as Btk. szerint ugyanis a hatósággal együttműködő személyek nem voltak
büntethetőek. A GRECO e tekintetben a következő ajánlással élt: „elemezni, és következésképpen felül kell vizsgálni az automatikus, kötelező erővel bíró és teljes büntetés
alóli mentességet, amelyet a törvény a hazai köz- és magánszektorban elkövetett aktív
és passzív vesztegetés elkövetőjének biztosít együttműködés esetén”.11 A GRECO ezen
ajánlás kapcsán a magyar szabályozás problémájának tartotta, hogy:
– a bűncselekmény bejelentésének nincs időbeli korlátja, elegendő, ha arra azelőtt
kerül sor, hogy a hatóságok tudomást szereznek a bűncselekményről;
– alkalmazása a büntetés alóli automatikus és teljes mentességet jelenti, vagyis nincs
lehetőség az egyedi körülmények mérlegelésére; nem lehet figyelembe venni például azt, hogy az elkövető milyen okból hozza a bűncselekményt a hatóságok tudomására;
– nincsen lehetőség bírósági felülvizsgálatra, azaz nem bíró dönt arról, hogy alkalmazható-e ez a „kedvezmény” vagy sem.12
Az GRECO ajánlásának megfelelően az új Btk rögzíti, hogy a büntetés korlátlanul
enyhíthető – különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető – a 291. §, 294. § és a
296. §-ok (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak
bejelenti, az elkövetés körülményeit feltárja, illetőleg a kapott jogtalan vagyoni előnyt
vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja.
A Btk. e megoldása egyrészről megfelel a GRECO ajánlásainak, de egyben változatlanul olyan lehetőséget biztosít a vesztegetés bármely oldalon lévő elkövetőjének, amely
miatt érdemes fontolóra vennie, hogy bejelenti a bűncselekményt a hatóságoknak.

8. Az Európai Unió új irányelve és a korrupciós bűncselekmények
Az EU egyik új irányelve több bűncselekménnyel együtt érinti a korrupciót is. Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió
Polt 2013, 183.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetéhez fűzött indokolása.
12
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetéhez fűzött indokolása.
10
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pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről
(a továbbiakban: PIF irányelv) címmel született meg.13
A vesztegetés – amely sok esetben csalárd magatartással is összekapcsolódhat –
rendkívül súlyos fenyegetést jelent az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve. Mivel
minden hivatalos személynek kötelessége pártatlanul ítéletet alkotni és mérlegelési
jogkörét pártatlanul gyakorolni, ha egy hivatalos személyt megvesztegetnek ítéletalkotása és mérlegelési jogköre gyakorlásának befolyásolása céljából, illetve, ha egy
hivatalos személy az ilyen vesztegetést elfogadja, az vesztegetésnek kell, hogy minősüljön, függetlenül a szóban forgó hivatalos személy országának alkalmazandó jogszabályaitól, illetve az érintett nemzetközi szervezet szabályaitól.
Ami a passzív vesztegetés bűncselekményét illeti, meg kellett határozni a hivatalos
személy fogalmát, amely valamennyi érintett – az Európai Unióban, a tagállamokban,
vagy harmadik országokban hivatalos tisztséget betöltő – tisztviselőre kiterjed. Az uniós pénzügyi eszközök kezelésében egyre gyakrabban vesznek részt magánszemélyek
is. Az uniós pénzügyi eszközöknek a vesztegetéssel és a hűtlen kezeléssel szembeni
megfelelő védelme érdekében tehát a hivatalos személy fogalmának ki kell terjednie
minden olyan személyre – így például az uniós pénzeszközök kezelésében részt vevő
vállalkozókra is –, aki bár nem tölt be hivatalos tisztséget, de az uniós pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, hasonló módon, megbízás alapján közfeladatot lát el.
A PIF irányelv 4. cikkének (2) bekezdése előírja: a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén az aktív és a
passzív vesztegetés bűncselekménynek minősüljön.
Az irányelv alkalmazásában passzív vesztegetésnek minősül a hivatalos személy
cselekménye, aki közvetlenül vagy közvetítő útján a maga vagy harmadik személy
javára bármilyen előnyt kér vagy elfogad, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azért,
hogy hivatali kötelezettségének megfelelően vagy hatáskörének gyakorlása közben
valamilyen intézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg, olyan módon, amely sérti
vagy sértheti az Európai Unió pénzügyi érdekeit.14 Ezt a bűncselekményt tartalmazza
a magyar Btk. a 294. §-ban.
Az irányelv alkalmazásában aktív vesztegetésnek minősül bármely személy cselekménye, aki közvetlenül vagy közvetítő útján a hivatalos személynek vagy rá tekintettel
harmadik személynek bármilyen előnyt ígér, felajánl vagy ad azért, hogy a hivatalos
személy hivatali kötelezettségének megfelelően vagy hatáskörének gyakorlása közben valamilyen intézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg, olyan módon, amely sérti
vagy sértheti az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Ezt a bűncselekményt tartalmazza a
magyar Btk. a 293. §-ban.
A magyar szabályozás mindkét esetben megfelel az irányelv előírásainak a büntetés
mértékét illetően is. Az irányelv 7. cikk (2) bekezdése szerint: a tagállamok megteszik
a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. és a 4. cikkben említett bűncselekmények szabadságvesztéssel járó maximális büntetéssel legyenek büntetendők.

13
14

Az irányelv értelmezéséről lásd: Jacsó–Udvarhelyi 2018, 327–337.
PIF irányelv 4. cikk (2) bekezdés a) pont.
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A Btk. 293. és 294. §-a szintén szabadságvesztéssel bünteti a korrupciós bűncselekményeket. Az irányelv 7. cikk (3) bekezdése szerint: a tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. és a 4. cikkben említett bűncselekmények – ha jelentős kárral vagy előnnyel járnak – legalább négy év szabadságvesztéssel járó maximális büntetéssel legyenek büntetendők. A 3. cikk (2) bekezdésének a),
b) és c) pontjában, valamint a 4. cikkben említett bűncselekményekből származó kár
vagy előny akkor minősül jelentősnek, ha a kár vagy az előny mértéke meghaladja
a 100 000 EUR összeget.15 A magyar szabályozás nem a kár vagy előny nagyságán
alapul, ugyanakkor csak akkor sérti vagy sértheti az Európai Unió pénzügyi érdekeit a
bűncselekmény, ha a hivatalos személy visszaélésszerűen végzi feladatát.16
De ki a hivatalos személy? A PIF irányelv meghatározza ezt a személyi kört is:
(a) bármely uniós vagy nemzeti tisztviselő, ideértve más tagállamok nemzeti tisztviselőit és a harmadik országok nemzeti tisztviselőit is:
(aa) „uniós tisztviselő” minden olyan személy:
– aki a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben megállapított, az Európai
Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében tisztviselőnek vagy az Unióval
szerződéses viszonyban álló egyéb alkalmazottnak minősül, vagy
– akit valamely tagállam vagy valamely köz- vagy magánjogi szerv az Unióhoz kirendelt, és aki az uniós tisztviselők vagy egyéb alkalmazottak által ellátott feladatokkal egyenértékű feladatokat lát el.
A 3. és a 7. jegyzőkönyvben foglalt, a kiváltságokról és mentességekről szóló rendelkezések sérelme nélkül, a Szerződésekkel összhangban létrehozott uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek tagjai és e szervek személyzete uniós tisztviselőknek tekintendők, ha a személyzeti szabályzat nem vonatkozik rájuk;
(ab) „nemzeti tisztviselő” fogalma alatt az azon tagállam vagy harmadik ország
nemzeti joga szerint meghatározott tisztviselő vagy hivatalos személy értendő, amelyben a szóban forgó személy a feladatait ellátja.

PIF irányelv 7. cikk (3) bekezdés.
A hivatali vesztegetés vonatkozásában [Btk. 293. § (2) és (3) bekezdés]: Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a vesztegető, ha a jogtalan előnyt azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, a hatáskörét túllépje, vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen. Ugyanígy büntetendő, aki
a bűncselekményt külföldi hivatalos személy működésével kapcsolatban követi el. A hivatali vesztegetés elfogadása
vonatkozásában: Btk. 294. § (1) bekezdés: Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér,
a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Btk. 294. § (2) bekezdés: A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt vezető beosztású hivatalos személy követi el. Btk. 294. § (3) bekezdés: Az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc
évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki
a) a jogtalan előnyért
aa) hivatali kötelességét megszegi,
ab) hatáskörét túllépi, vagy
ac) hivatali helyzetével egyébként visszaél, illetve
b) a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el. Ugyanígy büntetendő a külföldi hivatalos személy.
15
16
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Olyan eljárás esetében azonban, amelyben valamely tagállami nemzeti tisztviselő
vagy harmadik országbeli nemzeti tisztviselő érintett, és azt egy másik tagállam indította, ez utóbbi tagállamnak nem kötelezettsége a nemzeti tisztviselő fogalmát alkalmaznia, kivéve, ha az a nemzeti jogával összeegyeztethető. A nemzeti tisztviselő
fogalma magában foglal minden olyan személyt, aki nemzeti, regionális vagy helyi
szinten végrehajtó, közigazgatási vagy igazságszolgáltatási tisztséget tölt be. A nemzeti, regionális vagy helyi szinten jogalkotási tisztséget betöltő személyek nemzeti
tisztviselőnek tekintendők;
(b) minden olyan személy, aki a tagállamokban vagy harmadik országokban megbízás alapján olyan közfeladatot lát el, amely kiterjed az Unió pénzügyi érdekeinek
kezelésére vagy az arra vonatkozó döntések meghozatalára.
A fent jelzett személyi kört lefedi a magyar törvény „hivatalos személy”, illetőleg
„külföldi hivatalos személy” fogalma, így e tekintetben is megfelel a magyar szabályozás az új irányelvnek.
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A KÖZELMÚLT VÁLTOZÁSAI A PÉNZMOSÁS ELLENI
IGAZSÁGÜGYI FELLÉPÉS TERÜLETÉN – MEGOLDÁSRA
VÁRÓ GYAKORLATI PROBLÉMÁK ÉS EREDMÉNYEK
Dr. Péceli Ádám *

1. Bevezetés: növekvő ügyszámok
Az 1994-ben1 történt büntetendővé nyilvánításától kezdve egészen az Európa Tanács
Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Munkacsoportja (a továbbiakban: Moneyval)2 által 2015 év végén elvégzett, ötödik körös országértékeléséig
a pénzmosás nem sűrűn tűnt fel az igazságügyi hatóságok radarképernyőjén. Ezzel
szemben a 2016-os évben a regisztrált pénzmosás miatti bűnügyek száma megduplázódott, és a gyors növekvő tendencia 2017-ben is folytatódott, egyértelműen változást
jelezve a dolgok korábbi állását illetően.
Egy, az ötödik körös értékelést röviddel megelőző, 2015. év végén végrehajtott
ügyirat alapú felmérés eredménye szerint a 2010-től 2015 első félévéig tartó öt és
fél év alatt mindössze 157 nyomozás indult pénzmosás miatt.3 A következő, másfél
évvel később, 2017 júniusában elvégzett vizsgálat ugyanakkor már több mint 200 új,
2016-ban indított nyomozást számolt össze.4 A Moneyval jelentésben közölt statisztikai adatok5 szerint a nyomozások száma 2010 és 2015 között 24-ről 56-ra nőve enyhén
emelkedő tendenciát mutatott, míg ugyanebben az időszakban a vádemelések száma 8
és 18 között mozgott.
A legfőbb ügyész nyilvánosan elérhető országgyűlési beszámolóiban6 szintén az
ügyek exponenciális növekedését mutató statisztikai adatok találhatóak. Míg 2008ban pénzmosást egyáltalán nem regisztráltak, addig a 2010–2014 közötti időszakban
regisztrált pénzmosások száma már átlagosan 10–20 között mozgott. 2015-re ez a
szám elérte a 27-et, és 2016-ra több mint a triplájára, 2017-re pedig már több mint a
négyszeresére, 90 regisztrált bűncselekményre nőtt. Ha összekapcsoljuk a Moneyval

Ügyész, Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség.
A pénzmosás törvényi tényállását az 1994. évi IX. törvény 23. §-a iktatta be a Büntető Törvénykönyvbe, 1994.
május 15. napjával.
2
Az ötödik körös értékelésről készült jelentés nyilvánosan elérhető a FATF oldalán, a következő linken keresztül:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MER-Hungary-2016.pdf (2019. 05. 21.).
3
A Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályának KF. 9725/2004 számú vizsgálati jelentése a
pénzmosás miatti bűnügyekről.
4
A Legfőbb Ügyészség Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek (AML/CFT) Főosztályának TPK. 1008/2017/11.
számú jelentése szerint 2016-ban összesen 206 új büntetőeljárást indítottak pénzmosás miatt.
5
Lásd az ötödik körös értékelésről készült jelentés 58. oldalát.
6
A beszámolók nyilvánosan elérhetőek: http://ugyeszseg.hu/kozerdeku-adatok/orszaggyulesi-beszamolo/ (2019.
05. 21.).
*
1
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jelentésben és az országgyűlési beszámolókban szereplő számadatokat, és egyetlen
diagramon ábrázoljuk őket, a következő eredményt kapjuk:
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1. ábra. A Moneyval és az éves országgyűlési beszámolók adatai

Forrás: Moneyval ötödik körös ország-értékelési jelentése és a legfőbb ügyész országgyűlési beszámolói.

A regisztrált pénzmosások gyorsan növekvő számának elsődleges lehetséges magyarázata az lehet, hogy a pénzügyi intézmények egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gyanús tranzakciók a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának (a továbbiakban: FIU) történő bejelentésére, minthogy a „pénzfutár jellegű”7 ügyek többségében
az FIU jelzése alapján indultak, ami viszont a gyanús tranzakció bejelentésén alapult.8
Az ügyek számának növekedéséhez emellett a Moneyval ötödik körös országértékelését röviddel megelőzően és azt követően a pénzmosás és vagyonvisszaszerzés tárgykörében kiadott, belső ügyészségi iránymutatások is hozzájárulhattak.9 Az
iránymutatások elősegítették a pénzmosás felismerését (azonosítását), arra bíztatták
az ügyészeket, hogy kiterjesszék a nyomozást a bűncselekménnyel elért vagyon utóéletére, illetve a vagyonvisszaszerzési lehetőségek intenzív és hatékony használatára
szólítottak fel. Mindenesetre a pénzmosás miatti ügyek száma újabb kihívások elé állította az igazságszolgáltatást úgy a bűncselekmény elkövetéséből eredő javak nyomon
követése és biztosítása, a bizonyítékok összegyűjtése, mint a nemzetközi együttműködés területén.
A következő néhány oldalon megpróbálok rövid bepillantást nyújtani a pénzmosás
miatti bűnügyek igazságügyi gyakorlatában az elmúlt néhány évben leggyakrabban
előforduló nehézségekbe, miközben megosztom a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos személyes gondolataimat. Bemutatom a pozitív tapasztalatokat, követendő jog
gyakorlatot és érintek néhány, a közeljövőben megoldásra váró kihívást is.
7
A pénzfutárok tevékenységének tömör összefoglalását illetően lásd az Europol honlapját: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/forgery-of-money-and-means-of-payment/money-muling (2019. 05. 21.).
8
A magyar FIU éves jelentéseiben írtak szerint 2015-ben összesen 3912 bejelentést, míg két évvel később csaknem
kétszer ennyit, 8585 bejelentést (STR-t) tettek különböző gyanúokok miatt. Forrás (19. 05. 31.): https://www.nav.gov.
hu/nav/penzmosas/eves_jelentesek_feleves_tajekoztatok (2019. 05. 21.).
9
A KF. 9725/2004/379-II., TPK. 1008/2017/37-I., és 37-II. számú iránymutatások, továbbá az 1/2017. (VII. 31.) és
2/2017. (VII. 31.) számú legfőbb ügyész helyettesi körlevelek.
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2. A pénzmosás miatti bűnügyek visszatérő gyakorlati problémái
2.1. Az előcselekmény
1994-ben történt kodifikációja óta a pénzmosás tényállása mindig is szorosan összekapcsolódott az előcselekménnyel (másik elnevezése: alapcselekmény). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a pénzmosás tárgyát képező vagyon forrásaként szolgáló bűncselekmény megjelölése és bizonyítása nélkül Magyarországon senkit nem lehet eredményesen felelősségre vonni pénzmosás elkövetése miatt.10 Az eljáró hatóságoknak
precízen le kell írnia az előcselekmény történeti tényállási elemeit, és jogilag minősítenie kell az előcselekményt, tehát valamilyen általánosan megjelölt „illegális tevékenység” messze nem elegendő egy pénzmosás miatti ügy eredményes felépítéséhez.
Az „önmagában álló” vagy „autonóm” pénzmosási alakzat a problémák örök érvényű
forrása, minthogy ennek hiányában a jogi helyzet gyakran fordított irányú nyomozásra kényszeríti a hatóságokat, hogy eljussanak a bűnfelderítés felszínén láthatóvá vált
vagyon feltételezhetően illegális forrásáig.11 Nem igényel további magyarázatot, hogy
a piszkos készpénz, vagy nagy összegű bankbetétek forrásának felderítése miért tűnik
lehetetlen feladatnak.
Ennek a jogi természetű akadálynak a leküzdésére alkalmas megoldás lehet – egyebek mellett – a „jogellenes” vagy „megmagyarázhatatlan” vagyongyarapodás különös
részi tényállásának megalkotása, amely ezekben az esetekben betöltené az előcselekmény szerepét. A megmagyarázhatatlan gazdagodás büntető anyagi jogi kategóriája
lefedné azokat az esetköröket, amikor az elkövető a jogszerűen szerzett jövedelmét
és vagyoni viszonyait nyilvánvalóan meghaladó életmódot folytat, megállapításának
ténybeli alapja pedig a törvényes jövedelem és a tényleges életmód közötti aránytalanság lenne.12
A jogszerű keretek között reálisan elérhető és a ténylegesen fennálló vagyon közötti
aránytalanság megállapításához kapcsolt jogkövetkezmény gondolata a Büntető Törvénykönyvben már létező megközelítés. Több mint két évvel korában, 2016. október
28. napján, a 2014/42 (EU) Irányelv13 nyomán a magyar büntető anyagi jogban megjelentek a kiterjesztett vagyonelkobzás szabályai. Az intézkedés legalapvetőbb eleme
10
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. §-a „[bármely] büntetendő cselekményként” határozza meg az előcselekményt.
11
Az „önmagában álló” pénzmosás Egyesült Királyság jogában létező formájának rövid leírása itt olvasható:
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/proceeds-crime-act-2002-part-7-money-laundering-offences (21.05.2019); egy
önmagában álló pénzmosás miatti angol ügy felépítését illetően lásd Ian Davidson és Martin Gill előadását itt:
http://www.police-foundation.org.uk/uploads/holding/annual_conference/follow_the_money.pdf (21.05.2019).
12
A megmagyarázhatatlan vagyongyarapodás büntetendővé nyilvánítását illetően lásd a Világbank StAR kezdeményezése által készített részletes tanulmányt:
https://star.worldbank.org/sites/star/files/on_the_take-_criminalizing_illicit_enrichment_to_fight_corruption.pdf
és úgyszintén a Transparency International által készített, a szabályozás előnyeit és hátrányait taglaló rövid de kimerítő
leírást itt:
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Helpdesk_answer_illicit_enrichment.pdf (21.05.2019).
13
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/42/EU irányelve a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042 (21.05.2019).
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pedig egyértelműen a törvényesen elérhető anyagi helyzet és a tényleges életmód és
vagyon közötti különbség kimutatása.14 Ez a jogi megközelítés könnyen alkalmazható
lehetne a „megmagyarázhatatlan gazdagodás” büntetőjogi tényállásánál is, amely nem
csak a pénzmosás előcselekménye lehetne, de az aránytalan vagyonrész elkobzás útján
történő elvonásának alapja is.

2.2. A „tetszőleges előcselekmények” sötét oldala
A magyar Büntető Törvénykönyv [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény (a továbbiakban: Btk.)] [bármilyen] „büntető cselekményként” határozza
meg az előcselekményt, tehát semmiféle korlátozást nem állít fel annak természetére, tárgyi súlyára, vagy éppen az elkövetési értékére nézve. A „tetszőleges előcselekmények” megközelítése kétségtelenül rugalmas megoldás, hiszen bármilyen vagyongeneráló bűncselekmény előtt utat nyit a kapcsolódó pénzmosás megállapítása
szempontjából.
Másfelől azonban ennek a szabályozási módnak is megvan a hátránya, hiszen a
vagyonlegalizálásra irányuló deliktum akár egy zseblopáshoz, vagy egy minimális
kárt okozó, internetes környezetben elkövetett csaláshoz is kapcsolódhat. Ez persze
önmagában nem lenne probléma, de figyelembe véve, hogy a pénzmosás egy ötévi
szabadságvesztéssel büntethető bűntett, amely – tárgyi súlya okán – a törvényszékek
hatáskörébe tartozik, a vegyes összetételű bűnhalmazat nemkívánatos eredményekhez
vezethet. Ha például egy kisstílű csaló a bűncselekményből származó vagyon felett
ténylegesen rendelkező személy kilétét leplezendő, egy másik személy nevén nyilvántartott bankszámla felhasználása érdekében elkövető társa segítségét kéri, a vagyonlegalizáló deliktum törvényszéki szintre emeli az egyébként kis kárt okozó csalást.
A jogalkotásnak fel kellene ismernie végre, hogy a pénzmosást már nem feltétlenül
és nem minden esetben követik el nagy összegekre nézve és szervezett jelleggel. A 90es években a pénzmosásra úgy tekintettek, mint egy kiemelt tárgyi súlyú, fehérgalléros
bűncselekményre, ami mindig összekapcsolódott a bűnszervezetekkel és a szervezett
bűnözéssel.
A pénzmosás azonban időközben épp olyan gyakori és hétköznapi lett, mint az
előcselekményei, az egyszerű és nem különösebben kiemelkedő ügyek egyre nagyobb
száma pedig azt üzeni, hogy a pénzmosást ideje elválasztani a szervezett bűnözéstől.
A bagatell előcselekmények olcsó és egyszerűen kivitelezhető, „csináld magad” típusú
vagyonlegalizálási módszereket hívtak életre, amelyeket az előcselekményekkel azonos módon lenne indokolt kezelni: azonos eljárásban, a helyi bíróságon kellene őket
elbírálni. A pénzmosás címkéje – ami sokáig valami nagy tárgyi súlyú és szervezett
cselekmény jeleként szolgált – félrevezető ezekben a „hibrid” ügyekben, melyeket a
járulékos deliktum szükségtelenül emel a magasabb bírósági hatáskörbe.

14
A Büntető Törvénykönyv 74/A. §-ának (2) bekezdése: „az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső
vagyonnak kell tekinteni, és vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra is, amelyet [… a felsorolt bűncselekmények
…] elkövetője a büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett, ha a vagyon, illetve az elkövető életvitele az
igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan.”
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2.3. Bizonyítási mércék: az alapcselekmény bizonyítása
A pénzmosás miatti bűnügyek gyakorlatának egyik legérzékenyebb pontja egyértelműen az előcselekmény bizonyítási igényének kérdésköre. A problémát az osztott joghatóság alá eső „pénzfutár” ügyek egyre növekvő száma hívta életre, melyekben az
alapcselekményt nem csak hogy egy másik ország területén, de jellemzően az európai
kontinensen kívül, sőt távoli, egzotikus országokban valósítják meg. Soha azelőtt nem
volt még annyi bűnügy, melyben az elszenvedett anyagi veszteség miatti nemzetközi
együttműködési igény olyan távoli országokkal kapcsolatban vált indokolttá, mint az
Egyesült Arab Emirátusok, India, Vietnám, Hong Kong, Új-Zéland és Ausztrália, csak
hogy néhányat említsünk.
Az új típusú, kontinenseken is átívelő pénzfutár-tevékenység két alapvető kérdést
hívott életre a pénzmosás miatti büntetőeljárások gyakorlatában: először is, miként
lehetséges további információkat és bizonyítékokat beszerezni a több ezer kilométerrel távolabb elkövetett előcselekményről, és másodszor, hogyan és milyen feltételek
mellett lehet visszaszármaztatni a Magyarországon lefoglalt vagy zár alá vett vagyont
ezeknek a távoli országoknak, a sértettek kártalanítása érdekében?
Az ilyen jellegű ügyekben tapasztalható bizonyítási nehézségek az „in dubio pro
reo” alapelvből és a büntetőeljárási törvény azonos alapokon nyugvó, a bűncselekmény megállapítását – a megengedőbb és rugalmasabb „észszerű kétely felett” vagy
a „bizonyítékok túlsúlya” standardok15 helyett – a minden kétséget kizáró bizonyítási mércével16 mért elvárásából fakadnak. Még ha az elkövetők rendszerint nem is
vitatják az előcselekmény megállapítását ezekben az esetekben, a hatóságok mégis
kötelesek tisztázni és minél precízebben megállapítani a vagyon forrásaként szolgáló alapcselekmény körülményeit. Ezeknek az ügyeknek a többségében a nyomozás
megindításkor beszerezhető egyetlen bizonyíték a csalás gyanúját jelző, bankok közötti kommunikációban küldött rövid üzenet (a továbbiakban: swift), amely vagy
azt közli, hogy a vagyont egy ismeretlen személynek utalták át, vagy azt, hogy az
átutalásra a sértett hozzájárulása nélkül került sor. A swift üzenetek kétségkívül alkalmasak a bűncselekmény gyanújának megalapozására, de vajon elegendő bizonyítékként szolgálnak-e a pénzmosás elkövetőjével szembeni vádemeléshez és az ő
felelősségre vonásához?
A Moneyval ötödik körös értékelésének egyik legfontosabb eredménye az az üzenet volt, mely szerint ezeket az ügyeket próbára kell tenni a bírósági tárgyalótermekben, hogy kiderüljön, a bírák szerint eleget tesznek-e a bizonyítási mércének vagy
sem.17

E bizonyítási mércék leírását lásd: http://www.1800attorney.com/standards-of-proof/ (2019. 03. 03.).
Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvény 7. §-ának (4) bekezdése: „a kétséget kizáróan nem bizonyított tény
nem értékelhető a terhelt terhére”.
17
Lásd a Moneyval jelentésnek az „Azonnali eredmények 7. (IO7).” alatti második bekezdését: „az ügyészségeknek tesztelniük kellene a pénzmosásban érintett vagyon bűnös eredetének bizonyítási mércéjét a bíróságok előtt,
figyelembe véve a pénzmosás „tetszőleges előcselekménnyel” működő természetét is. Az értékelők arra ösztönzik az
ügyészeket, hogy vigyenek bíróság elé több pénzmosás miatti ügyet az e kérdésben kialakítandó joggyakorlat fejlesztése érdekében” [a Szerző fordítása].
15
16
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A Moneyval ajánlásai alapján a Legfőbb Ügyészség nemcsak arra ösztönözte az
ügyészeket, hogy a jogsegélykérelmek formális csatornáin kívül minden más lehetséges módszerrel próbáljanak meg bizonyítékokat gyűjteni, de arra is, hogy a bizonyítási eljárás kétes végkimenetele esetében is inkább a vádemelés mellett döntsenek.18
Természetesen a sértett kihallgatására vagy feljelentésének rendelkezésre bocsátására
irányuló jogsegélykérelmek kibocsátásával meg kell próbálni további bizonyítékokat
szerezni az előcselekményről, de a további bizonyítékok hiánya nem vezethet automatikusan a büntetőeljárás megszüntetéséhez a kontinensek közötti pénzmosás miatti
ügyekben.
A távirati stílusú swift üzenetek tartalma a leglényegesebb információ közlésére
szorítkozik, és pusztán közvetve tükrözi a sértettnek a bank felé tett nyilatkozatát.
Mégis, ha igazolják, hogy a károsult nem járult hozzá a tranzakció eredményéhez,
és nincs olyan körülmény, amelyből ennek ellenkezője következne, a swift üzenetek
kulcsszerepet játszhatnak az előcselekmény bizonyításában.

2.4. A pénzmosás tárgya
Egy másik jogértelmezési probléma a pénzmosás elkövetési tárgyának a Büntető Törvénykönyvbeli megfogalmazásából ered. A „vagyon” vagy „vagyonrész” szélesebb
körű, nemzetközi egyezmények19 által is elfogadott és ismert terminusai helyett a hazai
jogszabály még mindig a „dolog” elavult fogalmát használja, látszólag az ingóságokra
korlátozva ezzel a bűncselekmény tárgyait. Ez annál is inkább meglepő, minthogy a
Kódex hivatalos fordítása korrigálja ezt a hibát, a „vagyon” terminussal cserélve fel a
„dolog” fogalmát.
Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy az ügyek gyakorlati elintézése során a
korlátozó hatású „dolog” fogalom miért okoz értelmezési problémákat. A pénzmosás
egyik leggyakrabban előforduló előcselekménye az internetes környezetben elkövetett
csalás, amit rendszeresen követnek el az „átutalás-eltérítés” (kisiklatás, letérítés) módszerével. Az elkövetési technika alapja meggyőzni a sértettet arról, hogy egy olyan
bankszámlára teljesítsen átutalást a saját vagyona terhére, amely vagy az elkövető
vagy egy elkövető irányítása alatt cselekvő stróman rendelkezése alatt áll. Ezeket a
bűncselekményeket persze mindig bankszámlapénzre nézve valósítják meg, nem pedig térbeli kiterjedéssel rendelkező tárgyakra, vagy fizikai értelemben létező pénzre
– ahogyan azt a törvényszöveg várná.
A tényállási elem hazai meghatározását könnyen a gyakorló szakemberek igényeihez lehetne igazítani a „dolog” régimódi fogalmának a széles körben elfogadott és

18
A TPK. 1008/2017/37-II. számú, a pénzmosás miatti bűnügyekben követendő gyakorlat eljárásjogi szempontjai
tárgyában kiadott (AML/CFT) főosztályvezetői iránymutatás 43. pontja: Az ügyész ennek szem előtt tartásával, abban
az esetben is szorgalmazza a pénzmosás bizonyítottságának és jogi minősítésének bíróság általi megítélését, ha a
bűnösségre vont következtetése a bizonyítékok mérlegelésén nyugszik [Be. 78. § (3) bekezdése], vagy a bizonyítási
eljárás sikere – különösen az alapcselekmény bizonyítási nehézségei miatt – egyébként kétségesnek mutatkozik.
19
Lásd a Palermói Egyezmény (UNCTOC) 6. cikkét, a Meridai Egyezmény (UNCAC) 23. cikkét, a 90-es Strasbourgi Európa Tanácsi Egyezmény 6. cikkét, vagy az Európa Tanács Varsói Egyezményének 9. cikkét [minthogy ezek az
egyezmény a vagyon („property”) fogalmát használják].
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rugalmasabb „vagyon” terminusra cserélésével. Ez nemcsak a nemzetközi elvárásoknak való megfelelést szolgálná, de segítséget jelentene a pénzmosásnak a más hasonló
jellegű bűncselekményektől, mint például az orgazdaságtól vagy a bűnpártolástól való
elhatárolása szempontjából is. Minthogy a „vagyon” jóval absztraktabb és általánosabb fogalma a testetlen vagyoni értékeket is magában foglalja a háromdimenziós,
ingó „dolgokkal” szemben, a pénzmosás egy általánosabb, kevésbé speciális bűncselekmény lenne, ezzel szemben az orgazdaság valósulna meg azokban az esetekben,
amikor az elkövetési tárgy eleget tenne a „dolog” fogalmának is.
A tényállásnak ez a régimódi eleme már csak azért is bosszantó, mert a jogalkotó a
gyakorlati szakemberek visszajelzései alapján már felismerte a változás iránti igényt.
A büntetőeljárásról szóló vadonatúj, 2018. július 1. napján hatályba lépett 2017. évi
XC. törvény kiszélesítette a lefoglalás alkalmazásának körét, hozzátéve a bankszámlapénzt és az elektronikus pénzt az ingók és az elektronikus adat alkotta felsoroláshoz.20
A látszólag apró, de annál jelentősebb módosítás célja az volt, hogy a lefoglalás hatókörének kiszélesítésével egy korábbinál is hatékonyabb eszközt teremtsen a vagyonvisszaszerzés számára. A módosító törvényhez fűzött indokolás azzal érvelt, hogy a
büntető eljárásjognak követnie kell a pénzforgalom fejlődését, és a bankszámlapénzzel való fizetés az évek során ugyanolyan elterjedtté vált, mint a készpénzhasználat.
Polgári jogi megközelítésben a bankszámlapénz egy szerződésen alapuló jogviszony
egyenlege, ám figyelembe véve, hogy a számlapénz bármikor dologi formájú pénzzé
alakítható át és fordítva, indokolatlan lenne közöttük különbséget tenni, amikor bűncselekmény elkövetési tárgyaivá válnak.
A joggyakorlat pontosan ezt a megközelítést követi a pénzmosás miatti bűnügyekben. A pénznek a külső megjelenésétől független, azonos módon való megítélése
melletti érvrendszer egyik sarokköve az Alkotmánybíróság határozatából származik,
amely a pénz alapvető tulajdonságának az értékét és nem fizikai megjelenését tekinti. „A bankjegykibocsátás pusztán technikai feladat, hiszen semmivel sem több, mint
a bankszámlaegyenleg készpénzzé történő átalakítása” érvel az Alkotmánybíróság.21
Annak ellenére, hogy a joggyakorlat úgy tekint az elektronikus pénzre és számlapénzre, mint a vagyonlegalizáló tevékenység legelterjedtebb tárgyaira, a jogszabály jelenlegi szövege nem követi ezt a megközelítést.

2.5. Nyomon követhetőség
Bár a nyomon követhetőség kritériuma szorosan összefügg az előcselekmény bizonyításának jogi követelményeivel, mégis egy további nehézséget jelent a gyakorlat
számára. Az elő-cselekmény bizonyításának követelménye alapján az ügyésznek körül
kell tudni írnia az alapcselekményt a pénzmosás elkövetőjének büntetőjogi felelősségre vonása során, míg a nyomon követhetőség a vagyongeneráló alapcselekmény és

20
21
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A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 308. § (3) bekezdése.
Az Alkotmánybíróság 2/2003. (II. 7.) AB határozata.

a legalizálásra irányuló, járulékos deliktum közötti egyértelmű kapcsolatot jelenti.22
A pénzmosás mellett egy további bűncselekmény bizonyítása önmagában nem elegendő: annak megállapítása is szükséges, hogy a legalizálási tevékenységgel érintett
vagyont az alapcselekmény elkövetésével összefüggésben szerezték meg.
A pénzmosásban érintett vagyont az alapcselekménnyel összekötő kapcsolat egy
újabb, a bizonyítási eljárás során teljesítendő követelményhez vezet; a vagyonnak azonosíthatónak és egészen bűnös eredetéig visszamenőleg nyomon követhetőnek kell
lennie.
Az aktív vagyonelemek – azaz az elkövető vagyoni helyzetében az alapcselekmény
következtében keletkezett növekmények – elméletileg nem okoznak gondot az azonosíthatóság és nyomon követhetőség szempontjából, legalábbis ha figyelmen kívül
hagyjuk a pénzáramlás megszakított nyomvonalából, a keveredő számlavagyonból és
más hasonló helyzetekből eredő nyomozási nehézségeket. A jogellenes megtakarítások azonban, mint például a csalás folytán be nem fizetett adó, rendszeresen fejtörést
okoznak a jogalkalmazónak, minthogy nem hoznak létre újabb vagyonelemeket az
elkövető számára.
Klasszikus példaként szolgálhatnak a különböző típusú áfa- (az uniós jogban: héa,
azaz hozzáadottérték-adó) csalások – így például az eltűnt kereskedő (MTIC),23 vagy
az áfa körhinta módszere – melyek jól ismert elkövetési technikák az Európai Unión (a továbbiakban: EU) belül. Ha ezek az adóra nézve elkövetett bűncselekmények
kizárólag a fizetendő áfa jogellenes csökkentésére irányulnak visszaigénylési pozíció megteremtése nélkül, úgy az eredményük a gazdasági társaságoknál elért jogtalan
megtakarítás, ami révén csökkenthetik áraikat, ezáltal a versenytársaiknál kedvezőbb
helyzetet érhetnek el a piacon. Az ilyen módon elért jogtalan megtakarítás kétségtelenül bűncselekményből származó vagyon,24 és az értékének megfelelő összeg erejéig vagyonelkobzásnak van helye. De még ha a jogtalanul elért megtakarítás összege
elkobzás alá esik is, a pénzmosásnak vagy további bűncselekményeknek nem lehet
elkövetési tárgya, hiszen nincs fizikai kiterjedése vagy egyedi azonosíthatósága, és ez
által nem nyomon követhető.
A pénzmosásnak az alapcselekményektől való elválasztása persze a nyomon követhetőség problémáját is megoldaná: ha nincs szükség alapcselekményre a vagyont
legalizáló elkövető felelősségre vonásához, úgy a vagyon pontos eredetének bizonyítása is szükségtelen.
Az utóbbi időben a jogalkotás kezdi felismerni, hogy a jogtalan vagyongyarapodás
bűnös eredetének megállapítását elváró jogi szabályozás nehéz és néha észszerűtlenül
bonyolult terhet ró az igazságszolgáltatásra. E felismerés alapján a vagyonelkobzás,
lassan de fokozatosan egy hathatós intézkedéssé vált, amelynek alkalmazását olyan
törvényi vélelmek segítik, melyek a vagyon aránytalanságán, a bűnszervezetben való

22
A Büntető Törvénykönyv a nyomon követhetőséget akként határozza meg, hogy a pénzmosás csak „büntetendő
cselekményből származó dologgal összefüggésben” követhető el.
23
MTIC – Közösségen Belüli Eltűnt Kereskedő, az áfa- (héa-) szabályok kijátszásának elterjedt módja.
24
A Btk. 76. §-a értelmében „ezen alcím (elkobzás) alkalmazásában vagyonon annak hasznát, a vagyoni értékű
jogot, követelést, továbbá bármely, pénzben kifejezhető értékkel bíró előnyt is érteni kell”.
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részvétel tényszerű megállapításán, vagy a vagyongeneráló bűncselekmények között
felsorolt valamely deliktum miatti elítélésen alapulnak.25 Minthogy a pénzmosás a vagyon-visszaszerzés büntető eljárásjogi fogalmának anyagi jogi tükörképeként is felfogható, a nyomon követhetőség követelményéből fakadó problémákra is az lehet a
megoldás, amit a vagyonelkobzás szabályrendszere már kialakított.
Több különböző megoldás is létezik arra a kérdésre, hogy miként tehető felelőssé valaki pénzmosás elkövetése miatt az előcselekmény felderítése, tényállásának
megállapítása és jogi minősítése, vagy akár elkövetőjének felelősségre vonása nélkül.
A „megmagyarázhatatlan vagyongyarapodás” különös részi tényállása a kiterjesztett
elkobzáshoz hasonlóan az aránytalanság alapján működik, míg a „bűnöző életvitel”
vagy az „általános bűnelkövetői magatartás” törvényi vélelmei az elkövető bűnügyi
előéletén és korábbi elítélésein alapulnak,26 a magyar vagyonelkobzási rendszerben
alkalmazható fordított bizonyítási teher szabályaihoz hasonlóan.

3. Biztató változások és jó gyakorlatok
3.1. Specializált egységek
2016. január 1. napja előtt a pénzmosás miatti bűnügyek egyetlen főosztály hatáskörébe tartoztak a Legfőbb Ügyészségen belül, a kiemelt ügyekkel, korrupciós és szervezett jelleggel elkövetett bűncselekményekkel együtt. 2016 elejétől kezdve azonban
a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályát két, egyaránt specializált szervezeti egységre
osztották, és ennek eredményeként létrejött egy klasszikus pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni (a továbbiakban: AML/CFT) főosztály.27 Az egyik főosztály hatáskörébe tartoznak a kiemelt, korrupciós és bűnszervezetben megvalósított bűncselekmények miatt indult ügyek, de ez a főosztály jár el a mentességet élvező személyek, a
közös nyomozócsoportok (JIT-ek) ügyeiben, és egyes, az EU pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokban is. A Terrorizmus, Pénzmosás és
Katonai Ügyek Főosztályának hatáskörébe tartoznak a gazdasági bűncselekmények
miatti ügyek, mint például az adócsalás, jövedékkel visszaélés és a pénzmosás, de
emellett részt vesz a terrorcselekmények és terrorizmusfinanszírozás elleni igazságügyi fellépésben, eljár a természet és környezet ellen irányuló bűncselekmények miatti
ügyekben, és a felsorolt ügyekben a nemzetközi kapcsolattartásból fakadó feladatokat
is ellátja.28

25
Lásd a vagyonelkobzásnak a Btk. 74/A. §-ában szabályozott, fordított bizonyítási teherrel működő és kiterjesztett
formáit.
26
A bűncselekményből származó vagyonról szóló törvény (POCA) releváns rendelkezéseinek rövid összefoglalóját
lásd:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/317904/Fact_
Sheet_-_Overview_of_POCA__2_.pdf (2019.05.21.)
27
A legfőbb ügyész 16/2015. (XII. 17.) számú utasításának 6. §-a.
28
A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) számú utasításának 17/A. §-a.
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Az új, specializált szervezeti egység létrehozása persze egyáltalán nem jelenti azt,
hogy 2016. január 1. napját megelőzően a Legfőbb Ügyészség ne szentelt volna kitüntetett figyelmet a pénzmosás elleni küzdelemnek vagy a vagyonvisszaszerzési kérdéseknek. A Legfőbb Ügyészség csak a megelőző évben két vizsgálatot is elvégzett; egyet
a vagyoni jogokat korlátozó kényszerintézkedéseknek a gazdasági bűncselekmények
miatt indult bűnügyekben folytatott gyakorlatával kapcsolatban, egy másikat pedig a
pénzmosás miatt indult bűnügyek gyakorlati tapasztalatainak felmérése érdekében, a
Moneyval ötödik körös értékelés előkészületeinek részeként. A vizsgálati eredmények
alapján a legfőbb ügyész helyettese körlevelet29 bocsátott ki a vagyonvisszaszerzés
területén követendő gyakorlatról és minimumkövetelményekről, melyet később, az
ügyészségi joggyakorlat egységesítése érdekében egy főosztályvezetői iránymutatás
követett a pénzmosás miatti ügyek jogértelmezési kérdéseiről.
Az újonnan létrehozott AML/CFT főosztály folytatta a joggyakorlat koncentrált
figyelemmel kísérését, de ugyanígy összegyűjtötte és rendszerezte az ország különböző pontjain működő ügyészségektől érkezett visszajelzéseket és gyakorlati tapasztalatokat. Ennek eredményeként, a legfőbb ügyész helyettese 2017. augusztus 1. napi
hatálybalépéssel két körlevelet bocsátott ki,30 lefektetve a pénzmosás miatti bűnügyek
megközelítésének új alapelveit és stratégiai sarokköveit. Az egyik körlevél a vagyonlegalizálás büntető anyagi jogi szempontjait foglalta össze, támpontokat adva a bűncselekmény egyes törvényi tényállási elemeinek helyes értelmezéséhez. A másik körlevél
a büntető eljárásjogi problémákat és a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos feladatokat
tartalmazta, és zsinórmércét állított fel a vádemelés kérdésében való döntés során figyelembe veendő bizonyítási nehézségek megközelítésének módjára nézve.
A két körlevél rendelkezéseinek gyakorlatban való érvényesülése érdekében az
AML/CFT főosztály vezetője azonos napon szintén kiadott egy-egy iránymutatást a
körlevelek egyes rendelkezéseinek részletes, kizárólag az ügyészeknek szóló magyarázata érdekében.31 Az új szemlélet elsajátítása céljából az iránymutatások bírósági
határozatokból idézett szemelvényeket is feldolgoztak, hogy a gyakorlati szakemberek
betekintést kapjanak a jogértelmezési és jogi minősítést érintő problémákba, ezáltal
arra ösztönözve az ügyészeket, hogy a pénzmosás miatti ügyek intézése során gyakorlati útmutatóként használják az iránymutatásokat. Az eljárásjogi tárgyú összeállítás
felhívta a figyelmet a kiterjesztett és fordított bizonyítási teherrel működő vagyonelkobzási formákra, a jogi személyekkel szemben alkalmazható intézkedések lehetőségére, de kitért a jogsegélykérelmek intézése és a nemzetközi kapcsolattartás során
visszatérően tapasztalt nehézségekre is.

29
A bűnös úton szerzett vagyon elvonását célzó kényszerintézkedésekkel összefüggő ügyészi feladatokról szóló
2/2015. (VI. 30.) LÜ h. körlevél.
30
A legfőbb ügyész helyettesének 1/2017. (VII. 31.) és 2/2017. (VII. 31.) számú körlevelei a pénzmosás miatti
bűnügyekben követendő ügyészi gyakorlat büntetőjogi és büntető eljárásjogi szempontjairól.
31
A TPK. 1008/2017/37-I. és 37-II. számú, a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek (AML/CFT) Főosztályának vezetője által kiadott iránymutatások a pénzmosás miatti bűnügyek anyagi és eljárásjogi szempontjairól.
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Ezek, az elmúlt években kiadott iránymutatások lefektették a pénzmosás miatti
ügyekben irányadó jogi megközelítés és jogértelmezés alapjait az ügyészi szervezet
számára, azzal a célkitűzéssel, hogy ezekben a bűnügyekben megváltoztassák az ügyészi szemléletet a kreatív gondolkodásmód bátorításával.

3.2. Intenzív nemzetközi együttműködés
A pénzmosás miatti bűnügyek döntő többségét a pénzfutárok (strómanok, bankszámlaáltulajdonosok) felhasználásának elkövetési módszere jellemzi. Ennek a meglehetősen
egyszerű technikának az a lényege, hogy az elkövető jogellenesen behatol aktív üzleti
tevékenységet végző gazdasági társaságok közé, és az egyik nevében írt e-mail-üzenet
révén meggyőzi a másik céget arról, hogy egy éppen esedékes kifizetést az elkövetők
érdekköréhez tartozó bankszámlára teljesítsen, melyet rendszerint egy stróman (a futár) nyitott meg és kezel az elkövetők irányítása szerint.
E bűncselekmények egyik visszatérő jellemzője a határokon átnyúló jelleg, minthogy az előcselekmény elkövetésére és a bankszámlapénz megszerzésére rendszerint
más-más országokban kerül sor. A csalások elkövetői általában azonosíthatatlanok
maradnak, míg a bankszámla-tulajdonos futárokat szinte mindig könnyű megtalálni a
banki iratok, a swift üzenetek és a pénzügyi információs egység (FIU) gyanús tranz
akcióról készített jelzései alapján. Ezek az osztott joghatóságú ügyek ugyanazokat a
nehézségeket okozzák a bűncselekményből származó vagyon megszerzésének helye
szerinti ügyészeknek; az előcselekmény körülményeit részletező információk és bizonyítékok megszerzését, továbbá a vagyon nyomon követését, biztosítását, majd akár
közvetlenül a sértettnek, akár a sértett állama szerinti igazságügyi hatóságnak történő
visszaszármaztatását (repatriálását). Mindkét feladat teljesítése hatékony nemzetközi
együttműködést igényel, de Európán kívül nem is olyan egyszerű ehhez megfelelő
jogalapot találni.
Európán és a Schengeni övezeten kívül a leggyakrabban hivatkozott multilaterális egyezmény az ENSZ határon átnyúló szervezett bűnözés elleni egyezménye
(a továbbiakban: CTOC),32 minthogy azt már a legtöbb ország ratifikálta, vagy legalábbis megerősítette, beleértve az afrikai, karib-térségi, távol-keleti és délkeletázsiai országokat is, mindössze néhány kivétellel.33 A Palermói Egyezmény (CTOC)
alkalmazása során ugyanakkor még mindig alapvető kihívást jelent az Egyezmény 3.
cikkének (1) bekezdésében szabályozott, korlátozott alkalmazási körnek való megfelelés. A pénzmosás kétségkívül olyan bűncselekmény, amely beleillik a CTOC
idézett rendelkezésébe, de csak akkor, ha bűnszervezet keretében követik el, határon
átnyúló jelleggel. A CTOC azonos cikkének (2) bekezdésében elhelyezett értelmező
rendelkezést figyelembe véve a pénzfutárok esetében a határon átnyúló jelleg nem

32
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés
elleni Egyezmény.
33
A ratifikáció jelenlegi állását illetően lásd az ENSZ hivatalos oldalát:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
[2019. 05. 15.]
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lehet kérdéses. De magán viseli-e a szervezett jellegű elkövetés jegyeit egy pénzfutárokkal megvalósított pénzmosás?
A Legfőbb Ügyészség gyakorlati tapasztalatokon nyugvó válasza szerint igen.
A pénzfutárokat tipikusan arra használják, hogy az előcselekmény elkövetéséből
származó vagyont eljuttassák egy következő futárhoz, vagy az alapcselekmény egyik
haszonélvezőjéhez, gyakran a pénzáramlás útját megszakító csellel megfejelve, mint
például készpénzben felvéve a vagyont az egyik ponton, majd befizetve egy másikon.
A futárok tehát közvetítők az előcselekmény elkövetője és egy harmadik, haszonélvező személy között. Az ügyekből szerzett ismeretek azt is mutatják, hogy az elkövetési
módszer még a legegyszerűbb formájában is legalább három joghatóságot feltételez,
minthogy az előcselekményt más országban követik el, mint ahol a futár tranzakciókat
hajt végre az abból származó vagyon terhére. Ha a pénzmosó (a futár) sikerrel jár,
úgy feltehetően egy további, harmadik országba utalja át a vagyont, akár bankszámlán
keresztül, akár más pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele révén. E megközelítés
szerint kellő alapja van annak a feltételezésnek, hogy a pénzfutárokkal megvalósított,
országhatáron átnyúló pénzmosás legalább három személy összehangolt tevékenységét feltételezi. Még ha a három személy alkotta csoport akár alkalmi jelleggel állt is
össze, tevékenységük megfelel a CTOC 2. cikk a) pontjában írtaknak.
A formális, jogsegélykérelmek útján való kapcsolatteremtés mellett érdemes ismerni a távoli joghatóságokkal való kapcsolatfelvétel informális csatornáit is. A gyakorlat
nagyban számít a pénzügyi információs egységek közötti kommunikációra (Egmont
Csoport, FIU-k), a bűnüldöző szervek közötti dialógus lehetőségére az Interpolon keresztül, de a gyakorlati szakemberek specializált hálózataira is, mint amilyen a CARIN
vagy regionális megfelelői a vagyon-visszaszerzés területén, vagy az AMON kifejezetten a pénzmosás elleni fellépésben. Végül, de nem utolsósorban a nyomozóhatóságok tagjai több esetben a nagykövetségeken működő diplomáciai összekötők segítségét kérik, vagy, ha minden más kudarcot vall, közvetlenül kísérelnek meg kapcsolatba
lépni az előcselekmény sértettjével, az interneten keresztül.

3.3. Az FIU hatásköreinek proaktív használata
A pénzmosás miatti bűnügyekben folytatott nemzetközi együttműködés egyik legfontosabb eleme az előcselekményből származó vagyon azt megelőző felderítése és biztosítása, hogy az elkövetők rátehetnék a kezüket. Minthogy az időzítés kritikus, és az
igazságszolgáltatásnak ebben a versenyben gyorsabbnak kell lennie a bűnözőknél, a
nyomozóhatóság tagjainak és az ügyészeknek minden jogi lehetőséggel tisztában kell
lenniük, hogy megállítsák és feltartóztassák a jogellenesen szerzett pénz áramlását.
A külföldön történő vagyonbiztosításhoz szükséges időnyerés egy jól bevált és kitaposott útja a pénzügyi információs egységek végrehajtást elhalasztó vagy a számlát
befagyasztó (tranzakciót felfüggesztő) hatáskörének kihasználása.
Bár a pénzügyi információs egységek különböznek egymástól a szerint, hogy közigazgatási, nyomozóhatósági vagy hibrid jellegűek-e, sokuk képes ideiglenesen elhalasztani egy olyan banki tranzakció végrehajtását, amelyet gyanúsnak jelentett be a
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pénzügyi szolgáltató (STR), vagy ilyennek értékelt maga az FIU.34 Ennek időtartama
és a hosszabbítás lehetősége egy meglehetősen széles skálán mozog, de mindig megér egy próbálkozást, hiszen a jogszerűtlenül szerzett vagyon külföldi állam területén,
büntetőeljárás keretén belül történő biztosítása mindig formalizált igazságügyi együttműködést igényel. Még ha a kölcsönös elismerés elvén nyugvó eszközökön alapul is
ez az együttműködés, mint amilyen az EU fagyasztási parancs,35 a kényszerintézkedésről rendelkező határozat kibocsátása és a Megkeresett Fél nyelvére történő lefordítása mindig időigényes.
Magyarországon az FIU tranzakció-halasztási hatáskörét rendező, jelenlegi pénzmosás megelőzéséről és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásáról szóló törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 2017. június 26. napján lépett hatályba.36 Az új törvény rendelkezései szerint a szolgáltatók nem csak a pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra
utaló gyanút kötelesek bejelenteni, de bármely arra utaló jelet is, hogy a vagyon bűncselekmény elkövetéséből származik.37 A „tetszőleges előcselekmény” megközelítés
a bejelentési kötelezettség szempontjából is egyértelműen előnyös, hiszen bármilyen
hazai bűnügyben lehetővé teszi az FIU számára a tranzakciók végrehajtásának felfüggesztését, ami rendkívül hasznos lehet egy kiterjedt rajtaütés technikai támogatása
során. A jelenlegi Pmt.-t megelőzően a halasztás tartama két munkanap volt belföldi és
négy munkanap külföldi tranzakciók esetén, amely mindkét esetben meghosszabbítható volt további négy munkanappal.38 Az új törvény egységesítette a kétféle határidőt, és
négy plusz három munkanapban állapította meg annak tartamát.39 Lehet, hogy másfél
hét nem tűnik hosszú időnek egy formalizált igazságügyi együttműködés során, de
biztosan nagy segítség lehet a bűnözők pénzének hajszolása közben.

3.4. Repatriálás egyszerűen
Azt követően, hogy egy határokon átnyúló pénzfutárügyben sor került a vagyon biztosítására, az utolsó – de nem kevésbé bonyolult – lépés az eredményes befejezéshez
nem más, mint megtalálni a pénz visszajuttatásának legmegfelelőbb és jogilag rendezett módját az előcselekmény elkövetését megelőző tulajdonosához. Az osztott joghatóságú ügyekben ennek legelterjedtebb módja a vagyonmegosztási szerződések haszA gyanús tranzakciók végrehajtásának felfüggesztéséről lásd a Világbank tanulmányát [2019. 05. 15.]:
http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468336292131/Suspending-suspicious-transactions
Egy, a tranzakcióhalasztási jogkörök és a bankszámla monitoring tárgyában a Moneyval által elvégzett kutatás
alapján készített tanulmány szintén nyilvánosan hozzáférhető itt:
https://rm.coe.int/research-report-the-postponement-of-financial-transactions-and-the-mon/168071509b
35
A Tanács 2003. július 22-i 2003/577/IB kerethatározata a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási
intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról.
36
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(Pmt., AML/CFT).
37
A Pmt. 30. § (1) bekezdésének c) pontja szerint „a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja
dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén köteles […] haladéktalanul bejelentést tenni”.
38
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (régi Pmt., korábbi AML/CFT) 24. § (4) bekezdése.
39
Új Pmt. (AML/CFT) 35. § (2) bekezdése.
34

330

nálata, melyekben a két érintett fél (a Megkereső és a Megkeresett Állam) megegyezik
a lefoglalt, majd elkobzott, bűncselekményből származó vagyon megosztásáról.
Az EU-tagállamok vagyonmegosztási rendszere legtöbbször a Tanács 2006/783/
IB kerethatározatán alapul, amely egy egyszerű, egyszersmind észszerű mintát követ:
abban az esetben, ha az összeg nem haladja meg a 10 000 eurót, a vagyon azé az államé
lesz, amelyikben azt elkobozták, míg az értékhatár átlépése esetén 50–50% szerinti
vagyonmegosztásra kerül sor, hacsak az érintett Felek másként nem állapodtak meg.40
Magyarország 2009. január 8. napjával átültette a kerethatározatot,41 de az EU-n kívüli
országokkal való vagyonmegosztás jogi kereteit csak nyolc évvel később, 2017. január
1. napjával teremtette meg.42 A kerethatározat implementálásával bevezetett vagyonmegosztási rendszer mindenesetre modellként szolgált az utóbbinak; az EU-n kívüli
rendszer lényegében megegyezik a 2006/783/IB kerethatározat rendelkezéseivel. Bár
a vagyonmegosztás lehetőségének megteremtése fontos vívmány, az ügyészség talált
egy gyorsabb és egyszerűbb módot a vagyon külföldi sértetteknek történő visszaszármaztatására.
Magyarország büntetőeljárásában már régóta két különböző kényszerintézkedés létezik a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyon biztosítására. A lefoglalás fizikai
értelemben vett megfosztást eredményez a tulajdontól, így megfogható és ingó vagyonelemek biztosítására használták, míg a zár alá vétel (fagyasztás) csak felfüggeszti
a vagyon feletti rendelkezés lehetőségét, és elsősorban a testetlen vagyonra alkalmazták, mint amilyen a bankszámlapénz, a gazdasági társaságban szerzett részesedés vagy
az ingatlan. Egy másik fontos különbség a kényszerintézkedések megszüntetésével
kapcsolatos: míg a lefoglalt dolog másnak is kiadható, mint akitől lefoglalták, addig a
zár alá vétel ilyen műveletre alkalmatlan.
A gyakorlati szakembereknek sokáig fenntartásuk volt a bankszámlapénz lefoglalását illetően, mondván, hogy a törvény szó szerinti értelmezése szerint a lefoglalást
dologias vagyonelemekre tervezték, nem pedig olyan absztrakt, kötelmi természetű
vagyonra, mint a számlapénz.43 Ahogyan telt az idő, a bűncselekmények egy újabb
generációja jelent meg a jogalkalmazói gyakorlatban és hozott létre egészen addig
ismeretlen nehézségeket, amelyek megoldása előremutató és forradalmi jogi megoldásokat követelt az ügyészektől. A határon átnyúló adathalászat, az internetes környezetben elkövetett csalás és a pénzfutárok felébresztették a külföldi országok sértettjeinek
kártalanításával kapcsolatos problémákat, hiszen az egyetlen eljárásjogi eszköz, ami
lehetővé tette a hatóságok számára, hogy az elkövetőtől elvett vagyont másnak adják
vissza, a lefoglalás volt. Felismerve ezt a helyzetet, a Legfőbb Ügyészség kiadott egy
belső iránymutatást, amely a sértett kártalanítására helyezte a hangsúlyt, a bankszám-

40
A Tanács 2006. október 6-i 2006/783/IB számú, a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő
határozatokra történő alkalmazásáról szóló kerethatározatának 16. cikke.
41
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá
kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXX. törvény 7. §-a.
42
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi

tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi CIII. törvény 31. §-a.
43
A Legfőbb Ügyészség 2008 májusában, az NF. 7931/2007 számon elvégzett vizsgálata alapján.
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lapénzt pedig a készpénzzel azonos módon kezelte, és ezzel egy új szemléletmódot
fektetett le a jogértelmezés területén.44
Egy évtizeddel később a jogalkotás is felzárkózott e megközelítés mögé, és a legújabb büntetőeljárási törvény45 rendelkezései kiterjesztették a lefoglalás lehetőségét
a bankszámlapénzre.46 A lefoglalás elrendelésére bármiféle igazságügyi jóváhagyás
vagy engedély nélkül maga a nyomozóhatóság is jogosult, amely lehetővé teszi a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal47 számára az azonnali vagyonbiztosítást. Miután a pénz visszatartása sikerült, és a pénzáramlás sértetthez visszavezető útja tiszta
és megszakítás nélküli, sor kerülhet a kényszerintézkedés jogsegélykérelmen (MLA)48
alapuló megszüntetésére, és a vagyon visszaszolgáltatására, ami történhet akár közvetlenül magának a sértettnek, de akár a sértett államában eljáró igazságügyi hatóságnak
is. A pénz útjának rekonstruálása nem mindig könnyű, de a lefoglalás alkalmazása még
ezzel együtt is egy hatékonyabb és gyorsabb megoldásnak tűnik a várhatóan meglehetősen hosszú ideig tartó elkobzás és vagyonmegosztás párosához képest.

3.5. Új jogi eszközök a pénzügyi műveletek megfigyeléséhez
és a kriptovalutákhoz
Az új büntetőeljárási törvény nemcsak a szélesebb körben alkalmazható lefoglalás
iránti gyakorlati igényt ismerte fel, de olyan újszerű és ígéretes jogintézményeket is
bevezetett, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek a pénzmosás elleni fellépésben.
A törvény kiegészítette a leplezett eszközök katalógusát a fizetési műveletek megfigyelésével, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy titokban nyomon kövessenek – tipikusan egy vagy több bankszámlán bonyolódó – pénzügyi műveleteket és
csaknem valós időben tudomást szerezzenek egy számlatulajdonos tervezett tranzakcióiról, még mielőtt azokat végrehajtaná.49 Minthogy az új instrumentum a leplezett
eszközök listáját gazdagítja, alkalmazásához igazságügyi jóváhagyás szükséges az
ügyben eljáró ügyész részéről, a nyomozási bíró további engedélye azonban már nem
szükséges. A megfigyelés célpontja egy, vagy egyidejűleg akár több számla is lehet, de
a nyomozóhatóság úgy is dönthet, hogy szűri a megfigyelési kötelezettség körébe eső
tranzakciókat, úgy, hogy például csak a készpénzfelvételekről, vagy egy meghatározott személy javára végzett átutalásokról szerez tudomást. A határozatnak tartalmaznia
kell a szolgáltató által a nyomozóhatóság felé teljesítendő adattovábbítás határidejét, a
megfigyelés pedig összesen hat hónapig tarthat.
A tranzakciók nyomon követését kísérő, azt kiegészítő eszköz a pénzügyi műveletek végrehajtásának felfüggesztése. Ha egy átutalás a pénzmosás ismertetőjegyeit
mutatja, vagy valamilyen előcselekményre utal, a megfigyelést végző nyomozóhatóA Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály NF. 7931/2007/37-I. számú iránymutatása.
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról.
46
A büntetőeljárásról szóló törvény 308. § (3) bekezdése: „Lefoglalni az ingó dolgot, a számlapénzt, az elektronikus
pénzt vagy az elektronikus adatot lehet.”
47
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes esetekben szintén nyomozó hatóságként járhat el.
48
MLA – mutual legal assistance request, kölcsönös jogsegélykérelem.
49
A büntetőeljárási törvény 216–218. §-ai.
44
45
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ság rövid időre felfüggesztheti a végrehajtást, hogy további információkat szerezzen
a tranzakció hátteréről. Ha a vagyon semmilyen kapcsolatba nem hozható bűncselekmény elkövetésével, úgy a felfüggesztés megszüntetésére kerül sor, ellenkező esetben
a hatóság lefoglalja a bankszámlapénzt. Ha nem lehetett kizárni annak a lehetőségét,
hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik, de azt sem lehetett megállapítani, hogy az milyen konkrét büntetendő magatartással hozható kapcsolatba, a vagyon
további mozgása még mindig nyomon követhető a leplezett megfigyelés keretében.
A bűncselekményből származó javak valós idejű megfigyelése azonban kockázatos
lehet; a pénzmozgások lehetségesen elvezetik a nyomozókat a magasabb szinten elhelyezkedő elkövetőhöz, de a pénz egy szempillantás alatt el is tűnhet. Ennek ellenére
a végrehajtás felfüggesztésére nyitva álló kettő és négy munkanap rendkívül hasznos
lehet, úgy egy rajtaütés előkészítése, mint a nemzetközi együttműködés során.
Az új büntetőeljárási törvény másik modern, lehetségesen a nyomozóhatóságok és
ügyészségek jövőbeli igényeit kiszolgáló eleme a kriptovaluták megjelenésének felismerése és lefoglalásuk jogalapjának megteremtése. A közelmúlt néhány bűnügyében
már előfordult a vagyonlegalizálási tevékenység szolgálatába állított bitcoin (BTC) és
más kriptovaluta is, tipikusan a darknet piactereken értékesített kábítószerből vagy az
internetes környezetben elkövetett csalásból származó vagyon elrejtése vagy álcázása
céljából. Speciális és semmi máshoz nem hasonlítható karakterük, továbbá a jogi szabályozás és módszertani ismeretek hiánya miatt a kriptovaluták lefoglalásának problémája csak púp volt a nyomozóhatóság hátán. Felismerve ezeket a hiányosságokat,
a jogalkotó célirányosan megteremtette a kriptovaluták lefoglalásának lehetőségét, és
létrehozta a végrehajtás módszertanának jogi kereteit is, lefektetve ezzel az első bitcoin ügyek alapvető irányát.
Először is, az új jogi szabályozásnak meg kellet határoznia, hogy miként közelíti meg a kriptovalutákat, melyeket az új büntetőeljárási törvény fizetésre használható elektronikus adatként kezel.50 Az adatok lefoglalásának lehetősége az új kódex
hatálybalépését megelőzően is létezett, de azt rendszerint másolással, továbbítással,
vagy az egyik adathordozóról a hatóság ellenőrzése alatt tartott másik eszközre való
áthelyezéssel hajtották végre. Ezek a módszerek nem lettek volna használhatóak a
kriptovaluták lefoglalásakor, ezért az új törvény úgy szól, hogy a fizetésre használható elektronikus adat lefoglalása olyan művelet elvégzésével is végrehajtható, amely
megakadályozza az adat által megtestesített vagyoni érték feletti rendelkezés lehetőségét. Az új jogszabály megszövegezése mindenfajta, a rendelkezési jog felfüggesztését
eredményező műveletnek szabad utat ad, ezért kellőképp absztraktnak és rugalmasnak
tűnik.
Másodszor, a jogalkotás módosította a lefoglalás végrehajtásának részletes szabályait tartalmazó normaanyagot, és többféle lehetőséget is meghatározott a kriptovalutákon alkalmazott kényszerintézkedés kivitelezését illetően.51 Az adatnak egy másik,

A büntetőeljárási törvény 315. § (2) bekezdése.
A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének
és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes
rendelet 67–67/B. §-ai.
50
51
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tárolásra és kezelésre alkalmas felületre, tipikusan virtuális pénztárcába történő továbbítása lehet a lefoglalás legelterjedtebb módszere, de a hardveralapú tárcák lefoglalása
is megoldás lehet a kényszerintézkedés végrehajtására. Végül, de nem utolsósorban
arra is lehetőség nyílik, hogy a kriptovalutát azonnal, már a lefoglalás helyszínén értékesítsék, és ez által vagyonelem-cserére kerüljön sor; ez esetben az értékesítésből
befolyt összeg lesz a lefoglalás tárgya, és a kriptovaluták helyett ezt az összeget utalják
át a nyomozóhatóság számlájára.
Minthogy a kriptovaluták átváltási árfolyama gyorsan és kiszámíthatatlanul változik, a lefoglalást követően az első megoldásra váró probléma a lefoglalást szenvedő
nyilatkozatának beszerzése, mely szerint el kívánja-e adni a kriptovalutákat vagy sem.
Ha igen, e döntését végre is kell hajtani, kivéve, ha a lefoglalt kriptovaluta-állomány
nélkülözhetetlen a bizonyítás szempontjából, és ezért a hatóságoknak eredeti állapotban kell azt megőriznie. A kriptovaluták értékesítésének jogalapja azonban egy olyan
kérdés, amely a jövőben megoldásra vár. Bár a lefoglalt dolog (vagyon) nyomozás
során történő értékesítésének lehetősége régóta jelen van a büntető eljárásjog történetében, az értékesítés elrendelésére megszabott feltételek – gyors romlás veszélye,
hosszú idejű tárolásra való alkalmatlanság, értékcsökkenés veszélye vagy a kezelés
költséges mivolta – nehezen értelmezhetőek a kriptovaluták esetében.

4. Utószó – jövőbeli kihívások
Igazságügyi jogalkalmazói szemmel nézve megtettük az első lépéseket egy ígéretes
eredményekhez vezető hosszú úton. A vagyonlegalizáló bűncselekmények emelkedő
száma már egyaránt hatást gyakorolt a jogalkotásra és a mindennapi jogalkalmazói
munkára; a pénzmosás tényállása összhangban van a nemzetközi elvárásokkal, ezáltal
a büntetőjogi felelősségre vonás lehetséges alapjául szolgáló magatartások széles körét – így a saját-mosás alakzatát is – átfogja. A büntető eljárásjog rugalmas lehetőséget
kínál a sértettek vagyonjogi sérelmének reparálására és a nemzetközi együttműködésre, biztosítja a pénzügyi műveletek csaknem valós idejű megfigyelését a nyomozóhatóságoknak és felvértezte magát a kriptovaluták által jelentett, lehetséges fenyegetés
ellen is.
Ezzel együtt a jövő még sok teljesítésre váró feladatot tartogat; a készpénzforgalom
ellenőrzésének eszközeit – mint a bejelentési kötelezettséget és a készpénz lefoglalásának lehetőségét az EU jogi szabályozásához52 hasonló módon – meg kellene erősíteni
a nyomon követhetetlen és bűnös eredetű készpénzáramlás visszaszorítása érdekében.
Egyidejűleg jogalkotási lépésekre lenne szükség az előcselekmény bizonyítása és a
nyomon követhetőség terén mutatkozó nehézségek enyhítése érdekében, ami az elkobzás jogának természetes fejlődését követve a „jogellenes vagy megmagyarázhatatlan vagyongyarapodás” bűncselekményének kodifikálásával lenne kivitelezhető. Az

52
Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 1889/2005/EK rendelete a Közösség területére belépő,
illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről.
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alacsony költségigényű és kezdetleges pénzmosási technikáknak a bagatell ügyekben
való megjelenése miatt úgy a nyomozó, mint az igazságügyi hatóságok szívesen vennének egy differenciáltabb és értékkövető tényállást. A jogalkotásnak a Büntető Törvénykönyvben fel kellene cserélnie a „dolog” elavult fogalmát a jóval rugalmasabb
„vagyon” terminussal, míg a központi bankszámla- és tényleges tulajdonosi nyilvántartás bizonyosan hasznos lenne az elkövetők felderítésében és kilétük megállapítása
során.
Mindent összevetve Magyarország elindult egy hatékony pénzmosás elleni (AML)
eszközrendszer kiépítésének reményteljes útján, és míg az alapvető fegyvertár egyes
darabjai már a helyükre kerültek, mások még kovácsolásra várnak a jövőben.

335

A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM AZ ÜGYÉSZSÉG
SZEMSZÖGÉBŐL
Dr. Homonnai János*

1. Bevezető gondolatok
Az esemény általános címe (Aktuális kérdések és válaszok az Európai Unió pénzügyi
érdekei büntetőjogi védelméről) azt sugallja, hogy nem általában a korrupcióról, annak ügyészi kezeléséről lesz szó, hanem annak egy sajátos válfajáról, az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) pénzügyi érdekeit sértő korrupciós bűncselekményekről. Ez a
gondolat elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy egyáltalán mit értünk korrupciós bűncselekmények alatt, milyen korrupciós cselekmények ellen képes az ügyész felvenni a harcot
a büntetőeljárás eszközeivel.

2. A korrupció meghatározása
Mint ügyésznek, mint a büntetőjogba ütköző cselekmények miatt eljáró vádképviselőnek van erre a kérdésre egy nagyon egyszerű válaszom: korrupciós bűncselekmény
az, amit a Büntető Törvénykönyv ekként határoz meg. Ezek: vesztegetés, vesztegetés
elfogadása (gazdasági vesztegetés), hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági
vagy hatósági eljárásban, befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés és a korrupciós
bűncselekmény feljelentésének elmulasztása.
Ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy a közvélemény szemében vagy éppen társadalomtudományi kutatásokban a korrupció nem azonos a felsorolt bűncselekményekkel. Számos olyan jelenség létezik, amit egyébként az emberek joggal tekintenek
korruptnak, amelyet a büntetőjog más, nem korrupciós bűncselekmény miatt rendel
büntetni, vagy éppenséggel nem is rendel büntetni.

2.1. Korrupciós jelenségek
Milyen jelenségek minősülhetnek korrupciós jelenségnek?
– Rendszerint korrupciónak lehet tekinteni a közpénzek, közjavak hűtlen kezelését.
Például amikor egy állami szervezet vagy állami vállalat vezetője a rábízott va*
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Osztályvezető ügyész, Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség.

–

–

–

–

gyonnal előnytelen módon rendelkezik. Az ilyen cselekmények jellemzője, hogy az
előnytelen szerződés megkötésének indoka ismeretlen marad, így egyáltalán nem
lehet kizárni, hogy az előnytelen szerződés valójában előnyös volt az állami vállalat
vezetőjének, de nem a vállalatnak.
A közvagyon eltulajdonítása vagy magáncélú használata egyértelműen vagyon elleni bűncselekmény, sikkasztás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés lehet megállapítható,
mégis korrupciónak szokták megítélni az ilyen cselekményeket. Ennek alcsoportja
az állami támogatások csalárd módon történő igénybevétele, ami a magyar büntetőjog rendszerében költségvetési csalásnak minősül. Ennek a bűncselekménynek a
korrupciós értékelésére jó példa az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban:
OLAF) által lefolytatott vizsgálatok köznapi értékelése. Az OLAF rendszeresen
tesz ajánlásokat az ügyészségnek büntetőeljárások megindítására, jellemzően költségvetési csalás bűntette miatt. Néha esetleg valamilyen vagyon elleni bűncselekmény gyanúját észlelik, de még egyszer sem tettek ajánlást vesztegetés vagy annak
elfogadása miatt. A közéletben viszont minden egyes OLAF-ajánlást a korrupció
bizonyítékának szoktak tekinteni.
Az összeférhetetlenséget és az eljárási szabályok megsértését is gyakran összetévesztik a korrupciós bűncselekményekkel. Valójában ezek, pl. a közbeszerzési eljárások szabálytalanságai önmagukban nem is képeznek feltétlenül bűncselekményt.
Ha a versenytársak összehangolt magatartást tanúsítanak, az lehet bűncselekmény,
a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban bűntette, vagy ahogy emlegetni szokták, horizontális kartell. A büntetőjogi felelősségre
vonás elkerülésére azonban jól bejáratott módszerek léteznek. Régebb óta tapasztalható, hogy az ajánlatkérésért felelős közszolgálati dolgozók eltolják maguktól a
felelősséget, és a közbeszerzési eljárások lefolytatását kiszervezik közbeszerzési
tanácsadó cégeknek. Ezzel a módszerrel a hivatalos személyek még csak formális
kapcsolatba sem kerülnek a pályázókkal, mégis elérhető, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye megfeleljen az elvárásoknak.
Korrupciónak szokták tekinteni a nepotizmust is. Ritkán lehet abból bűncselekményt bizonyítani, ha valaki a hozzátartozóit, baráti körét juttatja álláshoz vagy
megbízáshoz, szóba jöhet a hivatali visszaélés, de ha ezt az elkövető nem is hivatalos személyként teszi – mint pl. egy állami vállalat vezetője – akár fogalmilag is
kizárható lehet bármilyen bűncselekmény elkövetése.
Végül a korrupció végső formája a state capture, amikor az egyéni érdek válik az
állami politikai döntések irányítójává. Minthogy ilyen esetben a korrupt döntéseket
formálisan jogszerű eljárásokban hozzák, ez ellen a büntetőjog eszközeivel igen
nehéz, de inkább lehetetlen fellépni.
Korrupciós bűncselekménynek lehet tekinteni tehát a vesztegetés különféle formáin
kívül bizonyos esetekben a sikkasztást, a hűtlen kezelést, a hanyag kezelést, a kartellbűncselekményt, a költségvetési csalást és a hivatali visszaélést. Az a vélemény,
hogy nemcsak a vesztegetési cselekmények, hanem a közvagyont sértő más bűncselekmények is korrupciót képeznek, jogi szempontból sem teljesen megalapozatlan, hiszen a Meridai Egyezmény is a részes tagállamok kötelezettségévé teszi,
hogy a vesztegetés mellett más bűncselekményeket is büntetendővé nyilvánítsanak:
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pl. a hivatalos személyek által, a gondjaikra bízott javak eltulajdonítását, vagy a hivatalos személyeknek a beosztásukkal való visszaélését. Ezért a korrupcióról szóló
megállapítások valójában ezekre a bűncselekményekre is vonatkoztathatók.

3. A korrupciós bűncselekmények bizonyítása
Tekinthetjük köztudomású ténynek, hogy a korrupciós bűncselekmények a legnehezebben felderíthető és bizonyítható bűncselekmények közé tartoznak. A jogtudományban konszenzuálisnak nevezett bűncselekmény jellegzetessége, hogy nincs olyan
résztvevője, aki érdekelt lenne a feltárásában. Ezen kívül is több elkövetési körülmény
különbözteti meg a többi bűncselekménytől, amelyek mind a bizonyítást nehezítik:
– az elkövetési magatartás semmiféle tárgyi nyomot nem hagy a környezetben;
– éppen ezért a tárgyi bizonyítás lehetőségei igen szűkek, az elkövetés helyszínének
alig van kriminalisztikai értéke;
– általában a cselekményt harmadik személyek sem észlelik, hacsak maguk is nem
részesei a cselekménynek, ezért a tanúbizonyítás lehetőségei is korlátozottak.
Bár a bizonyítás nehéz, azért vannak olyan tények és körülmények, amelyek nyomot hagynak, és bizonyítékot lehet rájuk beszerezni:
– A bűncselekmény részeseinek kommunikációja és az érintettek mozgása, ezekkel
bizonyítani lehet a korrupciós cselekmény résztvevői közötti kapcsolatot.
– A korrupció céljának manifesztálódása –
az a befolyásolt döntés, eljárás, magatartás, aminek elérését a jogtalan előny célozta.
– Pénzmozgás. A jogtalan előnynek van forrása, célja, a kettő között kell lennie közvetítő közegnek. Ezek mindegyike felderíthető, még ha nem is feltétlenül egyszerű
módon.
Mindezek bizonyítható tények, amelyek ugyan nem azonosak a korrupció tényével,
de közvetetten, tényből további tényre következtetéssel bizonyíthatják, hogy korrupció történt.

3.1. A korrupciós cselekmények észlelése
Hogyan juthat egyáltalán az ügyészség tudomására a korrupciós cselekmény? Nincs
olyan sok lehetőség: feljelentés vagy ellenőrzési eljárások eredményeként.
Feljelentés érkezhet mindenkitől, akinek érdekeit a korrupciós cselekmény sérti.
Általában a jogászok szerint a korrupciós cselekménynek nincs sértettje. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) értelmében valóban nincs,
mivel a korrupciós cselekményben minden résztvevő érdekelt, mégis vannak esetek,
amikor van, akinek a korrupciós cselekmény közvetetten sérelmet okoz, különösen
igaz ez pl. a támogatások megszerzésére. A korrupció célja, hogy valaki egy döntés
során jogtalan előnyben részesüljön, amire azért van szükség, hogy bebiztosítsa az
elsőségét mással szemben. Egy harmadik személyt tehát érinthet hátrányosan az, hogy
valakit érdemtelenül, pontosabban jogtalan előnyért cserébe favorizál a döntéshozó.
Ilyen sérelmet szenvedett fél is lehet azonban ellenérdekelt a feljelentésben, ha tarthat
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attól, hogy a feljelentése miatt további hátrányok érhetik, pl. további közbeszerzési
eljárásokból kizárják.
Feljelentést tehet az ún. közérdekű szivárogtató, az ún. whistleblower is. Különösen
a közjavakat érintő, intézményesült korrupció esetén van arra példa, hogy belső munkatárs tárja fel a visszaéléseket a nyomozóhatóságnak, vagy tesz névtelen feljelentést,
akár meggyőződésből, akár csak egyszerűen mellőzöttsége miatti bosszúvágyból. Itt
is felmerül azonban az ellenérdekeltség lehetősége is, mivel a magatartást árulásnak
bélyegezhetik, és kihathat a belső munkatárs későbbi munkavállalási lehetőségeire.
A korrupciós bűncselekmény felderítéséhez a külső és belső ellenőrző szervek
nyújthatják a legtöbb segítséget, magyar viszonylatban belföldi külső szervként elsősorban a kormányzati szervek integritásáért felelős Nemzeti Védelmi Szolgálat
(NVSZ), az Állami Számvevőszék, a Miniszterelnökség Ellenőrzési Főosztálya, külföldi külsőként az OLAF, az Európai Bizottság főigazgatóságainak audit szervei, az
Európai Beruházási Bank vizsgálati szervei.
Meg kell jegyezni, hogy bár a sajtóban nagy hangsúlyt kapnak különösen az OLAF
ajánlásai, valójában a statisztikák azt mutatják, hogy a felderítésben a hazai bűnfelderítő szervezetek tevékenységének van a legnagyobb eredménye.
Magyarázatként említendő a 2012 óta integritásvizsgálatokat végző Nemzeti Védelmi Szolgálat szerepe. Ezek a vizsgálatok nem büntetőjogi, hanem igazgatási és
munkajogi jellegűek, céljuk annak megállapítása, hogy a vizsgálattal érintett személy eleget tesz-e jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének. A megbízhatósági
vizsgálat során a hatóság leplezett módon teszteli a védett állományt, valósnak tűnő
élethelyzetet hoz létre, melyben „be kívánja ugratni” a vizsgált személyt, vagyis a
célszemélyt megtéveszti, csapdát állít neki. A megbízhatósági vizsgálat tehát egyfajta
operatív vizsgálat, jogszabályon alapuló eljárás, ami a büntetőeljárási operatív műveletekhez hasonlóan külső igazságügyi engedély alapján történik, és amelynek eredménye bűncselekmény elkövetése is lehet, ezért a későbbi büntetőeljárás megalapozására
és a törvényességére is figyelni kell. Különösen kerülendő, hogy a vizsgálatot végző
hatóság provokálja a vizsgált személyt, és bűncselekmény elkövetésére vegye rá. Ilyen
jellegű eljárás nyilvánvalóan sértené a tisztességes eljárás elvét, és törvényszerűen
vezetne a vádlott felmentéséhez. Az elmúlt több mint 6 év fényében a megbízhatósági
vizsgálat intézménye eredményesnek tekinthető, a tesztelt személyi állomány körében
a korrupció visszaszorulása, kockázatosabbá válása figyelhető meg. Az eredményekre
figyelemmel felmerült az igény, hogy a védett állomány kiterjesztésre kerüljön, és további személyek is vizsgálhatók legyenek.

3.2. A bizonyítás eszközei
A bizonyítási eszközöket a Be. sorolja fel. Amik valóban relevánsak esetünkben: a
tanúvallomás és a terhelt vallomása, a szakvélemény és az elektronikus adat.
A közvetlen bizonyítás egyetlen eszköze egy már megtörtént, utólag a hatóság/
ügyészség tudomására jutott korrupciós cselekmény esetében szinte mindig a terhelti
vallomás. Beismerő, a valóságot feltáró vallomásra azonban igen ritkán számíthat az
ügyész, ha nincsenek olyan eszközei, amelyekkel megtörheti a korrupciós kapcsolat
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szereplői közötti érdekazonosságot. A beismerés lehetséges előnyei legtöbbször nincsenek arányban annak lehetséges hátrányaival, a korrupciós kapcsolatnak különösen
a passzív oldali résztvevője sokat veszíthet a beismeréssel, akár egy teljes addig felépített karriert, addigi életet. Ezért különféle védekezési taktikákra lehet számítani: a
vallomás megtagadására, vallomás tétele esetén a legális, jó szándékú cselekvés hangoztatására, lobbizásra, vagy akár provokációra hivatkozásra. Vannak azonban olyan
eszközök, amelyek segítik az ügyészt abban, hogy a korrupciós kapcsolat egy szereplőjét rávegye a valóság feltárására.

3.3. Az együttműködés felé terelő jogi eszközök
A Büntető Törvénykönyv [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)] a vesztegetés minden formájánál lehetővé teszi a büntetés korlátlan
enyhítését, vagy akár különös méltánylást érdemlő esetben mellőzését, ha az elkövető
a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti
és az elkövetés körülményeit feltárja, illetve a neki átadott vagyoni előnyt vagy annak ellenértékét a bejelentéssel egyidejűleg a hatóságnak átadja. Korábban, 2012 előtt
ez a magatartás még büntetlenséget biztosított, azonban egy félreértelmezett GRECO
ajánlás alapján a törvényalkotó a büntethetőséget megszüntető okot elvetette. Jelenleg
a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak nincs lehetőségük arra, hogy a korrupciós cselekmény elkövetőjét tanúként hallgassák ki, és így bátorítsák az elkövetőket a cselekmény önkéntes feltárására, az önfeljelentőket mindig terheltként kell kihallgatni, ami
érezhetően csökkenti az önfeljelentés megtételére irányuló hajlandóságot.
A Be. felhatalmazza az ügyészséget, hogy a nyomozás során bármikor közölje a
terhelttel, hogy ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, akkor az eljárás feltételes
felfüggesztésére van lehetőség, vagy az eljárást megszüntetheti, ha a gyanúsított a felderítés vagy a bizonyítás érdekében együttműködik, és az együttműködéshez fűződő
érdek jelentősebb, mint a büntetőjogi felelősségre vonáshoz fűződő érdek.
A Be. alapján az ügyészség egyezséget is köthet a vádemelés előtt a terhelttel, a
bűnösség beismeréséről és annak következményeiről.
A kedvező intézkedések alkalmazása azonban feltételezi a terhelt együttműködését. Ezek az eljárási törvényi lehetőségek azonban maguktól nem fognak működni,
automatikusan nem eredményezik a tettesek beismerését, ezért további eszközökkel
kell rábírni az elkövetőt az együttműködésre. Általában is létezik egy olyan séma,
amely szerint a korrupciós kapcsolat passzív oldalának tevékenysége veszélyesebb: ő
az, aki hatalmi helyzetével visszaél, akinek cselekménye a közhatalom gyakorlásának
tisztaságába vetett bizalmat erodálja, akiről feltételezhető, hogy hatalmával máskor is
visszaélt vagy vissza fog élni, ezért a passzív oldali elkövető felelősségre vonása kívánatosabb. Ezzel szemben az aktív vesztegető gyakran csak egyszeri, esetleges szereplője a korrupciós kapcsolatnak, kevesebb a veszteni valója, ezért meggyőzhetőbb az
együttműködést illetően. Azonban az aktív vesztegető is csak úgy vehető rá az együttműködésre, ha a hatóságok jól megválasztott kihallgatási taktikával meggyőzik, hogy
a tagadás irracionális magatartás az összegyűjtött bizonyítékokkal szemben.
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A meggyőzéshez szükséges bizonyítékok lehetnek:
– A korrupciós felek kapcsolatának bizonyítékai: elektronikus kapcsolattartást bizonyító elektronikus adatok, a távközlési szolgáltatóktól beszerezhető híváslisták, a
telefonhasználat helyére utaló cellainformációk, kutatás révén beszerezhető e-mailek, határidőnaplók, naplók, feljegyzések.
– A passzív vesztegető döntésének, eljárásának befolyásoltságát alátámasztó bizonyítékok: pl. egy közbeszerzési eljárás iratai, azok részletes elemzése, az aktív vesztegető részére nyújtott szolgáltatás szakértői vizsgálata, ha értékelésük különleges
szakértelmet igényel. Azonban a nyomozóhatóságtól vagy az ügyészségtől is elvárható, hogy önállóan legyenek képesek értékelni akár bonyolult ügyek eljárási
szabályait és az azoknak való megfelelést, és a kihallgatás során képesek legyenek
úgy kikérdezni a terheltet, hogy szembesítsék az egyes döntések jogszerűtlenségével vagy célszerűtlenségével.
– A korrupciós előny vonatkozásában a terheltek vagyoni helyzetének megismerése,
valamint a szokatlan pénzügyi tranzakciók feltárása, azok nyomon követése, jogcímük megállapítása, banki és szerződéses okiratok révén.
Ezekkel a klasszikus módszerekkel, egy közvetett bizonyítékokkal megtámogatott
és az eljárási kedvezményeket ügyesen alkalmazó kihallgatás esélyei voltaképpen nem
is rosszak arra, hogy a korrupciós felek érdekazonosságát megtörje és együttműködésre vegye rá az egyik vesztegetőt.

3.4. A leplezett eszközök
A klasszikus felderítési és bizonyítási eszközök mellett még egy fontos eszköz áll a
büntetőügyben eljáró hatóságok rendelkezésére: a leplezett eszközök alkalmazása.
A leplezett eszközök létjogosultságát a nemzeti és a nemzetközi bíróságok, köztük
az Emberi Jogok Európai Bírósága is elismeri. Magyarországon 2018. július 1-jén új
büntetőeljárási törvény lépett hatályba, ami a fedett eszközök alkalmazását új alapokra
helyezte. A korrupciós cselekmények bizonyítása kapcsán a lehallgatás mellett különösen a fedett nyomozó alkalmazásának és az álvásárlásnak lehet kiemelt szerepe.
A részletszabályok ismertetése külön előadást igényelne, csak a törvény fő törekvéseit ismertetem: a szabályozás célja a hatékony külső – ügyészi vagy bírói – kontroll
megteremtése, az elrendelés és az alkalmazás részletes szabályozása, az alkalmazás
törvényessége ellenőrizhetőségének biztosítása. A leplezett eszközök nagyon hatékonyak lehetnek egy folyamatban lévő korrupciós cselekmény leleplezésében, ugyanakkor korlátozottan alkalmasak egy már elkövetett korrupciós cselekmény bizonyítására.

4. Ajánlások
Az elmondottak alapján megfogalmazható néhány olyan ajánlás, amelyek az Európai
Unió pénzügyi érdekei védelmében a felelősségre vonást hatékonyabbá tehetik. Az
ajánlások ügyészi látásmódot tükröznek, igaz lehet tehát, hogy egyoldalúan csak a
felderítésre és a bizonyításra fókuszálnak.
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Anyagi jogi javaslat:
– Az említett olyan magatartások büntetendővé tétele, amelyeket jelenleg arra használhatnak, hogy elkerüljék a büntetőjogi felelősségre vonást (pl. vertikális kartell).
– A közszolgálatot ellátó személyek felelősségtávolító magatartásával összefüggésben a hivatalos személynek nem minősülő, de a közvagyont kezelő döntéshozók
felelősségének egy szintre hozása a hivatalos személyek felelősségével.
– Az elkövetők együttműködési hajlandóságának javítása érdekében a Btk.-ban büntethetőséget megszüntető ok (a büntetés enyhítése helyett) létesítése a törvényben
meghatározott esetekben.
A felderítés erősítése érdekében:
– Az ellenőrzési mechanizmusokat fejleszteni kell. Az integritásvizsgálatok személyi
körének kiterjesztése, akár a közbeszerzést nem hivatalos személyként, megbízás
alapján végző személyekkel szemben.
– Feljelentők védeleme. Az ún. whistleblower személyek védelme visszatérő probléma, akár ösztönzőket is be kellene vezetni a bejelentések bátorítása érdekében.
A bizonyítás érdekében:
– Az elektronikus adatokhoz való hozzáférést minél egyszerűbbé kell tenni, egyes
adatbázisok esetén a nyomozóhatóságoknak közvetlen hozzáférést célszerű biztosítani. Az elektronikus adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség határidejét
hosszabbá kellene tenni.
A pénzügyi adatokhoz való hozzáférést egyszerűsíteni kell, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
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A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM BÍRÓI GYAKORLATA
MAGYARORSZÁGON
Dr. Pfeifer Péter *

1. A legfrissebb számadatok és a mögöttük lévő tények
Amikor a korrupció elleni magyar küzdelemről esik szó, elsőként célszerű megismerni
annak jelenlegi állapotát. Különféle listák léteznek e téren, amelyek közül az egyik a
Transparency International úgynevezett „Korrupció Érzékelési Index”-e. A 2018-as
évről szóló legfrissebb adatok szerint1 Magyarország jobb helyezést ért el, mint az előző évben. Kérdés azonban, hogy ezek a különféle listák, és az azokban szereplő adatok
kellően pontosak-e ahhoz, hogy mérni lehessen általuk a korrupció valódi állapotát.
Véleményem szerint a korrupcióval foglalkozó különféle listákat kellő körültekintéssel kell kezelni, és inkább a regisztrált korrupciós bűncselekmények tényeken
alapuló pontos adataira célszerű támaszkodni, ha átfogó képet szeretnénk kapni a korrupció jelenlegi állapotáról. A hatalmas látenciára tekintettel még ebben az esetben is
nehéz megbecsülni az elkövetett korrupciós bűncselekmények valós számát.
Az összes regisztrált korrupciós bűncselekmény számának alakulása:
2017: 1123
2016: 984
Ebből a regisztrált hivatali vesztegetések száma:
2017: 945
2016: 835
A Legfőbb Ügyészség fenti adatai2 alapján a regisztrált korrupciós bűncselekmények
száma ugyan emelkedett az utóbbi időben, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy
az elkövetett korrupciós bűncselekmények száma is nőtt. Ennek több oka is lehet: részben a korrupciós bűncselekmények észlelését és nyomozását megkönnyítő új, hatékonyabb technikák alkalmazása folytán javulhatott a felderítés, másrészt egy-egy nagyobb, sokvádlottas ügy is torzíthatja a statisztikai adatokat. Az elkövetett korrupciós
bűncselekmények valós számát így továbbra is csak becsülni tudjuk.

Bíró, Veszprémi Törvényszék.
https://transparency.hu/adatok-a-korrupciorol/korrupcio-erzekelesi-index/cpi-2018/ (2019.02.07.)
2
Forrás: http://ugyeszseg.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2017.pdf (2019.02.07.)
*
1
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2. Korrupciós bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvben
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) több
korrupciós bűncselekmény törvényi tényállását is tartalmazza. A kettős rendszerében
egy kivétellel minden korrupciós bűncselekménynek van aktív és passzív változata.
Noha a Kúria egyik legutóbbi elvi határozatában3 utalt arra, hogy az aktív és passzív
vesztegető tényállásszerű vesztegetési cselekményei – eltérően a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény rendelkezéseitől – nem teljes terjedelemben alkotják ugyanannak a korrupciós kapcsolatnak az egymást kiegészítő két oldalát, de
mégis – jó közelítéssel – párokat alkothatunk belőlük.
A Btk.-ban szereplő korrupciós bűncselekmények az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
1. táblázat. A korrupciós bűncselekmények rendszere a Btk.-ban
290. §
293. §
295. §
298. §
300. §

„Aktív oldal”
Vesztegetés
Hivatali vesztegetés
Vesztegetés bírósági vagy hatósági
eljárásban
Befolyás vásárlása
Korrupciós bűncselekmény
feljelentésének elmulasztása

291. §
294. §
296. §
299. §

„Passzív oldal”
Vesztegetés elfogadása
Hivatali vesztegetés elfogadása
Vesztegetés elfogadása bírósági vagy
hatósági eljárásban
Befolyással üzérkedés

Forrás: Dr. Pfeifer Péter, 2019.

3. A bírói gyakorlat által a korrupciós bűncselekményekkel
kapcsolatosan kidolgozott megoldások
3.1. A Kúriának a hivatali vesztegetés megállapíthatóságával kapcsolatos,
EBH2018. B.13. számon közzétett elvi határozata
Ebben az egyedi ügyben hozott, de elvi jelentőséggel bíró határozatában a Kúria kimondta: hivatali vesztegetés esetén a jogtalan előny elfogadója minden esetben bűncselekményt követ el – függetlenül attól, hogy hivatali működése alatt vagy azt követően teszi ezt –, az előny átadója viszont a hivatalos személy hivatali működésének
befejezése után csak akkor valósít meg bűncselekményt, ha a hivatalos személy tevékenységének befolyásolására vonatkozó elhatározása bizonyított. A jogalkotó ugyanis
a „befolyásolni törekszik” tényállási elemmel jövőbe mutató célzattal egészítette ki a
törvényi tényállást.4

EBH2018. B.13.
A Btk. 293. § (1) bekezdése szerint: „Aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel
másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel befolyásolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”
3
4
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Ha a hivatalos személy a működése közben ugyan megszegi kötelezettségét, de
az aktív vesztegető a működés befejezése után juttat számára jogtalan előnyt, akkor
az aktív oldalon cselekvő személy nem feltétlenül bűnös. Amennyiben bizonyított,
hogy az aktív vesztegető már a hivatalos személy működése közben elhatározta a
jogtalan előny későbbi juttatását, és ezt a szándékát ki is fejezte, akkor az ő cselekménye is tényállásszerű, ha azonban enélkül juttat önkéntesen, utólag előnyt a
hivatalos személynek, az nem valósít meg bűncselekményt. Ezzel ellentétben, ha a
hivatalos személy elfogadja a jogtalan előnyt – még ha erre a hatósági működésének
befejezése után kerül is sor – mindenképpen passzív vesztegetést valósít meg, tehát
bűncselekményt követ el.

3.2. A magyar „Teixeira de Castro”-ügy
A Kúria egy másik közelmúltbéli határozata5 hasonlóságot mutat az Emberi Jogok
Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) előtt folyamatban volt híres üggyel, Teixeira
de Castro Portugália elleni ügyével,6 és eljárásjogi szempontból fontos.
A büntetés-végrehajtás egykori tisztjét a törvényszék katonai tanácsa 2016-ban bűnösnek mondta ki hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében. Ügyészi fellebbezés folytán a másodfokon eljáró ítélőtábla bűncselekmény hiányára való hivatkozással
felmentette a vádlottat. A másodfokú határozattal szemben szintén az ügyészség élt
fellebbezéssel; az ügy így került a Kúria elé.
A megállapított tényállás lényege szerint a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos tagjaként dolgozó vádlott ismeretségbe került egy fogvatartottal, akivel szabadon
bocsátását követően is több alkalommal találkozott, és kapcsolatot tartott vele a Facebookon is.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatot rendelt el a vádlottal
szemben. A védelmi tiszt a korábbi fogvatartott személy nevében kereste meg a vádlottat, és egy találkozót beszélt meg vele. A találkozón a tiszt azt mondta, hogy egy üzlettársát, akivel fel szeretné venni a kapcsolatot, a vádlott szolgálati helyén tartják fogva.
Arra kérte a terheltet, hogy segítsen felvenni a kapcsolatot az ismerősével. A vádlott
közölte vele, hogy erre törvényesen nincs lehetőség. Ezután a tiszt az állítólagos ismerőse szabadulásának időpontjáról érdeklődött, mire a terhelt azt mondta, hogy ezt
könnyedén meg tudja oldani. A védelmi tiszt egy papírcetlire írt üzenetet is el kívánt
juttatni az ismerősének, amelyet a vádlott átvett tőle. Végül a tiszt közölte, hogy nem
lenne hálátlan az intézkedéséért, és felajánlott 100 000 Ft-ot, amelyet a terhelt elfogadott. A vesztegetési pénz vádlott általi átvételét követően a terheltet rendőri ellenőrzés
alá vonták, és az átadott pénzt lefoglalták.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint a védelmi tiszt eltért a végrehajtási tervtől,
hiszen nem a célszemély kért anyagi ellenszolgáltatást a segítségért, hanem a védelmi
tiszt ajánlotta fel azt a 100 000 Ft-ot aktív magatartással, a vádlott tehát a védelmi

5
6

EBH2018. B.1.
25829/94. sz. ügy. 1998. június 9.

345

tiszt kezdeményezése alapján fogadta el a pénzt, így eljárása a tisztességtelen eljárás
tilalmába ütközik. E körben hivatkozott az EJEB Teixeira De Castro Portugália elleni
ítéletére, melyben az EJEB megállapította, hogy a két fedett titkos ügynök azon magatartása, amikor nem korlátozták a tevékenységüket arra, hogy pusztán passzívan
megfigyeljék, amint Teixeira De Castro elkövet egy bűncselekményt, hanem olyan
befolyást gyakoroltak rá, amellyel felbujtották a bűncselekmény elkövetésére, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény 6. cikk 1. pontjának
megsértését jelentette.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint a jelen ügyben is ugyanez volt a helyzet, hiszen a védelmi tiszt ahelyett, hogy olyan helyzetet teremtett volna, amely során
a vádlott belső meggyőződése szerint tud dönteni, azaz kér vagy nem kér jogtalan
előnyt, a pénz felkínálásával és azonnali átadásával ő maga bujtotta fel a bűncselekmény elkövetésére. Kifejtette, hogy az államnak nem lehet érdeke, hogy az egyébként
bűncselekmény elkövetésére hajlamos állampolgárait arra késztesse, hogy bűncselekményeket valósítsanak meg. Hivatkozott még a társadalomra veszélyesség hiányára is.
A harmadfokon eljáró Kúria az EJEB további releváns döntéseit is megvizsgálta, nevezetesen a Ramanauskas kontra Litvánia,7 és a Bannikova kontra Oroszország8
ügyeket.
A Kúria az ítélőtábla álláspontjával ellentétben úgy találta, hogy a Teixeira de
Castro-ügyben szereplő tényállás több szempontból sem feleltethető meg a jelen ügy
alapjául szolgáló történeti tényállásnak. Az EJEB előtti ügyben a fedett nyomozók
anélkül végeztek hatósági felbujtást, hogy a terhelttel szemben büntetőeljárás, vagy
azt megelőző operatív nyomozás lett volna folyamatban. Sőt – mint az emberi jogi
bíróság külön utalt rá – az ügy terheltje büntetlen előéletű volt, továbbá a nyomozóknak egyéb oka sem lehetett feltételezni, hogy bűncselekmény elkövetésére hajlamos
személyről lenne szó. Sem bírósági, sem ügyészi felhatalmazással vagy felügyelettel
nem rendelkeztek a fedett nyomozók az akciójuk kapcsán. Tevékenységük az EJEB
által megállapítottan is törvénytelen volt.
A megbízhatósági vizsgálat ezzel szemben nyilvánvalóan törvényesnek volt tekinthető a Kúria megállapítása szerint. Arra szabályozott eljárás keretében, ügyészi
engedéllyel került sor, egy olyan személlyel szemben, aki azért került a hatóság látókörébe, mivel kapcsolatot tartott fenn a büntetés-végrehajtási intézetből szabadult,
tehát büntetett előéletű személlyel. Erre figyelemmel a hatósági felbujtás annak ellenére sem volt törvénytelen, hogy a megbízhatósági vizsgálatot végző személy eltért
a végrehajtási tervtől; tevékenysége nem valósított meg bűncselekményt. A megbízhatósági vizsgálat lefolytatása megfelelt a Bannikova kontra Oroszország ügyben
az EJEB által kidolgozott szempontrendszernek is, vagyis az eljárásból származó
bizonyíték törvényes volt.
A Kúria megállapítása szerint a vádlott nyilvánvalóan alkalmatlan és méltatlan arra,
hogy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja legyen, ez azonban a büntetőjogi
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felelősség megléte szempontjából közömbös. Végül utalt arra a tényre is a bíróság,
hogy jelen ügyben a terhelt cselekménye objektíve nem volt társadalomra veszélyes,
ezért nem valósított meg bűncselekményt.9
Mindezekre tekintettel a Kúria helybenhagyta a másodfokú bíróságnak a terheltet
felmentő ítéletét.

3.3. A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumi véleménye10 a korrupciós
bűncselekmények kapcsán alkalmazandó vagyonelkobzásról
A jogellenesen szerzett javak elkövetőktől való elkobzása nagyon fontos. Ezért a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a joggyakorlat számára az alábbi iránymutatásokat adta:
I. Amennyiben a korrupciós bűncselekmény valamelyikének elkövetése során a
passzív vesztegető az aktív vesztegetőtől a vagyoni előnyt megszerzi, vele szemben
arra vagyonelkobzást kell elrendelni.
II. Az ígért vagyoni előny tárgyára is vagyonelkobzást kell elrendelni. A passzív
vesztegetővel szemben azonban nem lehet vagyonelkobzást elrendelni, ha a bűncselekmény elkövetése révén, vagy azzal összefüggésben nem szerezte meg a vagyoni
előnyt. Ilyenkor az intézkedést az ígért vagyoni előny tárgyára az aktív vesztegetővel
szemben kell alkalmazni. Azonban ennek is csak akkor van helye, ha az ígért vagyoni
előny tárgya az elkövetést megelőzően az elkövető rendelkezésére állt, és azt bizonyítottan arra szánta, hogy vagyoni előnyként a passzív vesztegetőnek juttassa.
III. Amennyiben az aktív vesztegető birtokából már kikerült a vesztegetésre szánt
vagyoni előny, de az még nem került a passzív vesztegető birtokába, a vagyonelkobzást az ígért vagyoni előny tárgyára az aktív vesztegetővel szemben kell elrendelni.

4. Összegzés, konklúzió
Igen nehéz a korrupciós bűncselekmények észlelése és felderítése, mivel a cselekmények valamennyi résztvevője (mind az aktív, mind a passzív oldalon) abban érdekelt,
hogy eltitkolja mások elől. Általában nincsenek tanúk, vagy más független, közvetlen
bizonyítékok. Ezért kerültek kifejlesztésre olyan új technikák, mint a fedett nyomozók
alkalmazása, megbízhatósági vizsgálatok, lehallgatások stb.
A bírói gyakorlat készen áll arra, hogy olyan módon nézzen szembe az új kihívásokkal, hogy közben teljes mértékben tiszteletben tartja a terhelteket megillető alapjogokat is, ahogy az fentebb bemutatásra került.
Minden nehézség ellenére is kiemelten fontos a korrupciós bűncselekmények üldözése és büntetése. Ezen bűncselekmények negatív gazdasági kihatásai is óriásiak

9
Egy újabb elvi határozatban (EBH2018. B.16.) a Kúria részben eltérő tények alapján ellentétesen döntött, és
leszögezte, hogy pusztán az, hogy a cselekményt egy megbízhatósági vizsgálat során követi el valaki, nem jelenti
automatikusan azt, hogy ne minősülhetne bűncselekménynek.
10
78/2009. BK vélemény.
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(bár pontosan nem lehetséges mérni ezen bűncselekmények igen nagy fokú látenciája
miatt); de a korrupció elleni küzdelem nemcsak a gazdasági károk miatt fontos, hanem
azért is, mert ezen cselekmények (különösen a hivatali vesztegetés körében elkövetett
cselekmények) aláássák a közbizalmat.
A korrupció elleni egyre hatékonyabb fellépés tehát közös érdek, és nemcsak azért,
hogy jobb helyezést érjünk el a korrupciós listán.
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A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM BÍRÓI GYAKORLATA
MAGYARORSZÁGON
Dr. Szabó Judit *

1. Bevezetés
Mi a pénzmosás? Egyszerűen megfogalmazva: a bűncselekményből származó haszon
eredetének leplezése, elrejtése, a jövőbeli felhasználás legitimizációja. A pénzmosás
célja elrejteni az eredeti tulajdonjogi viszonyokat, az előny, haszon származását elleplezni, ugyanakkor fenntartva a kontrollt, megváltoztatva a haszon formáját. A pénzmosással összefüggésben a haszon bármilyen gazdasági előny lehet, származzon közvetve vagy közvetlenül bűncselekményből.1

2. A magyar jogi szabályozás
E téma főbb csomópontjainak bemutatását megelőzően elengedhetetlen a konkrét rendelkezések ismertetése.
A magyar büntető anyagi jogba a pénzmosást az 1994. évi IX. törvény vezette be,
azóta számtalan módosításon ment keresztül a nemzetközi elvárásokra, illetve előírásokra tekintettel.
A hatályos rendelkezések az alábbiak: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399–402. §
399. §
(1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó
a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez,
vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy
aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy
ab) a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa,
b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen
dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó
dolgot

*
1

Bíró, megbízott büntető kollégiumvezető, Fővárosi Törvényszék.
Levi-Dakolias-Greenberg 2006, 5.
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a) magának vagy harmadik személynek megszerzi,
b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez,
ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte.
(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki büntetendő cselekményének elkövetéséből származó dolgot
ezen eredetének leplezése, titkolása céljából
a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.
(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
pénzmosást
a) üzletszerűen,
b) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító,
viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként,
d) hivatalos személyként vagy
e) ügyvédként
követik el.
(5) Aki az (1)–(4) bekezdésben meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik, vétség miatt két
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
400. §
(1) Aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó
a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz
igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
b) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet,
biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve
c) hivatalos személyként
követik el.
(3) Nem büntethető az (1)–(2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként
feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy csak
részben fedezték fel.
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
401. §
Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos,
törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Értelmező rendelkezés
402. §
(1) A 399–400. § alkalmazásában dolgon a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendel350

kezést önmagában, illetve dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetén az értékpapírszámla
jogosultjának biztosítja.
(2) A 399–400. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén
a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési,
kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell
érteni.

Azt mindenesetre leszögezhetjük, hogy a hatályos Btk. pénzmosással kapcsolatos rendelkezései a nemzetközi elvárásoknak megfelelnek, azonban, ahogy lentebb kifejtem,
a gyakorlat nem minden szempontból megfelelő.

3. A Moneyval országértékelése és annak következtetései, illetve
következményei
3.1. Az értékelő jelentés
Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Munkacsoportja (a továbbiakban: Moneyval) keretében Magyarország 5. körös országértékelésére 2016-ban került sor, a végleges jelentést2 pedig az 51. Plenáris Ülésen, Strasbourgban 2016. szeptember 26–29. napjain tárgyalták és fogadták el.
A jelentés a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban:
OECD) mellett működő Financial Action Task Force (FATF) által kialakított 40 ajánlásnak való megfeleltetés szintjét vizsgálja, elemezve a már bevezetett pénzmosás elleni intézkedések hatékonyságát és eredményességét annak érdekében, hogy a meglévő rendszer erősítését elősegítsék.
A jelentés legfőbb megállapításai a bíróságokra vonatkozóan:
a) Bár a nyomozások és vádemelések száma növekedést mutat, a pénzmosás elleni fellépés bűnüldözési és bírósági gyakorlata még nem éri el a kiemelkedő szintet,
a pénzmosásos ügyek nem jelentenek prioritást. Majdnem valamennyi nyomozás és
vádemelés egyesíti az alapbűncselekmény és a pénzmosás bűncselekményének elbírálását. A hangsúly inkább az ún. „saját mosáson” van, elenyésző a harmadik személyek által elkövetett pénzmosásos bűncselekményekben történő vádemelés. Az üzletszerűen, szervezetten elkövetett pénzmosásokban pedig egyáltalán nincsen nyomozás vagy vádemelés. Ezen túl a statisztikai adatokban nem jelennek meg elkülönítve
a pénzmosásos bűncselekmények egyes típusai, így pl. nem állapítható meg, hogy
hány olyan „saját mosás” van, amelynek az alapcselekményét külföldön követték el.
A pénzmosásos ügyekben való vádemelések továbbá nem viszonyíthatóak a Nemzeti

2
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-hungary-2016.html a letöltés dátuma:
2019. 02. 01.
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Kockázatelemzésben azonosított kockázatokhoz. A pénzmosással érintett alapbűncselekményekhez kapcsolódó elítélések jelentős részében nehezen megállapítható, hogy
magáért a pénzmosásért „járó” szankció arányos, hatékony és visszatartó erejű volt-e.
A pénzmosás elleni fellépés rendszerének hatékonyságát meghatározza az alapbűncselekmény azonosítása, éppen ezért fejleszteni indokolt az e körben már megtett azon
lépéseket, amelyek a tényekre és a körülményekre alapozva segítik elő az alapbűncselekmények büntetendőségét.
b) Az ügyészségeknek tesztelniük kell a bíróságokon az illegálisan szerzett (tisztára
mosott) vagyon eredetére vonatkozó bizonyítási követelmények határait, figyelembe
véve azt, hogy hazánkban minden büntetendő cselekmény a pénzmosás alapbűncselekménye lehet. Az értékelők ösztönzik az ügyészeket arra, hogy minél több ügyet terjesszenek vádelemeléssel a bíróságok elé a joggyakorlat kialakítása érdekében. E célból ügyészségi és bűnüldözési iránymutatásokat kell kidolgozni, illetve ezeket ki kell
egészíteni olyan képzésekkel, melyeken bemutatásra kerül az a minimális bizonyítási
szint, amely alapján a bíróságok megállapíthatják az alapbűncselekményt a pénzmosásos ügyekben.3
c) A lefoglalással, elkobzással összefüggő jogi rezsim megfelelő és kellően szigorú,
de az alapbűncselekmény büntetendőségétől való függése visszatartó tényező. Bár a
Legfőbb Ügyészség ennek prioritását rögzítette, a statisztikai adatok nem támasztják
alá e rendszer hatékonyságát, megfelelőségét.4
A jelentés végső következtetése, hogy a hatékonysági mutató a pénzmosással érintett cselekmények nyomozása, vádemelése, a pénzmosásos ügyekben való lefoglalás,
elkobzás tekintetében „alacsony”. Természetesen, ezen megállapítás hatással van a bírói jogalkalmazásra is.

3.2. A magyar „Akcióterv”
A fenti jelentésre „válaszul”, a magyar Kormány egy ún. „Akciótervet”5 készített,
amelyben a kormányzat felkérte a Legfőbb Ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal
(a továbbiakban: OBH) Elnökét – bevonva a Kúria Elnökét is –, hogy hozzon létre egy,
a pénzmosásos ügyekkel foglalkozó munkacsoportot. A cél egy felülvizsgálat elvégzése és egy szakértői bizottság felállítása – kompetens gyakorló bírák, valamint ügyészek bevonásával – annak érdekében, hogy az érintettek közösen megvizsgálják a fenti
Moneyval ajánlásoknak megfelelően a 2015–2016–2017-ben benyújtott vádiratokat és
meghozott ítéleteket, valamint a tipikusnak tekinthető elkövetési magatartásokon alapuló jogeseteket, és a joggyakorlatot orientáló iránymutatásokat alakítsanak ki arról,
hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához.6
Report Chapter 3. Recommended Actions Immediate Outcome 7.2–3.
Executive Summary 15.
5
1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről.
6
Akcióterv III/F/1.
3
4

352

Az előbbiekben részletezett célok mentén felállításra került egy szakértői bizottság,
munkacsoport, a Legfőbb Ügyészség és az OBH együttműködésében, amelyben a Kúria büntető kollégiumvezetője, gyakorló bírák és ügyészek vesznek részt.7
A munkacsoport első tanácskozását 2017. október 3-án tartotta, a legutolsót 2019.
január 14-án, míg a következő ülésre 2019. április 1-jén került sor.
A szakértői bizottság a bíróságok (és az ügyészségek) számára néhány ajánlást fogalmazott meg az alábbi területeken:
– képzések (e körben egy kifejezett szakmai képzés, előadás és workshop került megrendezésre a Magyar Igazságügyi Akadémián 2019. január 15-én, az előadók, moderátorok a szakértői munkacsoport bíró tagjai voltak);
– jogalkalmazói útmutatók (lásd lentebb) – már itt ki kell emelni, hogy a legnagyobb
vitát kiváltó téma az alapbűncselekmény bizonyítottságának elvárható szintje.
A fentieken túl, a szakértői bizottság jelenleg a jogalkotó felé készíti elő, fogalmazza meg ajánlásait (lásd lentebb, a javaslatoknál).
Itt kell megjegyeznem, hogy 2017. október 27-én párhuzamosan felállításra került
egy ügyészi-nyomozóhatósági munkacsoport is, a büntetőeljárásnak a bűnüldözés szakaszában felmerülő kérdések és problémák vizsgálatára.

4. A rendelkezésre álló statisztikai adatok
Ezen a ponton hangsúlyozni kell, hogy az elérhető statisztikai adatok szerint 2011.
január 1. és 2016. december 31. napja között, vagyis 6 év alatt mindösszesen 50 pénzmosásos ügy került befejezésre a magyar bíróságokon.
A 2017. január 1. és 2018. december 31. közötti adatokat az alábbi táblázat mutatja be:
1. táblázat. A pénzmosási ügyek száma
Bűncselekmény
pénzmosás bűntette
(Btk. 399. § vagy 1978. évi IV. törvény 303. §)
pénzmosás vétsége
(Btk. 400. § vagy 1978. évi IV. törvény 303/A. §)

Az ügyek száma
2017: 8
2018: 17
2017: 4
2018: 2

A terheltek száma
2017: 8
2018: 24
2017: 12
2018: 2

Forrás: OBH adatbázisa, 2019.02.05.

7
A szakértői bizottság bíró tagjai: Dr. Székely Ákos (büntető kollégiumvezető, Kúria), Dr. Túri Tamás (Pécsi
Ítélőtábla), Dr. Fehér Szabolcs (Fővárosi Törvényszék), Dr. Budai Vince (büntető kollégiumvezető, Tatabányai Törvényszék), Dr. Sárközy Szabolcs (büntető kollégiumvezető, Kecskeméti Törvényszék), Dr. Pfeifer Péter (Veszprémi
Törvényszék), Csizmadiáné dr. Pethő Tímea (Debreceni Törvényszék), Dr. Szabó Judit (büntető kollégiumvezető,
Fővárosi Törvényszék).
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2. táblázat. A pénzmosás ügyekkel kapcsolatos bírói ítéletek

2017
2018

elítélés
24
40

A döntés tartalma
felmentés
megszüntetés
2
0
0
3

Forrás: OBH adatbázisa, 2019.02.05.

Látható, hogy az adatok nem feleltethetőek meg egymásnak, aminek oka az eltérő statisztikai módszerekben rejlik. Ennek kifejtése azonban egy további tanulmány tárgya
lehet, e publikáció kereteit meghaladná.
Érdekes lehet a fentieken túl az ügyek elhúzódását jelző azon átlagszám, amely a vádemelés és az elsőfokon meghozott ítélet közötti napok számát mutatja az egyes évekre lebontva:
3. táblázat. A vádemelés és az elsőfokon meghozott ítélet közötti napok száma
2014
2015
2016
2017

373
1112
533
497

Forrás: OBH adatbázisa, 2019.02.05.

5. A szakértői bizottság záródokumentuma8
ahogy korábban megemlítésre került, az OBH és a Legfőbb Ügyészség által közösen felállított szakértői bizottság áttekintette azon kihívásokat, amelyeket azonosítani
lehetett a pénzmosás elleni fellépés bűnüldözési és bírósági gyakorlatában. Azok a
csomópontok kerültek meghatározásra és összegyűjtésre, amelyek a gyakorlatban nehézséget okoznak/okoztak, illetve feloldásuk esetén hatékonyabb és eredményesebb
eljárásokhoz vezethetnek.
Ugyanakkor a munkacsoport több olyan kérdést is azonosított, amelyek jogértelmezéssel nem, kizárólag jogalkotás útján oldhatóak meg, e körben javaslatot téve a
jogalkotás irányára is.
A fenti összefüggésben a munkacsoport az alábbi anyagi és eljárásjogi felvetésekkel foglalkozott:

5.1. A pénzmosás és az orgazdaság9 bűncselekményeinek elhatárolása
A pénzmosás és az orgazdaság közötti kapcsolat, illetve e két bűncselekmény elhatárolása visszatérő gyakorlati probléma. Mindkettő járulékos bűncselekmény, vagyis egy
másik, ún. alapcselekményhez kapcsolódnak.
8
„Joggyakorlatot orientáló iránymutatás a pénzmosás megállapíthatóságával összefüggésben” – OBH 2017.OBH.
XX.T.6.41.
9
Btk. 379. §.
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Ugyanakkor, míg a pénzmosás hatókörében a lehetséges alapbűncselekményi kör
nyitott, az orgazdaság esetében a Btk. egyértelműen és kizárólagos jelleggel meghatározza a szóba jöhető alapcselekmények körét (költségvetési csalás, jövedéki adózás,
lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, jogtalan elsajátítás
vagy orgazdaság).
Ezen túl, a pénzmosás az elkövetési magatartások szélesebb köre, és az orgazdaságnál írtaknál jóval részletesebb körülírása, a specialitás miatt élvezhet elsőbbséget a
másik bűncselekményhez képest, az értékhatártól független, súlyosabb fenyegetettség
mellett.
Szükséges utalnunk arra, hogy a jogalkalmazói szemléletváltás folyamata mellett
ez is lehet a magyarázata a statisztika adatok jelentős elmozdulásának 2017 és 2018
között.

5.2. A dinamikus pénzmosás elkövetési magatartásainak halmozódása
A dinamikus pénzmosás10 meghatározására figyelemmel az merül fel gyakorlati problémaként, amikor egy cselekmény vegyíti a Btk. 399. § (1) bekezdés a) és b) pontjába ütköző alakzatok egyes tényállási elemeit. Például a bűncselekmény elkövetéséből
eredő vagyon szerencsejátékban való megforgatása nem minősül pénzügyi szolgáltatás igénybevételének, viszont egyértelműen az eredet leplezésére irányuló tevékenység. A csalásból származó pénz bankszámlák közötti átutalásának, bár egyértelműen
pénzügyi szolgáltatásként értékelhető, célja rendszerint sokkal inkább a pénz felett
rendelkező személy kilétének vagy a pénz hollétének titkolása, mint az eredetleplezés.

5.3. Az elkövető szándékának bizonyítása
A dinamikus pénzmosás szabályozásának másik problematikája a szándék definiálása.
A magyar Btk. alapján a pénzmosás elkövetési magatartásai – ideértve a Btk. 400. § (1)
bekezdésének a) és b) pontjaiba ütköző gondatlan alakzatot is – szándékos magatartást
feltételeznek, az elkövető gondatlansága ezért kizárólag az elkövetési tárgy eredetének
ismeretével (ismeretének hiányával) összefüggésben mutatkozhat meg. Az eshetőleges szándék megállapításának nem feltétele a dolog bűnös eredetének kifejezett ismerete, elegendő, ha az elkövetés körülményeiből adódóan az elkövetőnek számolnia kell
annak reális lehetőségével, hogy a dolog bűncselekmény elkövetéséből származik, és
cselekményét e felismerés ellenére, az iránt közömbösen viszi véghez.
Az elkövető aktuális, elkövetéskori tudattartalmára az elkövetés körülményeiből,
azaz az elkövetési magatartás megvalósításával kapcsolatos ténymegállapításokból
kell levonni a megfelelő jogi következtetést.

10

Btk. 399. § (1) bekezdés.
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A célzathoz kapcsolódik, hogy a hatályos hazai joghoz képest a Varsói Egyezmény11
és az EU 2015/849 irányelve12 is rugalmasabb, nyitottabb meghatározással él: „azzal a céllal, hogy az alapbűncselekmény elkövetésében részt vevő személyt segítsék
a tettéhez fűződő jogkövetkezmények elkerülésében”,13 amely nem a büntetőeljárás
meghiúsításának céljából, hanem az alapcselekmény jogkövetkezményeinek elkerüléséhez nyújtott segítség céljából kifejtett magatartások kriminalizálását várja el a részes
államoktól.
Az irányelv is rögzíti ugyanakkor, miszerint a tényállási elemként megkívánt ismeretre, szándékra vagy célzatra az objektív ténybeli körülményekből lehet következtetni.14

5.4. Az értékhatár kérdése
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó alapcselekmények
nagy része értékhatár szerint minősül (vagyon elleni bűncselekmények, költségvetési
csalás). Több esetben előfordul, hogy az önmagukban kis tárgyi súlyú, de üzletszerűen,
sorozatjelleggel megvalósított vagyon elleni bűncselekményekből származó vagyon
megszerzéséhez az alapcselekmények elkövetői mások segítségét veszik igénybe, és e
személyek közreműködése megvalósítja a pénzmosás valamelyik alakzatát.
Ugyanakkor a pénzmosás tényállása nem értékhatár-követő, az alapeset valamennyi
ötvenmillió15 forintot meg nem haladó értékre elkövetett cselekményt az egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűntett értékelésének körébe sorol. A kis
tárgyi súlyú vagyon elleni bűncselekményekhez társuló pénzmosás miatti ügyekben
ez kirívó aránytalanságot eredményez a fenyegetettségre és a jogkövetkezményekre
nézve.

5.5. A „dolog” és a „számlapénz” jogi meghatározásának problematikája
Noha napjainkra a számlapénz jellegzetes elkövetési tárgy lett, sem a Btk., sem a Ptk.16
alapján nem minősül dolognak. A számlapénz kötelmi jogviszonyon alapuló követelés,
vagyoni értékkel bíró jog. A legszigorúbb megközelítést alkalmazva, a büntetőjogi dologfogalomnak a számlapénzre történő kifejezett kiterjesztése hiányában a számlapénz
nem lehet olyan bűncselekmény elkövetésének tárgya, amely tekintetében tényállási
elemként a „dolog” fogalma szerepel (például sikkasztás, a pénzmosás tekintetében).
A fentieken túl, vagyoni értékű jog lévén, számlapénzre a dolgokra alkalmazható
eljárási kényszercselekmény, így pl. lefoglalás sem rendelhető el.

Varsói Egyezmény 9. cikk (1) bekezdés a) pontja (kihirdetve a 2008. évi LXIII. törvénnyel).
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről [OJ L 141, 5.6.2015, 73–117.].
13
2015/849/EU Irányelv 1. cikk (3) bekezdés a) pontja.
14
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve 1. cikk (6) bekezdés.
15
~ 152 000 € (2019. 02. 10.)
16
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
11

12
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A nehézséget a jogalkalmazás megoldotta, de anyagi jogi alap nélkül; ekként a büntetőjogi „dolog” fogalom törvényi szintű kiterjesztése egyre sürgetőbb, pl. a virtuális
fizetőeszközök megjelenésére is tekintettel.

5.6. Az alapcselekmény bizonyítottságának szintje
Ahogy korábban utaltam rá, a pénzmosással kapcsolatos jogi gondolkodás egyik sarokköve az alapcselekmény bizonyítottságának szintje, a megkívánt szint, mérték folyamatos érvelés tárgya.
A megértéshez hangsúlyozandó, hogy a 2017–2018. években valamennyi alapcselekmény csalásként minősült.
A pénzmosás törvényi tényállása feltételezi egy büntetendő alapcselekmény létét,
ebből következően e két elem összekapcsolódik, azonban csak bizonyos pontokon.
A terhelt bűnössége a pénzmosás különböző alakzataiban akkor is megállapítható, ha
egyébként az alapbűncselekménnyel összefüggésben nem történt jogerős elítélés, sőt
akkor is, ha e tekintetben még vádemelésre sem került sor.
Léteznek olyan bírósági döntések, amelyek szerint az alapcselekményt az eljáró
hatóságoknak perrendszerűen bizonyítaniuk kell, a vád tárgyává tett cselekményt illetően ki kell terjednie minden olyan részletre, amely a büntetőjogi főkérdések eldöntése
szempontjából releváns: a konkrét tények bizonyítására, a terhelttel összefüggésben
felmerülhető büntethetőségi akadályok feltárására, a stádiumra, az elkövetői alakzat
meghatározására stb. Ehhez képest a pénzmosás miatt folyamatban lévő ügyekben
sokkal szűkebb körben kell az alapcselekményt vizsgálni: hasonlóan, mint az orgazdaság esetében, azt kell(ene) bizonyítani, hogy a pénzmosás tárgyául szolgáló dolog
forrása csak büntetendő cselekmény.

6. A pénzmosás „köre”
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a pénzmosás „körét”17 is:
a) alapbűncselekmény: korrupció, vesztegetés, csalás, szervezett bűnözés, drog- és
embercsempészet, környezet elleni bűncselekmények, terrorizmus és egyéb súlyos
bűncselekmények;
b) elhelyezés: a bűncselekményből származó vagyon kereskedelmi, gazdasági folyamatba való elhelyezése (ez a pénzmosásos folyamat legsérülékenyebb része);
c) elrejtés: a pénz eltávolítása a bűncselekményi forrástól – a pénz mozgatása különböző számlákra, különböző országokba (megnehezítve a követését);
d) integrálás: a pénzmosási folyamat utolsó szakasza, amikor a tisztára mosott pénz
visszakerül bűncselekményi környezetbe, legális vagyon látszatát mutatva.
A fentieket átvezetésnek szántam e szekció másik fontos témájára, a korrupcióra,
mint amely cselekmény jelentősen kötődik a pénzmosáshoz, annak egy olyan alapcselekménye, amelyet rendkívül nehéz bizonyítani.
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7. Következtetések és javaslatok
Az Európai Unióban a pénzmosás főként a PIF irányelvvel,18 illetve a 4.19 és a 6.20
pénzmosás elleni irányelvvel került részletes szabályozásra. Az európai uniós szintű
szabályozás a pénzmosás határokon átnyúló természetére figyelemmel is kiemelt jelentőséggel bír: kihívást jelent, amennyiben a pénzmosás alapcselekményét más tagállamban követik el, mint magát a pénzmosást – ez azonban nem lehet a nyomozások,
vádemelések akadálya.21
Ami a hatályos magyar jogi szabályozást illeti, az aránytalan ítéletek elkerülése
érdekében célszerű lenne a pénzmosás tényállásának az elkövetési érték szerinti, a
vagyon elleni bűncselekményekhez hasonló újraszabályozása, valamint a fentieken túl
a számlapénz bevonása a büntetőjogi dologfogalomba.

IRODALOMJEGYZÉK
Levi, Mi. – Dakolias, M. – Greenberg, T.: Money Laundering and Corruption, 2006. 06. 08., http://www1.
worldbank.org/publicsector/anticorrupt/MoneyLaunderingCorruption.ppt (2019. 02. 01.)
Hornyák Sz.: Fighting money laundering and corruption in judicial practice, in: HERCULE III Work
shop: The Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union – Special Issues:
Money Laundering and Corruption, Bécs, 2018. 06. 03.

18
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
19
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
20
Az Európa Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1673 irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről.
21
6. pénzmosási irányelv 10. cikk: joghatóság.

358

A MAGYAR FIU TEVÉKENYSÉGE ÉS SZEREPE
A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEMBEN
Dr. Simonka Gábor * – Dr. Tóth András**

1. Bevezető gondolatok
Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson a magyar pénzügyi információs egység (a továbbiakban: magyar FIU) tevékenységének kereteiről és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszerben betöltött szerepéről. A pénzügyi
információs egység [financial intelligence unit (a továbbiakban: FIU)]1 központi helyet
foglal el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszerben.
A nemzetközi követelmények alapján minden állam köteles kijelölni központi egységként egy FIU-t, amely a bejelentéseket fogadja, azokat elemző-értékelő tevékenysége
során megvizsgálja, és az elemző-értékelő tevékenysége eredményét bűnüldözési célból továbbítja.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer alapvető
célja a bűncselekményekből származó vagyoni elemek, pénzeszközök „tisztára mosásának” megelőzése és megakadályozása, valamint a terrorizmus finanszírozásának
megelőzése, felderítése és a terrorcselekményt elkövetők, a terrorista csoportok anyagi
forrásainak felderítése.

2. Az FIU-k típusai
Az FIU-kat a szakirodalom három alaptípusba, valamint ezek ötvözetébe sorolja.
Eszerint beszélhetünk adminisztratív, nyomozóhatósági és igazságügyi FIU-król. Hibrid típusú a FIU abban az esetben, ha az előbbi három alaptípus jellemzői vegyesen
jelentkeznek az adott központi hatóságnál. Az, hogy a hatóság milyen típusba tartozik,
alapvetően a szervezeti elhelyezkedése, a jogszabályok által meghatározott tevékenysége, valamint a hatóság szakmai önmeghatározása alapján dönthető el.

*
Osztályvezető, Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (FIU), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyarország.
**
Őrnagy, Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (FIU), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyarország.
1
A pénzügyi információs egység megnevezését illetően az egyértelműség érdekében fontos megjegyezni, hogy az
angol nyelvű nemzetközi vagy uniós szintű jogforrások „financial intelligence unit” vagy rövidítésként „FIU” megnevezést használnak, a nemzeti szintű jogszabályok „pénzügyi információs egységnek” vagy „pénzügyi információs
egységként működő hatóságnak” nevezik e központi hatóságot.
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A magyar FIU, azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, hibrid FIU-nak azonosítja magát. Ennek indoka, hogy a
magyar FIU – az adminisztratív típusra jellemzően – nem lát el nyomozóhatósági tevékenységet, és a törvényben meghatározott feladatai tisztán elhatárolhatóak a büntetőeljárástól. Ugyanakkor mégsem tekinthető a magyar FIU adminisztratív típusúnak,
tekintettel arra, hogy a NAV-on belül elsősorban a bűnüldözési szakterülethez kapcsolódik, még akkor is, ha nem lát el nyomozóhatósági feladatokat. A pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvénynek (a továbbiakban: Pmt.) azon rendelkezései, amelyek a bűnüldözési szervek
által kezelt adatoknak a magyar FIU általi széles körű hozzáférését szabályozzák, szintén megerősítik a bűnüldözési szakterülethez való kötődést. Megemlíthető továbbá az
Europollal való együttműködés is, amely felhatalmazás nem az adminisztratív típusú
FIU-k jellemzője.

3. A magyar FIU szervezeti elhelyezkedése
Az FIU-k tevékenységének kereteit nemzetközi standardok határozzák meg, működésüket, szervezeti kereteiket a nemzetközi szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérik. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyzendő, hogy a nemzetközi standardok az FIU-k
szervezeti elhelyezkedésével kapcsolatban nem határoznak meg követelményeket. Így
az FIU-k különböző szervezeti környezetben (például a rendőrség, a központi bank,
valamely minisztérium, adó- és vámhatóság szervezetrendszerében) vagy akár önálló
szervként is működhetnek, feltéve, hogy tevékenységük hatékony ellátása biztosított.
A Pmt. az értelmező rendelkezései között meghatározza, hogy a magyar FIU „a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott szervezeti egysége”.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
NAV törvény) 13. § (7) bekezdése alapján a NAV nem nyomozóhatósági jogkörében
eljárva látja el a Pmt. által hatáskörébe utalt feladatokat a nyomozóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, a bíróság, továbbá a Nemzeti Védelmi Szolgálat és
a Terrorelhárítási Központ törvényben meghatározott feladatai elősegítése érdekében.
A NAV törvény továbbá felhatalmazta a Kormányt, hogy rendeletben jelölje ki a Pmt.
szerinti pénzügyi információs egységként működő hatóságot [NAV törvény 81. § (2)
bekezdés h) pont]. Ennek megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV kormányrendelet) 9. §-a – külön alcím alatt – a NAV Központi Irányításának
szervezetén belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát jelöli
ki a magyar FIU feladatainak ellátására.
Ha visszapillantunk a magyar FIU eddigi szervezeti történetére, látható, hogy annak
szervezeti elhelyezkedése két alkalommal változott meg jelentős mértékben. Az első
változás az Európai Unió 3. pénzmosás elleni irányelvének2 2007-ben történt átültetéAz Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről.
2

360

séhez kapcsolódott. A 2003-as Pmt.3 az Országos Rendőr-főkapitányságot jelölte ki a
pénzügyi információs egység feladatainak ellátására, azonban szakmapolitikai döntés
következtében a 2007-es Pmt.4 2007. december 16-ai hatálybalépésével egyidejűleg az
FIU feladatai a rendőrségtől a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe kerültek át. A másik
kiemelendő szervezeti változásra 2012 januárjában került sor. Ekkor a magyar FIU
kikerült az egy évvel azelőtt alakult NAV nyomozóhatóságának szervezetrendszeréből. Ezen intézkedés következtében a magyar FIU független feladatellátása jelentősen
erősödött.

4. A magyar FIU alapvető feladatai
A szolgáltatók által küldött bejelentések fogadását, a magyar FIU által végzett elemzőértékelő tevékenységet, az információtovábbítást, valamint az FIU-k között megvalósuló nemzetközi információcserét hívjuk a magyar FIU alapvető feladatainak.
A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók (pl. bank, pénzváltó, takarékszövetkezet, kaszinó, könyvvizsgáló, ügyvéd) pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog
büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése
esetén köteles bejelentést tenni a magyar FIU számára. A bejelentés alapjául szolgáló
adat, tény, körülmény felmerülésének tekinti a szolgáltató, ha a természetes személy
ügyfél szokatlanul nagy készpénzbetétet helyez el fizetési számlán, vagy vesz fel számláról, különösen, ha az nem egyeztethető össze az ügyfél tevékenységével, foglalkozásával. Szintén bejelentés alapjául szolgálhat, ha egy korábban inaktív számlára jelentős
összeg kerül jóváírásra, és a jóváírt összeget gyorsan továbbutalják, vagy ha a fizetési
számláról készpénzt felvevő személy (stróman) nem ismeri az ügyletek célját, hátterét.
Ezen alapvető feladatok közül a Pmt. 38. § (1) bekezdése kiemeli, hogy a magyar
FIU elsődleges feladata az elemző-értékelő tevékenység, amelyet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítése céljából végez. A Pmt. az elemzőértékelő tevékenység két formáját különbözteti meg: az operatív és a stratégiai elemzést.
Az operatív elemzés tekinthető a klasszikus elemző-értékelő tevékenységnek. Az
operatív elemzés egy meghatározott ügynek a magyar FIU általi feldolgozását jelenti. Az operatív elemzés ügyeit – a nemzetközi standardok alapján – mindenekelőtt a
szolgáltatók által küldött bejelentések, valamint a külföldi társhatóságok által küldött
megkeresések, tájékoztatások generálják.
Az operatív elemzés eljárási keretet ad a magyar FIU számára, amely eljárás során
– egy-egy ügyhöz kapcsolódóan – kockázatelemzést végez, a közvetlenül rendelkezésére álló adatbázisokban elérhető adatokkal az ügy adatait összeveti, szükség esetén
egy vagy több szolgáltatótól adat, információ szolgáltatását kérheti, valamint megkereshet külföldi társhatóságot is.

3
4

2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról.
2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
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A gyakorlat alapján az operatív elemzés olyan információk gyűjtését és az azok
közötti összefüggések feltárását, elemzését, értékelését jelenti, amelyek a bűnüldöző
szervek bűnmegelőzési, -felderítési tevékenységét, nyomozását megalapozzák vagy
segítik, támogatják.
Az operatív elemzésben jelentős szerepe van a különböző adatforrások felhasználásának, elemzői technikák alkalmazásának, azonban mindenképpen ki kell emelni a humán
tényező szerepét is tekintettel arra, hogy sok esetben a hiányzó láncszemek beazonosítása, a pénzügyi műveletek indokainak felismerése enélkül nem lenne biztosítható.
Az operatív elemzés célja a Pmt. 48. §-ában meghatározott információtovábbítás
vagy a Pmt. 49–53. §-aiban részletezett nemzetközi információcsere megvalósulása.
A magyar intézményrendszer tekintetében egyértelmű, hogy a Pmt. 40. §-a taxatív
felsorolást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy melyek azok a bejelentések, tájékoztatások, megkeresések, amelyek a magyar FIU operatív elemzését indukálják (szolgáltatók
bejelentése, külföldi FIU tájékoztatása, felügyeleti szervek tájékoztatása, vámhatóság
tájékoztatásai, információtovábbítás címzettjeinek megkeresése, korlátozó intézkedés
foganatosításáért felelős szerv tájékoztatása).
A stratégiai elemzés először 2012-ben a Pénzügyi Akciócsoport (a továbbiakban:
FATF) 29. ajánlást magyarázó feljegyzésében jelent meg. Eszerint a stratégiai elemzés
az FIU által közvetlenül és közvetetten elérhető információk (beleértve más hatóságok
által rendelkezésre bocsátott adatokat is) felhasználása annak érdekében, hogy az FIU
beazonosítsa a pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos folyamatokat és jellemzőket.
Mindezzel összhangban a magyar szabályozás szerint a stratégiai elemzés célja,
hogy a magyar FIU a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával összefüggő folyamatokat és jellemzőket megvizsgálja, és abból következtetéseket vonjon le [Pmt.
41. § (1) bekezdése].
A stratégiai elemzés a magyar FIU rendelkezésére álló információnak a stratégiai
szintű rendszerezését jelenti, beleértve a trendek, sematikus jellemzők, mennyiségi
jellemzők, személyi jellemzők összegyűjtését, áttekintését, folyamatos figyelemmel
kísérését annak érdekében, hogy a pénzmosásra (vagy az alapbűncselekményre), terrorizmus finanszírozására vonatkozó kockázatnak vagy fenyegetettségnek való kitettség a vizsgált információ alapján értékelhető legyen. A stratégiai elemzés során természetesen felhasználhatóak az operatív elemzés keretében rendelkezésre álló adatok.
A stratégiai elemzést a magyar FIU mellett más hatóságok is felhasználhatják.
A stratégiai elemzés vagy a stratégiai elemzés megállapításainak másik hatóság számára való elküldése támogathatja a pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával
kapcsolatos fenyegetések és sérülékenységek beazonosítását.

5. A magyar FIU függetlensége
A Pmt. 38. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a magyar FIU „a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szervezetén belül, de az e törvényben meghatározott feladatkörében függetlenül működik.”
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Az FIU-k függetlensége és autonómiája témakör az utóbbi időkben különösen
hangsúlyossá vált az FATF és az Egmont Csoport tevékenysége során.
Az FATF 29. ajánlásának magyarázó feljegyzése és az Egmont Csoport Alapokmánya egymással megegyező követelményeket határoz meg az FIU függetlenségére
vonatkozóan. A 2015/849 irányelv5 – szűkebb körben – szintén rendelkezik az FIU
függetlenségéről. A FATF és Egmont standardok, valamint a 2015/849 irányelv rendelkezései is a „függetlenség” mellett az „autonómia” kifejezést szintén használják, mint
az önállóság, önrendelkezés kifejezését.
Az FIU függetlenségére vonatkozó követelmények két oldalról közelíthetőek meg:
beszélhetünk operatív függetlenségről és funkcionális függetlenségről (pénzügyi erőforrások, önálló költségvetés, humánpolitikai döntések, információk védelmének biztosítása, IT szempontú függetlenség stb.).
Az operatív függetlenség legfőbbképpen azt a követelményt hordozza magában,
hogy az FIU önállóan határozza meg egy-egy ügyben az operatív elemzésének irányát,
mélységét, valamint önállóan dönt arról is, hogy az adott ügyben továbbítja-e az operatív elemzésének eredményét.
Az információtovábbítás szükségességéről szóló döntés egyben azt a döntést is magában foglalja, hogy melyik hatóság lesz az információtovábbítás címzettje.
Az FIU függetlenségének követelménye nem korlátozódik az operatív elemzésre
és az információ továbbítására, hanem az a stratégiai elemzésre is vonatkozik. Az FIU
önállóan dönti el, hogy milyen témában, milyen módszertannal és milyen célból végez
stratégiai elemzést.
Fontos azonban annak leszögezése, hogy nem azért kell az FIU-nak függetlennek
lennie, mert a nemzetközi szervezetek ezt „várják el” az adott államtól, hanem e követelménynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer
hatékonyságát kell szolgálnia, legyen szó akár az egyik takarékszövetkezet által bejelentett korrupciós vonatkozású ügy elemzéséről és továbbításáról, vagy akár az egyik
külföldi FIU által küldött tájékoztatás alapján indult elemzésről egy szervezett bűnözéssel és kábítószer-kereskedelem által generált vagyontömeg legalizálásával összefüggő ügyben.

6. A magyar FIU egyéb feladatai
A nemzeti szintű jogalkotás szabadon dönt abban, hogy az FIU a pénzügyi információs
egység alapvető feladatain kívül más egyéb tevékenységet ellát-e, amelyek kisebb-nagyobb mértékben kapcsolódnak általában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
elleni intézményrendszerhez. A magyar FIU-nak is vannak olyan feladatai, amelyek
ezen „egyéb” feladatok körébe tartoznak.

5
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
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A Pmt. 59. §-a értelmében a magyar FIU köteles olyan statisztikát vezetni, amely
alkalmas arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer hatékonysága nyomon követhető legyen.
A Pmt. 5. § f) pontja alapján a magyar FIU felügyeleti tevékenységet lát el
– az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók felett; valamint
– a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók
felett.
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések vagy másik közismert nevén az ún.
célzott pénzügyi szankciók a magyar pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni
intézményrendszer részét képezik. A célzott pénzügyi szankciók végrehajtásában fontos szerepet tölt be a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért
felelős szerv (másik elnevezéssel élve: Kit. hatóság), amelynek tevékenysége – a NAV
törvény 13. § (2) bekezdés l) pontja, valamint a NAV kormányrendelet 9. § b) pontja
alapján – szintén a magyar FIU hatáskörébe tartozik.

7. Az információ továbbítása
A magyar FIU által végzett operatív elemzés fő célja, hogy a rendelkezésre álló információk, megállapítások a Pmt.-ben meghatározott címzettek részére továbbításra
kerülhessenek. Az információtovábbítás iránya tekintetében beszélhetünk belföldi
és külföldi információtovábbításról. A Pmt. meghatározza ezek címzettjeit, illetve az
információtovábbítás célhoz kötöttségét is előírja. Az információk továbbítása a következő célok érdekében történhet: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának
elősegítése céljából.
Az információtovábbítás címzettje lehet a nyomozóhatóság, az ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat (Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal,
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ), a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ.
A magyar FIU szempontjából megkülönböztetünk proaktív és reaktív információtovábbítást. A proaktív információtovábbítás alatt a címzetteknél folytatandó eljárás
kezdeményezését értjük. Reaktív információtovábbítás alatt a címzettek által küldött
megkeresésre továbbított információk értendők.
Az információtovábbítás keretében a magyar FIU valamennyi rendelkezésére álló
információt továbbítja, így a beérkező információk mellett az operatív elemzés keretében beszerzett és megállapított információk, logikai összefüggések is továbbításra
kerülnek.
A Pmt. alapján a nemzetközi információcsere keretében beszerzett információk védelme érdekében a magyar FIU korlátozásokat alkalmazhat az adatok felhasználása
tekintetében. A nemzetközi együttműködés során beszerzett adatok felhasználhatóságának korlátozhatósága arra vezethető vissza, hogy a külföldi FIU-k az általuk nyújtott
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információk felhasználását – a felhasználási cél vagy a címzett hatóság eljárása tekintetében – előzetes hozzájárulásukban korlátozhatják. Így a magyar FIU a nemzetközi
információcsere keretében beszerzett információk felhasználását megtilthatja, korlátozhatja, illetve feltételhez kötheti. A fenti garanciális megkötéseket a magyar FIU az
információtovábbításban rögzíti. E korlátozás leggyakoribb megjelenési formája az,
amikor az információ felhasználására irányuló felhatalmazást a külföldi FIU felderítési célra adja, így az bizonyítékként nem használható fel.

8. Nemzetközi információcsere
A magyar FIU és társhatóságai, a külföldi FIU-k között megvalósuló nemzetközi információcsere fontos eleme a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszernek, hiszen napjainkban a pénzügyi műveletek számos esetben határon
átnyúló elemeket is magukban foglalnak. Az FIU-k között megvalósuló dinamikus
nemzetközi együttműködés könnyebben elő tudja mozdítani a külföldről származó adatok beszerezhetőségét, mint ahogy erre a büntetőeljárás során lehetőség van.
A nemzetközi együttműködés e formája többségében felderítési típusú információcsere, hiszen az ilyen együttműködés keretében beszerzett információ a legtöbb esetben
közvetlenül nem használható fel büntetőeljárás során bizonyítékként. Az így beszerzett információ egyrészt rámutat, hogy a nyomozóhatóságnak az eljárása során mely
irányba érdemes az eljárási cselekményeit végeznie, másrészt segítheti a nyomozóhatóságot vagy az ügyészséget abban, hogy mely információt szükséges a saját nemzetközi együttműködésre vonatkozó eljárásában az arra vonatkozó szabályok szerint
beszereznie.
Fontos kiemelni, hogy a magyar FIU nemzetközi együttműködése a külföldi társhatóságokkal folytatott nemzetközi információcsere mellett kiterjed az Europol irányában megvalósuló információcserére is.6
A magyar FIU operatív elemzése során az alábbi esetekben kerülhet kapcsolatba
külföldi társhatóságokkal. Az egyik legfontosabb esete a külföldi FIU-val folytatott
nemzetközi információcserének, amikor a magyar FIU által folytatott operatív elemzés során annak eredményessége érdekében olyan információ beszerzése válik szükségessé, mely – várhatóan – a külföldi társhatóság számára rendelkezésre áll vagy
ahhoz közvetett módon, megkeresés útján hozzáfér. Ebben az esetben a magyar FIU
megkeresést küld a külföldi FIU részére.7
Előfordul, hogy a magyar FIU nem megkeresést, hanem tájékoztatást küld. Erre
akkor kerül sor, ha az operatív elemzése eredményeképpen olyan információ áll rendelkezésére, mely a külföldi FIU számára releváns lehet.8

Pmt. 49. § (1) bekezdése.
Pmt. 50. § (1) bekezdése.
8
Pmt. 51. § (1) bekezdése.
6
7
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9. Ügyletfelfüggesztés
Az ügylet felfüggesztése a Pmt. speciális jogintézménye, amelynek alapját az Európa
Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban,
2005. május 16-án kelt, hazánkban a 2008. évi LXIII. törvénnyel kihirdetett Egyezménye (a továbbiakban: Varsói Egyezmény) képezi.
Az ügyletek felfüggesztésére vonatkozó jogintézmény alkalmazásának célja, hogy
a büntetőeljárás megindítása előtt a magyar FIU-nak legyen eszköze arra, hogy a bűncselekményből származó pénzösszeget, vagyoni dolgot „befagyassza” mindaddig,
amíg az a büntetőeljárás keretében nem kerül biztosításra.
Az ügylet felfüggesztését a szolgáltatók és a magyar FIU is kezdeményezheti.
A szolgáltatók abban az esetben kezdeményezhetik az ügylet felfüggesztését, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való
származására utaló, azaz bejelentés alapjául szolgáló olyan adat, tény, körülmény kerül megállapításra, amely a magyar FIU azonnali intézkedését teszi szükségessé.
A szolgáltatók által alkalmazott ügylet felfüggesztésének eredményeként a szolgáltató nem hajtja végre az ügyfél által kért ügyletet, megakadályozza ideiglenes jelleggel
annak megtörténtét. Az ügylet felfüggesztése egy, a büntetőeljárás keretében alkalmazott vagyont érintő kényszerintézkedést megelőző, átmeneti intézkedésként jelenik
meg.
A szolgáltatók az ügylet felfüggesztését egy adott ügylet, szolgáltatás teljesítése
tekintetében alkalmazhatják, illetve az ügyfél számlaegyenlegét, vagyonát csökkentő
valamennyi ügylet felfüggesztésével is megvalósíthatják. Ezen felfüggesztési mód a
bűncselekménnyel érintett vagyon hatékonyabb biztosítását teszi lehetővé tekintettel arra, hogy a vagyon csökkentésére irányuló valamennyi ügylet megakadályozását
eredményezi.
A felfüggesztés időtartama a magyar FIU részére történő bejelentés megtételének
napját követő négy munkanap. A bejelentés megtételének napja nem számít bele a határidőbe, illetve fontos, hogy a határidő munkanapokban került meghatározásra. A felfüggesztés időtartamát a magyar FIU egy alkalommal további három munkanappal
hosszabbíthatja meg. A rendelkezésre álló jogszabályi határidő előtt is megszüntethető
a felfüggesztés, amennyiben a magyar FIU erről írásban értesíti a szolgáltatót. Ebben
az esetben van kizárólag lehetőség arra, hogy a szolgáltató az általa kezdeményezett
felfüggesztést a jogszabályi határidő lejárta előtt megszüntesse és végrehajtsa az ügyfél által kért szolgáltatást.
A szolgáltató, amennyiben az ügylet felfüggesztésről döntött, csak a fenti határidő
lejártát követően vagy az írásbeli értesítés megtörténtét követően teljesítheti az ügyletet.
A Pmt. 35. §-a szabályozza a magyar FIU által kezdeményezett ügylet felfüggesztését. A magyar FIU a felfüggesztés intézményét az operatív elemzés keretében alkalmazza. Ennek indoka az, hogy a magyar FIU közvetlenül a szolgáltatóktól kapja a
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására, illetve dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó bejelentéseket, így
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először értesül a hatóságok közül olyan információkról, amelyek adott esetben büntetőeljárás megindítását alapozzák meg.
A felfüggesztés hatékony alkalmazásához szükséges, hogy az információk teljes
körű összegyűjtése, elemzése és értékelése mellett a nyomozóhatóságokkal történő
megfelelő kommunikáció is biztosított legyen. A magyar FIU a szolgáltatók és a nyomozóhatóságok közötti kommunikációs csatorna szerepét is ellátja, biztosítva, hogy a
felfüggesztéssel biztosított vagyon büntetőeljárás keretében adott esetben lefoglalásra,
zár alá vételre kerüljön.
A magyar FIU felfüggesztést megalapozó információkat a szolgáltatókon kívül
külföldi FIU-tól is kaphat. Ebben az esetben az FIU-k között megvalósuló hatékony
együttműködés teszi lehetővé a bűnös vagyon biztosítását. A felfüggesztés időtartama
az értesítés szolgáltatóhoz történő megérkezésének napját követő négy munkanap.
A fentiekben a magyar FIU-ra vonatkozó keretrendszer bemutatására tettem kísérletet. E korszerű keretrendszer, amely integráns része a magyar pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszernek, a nemzetközi standardoknak megfelelő működést biztosít a magyar FIU számára.
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Olaszország
ADÓBŰNCSELEKMÉNYEK, PÉNZMOSÁS ÉS KORRUPCIÓ
AZ OLASZ JOGRENDSZERBEN
Dr. Vincenzo Carbone*

1. Pénzmosás és adókijátszás
A bűncselekmények súlyos következményekkel járó hatásai makro- és mikrogazdasági szinten torzulásokat okoznak, megnehezítve egy teljesen versenyképes piac megvalósítását. Fontos gazdasági indikátorok módosulását eredményezik, ezzel akadályozva
az ország gazdasági jólétének helyes értékelését.
Az adókijátszás és a korrupció veszélyt jelentenek a fejlődésre, a demokráciára és a
stabilitásra nézve, torzítják a piacokat, akadályozzák a gazdasági fejlődést, elriasztják
a külföldi befektetéseket, erodálják a közszolgáltatásokat, rontják az állampolgárok
és az állam közötti kapcsolatot, ahogyan azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének
főtitkára kifejtette.1
Hasonló észrevételt tett az olasz Központi Bank elnöke,2 aki kiemelte a bűnözés
leküzdésének szükségességét a „pénzügyi vonatkozásokban is”, ami lendületet adna a
gazdaságunknak és „eltávolítaná a fejlődés egyik fékét”, és utalt arra, hogy „a korrupcióért és a bűncselekményekért a társadalom nagy árat fizet, mivel ezek egy kevésbé
békés együttéléssel és a fejlődés megtörésével járnak”.
Bár nehéz a feketegazdaságot vizsgálatnak alávetni, a jelentőségét jellemző vagy
számszerűen meghatározó megbízható statisztikai források hiánya miatt, szükséges
figyelemmel lenni az indikatív adatokra, hogy a jelenség mértékéről képet kapjunk.
A pénzügyminisztérium egy felmérése alapján, a becslések szerint az elmúlt három
évben az adó és a társadalombiztosítás kijátszása3 átlagosan 108 milliárd eurót tett ki,
amelyből 97 milliárd eurót az eltűnt adóbevételek és majdnem 11 milliárd eurót az
elvont társadalombiztosítási hozzájárulások tettek ki.4
A kijátszások nagy száma Európában az elsők közé helyezi Olaszországot, a bevételek elkerülésének az európai átlagtól 50%-kal magasabb mértékével.

*
Tudományos munkatárs, Római Egyetem. Fordították: Prokopics Zsófia és Bóta Áron joghallgató, Miskolci
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Lásd Ban Ki-Moon a nemzetközi korrupció ellenes napon tartott beszédében, 2010. december 9.
2
Lásd Ignazio Visco Assiom-Forex Congress-en tartott beszédében, 2012. február 18.
3
Marcheselli–Ronco 2018, 1000.
4
Lásd a gazdasági és pénzügyminiszter Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto
all’evasione fiscale e contributiva című közleményét.
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Az Európai Bizottság legújabb becslései szerint, az adókijátszás következtében Európa körülbelül 147,1 milliárd eurótól esett el, ami a hozzáadottérték-adó (héa) teljes
bevételének 12,3%-ának felel meg.5
Az adóhiányon alapuló tanulmány a hozzáadottérték-adó (héa) tekintetében Románia és Görögország után a harmadik helyre teszi Olaszországot, a fizetendő összeg
22,6%-ának megfelelő mértékű adózás alól elvont összeggel. Összehasonlításképpen,
ez az arány Spanyolországban 3%, Németországban 9%, Franciaországban 12% és
Hollandiában 10%.
Abszolút értékben az olaszországi hiány a legmagasabb, de a százalékos arány tekintetében Románia 36%-kal, Görögország 29%-kal megelőzte az országot.
Annak ellenére, hogy a fentebb említett becsült összegek nem tekinthetők a lehetséges pénzmosás tárgyának, a két jogellenes magatartás közötti kapcsolat megkérdőjelezhetetlen.
Aki bűncselekményből származó jövedelmet vagy vagyontárgyakat birtokol, nyilvánvaló okok miatt meg fogja próbálni azokat a jogrendszer által megengedett kereskedelemi és jogi tranzakciók útján a piacra bevinni, annyira „tipikus módon”, amen�nyire csak lehetséges.6
A szervezett bűnözés valójában egyre inkább úgy jelenik meg, mint egy átlagos
cég, amely azért lép be a legális piacra, hogy elrejtse a kapcsolatot a pénz, vagyontárgyak és a megszerzésük érdekében elkövetett bűncselekmények között.7
Következésképpen, a jogszerű és jogszerűtlen tevékenységek közötti kapcsolat
pontosan a pénzmosás, amit gyakran pénzügyi tranzakciók útján hajtanak végre.
Ebből következik, hogy a büntetőjogi jelenségek, különösen a pénzmosás és az
adóelkerülés szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

2. Pénzmosás az olasz rendszerben
A pénzmosás jelensége olyan tevékenységekből áll, amelyeknek célja a pénzügyi és
vagyoni források illegális eredetének leplezése (vagy az azzal kapcsolatos nyomozások akadályozása) a tágabb értelemben vett gazdasági működés során megvalósítva.8
A pénzmosás egy szükséges és jellemző következménye a bűncselekményeknek.
Meg kell jegyezni, hogy valamennyi pénzmosási művelet, még a legegyszerűbbek
is, három szakaszra oszthatók, annak érdekében, hogy eltüntessék a pénz illegális eredetét és nyereségessé tegyék a jövőbeli befektetéseket.
Az első szakaszt az amerikai kutatók elhelyezésnek nevezik. Ebben a szakaszban a
bűnös eredetű készpénzt vagy az azt helyettesítő dolgot a jogrendszer keretei közé helyezik. Ennek a műveletnek köszönhetően a bűncselekmény elkövetéséből származó

5
Lásd az Európai Bizottság Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report
közleményét.
6
Razzante 2011, 4.
7
Vigna 2012, 3.
8
Razante–Arena–Imbergamo 2011, 3; Cerqua 2012, 47; Zanchetti 1997, 140.
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bevételeket számlapénzzé alakítják át, a pénzügyi közvetítők felhasználásával. A bűncselekményből származó jövedelmet több számla nyitásával darabolják fel, annak érdekében, hogy elkerüljék a beazonosíthatóságot és a pénzmosás elleni szabályozások
által előírt bejelentési kötelezettséget.
A második szakaszt rétegezésnek nevezik, amely azoknak a további tranzakcióknak
a „rétegződésére” utal, amelyek célja a pénz eredete felderítésének megnehezítése.
A jól ismert, klasszikus „pénzmosással” foglalkozunk, amelyet elektronikus átutalással hajtanak végre, és amelyet a gyorsaság és gyakran az anonimitás jellemez. Ebben
a szakaszban fordul elő, hogy az átutalások dokumentált nyoma megszakad, ez az ún.
papír-nyomkövetés.
A harmadik és utolsó szakasz, amely „integrációként” ismert, a pénz nemzeti és
nemzetközi fizetési rendszerbe történő beintegrálására irányul, látszólag jogszerű úton,
például kereskedelmi tevékenységek, pénzügyi befektetések és cégek vagy vagyontárgyak megvásárlása útján.
Ez a folyamat egy „eltérített gazdasági ciklus”. A folyamat az illegális gazdaságban
kezdődik, majd a jövedelmeket, a jogszerű gazdaságba konvertálják, ahol összekeverednek a legális javakkal és újra visszakerülnek az illegális piacra.
Az olasz jogban a pénzmosás bűncselekményét az 1978. március 21-i 59. sz. törvényerejű rendelet vezette be, amelyet az 1978. évi 191. törvény módosításokkal átvett. Ez a
törvény módosította a büntető törvénykönyvet, beiktatva abba a 648-bis szakaszt.9
Az eredeti formájában a tényállás a „rablás, zsarolás vagy zsarolás érdekében elkövetett emberrablás bűncselekményéből származó pénz vagy értékek helyettesítése”
nevet kapta. A bűncselekmény kizárólag négy alapcselekményhez kapcsolódhatott,
amelyek között az adókijátszás nem szerepelt. Az alapcselekmények az alábbiak voltak: kábítószer-kereskedelem,10 zsarolás, rablás minősített esetei és emberrablás.
A bűncselekmény több értelmezési problémát és a nemzetközi szervezetek követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos hiányosságot eredményezett. Továbbá,
abból a szempontból is problémásnak minősült, mivel a pénzmosás megvalósulásához
részletes bizonyítékokkal kellett alátámasztani, hogy az elkövető tudott a bűncselekményből származó dolog bűnös eredetéről.
Ezeket a megfontolandó problémákat az 1993. augusztus 9-én elfogadott 328. sz.
törvény orvosolta, amely módosította a 648-bis cikket, és átvette az 1990. november
8-i Strasbourgi Egyezmény rendelkezéseit, amelyeket a későbbiekben fejtünk ki.11
Napjainkban, a 648-bis cikk hatályos szövege nem tartalmaz kimerítő felsorolást,
de továbbra is tartalmazza a származás azonosításának megnehezítése céljából helyettesített, átruházott vagy elrejtett dolog bűnös eredete leplezésének követelményét.

9
A bűncselekmény Büntető Törvénykönyv II. Fejezet XIII. címe végén került elhelyezésre (kiemeli a csalás általi
vagyon elleni bűncselekményeket), ami a jogelmélet egyik legvitatottabb alakzatának tekinthető, amely egy olyan
komplex normatív evolúció gyümölcse, amelyre nemzeti és nemzetközi szinten hatással volt a szervezett és gazdasági
bűnözés legfejlettebb formáival szembeni fellépés szükségessége.
10
1990. március 19-i 55. sz. törvény vezette be a felsorolt bűncselekmények közé a kábítószer előállításhoz és
kereskedelemhez kapcsolódó deliktumokat, a szervezett bűnözés egyik legvirágzóbb tevékenységévé váló deliktumok
elleni fellépés érdekében.
11
Ligouri 2000, 90.
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Ebből következik, hogy gyanúsítás esetén elegendő, hogy az elkövető a saját maga
vagy harmadik személy javára való előnyszerzés céljából cselekedett, vagy a bűncselekmény elkövetőinek segített a bűncselekményből származó nyereség biztosításában.
E szabály szerint tehát szükséges az ún. „általános szándékú bűncselekmény” létezésének megerősítése.12
Ez mind mutatja az alapcselekmény heterogén természetét, amely valamennyi nem
gondatlan bűncselekményt magában foglalhat, így elsőként az adókijátszást, amelyből
gazdasági jövedelmeket és előnyöket szereznek.13
Alapvető fontossággal bír a 648-ter cikk, amely „az illegális forrásból származó
pénz, vagyontárgyak és nyereségek használata” megnevezést viseli. A tényállást az
1990. március 19-i törvény iktatta be és ezután a fent említett 1993. évi 328. törvény
módosította.
A fenti rendelkezés célja, hogy kriminalizálja a jogellenes forrásból származó jövedelmek gazdasági körforgásba való újbóli bekerülését, ezért egy olyan további magatartást büntet, amely a pénzmosásra irányuló magatartásnál később valósul meg.
Következésképpen, a személy, aki szándékosan „használja az illegális forrásból
származó pénzt, vagyontárgyakat vagy nyereséget a gazdasági vagy pénzügyi tevékenységek során”, annak eredetének tudatában, elköveti ezt a bűncselekményt, kivéve,
a támogatás és kerítés (olasz Btk. 648. cikk) vagy a pénzmosás (olasz Btk. 648-bis
cikk) esetében.14
A Legfelsőbb Bíróság szerint a fent említett 648-ter cikk az abban rögzített deliktumot autonóm bűncselekményként definiálja, speciális kapcsolatot kialakítva ezzel a
pénzmosás bűncselekményével.
Ahogyan azt számos nagy megbecsülésnek örvendő publikáció kiemeli,15 a szabály
ratio-ja, egy visszamaradt formában,16 a pénzmosási folyamat utolsó szakaszának,
vagyis a fent említett „integráció” szakaszának megbüntetésében áll.
Azonban eltérő megközelítések is megjelentek. Egy kevésbé elfogadott irányzat
revidiálja a 648-bis és 648-ter cikk bűncselekményei közötti különbséget és a „pénzmosás” egységes jelenségének tágabb értelemben való leírását helyezi előtérbe.
A szerző véleménye szerint kiemelendő, hogy a gyakorlatban a pénzmosási művelet önmagában nem köthető könnyen össze a fent említett három szakasszal, habár
ez a hármas modell tűnik a legalkalmasabbnak a pénzmosás absztrakt jelenségének
leírására.
Következésképpen, egy olyan büntetőjog (ahogyan szemmel láthatólag az olasz jog
is), amely a három szakaszt külön kívánja büntetni, nehezen lenne alkalmazható, mivel
bizonyos esetekben a „rétegezés” és az „integráció” megkülönböztetése a gyakorlatban nem lehetséges.

Nanula 2007, 5403.
Legfelsőbb Bíróság 6350/2007, 16980/2007.
14
Nanula 2009, 343.
15
Pecorella 1989, 369; Zanchetti 1997, 166.
16
Ahogyan azt a rendelkezés elején lévő klauzulában láthatjuk, „a bűncselekményben való bűnrészesség eseteinek
kivételével és a 648 és 648-bis cikkekben foglalt esetek kivételével”.
12
13
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2.1. Adóbűncselekmény mint a pénzmosás előcselekménye
A pénzmosás jelenlegi szövegét az 1993. augusztus 9-i 328. törvény határozta meg,
amely inkorporálta az 1990. november 8-án Strasbourgban aláírt pénzmosásról szóló
egyezményt, amelyet a 2005. május 16-i varsói egyezmény módosított.17
Ahogyan azt a fent említett egyezmény 1. cikk e) pontja rögzíti, az alapcselekmény
„az a bűncselekmény, amelynek az eredményeként keletkezett jövedelem a jelen Egyezmény 9. cikkében meghatározott bűncselekmény tárgyává válhat”.
Az olasz jogban az egyezmény átültetése, ahogy már említettük, a pénzmosás tárgyául szolgáló „alapcselekmények” körének kitágításához vezetett. A bűncselekmén�nyel kapcsolatos jelenlegi tudományos álláspont, eltérően a régitől, amely csak négy
alapcselekményt ismert,18 ragaszkodik a jövedelem eredetének leplezése szempont
jához.
Az alapcselekmények számának növekedése lehetőséget adott arra, hogy a katalógus a gazdasági és pénzügyi bűncselekményeket is magában foglalja.19
Ez az igény azonban – a szabályozás nyilvánvaló nyelvtani értelmezése ellenére
–vitatható, mind a jogirodalomban, mind a joggyakorlatban voltak eltérő nézetek. Az
évek során egy, az adóbűncselekményeket alapcselekményeknek tekintő nézettel ellentétes álláspont jelent meg. Ez az igény más irányon alapult.
Először is, megjegyezték, hogy jogilag lehetetlen kapcsolatot kialakítani a pénzmosás és az adóbűncselekmények között az olasz Büntető Törvénykönyv 648-bis cikkében szereplő fenntartási záradék20 miatt, amely szerint a bűncselekmény alanya csak
olyan személy lehet, aki nem követte el az alapcselekményt, vagy nem segédkezett
előcselekmény elkövetésében.
Ahogyan azt ismert, az adóbűncselekmény során az elkövető annak érdekében cselekszik, hogy jogellenes előnyre tegyen szert, és gyakran ő az, aki ténylegesen leplezi
a jövedelmek „ex delicto” eredetét.
Következésképpen, a konszumpció alapelve alapján, amennyiben a pénzmosás és
az alapcselekmény elkövetője azonos személy, az előbbi deliktum magába olvasztja
az utóbbit, és az elkövető csak a pénzmosás miatt lesz büntetendő.21 Más szavakkal,
ezen feltétel alapján az adóbűncselekményből származó pénzmosást elkövető személy
magatartása megszilárdítja a már elkövetett bűncselekménnyel okozott hatásokat.22
Ezen feltétel alapján a törvényhozó választását az a szándék határozza meg, hogy
elkerülje az anyagi jogi ne bis in idem elvét,23 a prior in tempore, potior in iure elv
érvényesülése érdekében.24

De Amicis 2007, 185; Vergine 2012, 15.
Rablás minősített esetei, zsarolás minősített esetei, zsarolás céljából elkövetett emberrablás és a kábítószer kereskedelem előállítását érintő bűncselekmények. Az utóbbit az 1990. március 19-i 55. törvény vezette be.
19
Ezt a kérdést a jogelmélet erősen vitatja. Fianda-Musco 2002, 244; Nuzzolo 2003, 690; Assuma 1995, 1779.
20
A fenntartási záradék lényegének elemzéséről lásd: Legfelsőbb Bíróság 2519/2014.
21
Buratti-Campana 2012, 45; D’arcangelo 2011, 332.
22
A post factum nem büntethetőségének alapelvéről lásd: Fiandaca-Musco 2002, 632.
23
Palumbo–Razante 2014, 214.
24
Merone 2016, 109.
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Másrészt, az adóbűncselekmények pénzmosás alapcselekményeiként történő minősítése ontológiailag akadályba ütközik, mert a Büntető Törvénykönyv 648-bis cikk
szerinti „pénz, vagyontárgyak és más hasznok” koncepciója az adómegtakarítást nem
foglalja magában.
Egy már felülírt esetjogi megközelítés25 azt mondta ki, hogy a pénzmosásra vonatkozóan az alapcselekmény kizárólag olyan bűncselekmény lehet, amelynek célja
„szemmel látható gazdagodás elérése, amely kézzelfogható az elkövető forrásaiban”.
A jogszabály megszorító értelmezése szerint tehát a pénzmosás tárgyául szolgáló fizikai eszköznek már a bűncselekményt megelőzően léteznie kell és kifejezetten
azonosíthatónak kell lennie, a lehetséges elkobzás céljából is. Emiatt az adóbűncselekményből származó előny nem növelné azonosítható jövedelemmel az elkövető vagyonát. Ebben az esetben ugyanis az előny nem az elkövető érzékelhető és elkülönült
gazdagodásában áll, hanem az adófizetés hiányában, ami a költség jogtalan levonásával vagy a jövedelem bevallásának hiányával jön létre.26 Ezért ez az összeg összekeveredik az elkövető általános jövedelmével, és ezáltal megmenekül attól a lehetőségtől,
hogy a későbbi újrafelhasználás során azonosítsák.
A többségi álláspont, amely az adóbűncselekmények és a pénzmosás közötti kapcsolat tekintetében egy másik megközelítést támogat, egy teljesen ellentétes pozíciót
foglal el. E megközelítés szerint a „pénz, vagyontárgyak és más előnyök” fogalma
magában foglalja az adóbűncselekményből származó jogtalan adómegtakarításokat.
A törvényhozó a „más előnyök” kifejezés használatával az újrafelhasználás tárgyát
képező lehetséges vagyontárgyak listájának bővítését kívánta elérni.
Ahogyan azt a Legfelsőbb Bíróság27 kifejtette, a „más előnyök” tág és elliptikus
formulája egyfajta kiegészítő záradék, amely azt a célt szolgálja, hogy semmilyen
olyan előny ne szökhessen el a büntetőjogi represszió hálójából, amely az alapcselekményből származik és az elkövető számára előnyt eredményez. Következésképpen,
ez a kifejezés mindazt az előnyt magában foglalja, amely az alapcselekmény elkövetőjénél egy gazdaságilag észlelhető előnyt feltételez, beleértve mindent, ami azoknak
a csalárd tevékenységek eredményeképpen jönnek létre, amelyek a pénzügyi elszegényedés megelőzését célozzák, „amely akkor történik, amikor az adócsalás bűncselekményt követnek el, amely eredményeként az elkövető költség megtakarításra tesz szert,
amely a gyakorlatban egy tiszta és világos gazdasági haszonnak tekinthető.”28
Ahogyan azt a joggyakorlat is igazolja,29 a pénzmosás bűncselekménye ennélfogva
főbűncselekménynek tekinthető, nem csupán azon bűncselekmények vonatkozásában,
amelyek funkcionálisan a jogellenes tőke létrehozását eredményezik, mint a korrupció, a zsarolás, a vállalati bűncselekmények, a csődbűncselekmények, de az olyan bűncselekmények vonatkozásában is, amelyeknél a jelenség hagyományosan elfogadott

25
Lásd a Milánói Törvényszék ítéletét, Ufficio G. i. p. ord. 19.2.1999. Cerqua 2012, 78; Zanchetti 1997, 398;
Manes 2009, 722.
26
Buratti–Campana 2012, 47.
27
Legfelsőbb Bíróság 6061/2012.
28
Cordeiro Guerra 2016, 322. Lásd még Di Vizio 2013, 27. sz. melléklet.
29
Legfelsőbb Bíróság 45643/2009; 1025/2009; 1024/2008. számú ítélete.
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legszigorúbb nézetei alapján ez eddig ismeretlen volt, mint például az adóbűncselekmények esetén.
Egy aktuális ítéletében a Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy „csak a pénzbüntetések és a büntetendő cselekmények képezhetik az újrafelhasználás előfeltételét;
ez abból következik, hogy minden büntetendő cselekmény és így a pénzügyi csalás is,
alkalmas arra, hogy pénzmosás alapcselekménye legyen.
A feltételezés alapján így a lényeges szempont az, hogy az alapcselekmény önmagában alkalmas legyen a jogellenes folyamat elindítására. A doktrína így a büntetőjogilag lényeges magatartások kiválasztását a nem materialista, hanem gazdasági
értelemben vett „eredet” koncepciójára bízza. Ebből az értelmezési láncból az is következik, hogy a vagyoni elszegényedés megakadályozását célzó magatartás szintén a
pénzmosás alapbűncselekményei közé tartozhat. Gondoljunk csak például az adóbevallási kötelezettségek elmulasztásából származó jogellenes előnyökre.30
Másrészről, az a tény, hogy a jogellenes adómegtakarítás kézzelfogható haszonnak
és így az olasz Büntető Törvénykönyv 648-bis cikk szempontjából relevánsnak tekinthető, abból a szempontból is vizsgálható, hogy az adóbűncselekményből származó
nyereség elkobzás és lefoglalás tárgya lehet a 2000. március 10-i 158. sz. törvényerejű
rendelet 12-bis cikkének megfelelően.31 Ez a cikk, amelyet 2015-ben a 158. számú
törvényerejű rendelettel vezettek be, majdnem pontosan átvette a 2007. december
24-i 244. törvény 143. cikk 1. bekezdésének rendelkezéseit. A 2008-as költségvetési
törvényként ismert ezen rendelkezés bevezette az adóbűncselekményekből származó
nyereség ellenértékének elkobzását, amely azonosítható a munkaadó által levont és
befizetett adó mértékével vagy az adóhatóság által levont adóval.
A fentebb említett megfontolások fényében világos, hogy az adóbűncselekmények
elkövetéséből származó összegek a pénzmosás bűncselekményének tárgyai lehetnek.

2.2. A saját pénz mosása
Az önkényes együttműködésről (ún. önkéntes adatközlésről) szóló 2014. december
15-i, 186. sz. törvény, melyet a jogalkotó az olasz büntető törvénykönyv II. fejezet
XIII. címében inkorporált, olyan bűnelkövető megbüntetésére irányul, aki az általa
elkövetett bűncselekményből profitot szerzett, és azt a további tevékenysége során
felhasználni kívánja.
A szóban forgó bűncselekmény kriminalizálása minden kétséget kizáróan az egyik
legtöbbet eláruló vonatkozása annak, hogy a jogalkotó nemrégiben beavatkozott a jogszerű adózás és a gazdasági rend védelme érdekében.
A 2014-ben bevezetett új rendelkezés célja az, hogy befagyassza az alapcselekmény
elkövetője által szerzett profitot annak érdekében, hogy megakadályozza a gazdasági
rendet sértő vagy veszélyeztető még nagyobb visszaélést.

30
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Dell’ Osso 2017, 120.
Miconi 2017, 266; Mazza 2016, 1013.

A jogalkotó által bevezetett egyik legfőbb újítás a szubjektivitás. A szóban forgó elkövető lehet, hogy olyan cselekményt követett el vagy olyan cselekményben működött
közre, ami nem büntetendő. Ez tehát egy „különleges bűncselekmény”,32 amelynek
elkövetője az alapcselekmény tettesei és bűnsegédjei lehetnek.
Ami az elkövetési magatartást illeti, a jogalkotó a pénzmosásnál előírt magatartásokat írja elő, vagyis a pénz használatát, kicserélését és átruházását.
Az első elkövetési magatartás (a használat) a gazdasági rendet védő szabályzat értelmében a tiltott eredetű pénz legális gazdaságba történő visszavezetését jelenti.
A „kicserélés” és a „átruházás”, amit a 648-bis cikk változtatás nélkül átvett, olyan
cselekményeket jelent, amelyek a sértett vagyona feletti tulajdonjog átruházásával
és a pénz bűnös eredetének eltitkolásával járnak. Annak ellenére, hogy a pénzmosás
szabályaira szűkszavú utalások vonatkoznak, ahogy néhány szerző rámutatott, a fenti
cselekedet nem tekinthető bárki által elkövethető bűncselekménynek.33 Közvetlenül a
büntetőjogilag releváns cselekedetek listája után a jogalkotó beillesztett egy klauzulát
és egy büntethetőséget kizáró klauzulát, amiről az olasz Btk. 648-ter cikk 4. bekezdése
rendelkezik.
A törvény, ami az elkövetési magatartást szabályozza, kifejezetten megköveteli,
hogy a bűncselekmények elkövetése arra irányuljon, hogy „a pénz bűnös eredetének
azonosítását ténylegesen akadályozzák”.
A „tényleges” megnevezés a tények tényszerű értékelését követeli meg, amely egy
olyan értékelést jelent, ami minden olyan tényezőt figyelembe vesz, amiből a magatartás körülményeire következtetni lehet. Ez utóbbi valódi veszéllyel járó bűncselekménynek minősül, tekintettel a károkozó mivoltára, mely szerint a magatartásnak
ténylegesen veszélyeztetni kell az anyagi javakat ahhoz, hogy a cselekedet büntetőjogilag releváns legyen.
Bizonyos kérdések felmerültek a bűncselekmény tárgyának „eredetét” illetően.
A doktrína megkérdőjelezi, ahogy azt a pénzmosás bűncselekményénél már említettük, az adómegtakarítás beszámíthatóságát a büntetőeljárás során. Azért, hogy minden
kétséget kizárjanak, a Prof. Giovanni Fiandaca vezette Miniszteri Bizottság azt javasolta, hogy rögzítsék azt, hogy: „E cikk alkalmazásában bevételnek minősül a pénz,
az áruk vagy egyéb juttatások, ideértve azokat is, amelyek adó- vagy vámbűncselekményből erednek vagy származnak”.
A törvény jelenlegi megszövegezése nem vette figyelembe a megalkotását megelőző parlamenti és jogirodalmi erőfeszítéseket, nem tisztázta ezt az aspektust, hanem
rábízza értelmezését a joggyakorlatra.
Habár az olasz Btk. 648-ter1 cikke sok problémát vet fel, kétség sem férhet ahhoz,
hogy az adócsalások különböző változatai előfeltételei lehetnek a saját pénz mosásának. Annak ellenére, hogy néhányaknak újra kételyei merültek fel ez ügyben, a szerző
véleménye szerint az adóbűncselekmények elkövetéséből származó bevételek, ered-

32
Az olasz irodalom ezen kifejezéssel az olyan bűncselekményeket illeti, amelyet nem követhet el bárki, csak egy
olyan személy, aki bizonyos helyzetben van vagy valamilyen különös kvalifikációval bír.
33
A Legfelsőbb Bíróság nemrégiben a pénzmosást bárki által elkövethető bűncselekménynek definiálta, ugyanez a
fenti okok miatt nem mondható el a saját pénz mosásáról.
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ményezzen a deliktum csupán adómegtakarítást vagy kézzel fogható javakat, teljes
mértékben a „egyéb hasznok” kategóriájába tartozzanak, melyet megint csak az olasz
Btk. 648-ter1 cikke foglal magában.
Mindkét probléma teljes megértéséhez kétségkívül vissza kell mennünk a pénzmosás bűntettének „intentio legis”-éhez (jogi szándékához), mely szerint a deliktum
a nemzetközi dimenziókban elterjedt jelenséggel szemben kíván fellépni. Amint ez
közismert, a pénzmosás nem könnyen nyomon követhető magatartásokat jelent, de
bármilyen olyan tranzakció vagy tranzakciók sorozata lehet, amely alkalmas arra,
hogy a bűncselekményből származó bevételeket elfedje. Az a tény, hogy a gazdaságipénzügyi szférában ennek a jelenségnek a jelentőségét felismerték, ráébresztette a jogalkotót, hogy a hazai szabályozás nem kielégítő, és ez rábírta a jogalkotót arra, hogy az
olasz Btk. szerinti 648-ter1 cikk szerinti saját pénz mosása bűntettének bevezetésével
kiterjessze a büntetőjogi védelmet. Ez a cikk kétséget kizárólag arra irányul, hogy
hatékonyabban és eredményesebben lépjen fel a feketegazdaság ellen, legyőzve az
előző cikkek részletes hermeneutikai problémáit. A 648-ter1 cikk így megváltoztatja a
kérdéses feltételeket, és sokkal szigorúbb értelmezést követel meg a jogértelmezőtől.
Megfigyelhető, hogy a 648-bis cikk elkövetési magatartásait a 648-ter1 cikk teljes
egészében átveszi, ami valószínűleg nem terjeszti ki sokkal ugyanazt a magatartást,
de mindenesetre jobban körvonalazza és jellemzi a hangsúlyozottan bűnözői jelleget.
A szerző véleménye szerint veszélyes komplikációkkal járna, ha visszatérnének az
elvi viták olyan kérdésekben, amelyeket már széles körben tisztázott a terjengős jogtudomány és az irányadó doktrína, melyek képesek aláásni a norma működésének a
hatáskörét, megfosztva azt a fő funkciójától.

3. A korrupció az olasz jogrendszerben
A közigazgatás elleni bűncselekményekre számos reform volt hatással, különösen az
elmúlt 30 évben, melyek közül a legtöbb a korrupció problémájára fókuszált, mely
központi helyet foglal el az olasz Btk. II-es fejezetében.
Az 1990-es években az 1990. április 26-án elfogadott 86-os törvénnyel kezdve a
jogalkotó elkezdte alapvetően átírni a köztisztviselők közigazgatás ellen irányuló bűncselekményeit. Ez volt a Kódex különös részének legfontosabb novelláris felülvizsgálata, miután ez a reform olyan területet foglal magában, ahol az állam különböző
hatalmi ágai találkoznak és konfliktusba kerülnek egymással.
A korrupció az olasz Btk. szerint a közigazgatás elleni bűncselekménynek tekinthető, a sikkasztáshoz, a zsaroláshoz és a hivatali visszaéléshez hasonlóan. A törvény célja
az, hogy védelemben részesítse a közigazgatás függetlenségét és hatékony működését,
és hogy fellépjen a köztisztviselők tevékenységét és jóhírnevét károsító magatartásokkal szemben.
A korrupció bűncselekményét az olasz Btk. 318-as cikke szabályozza, amely szerint „egy köztisztviselő, aki hatalmának és funkciójának gyakorlása közben jogtalanul
maga, vagy harmadik személy részére pénzt, vagy más javakat, vagy ennek ígéretét
elfogadja, egytől hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.
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Ahogy azt a törvény kimondja, a jogsértés megvalósul akkor is, ha az illegális pénzforgalomra sor kerül, illetve pusztán annak „ígérete” esetén is. A gyakorlatban egy
köztisztviselő és egy harmadik személy közti megegyezés elégséges ahhoz, hogy megvalósuljon a bűncselekmény.
A korrupció a minimum egy évtől a maximum hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Mindazonáltal, a 2008. december 19-én elfogadott vesztegetés elleni
törvény jelentősen szigorította a büntetéseket, a szabadságvesztést és a kiegészítő büntetéseket illetően is.
A korrupció bűntette miatt ex officio kell eljárást indítani, ami azt jelenti, tekintet
nélkül arra, hogy károsult-e harmadik fél, és az károsult személy tett-e feljelentést.
Ahogyan azt fent említjük, a vesztegetés bűntettét elkövető személy az olasz Btk.
318. cikke értelmében köztisztviselő vagy közszolgálatot ellátó személy.

3.1. A korrupciós bűncselekmények közötti különbség
A korrupciós bűncselekmény az elkövető magatartásától függően kétféleképpen minősülhet. Az olasz Btk. a következő tényállások között tesz különbséget:
– hivatali kötelezettségek megsértésével elkövetett korrupciós cselekmények (ex
319. cikk),
– a hivatali kötelezettségek ellátása során megvalósuló korrupció (ex 318. cikk).
Az első esetben az elkövető, például a közfeladattal megbízott személy, pénzt vagy
más javakat fogad el azért, hogy hivatali kötelességével ellentétesen járjon el, ami
általában mulasztás vagy késedelmes teljesítés formájában valósul meg. Ez a tényállás
súlyosabbnak tekintendő, mivel intenzívebben károsítja a közigazgatásnak a törvény
által védett helyes működését.
A második esetben a köztisztviselő vagy a közszolgálatért felelős személy munkaköri feladatának elvégzése során követi el az aktust. Ebben az esetben az illető munkakörének megfelelően jár el, de pénz vagy más javak ellenében látja el a feladatát.
Ezért nem maga a magatartás az, amelyet helytelenek nevezhetünk, hanem a cserébe
elfogadott kompenzáció.

4. Összefoglaló megjegyzések
Az eddig folytatott elemzés egy olyan képet vázol fel, amely a vizsgálat tárgyává tett
bűnözői magatartások működési határainak kitágításával jellemezhetők, rávilágítva a
jogértelmezés és a jogalkalmazás néhány ellentmondásos aspektusára.
Ezek a bűncselekményi tényállások erős eszköznek tekinthetők a haszonszerzéssel
járó bűncselekmények elleni harcban.
Ebben az értelemben a saját pénz mosása és az adóbűncselekményekből származó
bevételek közötti kölcsönhatás különösen érdekes, ahogy azt részletesen elemeztük.
Az olasz Btk. 648-ter1 cikkelye viszont úgy tűnik, nélkülözi a visszatartó erőt az adójogi bűnözés terén. A jelenlegi nemzeti szabályozás alapján minden adóbűncselekményt pénzmosás miatti vádemelésnek kellene követnie.
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A szerző véleménye szerint, kívánatos lett volna, hogy a saját pénz mosásának büntetendőségét azokra a különlegesen kirívó összegű adóbűncselekményekre korlátozzák, mint például az adócsalás. Ebben az értelemben a szupranacionális szabályozás
úgy tűnik, hogy restriktív megoldást kínál. A 2012-es Pénzügyi Akciócsoport (a továbbiakban: FATF) csak a súlyos adóbűncselekményeket tekinti a pénzmosás lehetséges
alapcselekményének.
Bár az ajánlások nem tartalmaznak speciális útmutatást, ami segítséget nyújthatna
a tagállamoknak a választásukban, a súlyosabb bűncselekményekre történő utalással
korlátozza azt, hogy az adócsalás minden esetben pénzmosás alapcselekménye legyen.
A 2015. évi május 20-án elfogadott 2015/849 irányelvvel34 az Európai Unió is kifejezte szándékát, hogy megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, különösen az FATF
ajánlásainak. Az irányelv a büntetendő tevékenység definíciója alá vonja a gazdasági
bűncselekményeket, melyek az itt bemutatott pénzmosásellenes szabályozásra vonatkoznak. Az irányelvben nincs kifejezett korlátozás a súlyosnak minősülő ügyekre, bár
a nemzetközi iránymutatással való együttműködésre való kifejezett hajlandóság azt
sugallja, hogy van igény a korlátozásra.
Ami a 2017/1371 EU irányelvet (a továbbiakban: PIF irányelv)35 illeti, úgy tűnik,
hogy az olasz büntetőjog pénzmosás-szabályozása megfelel az uniós követelményeknek.
A korrupció vonatkozásában rá kell mutatni, hogy az olasz nemzeti szabályozás
úgy tűnik, hogy részben felel meg az európai elvárásoknak. Az olasz Btk. 322. cikke átültette az aktív és passzív megvesztegetés 1995-ös PIF egyezményben36 leírtak
szerinti fogalmát az olasz jogba. Ez a fogalom majdnem teljes egészében megegyezik
a PIF irányelv definíciójával. Az olasz szabályozás hatálya ugyanakkor a gazdasági
vagy pénzügyi aktivitás megszerzését vagy fenntartásának célzó nemzetközi tranzakciókra korlátozódik. Ez a szűkítés csökkenti az uniós követelmények érvényesülését és
eltávolodik az ettől szélesebb körű uniós rendelkezésektől. Ezért kívánatos lenne, ha
az irányelvvel való teljes összehangolás elérése érdekében módosítanák ezt a cikket.
A szerző véleménye szerint a pénzmosás és korrupció elleni harcban kívánatos
lenne kibővíteni a harmadik államokkal folytatott együttműködést, javítani ezzel az
információk cseréjét.

34
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
35
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
36
A Tanács jogi aktusa (1995. július 26.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény
létrehozásáról.
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Románia
A KORRUPCIÓ ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZEI
ROMÁNIÁBAN
Prof. Dr. Valentin Mirișan* – Dr. Cristian Miheș**

1. Bevezetés
A közszférát érintő büntetőjogi tilalom komoly változásokon esett át az elmúlt években, elsősorban azáltal, hogy a büntetőjogi felelősség a korrupció elleni harc terén
társadalmi jelenséggé vált. A korrupció, és különösen a közhatalmat gyakorlók korrupciója elleni küzdelem prioritássá vált Romániában, amelyet az Európai Unió szintén
prioritásként határozott meg.
E tekintetben az Európa Tanács felügyelete alatt 2002. július 1-jén született meg a
korrupcióról szóló európai büntetőjogi egyezmény.1

2. A korrupció kriminalizálásának rövid története a román jogban
A korábbi, 1968. évi büntető törvénykönyv különös részének „a közérdekű tevékenységeket vagy a törvény által szabályozott egyéb tevékenységeket károsító bűncselekmények” című VI. fejezete szabályozta, amely a leghosszabb volt, és bűncselekmények széles skáláját tartalmazta, amelyeknek jogi tárgya közös – olyan társadalmi
kapcsolatok, amelyek létezését a társadalmi értékek védelme garantálja, így például az
állam és a szervei működése, a személyek jogos érdekei vagy az igazságszolgáltatás.2
A bűnözés – különösen a közalkalmazotti feladatokat érintő – alakulását, valamint
az állam által elfogadott nemzetközi jogi aktusokat figyelembe véve a törvényhozás
elfogadta a korrupció megelőzéséről, felderítéséről és büntetéséről szóló 2000. évi 78.
törvényt. Ez egy nagyon fontos lépés a korrupció elleni harc effektív jogi keretének
létrehozásában. A törvény egyúttal eljárásjogi elemeket is tartalmazott, amelyek szükségesek ezen bűncselekmények üldözéséhez.
Az 5. szakasz tartalmazza a kriminalizáció tárgyát képező bűncselekmények osztályozását, négy kategóriába sorolva azokat: korrupciós bűncselekmények, korrupci-

Egyetemi tanár, Dékán, Nagyváradi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Tanszékvezető egyetemi docens, Nagyváradi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Az angol nyelvű tanulmányt összefoglalta és fordította: dr. Dornfeld László PhD hallgató, Miskolci Egyetem,
Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Romániában a 2002. évi 27. törvény ratifikálta.
2
Basarab–Paşca–Mateuţ–Medeanu–Butiuc–Bădilă–Bodea–Dungan–Mirişan–Mancaş–Miheş 2008.
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óhoz hasonló bűncselekmények, korrupcióhoz közvetlenül kapcsolódó bűncselekmények és az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények.
Továbbá, a legfontosabb romániai törvénykönyvek reformja után jelentős változás
következett be a korrupció elleni küzdelemben. Az új büntető törvénykönyv (a továbbiakban: román Btk.) – amelyet a 2009. évi 286. törvénnyel fogadtak el és 2014.
február 14-én lépett hatályba – a korrupciós bűncselekményeket a különös rész V.
fejezetében kriminalizálja, és két fejezetet tartalmaz: korrupciós és közszolgálati pozícióban elkövetett bűncselekmények.
Egy másik besorolási szempont lehet a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóságról
szóló 2002. évi 43. sürgősségi kormányrendelet 13. szakasza, amely alapján léteznek
az Igazgatóság hatáskörébe utalt nagy jelentőségű ügyek és a bíróságok mellett működő ügyészi hivatalok hatáskörébe utalt kisebb súlyú ügyek.3
Az Igazgatóság hatáskörét két tényező alapozza meg: a bűncselekmény értékhatára
(10 000 euró értéket meghaladó) vagy az elkövető személye (értékhatártól függetlenül). Utóbbi körbe a legfontosabb állami és igazságszolgáltatási vezetők és a parlamenti, illetve európai parlamenti képviselők tartoznak.

3. A szabályozás által védett jogi tárgy
A jelenlegi román Btk. szigorított a kriminalizáción. A változásokat a korrupció elleni
küzdelem folyamatának mind Romániában, mind Európában a társadalmi és politikai
környezetben betöltött jelentősége okozza. Mégis, ha ránézünk a korrupció elleni küzdelem jogi keretére, figyelembe kell vennünk mind a román Btk.-t, mind a 2000. évi
78. törvényt, amelynek rendelkezései részben „túlélték” a 2014-es reformot. Utóbbi
2. cikke értelmében a bűncselekmény védett jogi tárgya az, hogy a tisztviselők a jogi
előírásoknak megfelelően teljesítsék szolgálatukat, függetlenül attól, hogy köz- vagy
magánszektorban tevékenykednek-e.
A korrupciós bűncselekmények hatályát (román Btk. 289–292., 295., 297–301. és
304. cikke) a román Btk. 308. cikke kiterjeszti a magánszektorban elkövetett cselekményekre is.4

4. A jogtalan előny meghatározása
A jogellenes előnyt bizonyos vélemények a bűncselekmény tárgyának tekintették, míg
mások úgy vélték, hogy az ilyen jogsértések esetében a jogellenes előny nem kötelező
elem.5

Bővebben a bírósági szervezetről lásd a 2004. évi 304. törvényt.
A korábbi Btk.-hoz hasonló módon (lásd a korábbi román Btk 254–257 cikkeit). Basarab–Paşca–Mateuţ–Medeanu–Butiuc–Bădilă–Bodea–Dungan–Mirişan–Mancaş–Miheş 2008.
5
Bodea–Bogdan 2018, 400; Mirișan 2017, 93.
3
4
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A román Btk. nem tartalmaz semmilyen konkrét definíciót a jogellenes előnyre vonatkozóan. A doktrína és a joggyakorlat6 szerint ez a kategória a pénz mellett magában
foglal minden előnyt – gazdasági érték nélkül is – például a következőket:
– ajándékok, támogatások, ajándékok vagy utazások fizetése;
– új pozíciók, új fizetés;
– minden olyan előny, amelyre az alany nem volt jogosult;
– szexuális előnyök;
– versenyelőny biztosítása;
– ösztöndíj vagy „dedikált” kölcsön nyújtása.

5. Szükséges-e a bűncselekményhez kötelezettségszegés?
A válasz egyszerre igen és nem. Általános szabályként a korrupciós bűncselekmények
elkövetése megköveteli az előírt kötelezettség megsértését. Például a „vesztegetés elfogadása” bűncselekmény a legtöbb esetben törvényi kötelezettség megszegését követeli meg. A közszolga magatartásának különböznie kell a törvény által előírttól.
De a bűncselekmény akkor is megvalósul, ha a jogtalan előnyöket elfogadó közszolga a törvénynek megfelelően jár el. Volt egy külön tényállás korábban (a régi román Btk. 256. cikk), amely ezt a magatartást kriminalizálta, de az új román Btk.-ban
ez a 289. cikk alá tartozik.
Tehát még a bármilyen jogtalan előny megszerzését követő jogszerű magatartás is
korrupcióként büntetendő.

6. Melyek a korrupciós bűncselekmények?
A román Btk. számos bűncselekményt kriminalizál korrupciós bűncselekményként,
így a vesztegetés elfogadását (289. cikk), a vesztegetést (290. cikk), a befolyással
üzérkedést (291. cikk), a befolyásvásárlást (292. cikk) és a külföldi tisztviselő által
elkövetett cselekményeket (294. cikk)7.

7. Elévülési idő a korrupciós ügyekben
Az elévülési időt a román Btk. 154. cikke szerint számolják.8
A román Btk.-ban szabályozott korrupciós bűncselekmények esetén az elévülési
idő a 289., 290., 291. és 292. cikk szerinti bűncselekményeknél nyolc év.
A 2000. évi 78. törvény 10. cikkében foglalt bűncselekmények vonatkozásában az
elévülési idő nyolc év, míg a 11., 12. és 13. cikk szerinti bűncselekményeknél öt év.
Bodea–Bogdan 2018, 405–406.
A 2000. évi 78. törvény korábbi 8/1. szakasza.
8
Mirișan 2017, 93.
6
7
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8. A 2000. évi 78. törvény által szabályozott korrupciós
bűncselekmények
A törvény 5. cikke úgy határozza meg a korrupciót, mint a Btk. 289–292. cikkében
foglalt bűncselekmények, beleértve a 308. cikk szerinti elkövetést (amely a magánszektorra is kiterjeszti ezek hatályát). A 6. cikk szerint nevesített bűncselekményeket
az adott tényállásnak megfelelően kell büntetni.
Jelen törvény alkalmazásában a korrupciós bűncselekményekhez hasonló bűncselekmények, a 10–13. cikkben említett bűncselekmények.
A jelen törvény rendelkezései a 18. cikk (1)–(5) bekezdés szerinti, az Európai Unió
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre is alkalmazandók, amelynek szankciója
biztosítja az Európai Unió pénzeszközeinek és forrásainak védelmét.
Ami az e törvény rendelkezései szerinti kriminalizált magatartást illeti, a törvény
10. cikke szerint a következő cselekményeket a korrupciós bűncselekményekhez hasonló bűncselekményeknek kell tekinteni:
a) a (részben) állami vagy önkormányzati tulajdonú vállalatok privatizációjával,
átszervezésével vagy felszámolásával összefüggésben elkövetett cselekmények;
b) támogatások odaítélése a jogszabályok megsértésével vagy a jogszabályok szerint a támogatások rendeltetési helyének megsértésével;
c) a támogatások nem célra fordított felhasználása.
A 11. cikk a magán gazdasági szereplő felügyeletével, ellenőrzésével, átszervezésével vagy felszámolásával megbízott személy korrupcióját rendeli büntetni. A 12.
cikk értelmében büntetendő az, aki jogtalan előny szerzése érdekében a munkája során
szerzett bizalmas információt felhasznál. A 13. cikk a pártban, szakszervezetben vagy
jogi személyben vezető tisztséget betöltő személy befolyásának a jogtalan előny megszerzése érdekében történő felhasználását kriminalizálja.
A 15. cikk értelmében a fenti bűncselekmények kísérlete is büntetendő. Az Alkotmánybíróság 2017. június 22-i 458. számú határozata ugyanakkor megállapította,
hogy a törvény 13. szakasz (2) bekezdése alkotmányellenes.
Tekintettel arra, hogy mulasztás esetén kizárt a kísérlet,9 mivel a mulasztásos bűncselekmények abban az időpontban válnak befejezetté, amikor a törvényben előírt
cselekvést az előírt határidőn belül nem hajtották végre, és a jogalkotó megállapította,
hogy a kísérlet akkor is büntetendő, ha ez kizárt, az Alkotmánybíróság ebben az ügyben elismerte az alkotmányellenességet.

9. Melyek a korrupciós ügyek súlyosító tényezői?
A 2000. évi 78. törvény 7. cikke értelmében, ha a vesztegetés elfogadása vagy a befolyással üzérkedés elkövetője olyan személy, aki a) magas közjogi méltóságot tölt

9
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Domocos 2010, 125.

be; b) bíró vagy ügyész; c) a nyomozóhatóság tagja; d) a Btk. 293. cikkében felsorolt
személy (választottbíróság tagja), a büntetési tételek a harmadával emelkednek.
A 13. cikk (1) bekezdése értelmében, ha a Btk. 207. szakasza szerinti zsarolás elkövetője a fent említett személyi körbe tartozik, a büntetési tételek szintén a harmadával
emelkednek. A 13. cikk (2) bekezdése szerinti hivatali visszaélés esetén, ha a köztisztviselő indokolatlan előnyt szerzett magának vagy másnak, a büntetési tételek szintén
a harmadával emelkednek.

10. A pénzügyi érdekek védelme az Európai Unió szempontjából
A 2000. évi 78. törvény 5. cikk előírása értelmében jelen törvény rendelkezései a 18.
cikk (1)–(5) bekezdése szerinti, az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre is alkalmazandók.
A 2000. évi 78. törvényben található speciális törvényi tényállások nem tartalmaznak súlyosabb büntetéseket, és nem teszik lehetővé a 10 000 euró értékhatárt meg nem
haladó cselekmények esetén, hogy a büntetőjogitól eltérő szankciókat alkalmazzanak.
Összefoglalva: 2017-ben a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság által a romániai
uniós pénzeszközök integritását érintő csalás elleni küzdelem terén elért eredmények
az előző évekhez képest fejlődtek; a vádemelések száma, a bűnösség elismeréséről
szóló megállapodások és az elszámolt ügyek száma nőtt.

11. A korrupció és közbeszerzésekre elkövetett csalás hatása
az uniós források felhasználására
A korrupciós bűncselekmények és a közbeszerzésekre elkövetett csalások uniós források felhasználására gyakorolt hatása nagy jelentőséggel bír a román gazdaság jelenlegi
helyzetében, és nagyon jó elméleti és gyakorlati ismereteket igényel a közbeszerzés és
az európai források mechanizmusairól.
Az Európai Bizottság többször is kiemelte a csalás ezen nemkívánatos jelenségét a
romániai európai közbeszerzések tekintetében, ezért a normatív aktusokat a közösségi
követelményeknek megfelelően dolgozták ki.
Természetesen a közbeszerzés fontos mechanizmusa az EU belső piaca működésének, és sérülékeny a korrupcióval szemben.
Romániában a korrupció jelensége a közbeszerzési folyamat minden szakaszában
jelentkezett. A közbeszerzéssel kapcsolatos korrupció leggyakoribb formája egy állami vagy köztisztviselő megvesztegetése annak érdekében, hogy kedvező döntés születhessen egy adott közbeszerzési szerződés odaítéléséről.
A továbbiakban hangsúlyozzuk a korrupciós bűncselekmények közbeszerzésre
gyakorolt hatását az uniós források felhasználásával összefüggésben. Létezik kapcsolódó gyakorlat ezen a területen, amely egy másik elemzés tárgyát fogja képezni,
„A korrupciós bűncselekmények európai források felhasználására gyakorolt hatásának
elméleti és gyakorlati kérdései” címmel.
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Természetesen az e témában készült publikáció magában foglalná a romániai közbeszerzési rendszer felépítését, valamint a csalások és a korrupció elleni küzdelem
lehetőségét a strukturális alapok szintjén.
A tanulmány szintén igényelné hazánk közbeszerzési rendszerének elemzését, hogy
feltárjuk a rendszer erősségeit és gyengeségeit, a közbeszerzési rendszer ellenőrzési
rendszerének gyengeségeit stb.

IRODALOMJEGYZÉK
Basarab, M. – Paşca, V. – Mateuţ, G. – Medeanu, T. – Butiuc, C. – Bădilă, M.– Bodea, R. – Dungan,
P. – Mirişan, V. – Mancaş, R. – Miheş, C.: „The Penal Code Commented And Annotated, The Special
Part”, „Hamangiu” Publishing House, Bucharest, 2008.
Bodea, R. – Bodea, B.: Criminal Law, Special Part, „Hamangiu” Publishing House, Bucharest, 2018.
Domocos, C.: Fapta omisivă și incriminarea ei în legea penală, Editura „Universul Juridic”, București,
2010.
Mirișan, V.: Criminal Law, General Part, „Universul Juridic” Publishing House, Bucharest, 2017.

386

A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM ROMÁNIÁBAN
Prof. Dr. Valentin Mirișan* – Dr. Diana Cîrmaciu**

1. Bevezető gondolatok
A pénzmosás jelensége jogi szempontból kevésbé felderített terület a román büntetőjog-tudományban, annak ellenére, hogy a nemzeti pénzügyi rendszer integritása rendkívül fontos a pénzügyi ágazat makrogazdasági stabilitásának fenntartása érdekében,
úgy nemzeti, mint nemzetközi szinten.
A pénzmosás hatásai a következők lehetnek:1
– a pénzügyi intézmények hanyatlása és a pénzügyi ágazat szerepének csökkenése a
gazdasági növekedésben;
– a termelékenység csökkenése, eltérítve azáltal a befektetési célokat;
– a makrogazdasági instabilitás veszélyének előidézése, ezzel tisztességtelen versenykörülményeket is teremtve;
– a külföldi befektetések csökkenése.

2. Jogszabályi keretek
A jelenséggel egy külön törvény foglalkozik (656/2002. számú törvény), valamint a
bűncselekményt az Európai Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló egyezményének 6. cikke
alapján határozzák meg,2 kettős szempontból kiindulva: a bűncselekmények felsorolásából és azoknak a természetes és jogi személyeknek a meghatározásából, amelyeken
keresztül az ilyen jellegű bűncselekmények elkövethetők.
A terhelő okiratok elemzéséből kiderül, hogy a pénzmosás bűncselekménye szándékos és következményekkel járó cselekmény, amelyhez mindig egyéb bűncselekmények, egyéb, a gazdasági bűncselekmények hatálya alá tartozó eszközök társulnak:
adócsalás, korrupciós bűncselekmények, megtévesztés, banki bűncselekmények stb.

Egyetemi tanár, dekán, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar.
Egyetemi docens, dékánhelyettes, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar.
1
Jurj-Tudoran –Șaguna 2018, 364–365.
2
Az 1990. november 8-i Egyezményt a 263/2002. számú törvénnyel erősítették meg, mely Románia Hivatalos
Közlönyének 353/28.05.2002. számában jelent meg.
*
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A bűncselekmény szándékos az objektív szemszög minden egyes alternatív változatát tekintve. Az elméleti és joggyakorlati viták a szándékosság módszereire irányulnak (közvetlen vagy közvetett), a pénzmosás elérését szolgáló eszközöktől függően.
A fő bűncselekményből származó javak cseréjének vagy átruházásának célja (mint
a szubjektív szemszög aleleme) ezek törvénytelen eredetének elrejtése vagy elpalástolása kell legyen, vagy a bűnelkövető személy segítése annak érdekében, hogy kivonhassa magát a nyomozati eljárás, a bírósági eljárás vagy a büntetésvégrehajtás alól.
A bűncselekmény elkövetettnek minősül abban az esetben is, ha a cél nem teljesül.
Ami a célt illeti, meg kell jegyezni, hogy ezt ki lehet következtetni a tett objektív körülményeiből, abból, ahogyan a javak keletkeztek, és ezek tényleges cseréjének
vagy átruházásának folyamatából.
Más szóval, annak érdekében, hogy a bűncselekmény elkövetettnek minősüljön,
elegendő, ha a csere vagy átruházási műveletek olyan objektív tényeket tartalmaznak,
melyekből kikövetkeztethető a törvénytelen eredet elrejtésének vagy elpalástolásának
célja.
Annak érdekében, hogy a bűncselekmény elkövetettnek minősüljön, a 656/2002.
számú törvény nem követeli meg annak bizonyítását, hogy ezek a műveletek saját
maga vagy más személyek számára hasznot eredményeztek, hanem elegendő egy
olyan hihető látszólagos állapot keltése azon javak törvényes eredetére vonatkozóan,
amelyek a valóságban bűncselekményből származnak.
A pénzmosás bűncselekményének szubjektív szemszöge elengedhetetlen feltételként feltételezi azt, hogy a bűnelkövető tudatában van annak, hogy a javak bűncselekményből származnak. Az viszont nem szükséges, hogy a bűnelkövető (abban az
esetben, ha nem ő az ezt megelőző bűncselekmény elkövetője) tudatában legyen, hogy
milyen bűncselekmény került elkövetésre és hogy ki a bűnelkövető. Elég, ha a pénzmosás műveletének pillanatában rájön, hogy a javak bűncselekményből származnak.
Ennek a körülménynek az ismerete azonban a legtöbb esetben nehezen bizonyítható a megszokott bizonyítási eszközök segítségével.
Ilyen módon elfogadottá válik egy új bizonyítási eszköz, a bírói vélelem, valamint
a közvetett bizonyítékok ebben az esetben különös jelentőséggel bírnak.
A közvetett bizonyítékok azok, amelyek segítségével bizonyító erejű tényeket állapítanak meg; olyan körülmények, melyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a fő
bűncselekménnyel.
A pénzmosás bűncselekményének jogi tárgya rendkívül összetett, többek között
magába foglalja a pénzügyi ágazat és más olyan tevékenységek védelmét, melyek érzékenyek a bűncselekményekből származó haszon hatásaira, valamint azoknak a társadalmi viszonyoknak a védelmét, melyek az igazságszolgáltatás munkáját szolgálják.3
A romániai törvény értelmében a pénzmosás bűncselekményének alanya lehet bármely természetes vagy jogi személy4 aki jogilag felelősségre vonható, függetlenül at-

Jurj-Tudoran–Șaguna 2018, 31–32.
Ami a jogi személyt illeti – mint a pénzmosás bűncselekményének aktív alanyát, úgy gondoljuk, hogy a jogi személy által elkövetett pénzmosás bűncselekményének minden olyan alkotóelemét, úgy az anyagi részt, mint a szubjektív részt, meg kell állapítani, különállóan a természetes személyek által elkövetett bűncselekmények megállapításától.
3
4
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tól, hogy a pénzmosás bűncselekménye a pénzügyi és bankrendszeren keresztül vagy
azon kívül történt. Nem feltétlenül szükséges előterjeszteni a Pénzmosás Elleni Hivatal elé sem a büntetőeljárás megindítása érdekében.5
Az alapbűncselekmény és a pénzmosás bűncselekménye közötti okozati összefüggés bizonyítandó. Ezt lehet általában kikövetkeztetni azon tranzakciók és műveletek
összességéből, melyeket a javak eredetének eltitkolása érdekében vittek véghez.
Az igazságszolgáltatási gyakorlatban és a szakirodalomban a következő szituációkat emelték ki, mint olyan szituációkat, melyek a bűncselekményből való eredetet
bizonyítják:
– bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásba való avatkozás;
– drogok vagy más függőséget okozó szerek lefoglalása;
– olyan okiratok lefoglalása, melyek a bűncselekményekre utalnak;
– olyan törvényes vállalkozások hiánya, melyek igazolhatnák a műveleteket;
– hamis személyazonosság használata.
A nemzeti jogba a 63/2012. számú törvényen keresztül, amely módosítja és kiegészíti a romániai Büntető törvénykönyvet, átültették a Tanács 2005/212/IB kerethatározatát6 a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt
eszközök elkobzásáról, bevezetve az 1968. évi román Büntető törvénykönyv 118. cikkét, mely a kiterjesztett elkobzást szabályozza.
Ilyen módon a romániai törvénykezésben először vezetik be a kiterjesztett elkobzás
intézményét, melynek jogi természete mint biztonsági intézkedés lett meghatározva.
A jelenlegi Büntető törvénykönyvben (2009. évi 286. törvény) is a kiterjesztett elkobzás mint biztonsági intézkedés maradt meg (Büntető Törvénykönyv 112. cikk).

IRODALOMJEGYZÉK
Jurj-Tudoran, R. – Șaguna, D. D.: Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară (Pénzmosás. Elmélet és
joggyakorlat), 3. kiadás, C.H. Beck Kiadó, Bukarest, 2018.

Lásd a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék Bűnügyi részlegének 4072/2008. számú határozatát.
A Tanács 2005. február 24-i 2005/212/IB kerethatározata a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és
az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról.
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IV. RÉSZ
HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK

Criminal compliance
A VÁLLALATI BÜNTETŐJOGI MEGFELELÉS (CRIMINAL
COMPLIANCE) SZEREPE A KÖZPÉNZEK VÉDELMÉBEN *
Dr. Stefan Schumann** – Prof. Dr. Richard Soyer***

1. A vállalati megfelelés (compliance) és az állami pénzügyi
érdekek védelme − általános osztrák megközelítés
Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) pénzügyi érdekeinek védelme és a compliance szerepe különösen jelentős Ausztriában, és annak fejlődése említésre érdemes. Az
elmúlt évtizedben az osztrák gazdasági életben a compliance struktúrák bevezetését
a Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten, Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (a továbbiakban: VbVG), azaz a szervezetek büntetőjogi
felelősségéről szóló 2006. törvény1 nagyban elősegítette. A Johannes Kepler Egyetem (Linz) büntetőjog-professzoraiként, valamint Ausztria egyik vezető büntetőjoggal
foglalkozó ügyvédi irodájában szerzett tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy
Ausztriában sok gazdasági társaság tisztában van azzal, hogy a szervezetek büntetőjogi felelősségének elkerülése érdekében szükség van hatékony vállalati rendszerek
bevezetésére.

1.1. A három lépés koncepció, azaz a kriminalizáció, a bűnüldözés
és a hatékony kilépési stratégiák
A fehérgalléros bűnözés elleni harc és így az EU pénzügyi érdekeinek védelme Ausztriában három irányból történik, így a) a kriminalizáció, b) a bűnüldözés, és c) a kilépés
(a büntetőút elkerülése) stratégiája, úgy mint például a sajátos osztrák jogintézmény,
a tevékeny megbánás, csakúgy mint a büntetés alóli mentesülést szolgáló önkéntes
feljelentés és jóvátétel, valamint a különféle diverziós intézkedések vagy alternatív
kötelezettségeket tartalmazó rendelkezések.

  *
Ez a tanulmány a szerzők által a HERCULE projekt keretében tartott alábbi előadások összefoglalása (Soyer–
Schumann, Miskolc: 1. és 2.1. fejezetek), 2018. június (Soyer, Bécs: 2.3. és 3. fejezetek) és 2018. október (Schumann,
Nagyvárad: 2.2. fejezet). Jelen munka az előadásokon alapul, néhány lábjegyzettel kiegészítve. Fordította: Dr.habil.
Jacsó Judit egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
**
Tanszékvezetőhelyettes egyetemi docens, Linzi Egyetem; ügyvéd, Müncheni Ügyvédi Kamara.
***
Tanszékvezető egyetemi tanár, Linzi Egyetem.
1
Osztrák Szövetségi Közlöny BGBl. I 151/2005.
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1.1.1. Kriminalizáció
1.1.1.1. Hozzáférhetőség: a cselekmények ágazati törvényben való szabályozása
helyett a büntető törvénykönyvbe való iktatása
A büntető igazságszolgáltatás általános jellemzője, hogy a büntető törvénykönyvben
szabályozott bűncselekmények – az ágazati törvényekben kodifikált cselekményekkel
ellentétben – tipikusan a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás középpontjában állnak.
Így például a 2016-ban hatályba lépő 2015. évi törvény a pénzügyi beszámolási szabályok súlyos megszegésével összefüggő bűncselekményeket beiktatta az osztrák Büntető Törvénykönyvbe (a továbbiakban: StGB), mely cselekmények korábban különféle
speciális ágazati törvényekben voltak szabályozva. Ezekre a rendelkezésekre később
visszatérünk.
1.1.1.2. A hatékonyság új útja: a szervezetek büntetőjogi felelősségének bevezetése
A kriminalizációs megközelítés másik elemét jelentette 2006-ban a szervezetek büntetőjogi felelősségének bevezetése,2 illetve pontosabban „a jogi személyek bűncselekményekért való felelőssége”.3 A jogi személyek felelősségéről folytatott dogmatikai
vita, csakúgy mint a felmerülő különböző eljárási kérdések, illetve a szervezetek büntetőjogi felelősségének puszta lehetősége a gyakorlatban nagy hatással volt a klasszikus fehérgalléros bűnözés, valamint az adóbűncselekmények hatékonyabb megelőzésére. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy ez a kodifikáció (VbVG) olyan intézkedésnek tekinthető, amely a büntetés helyett a bűncselekmények aktív megelőzésére
fókuszál. Ez sokkal inkább jellemző erre a területre, mint a hatályos osztrák Büntető
Törvénykönyvre (Strafgesetzbuch – StGB). A vállalatoknak a hatékony compliance
struktúrák4 létrehozására való ösztönzése hozzájárul a részvényesek és a hitelezők
pénzeszközeinek és tulajdonának megóvásához, valamint a korrupció minimalizálása
révén a jó közigazgatás védelméhez. Ezáltal ez a megoldás éppúgy védi az Osztrák
Köztársaságot, mint az EU pénzügyi érdekeit.

1.1.2. Bűnüldözés: a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás speciális
egységeinek létrehozása
Ezek az egységek a gazdasági társaságok büntetőjogi felelősségéről szóló törvény megalkotása és a – végrehajtása tekintetében – 2008-ban bevezetett Korrupciós Ügyészség (Korruptionstaatsanwaltschaft – KStA) hatására kerültek felállításra.5 Ezt 2011-

Osztrák Szövetségi Közlönyv I 151/2005.; EBRV 994 GP XXII, 1–2.
Lásd részletesebben Schumann 2019a vagy 2019b. E fejezetek ezt a megközelítést tükrözik, a 2019. év megjelölésén túl további forrásmegjelölés nélkül. A tanulmány az egyszerűség kedvéért a „jogi személyek büntetőjogi felelőssége” terminológiáját használja, anélkül, hogy ezáltal állást foglalna az eljárás jogi természetéről.
4
Lásd részletesen: 1.2.2. fejezet.
5
Osztrák Szövetségi Közlöny I 2007/109.
2
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ben6 kiegészítette a Gazdasági és Korrupciós Bűncselekmények Speciális Ügyészsége
(Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen és Korruption
– WKStA).7 Hasonlóképpen létrejöttek centralizált rendőrségi egységek,8 úgymint a
Szövetségi Korrupcióellenes Hivatal (Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung – BAK).9 A kriminalizációnak és a bűnüldözésnek párhuzamosan
kell megvalósulnia.

1.1.3. Hatékony kilépési stratégiák: tevékeny megbánás, önfeljelentés,
hatékony compliance rendszerek létrehozása
Az osztrák Büntető Törvénykönyvben a jóvátétel a bűncselekmény káros követekezményeinek megszüntetését célzó igen fontos jogkövetkezmény, amely az elkövetőt
kárjóvátételre,10 jövőbeni lehetséges károk esetén pedig a bűncselekménytől való önkéntes elállásra, illetve az önkéntes eredményelhárításra ösztönzi.11 Az első esetre lehet példa a vagyon elleni bűncselekmények köre, az utóbbira pedig az okirathamisítás.
További példa lehet a pénzügyi és a közigazgatási büntetőjogban szabályozott önfeljelentés* jogintézménye.12 A szervezetek büntetőjogában az eljárások felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó széles körű mérlegelési jogkör lehetővé teszi az
újbóli jogsértés megakadályozását a hatékony compliance struktúrák létrehozásával,
amelyre a következő pontban (1.2.) részletesen kitérünk.

1.2. Vállalatok elleni büntetőeljárás – megelőzésre és megszüntetésre
vonatkozó szabályok compliance struktúrák létrehozása esetén
1.2.1. A szervezetek büntetőjogi felelősségének osztrák modellje
A szervezetek büntetőjogi felelősségét szabályozó osztrák törvény (VbVG) az EU
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1997. évi13 Második Jegyzőkönyvének megközelítését vette át. E modell szerint a jogi személy büntetőjogi felelőssége akkor állapítható meg, ha a bűncselekményt olyan természetes személy követette el, aki a jogi
személy vezető tisztségviselője és a jogi személy érdekében járt el, vagy ha a jogi személy vezető tisztségviselője felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette, és ez tette lehetővé a bűncselekmény jogi személy felügyelete alatt álló személy
által történő elkövetését. A Második Jegyzőkönyvtől eltérően az osztrák VbVG 3. §-a

Osztrák Szövetségi Közlöny I 2010/108.
https://www.justiz.gv.at/web2013/wksta/zentrale-staatsanwaltschaft-zur-verfolgung-von-wirtschaftsstrafsachenund-korruption~2c9484853f386e94013f57e43e3a0bd8.de.html (2019. 03. 19.).
8
Lásd részletesen VOGL 2012, 29–42.
9
Osztrák Szövetségi Közlöny I 2009/72.
10
Lásd StGB 167. §.
11
Lásd StGB 226. §, 227 §. (2) bek., 229 §. (2) bek.
*
A fordító megjegyzése: az önfeljelentés angol terminológiája: „voluntary self-disclosure”, német megfelelője:
„Selbstanzeige”.
12
FinStrG 29. §.
13
EU HL 1997 C 221/12.
6
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nem korlátozódik a jogi személyek vezető tisztségviselőire vagy tagjainak speciális
bűncselekményére, így teljesül a nemzetközi, illetve az uniós jogból eredő valamennyi
kötelezettség, beleértve az EU pénzügyi érdekeinek sérelmével kapcsolatos kötelezettségeket is. Így bármely természetes személy bűncselekménye a szervezet büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után, amennyiben a bűncselekményt a jogi személy
javára vagy a vállalat jogi kötelezettségeinek megszegésével követték el. Ezekben az
esetekben a szervezet akkor vonható felelősségre, ha a természetes személy által elkövetett bűncselekményt a vállalaton belül döntéshozó személy jogellenes és bűnös tevékenységével vagy mulasztásával maga valósította meg, vagy a döntéshozó személy
a gondossági kötelezettségét megszegte, amely lehetővé tette vagy megkönnyítette a
vállalat alkalmazottja által elkövetett bűncselekményt.14
1. táblázat. A szervezetek büntetőjogi felelősségének osztrák modellje

Felelősség

Magatartás

A rendelkezésre álló
statisztikai adatok

Jogi személy
döntéshozó által
alkalmazott által elkövetett
elkövetett bűncselekmény
bűncselekmény
Actus reus (bűnös) + szándék/hanyagság
Actus reus + Intent/negligence
Elkövetés
– a jogi személy javára
– a jogi személy kötelezettségének megszegésével

Egyéni felelősség

a kötelezettségek
megsértése a döntéshozó által

Forrás: SCHUMANN, nem publikált előadás (2015), a szerzővel együtt; publikálva SOYER–SCHUMANN 2018;
átvéve SCHUMANN 2019.

A 2006. évi VbVG 3. §-a még ma is modernnek és hatékonynak tekinthető. Németországban15 a közelmúltban benyújtott, a szervezetek szankcionálására vonatkozó kódextervezetet tartalmazó Kölni javaslat általánosságban utal rá, úgy mint követendő
modellre, hasonlóan a korábbi, 2013-as javaslathoz.16

1.2.2. Hatékony compliance rendszerek létrehozása17
Mint ahogyan megemlítésre került, a szervezetek büntetőjogi felelősségéről szóló törvény – a hatékony compliance struktúrák bevezetése által – nagyobb hangsúlyt fektet
a megelőzésre, mint a büntetésre. Ezt bizonyítja az eljárás valamennyi fázisára vonatkozó kilépési stratégia lehetővé tétele.

14
Az Egyesült Államokban a vállalatok büntetőjogi felelősségére vonatkozó hasonlóságok és különbségek rövid
összehasonlításáról lásd Schumann 2019b.
15
Hessler–Hoven–Kubiciel–Weigend 2018, 1; lásd Kubiciel–Hoven 2016, 160.
16
Hoven–Wimmer–Schwarz–Schumann 2014, 161−165, 201−212, 241−246.
17
Lásd Schumann–Knierim 2016, 194–202; Soyer–Schumann 2018, 321–326; Soyer 2017, 2017b.
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1.2.2.1. Az eljárás megszüntetésének lehetősége: compliance rendszerek
és az ügyész eljárás felfüggesztésére vonatkozó mérlegelési jogköre
Amíg Ausztriában a természetes személyek által elkövetett bűncselekmények hivatalból üldözendőek, és általában kötelező a vádemelés valamely bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén, addig a vállalat büntetőjogi felelősségének megállapítására vonatkozó eljárásban, a büntetőigény érvényesítésének, valamint a büntetőeljárás lefolytatásának kötelezettségére vonatkozó alapelvhez18 széles körű büntető
eljárásjogi diszkrecionális jogkör párosul. Valójában az ügyésznek kell – egy mérlegelésen alapuló – döntést hoznia abban a kérdésben, hogy folytatódjon-e az eljárás, vagy
sem.19 Ennek során pedig az egyik fontos tényező, hogy a szervezet gondatlansága
a vállalati bűncselekmény tekintetében súlyos fokú volt-e. A gondatlanság súlyosságát döntően az befolyásolja, hogy vajon bevezésre kerültek-e compliance struktúrák a
bűncselekmény elkövetése előtt vagy nem.
A VbVG 13. § (1) bekezdése szerint „ha meghatározott kürülmények alapján felmerül annak gyanúja, hogy a szervezet felelős lehet egy közvádra üldözendő bűncselekményért (3. §), akkor az ügyésznek a nyomozást a felelősség megállapítása érdekében meg kell indítania vagy a bíróságnál kezdeményeznie kell a bírság kiszabását”.
A VbVG 18. § (1) bekezdése szerint azonban „az ügyész eltekinthet a büntetőeljárástól
vagy ejtheti a vádat, ha tekintettel a cselekmény, a kötelezettségszegés vagy a gondossági kötelesség megszegésének súlyára, a cselekmény következményeire, a vállalat
cselekmény utáni magatartására, a vállalattal szemben kiszabandó bírság nagyságára,
illetve a cselekmény által a vállalatnál vagy a tulajdonosnál beálló vagy közvetlenül
várható jogkövetkezményre tekintettel a cselekmény üldözése illetve szankcionálása
szükségtelennek tűnik.” A VbVG 18. § (2) bekezdése azonban korlátozza ezt a széles
körű mérlegelési jogkört: „A büntetőeljárásról nem lehet lemondani, illetve az eljárást nem lehet megszüntetni, ha (1) olyan súlyos következménnyel járó cselekmény
veszélye fenyeget, melyért a szervezet felelősséggel tartozhat, (2) más szervezetek
tevékenységével összefüggő bűncselekmények elkövetésének megakadályozásához,
vagy (3) bármely más közérdek miatt az szükséges.”
1.2.2.2. A compliance intézkedések mint büntetés kiszabási körülmények
és a próbára bocsátás
Abban az esetben, ha lefolytatják az eljárást, akkor a büntetés kiszabása során enyhítő
körülményként kell figyelembe venni, ha a szervezeten belül a bűncselekmény elkövetését megelőzően megfelelőségbiztosítási (compliance) struktúrákat hoztak létre,
vagy a bűncselekmény elkövetése után szigorú compliance intézkedéseket vezettek
be a bűncselekmények jövőbeni megelőzése érdekében [VbVG 5. § (3) bek. 1. és 5.
pontjai]. Mindkét tényezőt figyelembe kell venni akkor, ha felmerül a szankció kiszabásának próbaidőre történő elhalasztása [VbVG 6. § (1) bek., (7) bek.]. Ha próbára

18
19

VbVG 13. §.
VbVG 18. §.
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bocsátás alkalmazása történik, akkor e mellett preventív intézkedések bevezetését is
elő kell írni.
1.2.2.3. Az elítélést követő compliance intézkedések és a szankció enyhítése
Végül meg kell említeni azt az esetet is, amikor a compliance intézkedések csak az
elítélést követően kerülnek bevezetésre, feltéve, hogy azokra nem került sor a próbára
bocsátást elrendelő határozatig. Ebben az esetben a szankció enyhítésére vonatkozó
határozat meghozatalára hivatalból utólagosan kerül sor [VbVG 12. § (1) bek., StGB
31a. § (1) bek.].

1.2.3. Tények és adatok: szervezetekkel szembeni büntetőeljárás
a gyakorlatban
Az alábbiakban található adatok és tények is alátámasztják, hogy a szervezetek büntetőjogi felelősségéről szóló törvény alkalmazása a mindennapi gyakorlatban ahhoz vezetett, hogy a vállalatok a büntetés elkerülése érdekében hatékony compliance struktúrák létrehozására összpontosítanak.
1.2.3.1. A büntetés helyett eljárás
Ügyészi határozatok a gazdasági társaságokkal
szembeni büntető ügyekben
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1. ábra. Ügyészi határozatok a gazdasági társaságokkal szembeni büntetőügyekben
Forrás: Sicherheitsbericht (BMVRDJ) 2015 és 2017.

A 1. ábra bemutatja a szervezetekkel szemben hozott előzetes ügyészi határozatok
2010–2016 közötti számadatait. Ez alapján látható, hogy a diszkrecionális megszüntetés körülbelül kétszer olyan gyakran fordul elő, mint a vádemelés. Ez jóval meghaladja a természetes személyek elleni eljárásoknál megfigyelhető átlagot. A 2006–2010-es
időszakban a természetes személyekkel szembeni eljárások közel 60%-ában került sor
a bírósági szakasz előtt megszüntetésre, további 13% pedig diverzióval zárult. Megfi398

gyelhető, hogy ugyanebben a periódusban, azaz 2006-tól 2010-ig terjedő időszakban, a
szervezetekkel szemben folytatott eljárások 80–90%-át nem folytatták le, míg az ugyanezen eljárásban a természetes személy gyanúsítottakkal szembeni eljárásoknak csupán
64%-át szüntették meg.20 2010-től 2017-ig az ügyészek érdemi határozatainak átlagosan
mintegy 80–90%-a volt az eljárás megszüntetéséről/felfüggesztéséről szóló döntés.21
1.2.3.2. Az átlagot messze meghaladó felmentési arány a vállalatok büntetőügyeiben
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2. ábra. Bírósági határozatok a gazdasági társaságokkal szembeni büntetőügyekben
tárgyalási szakban
Forrás: Sicherheitsbericht (BMVRDJ) 2015 és 2017.

Továbbá azokban az eljárásokban is, amelyek tárgyalási szakaszba kerülnek és melyekben bírósági ítélet születik, a vállalatok felmentésének aránya (kb. 50%) jóval
meghaladja a természetes személyekkel szemben folytatott büntetőeljárások átlagát
(kb. 25%).
1.2.3.3. Szervezetekkel szembeni eljárások: esélyek és megoldatlan kihívások
Ugyanakkor a szervezetekkel szembeni lefolytatott eljárások is kihívásokkal járnak,
beleértve az eljárási normák gyengülését is. Ennek részletes kifejtésére itt nem vállalkozhatunk, de az alábbiakban szeretnénk idézni az Ausztriában működő vállalatokkal
szemben lefolytatott büntetőeljárásokról szóló első értékelő jelentésből (amely 2011ig nyúlik vissza):
20
Fuchs et al. 2011, 39, 45 (5. táblázat, teljes körű adatok) és 74 (34. táblázat, részdatok). Saját számításunk az
 sztrák Szövetségi Minisztérium 2015 XX. adatain, valamint a minisztérium által 2017-ben szolgáltatott adatokon
O
alapul. Az érdemeken kívüli döntések aránya (eljárás megszüntetése vagy tárgyalásról lemondás stb.): 20–30%.
21
Lásd Soyer–Schumann 2018, 324.
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„A vállalatnak húsz igazgatója volt; és nem tudom, hogy ki a felelős. Ennélfogva
meg kell vizsgálnom és manővereznem kell, hogy felmérhessem a gyanút. Ebben az
esetben alkalmazhatom a szervezetek büntetőjogi felelősségére vonatkozó szabályt,
mert az elkövető egy vállalat volt. […] Ha egy vállalat pénzügyi befektetéseket kínál
az interneten, amely összhangban van a törvényekkel, akkor közvetlenül a vállalatra
összpontosítunk. […] A társaságnak egy elszámolási megállapodást ajánlunk fel. Ahelyett, hogy tovább nyomoznánk azzal kapcsolatosan, hogy ki lehet a felelős a pénzügyi
piaci tájékoztatásáért, a társaságnak kell fizetnie. […] Nem végzem el a soron következő nyomozati lépéseket, nem vizsgálom meg az elkövetőként szóba jöhető természetes
személyeket, a döntéshozó testületet, akik kifogást keresnek vagy egymást hibáztatják.
Ezek helyett inkább azonnal a szervezetre összpontosítok.”22

1.3. Javaslatok
Az alábbiakban foglaljuk össze következtetéseinket és ajánlásainkat:
a) A büntetőjog hatékonyságát növeli az átláthatóság: az alapvető bűncselekményeknek ágazati törvényekből történő áthelyezése a büntető törvénykönyvbe segíheti
a jogi normák alkalmazását, ami további megelőző hatást is kifejthet.
b) Az ügyészségen belüli gazdasági és korrupciós bűncselekményekre szakosodott
speciális egység felállítása hasonlóképpen hozzájárulhat a vagyon elleni, illetve a korrupciós bűncselekmények hatékony üldözéséhez.
c) A jogi személyek bűnösségéről és „büntethetőségéről” szóló dogmatikai vita, valamint a különböző eljárási problémák ellenére a szervezetek büntetőjogi felelősségre vonásának lehetősége a gyakorlatban nagy hatással van a klasszikus fehérgalléros
bűncselekmények és adóbűncselekmények megelőzésére. A compliance intézkedések
szükségességének elfogadása egyre inkább növekszik.

2. Szektorális észrevételek
2.1. A pénzügyi beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos
bűncselekmények
2.1.1. A pénzügyi beszámolási kötelezettségek megszegésével megvalósuló
bűncselekmények, szervezetek büntetőjogi felelőssége
és a közpénzügyek védelme
Amint azt korábban említettük, a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos bűncselekmények köre jól példázza a fent említett háromlépcsős megközelítést, amely hatékonyan védi az állami pénzügyi érdekeket. A pénzügyi beszámolási kötelezettségek
megsértésével kapcsolatos bűncselekményt 2016-ban módosították és áthelyezték az
osztrák Büntető Törvénykönyvbe. Először ezen bűncselekmények és az EU pénzügyi
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Fuchs 2011, 113 (a szerzők fordítása).

érdekeinek védelme közötti kapcsolattal érdemes foglalkoznunk. Ha alaposabban
megvizsgáljuk ezen pénzügyi bűncselekményeket, akkor láthatjuk, hogy azok nemcsak az érdekelt felek vagy a gazdasági társaságok hitelezőinek pénzeszközeit, illetve
vagyonát veszélyeztetik, hanem jellemzően az adóelkerüléshez kapcsolódnak, és így
gyakran együtt járnak a tagállamok és az EU pénzügyi érdekeinek sérelmével. Továbbá, figyelembe véve, hogy ezen deliktumok meghatározott típusú gazdasági társaságokkal összefüggésben valósulnak meg, nyilvánvalóvá válik e bűncselekmények és
a szervezetek büntetőjogi felelőssége közötti kapcsolat. Megfigyelhető, hogy 2006–
2010 között a szervezetekkel szembeni eljárások legnagyobb részét a vagyon elleni
bűncselekmények (átlagosan közel 40%), egy másik jelentős részét pedig az adó- vagy
pénzügyi bűncselekmények (közel 13%) tették ki.23

2.1.2. Forma és tartalom: A pénzügyi beszámolási bűncselekmények
átalakítása és büntető törvénykönyvbe iktatása
2.1.2.1. A reform célja és az intézkedések24
A pénzügyi beszámolási bűncselekmények közelmúltbeli reformja háromirányú volt:
a) a törvényi tényállások, a büntetések és a tevékeny megbánásra vonatkozó szabályok egységesítése az osztrák Büntető Törvénykönyvben; b) a szervezeten belüli és
azon kívüli elkövetők megkülönböztetése; és végül c) a tárgyi joghatóság kiterjesztése
az osztrák szervezetek extraterritoriális bűncselekményeire. A bűncselekményeket akként egységesítették, hogy a) a törvény személyi hatályát kiterjesztették a gazdasági
társaságon kívüli más jogi személyekre, b) harmonizálták a társasági és a számviteli
jogszabályokban található fogalmakat, és c) azokat részletesen meghatározták. Ezen
intézkedések is azt a célt szolgálták, hogy ily módon biztosítsák a kriminalizáció során
az ultima ratio elvének megvalósulását.
2.1.2.2. A veszélyeztetés megakadályozására irányuló megújított bűncselekmények
Az új bűncselekmények az osztrák Büntető Törvénykönyv vagyon elleni bűncselekményekről szóló fejezetében találhatók. Ezek egyrészt az osztrák Btk. által meghatározott gazdasági társaságok (StGB 163.c §) vezető tisztségviselői [az StGB 163.a §-a
hivatkozik a VbVG 2. § (1) bekezdésére], másrészt ezen társaságok külső auditorai
(StGB 163.b §) által követhetőek el. Röviden meghatározva a) a belső döntéshozók
büntethetőek a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség nem megfelelő teljesítéséért,
b) a külső auditorok pedig a társaság alapvető információival kapcsolatos nem megfelelő beszámolásért. Ezen kívül a büntetendőség további feltétele, hogy a nem megfelelő adatszolgáltatás vagy beszámolás alkalmas legyen arra, hogy jelentős kárt okozzon
a vállalat egységeinek, részvényeseinek, tagjainak, hitelezőinek, illetve befektetőinek.
A jogalkotói szándék az volt, hogy ezzel megakadályozza az absztrakt veszély ki-

23
24

Lásd a felhasznált adatokat: Fuchs et al. 2011, 37, 3a. ábra.
Részletesen lásd: EBRV 689 BlgNr. XXV. GP, 25 et seq.

401

alakulását az alapvető információkról nem megfelelően történő adatszolgáltatás vagy
beszámolás következményeként.
2.1.2.3. A büntethetőség megszűnése tevékeny megbánással
Ezeknél a bűncselekményeknél fogalmilag kizárt a kísérlettől való önkéntes visszalépés.
Ezért egy külön jogi norma szabályozza a büntethetőséget megszüntető tevékeny megbánás feltételeit (StGB 163d. §). Ennek lehetősége időbeli szempontból korlátozott, ami
a gyakorlatban általában a bűncselekmény befejezése előtti időszakra korlátozódik.
A vonatkozó rendelkezések eltérnek a más bűncselekményeknél, így az adóbűncselekményeknél [Pénzügyi Büntető Törvény (a továbbiakban: FinStrG) 29. §] szabályozott
önkéntes visszalépéstől. Amint már fentebb megemlítésre került, a pénzügyi beszámolási kötelezettség megszegésével megvalósuló bűncselekmények gyakran kapcsolódnak
az adózási bűncselekményekhez. Például a héacsalás gyakran áll halmazatban a hamis
pénzügyi beszámoló készítésével. Az adókijátszásnál szabályozott büntethetőséget megszüntető ok, a FinStrG 29. §-a szerinti önfeljelentés, a bűncselekény elkövetése után is
alkalmazható. Az adókijátszáshoz kapcsolódó eredményes önfeljelentés (FinStrG 29. §)
a FinStrG 22. § (4) bekezdése szerint büntethetőséget megszüntető hatással lesz az StGB
163a. § és az StGB 163b. §-aiban meghatározott, korábban említett speciális elkövetőkre
is, amennyiben a pénzügyi beszámolási bűncselekményeket kifejezetten és kizárólag az
adóbűncselekményekkel összefüggésben követték el hamis vagy hiányos adat szolgáltatásával. Ebből következik, hogy a FinStrG 29. § szerinti sikeres önfeljelentés az StGB
163a. § és az StGB 163b. § szerinti bűncselekményekre csak akkor gyakorol hatást, ha
bizonyítható, hogy az StGB 163a. § és az StGB 163b. § szerinti bűncselekmények pusztán „mellékcselekménynek” minősülnek, melynél az elkövetőt nem motiválták egyéb
tényezők (pl. az osztalékkifizetés minimalizálása). Ebből következik, hogy az adókijátszásra vonatkozó önfeljelentés mellett olyan más pénzügyi beszámolással kapcsolatos
bűncselekmény is állhat, amely nem pusztán „mellékcselekmény”, és így az adóeljárásokkal szemben a beszámolási kötelezettséggel összefüggő bűncselekményre az önfeljelentés nem alkalmazható.25 Ez a szabály vélhetően csökkenti az adókijátszás esetén az
önfeljelentésre irányuló hajlandóságot.

2.1.3. Javaslatok
A pénzügyi beszámolással összefüggő bűncselekmények Büntető Törvénykönyvbe
való áthelyezése hozzájárulhat ahhoz, hogy ezen deliktumok a bűnüldözés és a büntetőeljárás középpontjába kerüljenek, és növekedjen a pénzügyi beszámolással összefüggő bűncselekmények iránti tudatosság. A bűncselekmények bejelentésére vonatkozó tevékeny megbánás lehetősége azonban még mindig korlátozott, amely vélhetően
más jogintézmény, így például az adóbűncselekmények alóli mentesüléshez vezető
önfeljelentés alkalmazását is hátráltatja.
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EBRV 896 BlgNr. XXV. GP, 29 et seq.; Leitner 2016, 23 et seq.

2.2. Héacsalás és a compliance
A tanulmány következő része a héa-compliance helyzetére és alkalmazására fókuszál
Ausztriában. Az első részben betekintést nyújt a héa-compliance-re, illetve non-compliance-re vonatkozó (ritkán elérhető, de részben részletes) adatokba, valamint bemutatja
a pénzügyi büntetőeljárásokat és szankciókat Ausztriában. A második rész az osztrák
pénzügyi büntetőeljárás két alapvető jogintézményét ismerteti. Tekintettel a bemutatott
adatokra, valamint az osztrák (szervezeti) büntetőeljárásokra vonatkozó, a jelen tanulmány első általános részében szereplő tényezőkre, mindkét elem – így a szervezeti büntetőjogi felelősség bevezetése és a büntethetőség megszüntetését eredményező önfeljelentés – az adó-compliance előmozdításának hatékony eszközének tekinthető.

2.2.1. Tények és adatok a héa-compliance-ről és alkalmazásáról
2.2.1.1. A héa-compliance jelentősége az osztrák állami bevételek tekintetében
A héa-compliance kiemelt jelentőségű az osztrák állam adókból és adminisztratív díjakból származó bevételei szempontjából.
Egyéb díjak
Járművek adója
Járművek biztosítási adója

Áfa aránya az adókban és díjakban (AT)
Összesen: 81,138 millió Euró (2016)

Jövedelemadó

Biztosítási adó
NoVa (Járművek regisztrációs díja)
Energiadíj

Munkáltatói
adó

Adminisztratív díjak

Kőolaj adó
Dohány adó

HÉA

27,056
Mio. €

Tőkejövedelemadó

Társasági adó

3. ábra. Az osztrák állam adókból és díjakból származó bevételeiben a héa részaránya
Forrás: Szövetségi Pénzügyminisztérium, Költségvetési jelentés 2018/2019, 43, 6. ábra (2018).

A 3. ábra alapján látható, hogy az adókból és díjakból származó osztrák állami költségvetés egyharmada a héabefizetésekből származik. Valójában ez a 27,1 milliárd euró a
legszámottevőbb rész, amelyet a 24,6 milliárd eurós bérköltség követ. Tehát a héa-compliance valóban nagyon fontos közérdeknek tekinthető Ausztriában és Ausztria számára.
2.2.1.2. Héabevétel-kiesés és rangsorolás: Ausztria az EU-ban
Ebből kiindulva felmerülhet az a kérdés is, hogyan ítélik meg Ausztriában a héa-compliance tényleges helyzetét. Egy közelmúltban közzétett tanulmány arról számol be,
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4. ábra. Héarés Ausztriában 2012–2016 (teljes százalékra kerekítve)

Forrás: CASE/IHS Jelentés TAXUD/2015/CC/131 (2018) 42, 3.20 ábra, 2012–2016
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hogy Ausztriában hozzávetőlegesen 7%-os héabevétel-kiesés mutatható ki, amint az
az 5. ábrából látható.

5. ábra. Héarés az EU-ban (2016)

Forrás: CASE/IHS Jelentés TAXUD/2015/CC/131 (2018), 19, 2.1 ábra.

Ausztriában a héarés ha nem is enyhén csökkenő, de stabil tendenciát mutat. A perspektíva megváltoztatásával arra a következtetésre juthatunk, hogy az elmúlt hat évben
enyhén növekvő, vagy legalábbis stabil volt a héamegfelelés aránya.
Az osztrák héabevétel-kiesésre vonatkozó számadatok európai uniós összhasonlításban is bizonyítják a héamegfelelés viszonylagosan jó arányát. Ausztria az EU valamennyi tagállama rangsorában a kilencedik helyen áll, a 2016-ban hozzávetőlegesen
7%-os héakülönbséggel. Összességében a héa-rés uniós átlaga 9,9%, az EU-28 tagál404

lamainak pedig a fele ezen érték alatt helyezkedik el. Nominálisan azonban 2016-ban
az EU-28 tagállamaiban a héakülönbség enyhe csökkenést mutat, 147,1 milliárd eurót
tett ki. Ebből arra következtethetünk, hogy még mindig szükség van a héahiány és a
héacsalás jelenségeinek megválaszolására és különösen a héacsalás elleni küzdelemre.
2.2.1.3. A Pénzügyi Büntető Törvény alkalmazása a gyakorlatban: rövid áttekintés
Az osztrák jogszabályi keretek (pl. héa) adó- és illetékkijátszás és az adócsalás e kötet
másik részében kerülnek bemutatásra,26 éppen ezért jelen tanulmány célja az, hogy
rövid betekintést nyújtson annak mindennapi gyakorlati alkalmazásába.
2.2.1.3.1. Előzetes észrevételek
Szükségesnek mutatkozik néhány bevezető megjegyzést tennünk: Ausztriában a Pénzügyi Büntető Törvény (FinStrG) gyakorlati alkalmazásáról kevés a rendelkezésre álló
statisztikai adat. Ennek hiánya azzal is magyarázható, hogy amíg a Pénzügyi Büntető
Törvény szerinti büntetőeljárások adatai az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartoznak, addig a közigazgatási büntetőeljárások adatait a Pénzügyminisztérium kezeli.
Úgy tűnik azonban, hogy sürgősen szükség lenne további elemzésekre és értékelésekre.
2.2.1.3.2. A közigazgatási és bírósági büntetőeljárások során kiszabott bírságok
A néhány rendelkezésre álló alapvető adat a Pénzügyi Büntető Törvény alapján kiszabott bírságokra vonatkozik.
2017-ben megközelítőleg 8700 esetben szabtak ki összesen kb. 81,5 millió eurós
bírságot. Ez magában foglalja mind a Pénzügyi Büntető Törvény alapján kiszabott
közigazgatási bírságokat, mind pedig a büntetéseket. A közigazgatási és a büntetőbíróságok közötti hatáskörmegosztásnál az adókijátszás által érintett összeg a meghatározó. A 100 000 eurót meghaladó adókijátszás bünteteőeljárás keretében kerül elbírálására, nyilvánvalóan csak akkor, ha az a hatóság tudomására jutott. 27
Annak érdekében, hogy ezeket az adatokat pontosítani tudjuk, össze kell hasonlítanunk azt az összes bűncselekményre vonatkozó bírságadatokkal. Látható, hogy
2017-ben mintegy 13,7 millió euró összegű bírságot szabott ki az igazságszolgáltatás,
amelyből 8,5 millió euró az osztrák Büntető Törvénykönyv alapján történt. Ebből arra
következtethetünk, hogy a fennmaradó 5,2 millió euró lehet – többek között – a Pénzügyi Büntető Törvény alapján kiszabott bírság. Így tehát a bírságok legfeljebb 5,2 millió eurós összegét a 81,5 millió euróval összevetve arra a következtetésre juthatunk,
hogy a Pénzügyi Büntető Törvény alapján kiszabott bírósági és közigazgatási bírságok
esetében a pénzügyi bűncselekmények tekintetében a bírságok jelentősebb részét közigazgatási büntetőeljárás keretében szabják ki.

26
27

Lásd Kert 2019.
Lásd lentebb az önfeljelentésről szóló 2.2.2.2. alpontot.
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6. ábra. A Pénzügyi Büntető Törvény alapján kiszabott bírságok Ausztriában (2005; 2010–2017)
Forrás: Osztrák Pénzügyminisztérium, Osztrák Parlament dok. 558/AB, 05/22/2018, parlamenti
megkeresésre adott válasz 537/J (XXVI.GP) 2017; Osztrák Pénzügyminisztérium, Osztrák Parlament
dok. 12059/AB, 05/29/2017 parlamenti megkeresésre adott válasz 12586/J (XXV.GP)
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7. ábra. A Pénzügyi Büntető Törvény alapján hozott ítéletek (közigazgatási és bírósági)
büntetőeljárásokban (2005; 2010–2017)

Forrás: Osztrák Pénzügyminisztérium, osztrák parlamenti dok. 558/AB, 05/22/2018, parlamenti
megkeresésre adott válasz 537/J (XXVI. GP) for 2017; Osztrák Pénzügyminisztérium, osztrák parlamenti
dok. 12059/AB, 05/29/2017 parlamenti megkeresésre adott válasz 12586/J (XXV.GP)
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A Pénzügyi Büntető Törvény alapján indított közigazgatási és bírósági büntetőeljárások éves száma általában 8000 és 10 000 között mozog. 2010 és 2017 között átlagosan
évente 9350 eset volt, ami enyhén csökkenő tendenciát mutat.

2.2.2. A héa-compliance és bűnüldözési stratégiák
Az alábbiakban az osztrák Pénzügyi Büntető Törvény héamegfelelést elősegítő két
alapvető jogintézményét mutatjuk be.
2.2.2.1. A szervezetek büntetőjogi felelősségre vonása pénzügyi bűncselekményekért
a bírósági és közigazgatási büntetőeljárásban
A héa-nem-megfelelésnek (non-compliance) jellemzően két esete fordul elő: a héaelkerülés, pl. feketemunka, valamint a Közösségen belüli, ún. „eltűnő kereskedő” útján
elkövetett csalással megvalósuló héacsalás. Ezért a héa be nem fizetése gyakran problémát okoz a vállalatoknál, így a vállalati büntetőjogi felelősség a héacsalás esetében
valós probléma. A szervezeti büntetőjogi felelősség általános rendszere szerint Ausztriában a szervezetek csak a büntetőjogszabályok hatálya alá tartozó cselekményekért
vonhatók felelősségre. Amint azt korábban említettük, az adózási bűncselekményekre
vonatkozó eljárások nagy része közigazgatási büntetőeljárás. Az osztrák vállalati büntetőjogban az adóbűncselekmények sajátossága, hogy a vállalatok nemcsak a büntetőbírósági eljárás hatálya alá tartozó adóbűncselekményekért, hanem az adminisztratív
pénzügyi jogsértésekért is felelhetnek, illetve felelnek.28 Továbbá a szervezeteknél alkalmazható maximum 1,8 millió eurós bírsághatár (adott esetben az elkobzás mellett)
a Pénzügyi Büntető Törvény szankciórendszerére nem vonatkozik.
2.2.2.2 A feljelentés, mint ún. „backdoor-compliance” büntethetőséget megszüntető ok
Az adó-compliance elősegítésének második alapvető összetevője az adóbűncselekményeknél szabályozott önfeljelentés jogintézménye, melyet „backdoor compliance”nek (szó szerinti fordításban: „hátsó kapu-compliance”) neveznek, amely a büntetőjogi felelősség megszüntetését eredményezi.
2.2.2.2.1. A sikeres önfeljelentés előfeltételei
A sikeres önfeljelentésnek három fő elemét kell megvizsgálnunk,29 így a határidőket,
a tartalmat (különösen, hogy szükséges-e a teljes körű önfeljelentés) és a megfelelő
időben történő tényleges befizetés kérdéseit.
Az önfeljelentés jogintézménye nyilvánvalóan nem alkalmazható, ha az elkövetőt
a cselekmény elkövetésekor tetten érték. Az időszerűség kérdésében nincs abszolút
határidő. Az önfeljelentésnek azelőtt kell megtörténnie, hogy a bűncselekmény tetteseivel, részeseivel vagy az orgazdával szemben nyomozati cselekményt foganatosíta-

28
A vállalati felelősség közigazgatási bűncselekményekre való kiterjesztését 2018 májusában az Osztrák Jogászok
Konferenciáján (Konferenz des Österreichischen Juristentages) széles körben megvitatták; lásd Hilf–Urtz–Handstanger 2018, 190.
29
A FinStrG 29. §-ában van szabályozva.
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nának. Alkalmazása kizárt akkor is, ha a bűncselekmény bármely objektív körülménye
a vizsgálatot folytató hatóság előtt már ismert, és az elkövetőnek erről tudomása van.
Az önfeljelentés a gyakorlatban az adóellenőrzés során játszik fontos szerepet. Szándékos bűncselekmények esetén ezt az ellenőrzés kezdetének legelején kell megtenni,
később már erre nincs lehetőség. Meg kell jegyezni, hogy az adóellenőrzés során tett
sikeres önfeljelentésnek már van büntetőeleme. Míg az önfeljelentés általában az adó
megfizetésének kötelezettségével jár együtt, addig az adóellenőrzés kezdetekor történő önfeljelentés esetén emellett büntetést (bírságot) is kell fizetni.
Az önfeljelentés akkor vezet teljes bizonyossággal a büntethetőség megszüntetéséhez, ha az teljes körű. Ez azonban az adójog bonyolult rendszerére tekintettel megkérdőjelezhető. Éppen ezért az osztrák rendszerben a kiegyensúlyozott megközelítést
alkalmazzák: a részleges önfeljelentés lehetséges, de ez csupán az önfeljelentésben
érintett részben szünteti meg a büntethetőséget. Ezen túlmenően az adó-compliance
spekulatív kijátszásának elkerülése érdekében nem kizárt az ismételt önfeljelentés (a
héa előzetes megfizetése mellett).
Ahhoz, hogy az önfeljelentés eredményes legyen, illetve eredményes lehessen, az
esedékes adót az önfelejelentés vagy a határozat közlésétől (abban az esetben, ha az adót
az adóhatóság állapítja meg) számított négy héten belül ténylegesen meg kell fizetni.
2.2.2.2.2. Általában az önfeljelentés jelentőségéről az adóellenőrzési eljárásban
Az önfeljelentés fontos szerepet játszik a mindennapi adózási gyakorlatban: 2017ben összesen 7239 önfeljelentést tettek az adóhatóságnál. Az esetek közel 20%-ában
(1409) büntetést is kellett fizetni, összesen 3,8 millió eurót.30
Ami az önfeljelentés jelentőségét illeti, fontos utalnunk arra, hogy 2016-ban összesen 7674 önfeljelentésre került sor, ezeknek mintegy 90%-a (6933 önfeljelentés) vezetett a büntethetőség megszűnéséhez.31 A 2016. évi 8674 ítélethez viszonyítva az esetek
közel fele eredményes önfeljelentés alapján történt. Összehasonlításképpen, öt határozatból négyet önfeljelentésen alapuló eljárás alapján fejeznek be. Mivel az önfeljelentés csak az adó tényleges megfizetése esetén eredményezi a büntethetőség megszűnését, mindez azt bizonyítja, hogy hatékony eszköze a „backdoor tax compliance”-nek.
2.2.2.2.3. „Do ut des”: az önfeljelentés kiegyensúlyozott megközelítése
Az önfeljelentés egyfajta „adok, hogy te is adj”, hiszen egyrészt lehetővé teszi önkéntes alapon az adójogkövetéshez történő visszatérést, ezáltal növelve a közérdekű
héabevételeket, másrészt az adóbűncselekmény elkövetője a büntetőjogi felelősség
alóli mentesülést élvezi. Az „adóelkerülés csapdájának” megszüntetése mind az állam,
mind pedig az elkövető számára előnyökkel jár, ami azt jelenti, hogy az elkövető az
önfeljelentés lehetősége nélkül nem térne vissza az adózási szabályok betartásához,
mivel ezzel az elkövető maga bizonyítaná a múltbeli jogsértését.

30
Az adatok forrása: Osztrák Pénzügyminisztérium, osztrák Parlament dok. 558/AB, 05/22/2018, parlamenti megkeresésre adott válasz 537/J (XXVI. GP).
31
Az adatok forrása: Osztrák Pénzügyminisztérium, osztrák Parlament dok. 12059/AB, 05/29/2017 parlamenti
megkeresésre adott válasz 12586/J (XXV.GP).
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Kiegyensúlyozott struktúrára van szükség ahhoz, hogy az önfeljelentés, mint „tartalékstratégia” ne az adóelkerülést, hanem az adójogi megfeleléshez való aktív visszatérést ösztönözze. Így például a teljeskörűség követelményének és az ismételt önfeljelentés kizárásának ugyanazon esetben történő kombinációja észszerű stratégia.
2.2.2.2.4. Héacsalás és az önfeljelentés?
Mivel nem áll rendelkezésre külön adat, meg lehet vizsgálni azt is, hogy az önfeljelentés milyen jelentős szerepet tölt be a szándékos héacsalás, így különösen az ún.
„eltűnő kereskedő” útján megvalósuló héacsalás esetében. Ez lehetővé teszi a jogkövető magatartáshoz visszatérést abban az esetben, ha az adócsalóban kialakul az
erre vonatkozó szándék. Továbbá szem előtt kell tartani, hogy a vállalatok személyi
állománya, így különösen a vezetők köre is változhat. Az önfeljelentés esélyt biztosít
a szemléletváltáshoz, és segít abban is, hogy ennek megfelelően járjanak el a jövőben.

2.2.3. Javaslatok
Hangsúlyoznunk kell, hogy a héa fontos összetevője az állami bevételeknek. A statisztikai adatok azt is megmutatták, hogy a pénzügyi bűncselekmények szabályozásának osztrák megoldása általában is, és különösen a közigazgatási büntetőeljárások
kiegyensúlyozott rendszert alkotnak. Ennek a stratégiának hatékony eleme egyrészt a
szervezeti büntetőjogi felelősség kiterjesztése a Pénzügyi Büntető Törvényben szabályozott közigazgatási bűncselekményekre, másrészt pedig a büntethetőséget megszüntető önfeljelentés jogintézménye.

2.3. Néhány gyakorlati kérdés a gazdasági korrupció és a compliance
kapcsolatáról
2.3.1. A jogalkotási fordulat: a jogi kultúra változása
Körülbelül 20 évvel ezelőtt a külföldön fizetett kenőpénzek a társaság adókötelezettségéből levonható kiadások voltak. Helyesnek tekinthető, hogy megváltozott a vesztegetés jogi megítélése. A gazdasági korrupció veszélyezteti a piaci szereplők tisztességes
versenyét, valamint a sértettek vagyonát, illetve a növekedés és a nyereség iránti várakozásait. A korrupciós bűncselekményeket, valamint a bűnüldözési és a büntetőeljárási
kérdéseket és problémákat e kötet külön fejezete tárgyalja.32 Ezért itt arra fókuszálunk,
hogy hogyan tud hozzájárulni a compliance a bűnügyi kockázatok csökkentéséhez és
a vállalatok elleni eljárások elkerüléséhez.

32

Lásd Kert 2019.
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2.3.2. Az egyéni felelősség erősítése
Mindenekelőtt e fejezeten belül arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként lehet
elősegíteni a magánszektorban a compliance bevezetését. A vállalatoknak a hatékony
megfelelési struktúrák létrehozására irányuló motivációját, akár előzetesen, akár azután, hogy a jogsértés megtörtént, már az első általános fejezetben bemutattuk.
De mi motiválhatja az egyéneket? Ennek három tényezője lehetséges: a) vállalati
kultúra és ezen belüli pozitív ösztönzők, hasonlóan annak a kockázata, hogy a vállalat
segítséget nyújt a büntetőügyben eljáró hatóságoknak az egyéni elkövetővel szemben; b) annak a veszélye, hogy nem csupán az egyén büntetőjogi, hanem polgári jogi
felelősségét is megállapítják, ahogyan arra a Siemens korrupciós botrányban, az úgynevezett Neubürger-ítéletben is sor került (amelyet azonban nem követett jogi aktus
elfogadása)33 – noha létezik egy szabály a szervezetek büntetőjogi felelősségéről szóló
törvényben, amely megtiltja, hogy a vállalattal szemben kiszabott bírság megfizetéséért a természetes személy elkövető egyetemlegesen feleljen,34 ez azonban nem akadályozza az egyéb károk megtérítésére kötelezését; és c) az igazgatótanácsok tagjainak
a megfelelésre való összpontosítását növeli, hogy nem lehet teljes mértékben kizárni a
vezetők felelősségét a compliance tisztviselő kinevezésével.

2.3.3. A jogszabályi változások (de)motiváló hatásai a magánvállalatok
compliance-tevékenységére
Gyakorlati ügyvédi tapasztalatunk alapján is hangsúlyoznunk kell a korrupció elleni
küzdelem egyértelmű jogi szabályozásának fontosságát. 2008-ban az osztrák Büntető
Törvénykönyv korrupciós szabályozását megszigorították. Egy nagyvállalat felkért egy
ügyvédi irodát, hogy értékelje az értékesítési stratégiáját és gyakorlatát. Kiderült, hogy
a külföldi ügyfelek és családjaik, amibe a közszféra szereplői is beletartoztak, nagyon
„liberális” meghívási gyakorlatot alkalmaztak, melyet kritikusan felül kellett vizsgálni, valamint úgy tűnt, hogy szükséges azon változtatni. Ausztria prominens intézményei és személyei azonban harcoltak az új szabályozás bevezetése ellen. Amikor az
új igazságügyi miniszter, Bandion-Ortner 2009-ben hivatalba lépett, felülvizsgálták a
jogszabályokat, és számos értékelés alapján gyengítették azokat.35 Mi volt mindennek a
hatása? A tanácsot és az értékesítési gyakorlat felülvizsgálatát kérő vállalat visszavonta
a megbízását és nem változtatta meg gyakorlatát. 2012-ig a gyengített jogokat „megerősítették”. Azóta a konzultációs megbízások ismét emelkedtek és ma is jellemzőek.
A gazdasági korrupcióval szembeni büntetőjogi szabályok és a szervezeti büntetőjogi
felelősség jogi keretei miatt a gazdasági korrupcióval szembeni compliance-intézkedések rendkívül fontosak az osztrák gazdaságban. Fontos szerepet játszanak a társaságok,
az ügyvédek, a vállalati jogtanácsosok és a könyvvizsgálók tanácsadói munkájában.
A compliance nem csupán jogi követelmény, hanem egyben üzleti szektor is.
Lásd részletesen: Schumann 2019.
VgVG 11. §.
35
E.g. Schmoller 2011.
33
34
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3. A compliance-rendszerek elemei
A tanulmány utolsó részében összefoglaljuk a hatékony compliance-rendszerek alapvető elemeit.

3.1. Részletes vállalati kockázatértékelés
A hatékony compliance-struktúra kialakításának előfeltétele az adott szervezet mélyreható kockázatértékelése. Ez magában foglalja a) a munkatársakkal, az igazgatósági
tagokkal, illetve külső személyekkel, köztük az ügyfelekkel folytatott interjúkat; b) az
összes releváns belső folyamat átvizsgálását; c) a meglévő dokumentáció felülvizsgálatát; d) az informatikai és jelentéstételi rendszerek elemzését és felülvizsgálatát; e)
az ügyfelek adatainak helyszíni ellenőrzését; f) a meglévő magatartási kódexek (Code
of Conduct, CoC) elemzését; g) a belső statisztikák és elemzések értékelését; és h) a
vezetőkkel folytatott záró megbeszélést.

3.2. Az egyes szervezetekhez igazított compliance-struktúrák kidolgozása
és végrehajtása
Ezen elemzés alapján szükséges egy átfogó compliance-politika kialakítása, melyet
egy magatartási kódex (CoC), valamint standard működési eljárások (Standard Operational Procedures, SOP) keretében lehet megvalósítani. Továbbá biztosítani kell a
megfelelő képzést és a jogi tanácsadást (belső/külső), valamint belső és külső ellenőrzést kell folytatni. Intézményileg kell kinevezni a megfelelésért felelős tisztviselőt
(compliance officer), valamint létre kell hozni egy visszaélés-bejelentő vonalat (whistleblower hotline), melyet végül kiegészíthet egy amnesztiás program is.
Természetesen ezekkel a témákkal részletesebben kell foglalkoznunk, ahogy arra
már több alkalommal is sor került.36 Folyamatként értelmezve – eljárási szempontból
– a compliance-rendszernek és annak elemeinek egy egyértelmű struktúrát kell alkotnia és végrehajthatónak kell lennie. Ugyanakkor tartalmi szempontból a complianceintézkedések adott vállalaton belüli meghatározása során az is szükséges, hogy széles
teret biztosítsanak a mérlegelési jogkörnek.

3.3. Az ajánlások helyett néhány észrevétel és további kihívások
Amint azt a tanulmány első részében kifejtettük, a hatékony compliace fontos, mondhatni döntő szerepet játszik a vállalatok elleni büntetőeljárásban. Ugyanakkor felmerül a
gyakorlati megvalósításának kérdése is, azaz a megfelelő compliance meghatározása.37
Ez a probléma akkor válik jelentőssé, ha a jogi keretek bizonytalanok, illetve azok
gyakran változnak. A korrupciós bűncselekményeket az elmúlt évtizedben többször

36
37

Soyer–Pollak 2016.
See Soyer–Schumann 2018, 324.

411

módosították és gyakran volt szükség a jogalkalmazói értelmezésre (amelyre még
mindig szükség van). Tehát a jogi bizonytalanságok továbbra is fennállnak. Hogyan
tudják kezeli a vállalatok mindezt? A gyakorlatban, melyet saját tapasztalataink is alátámasztanak, a vállalatok a szigorúbb értelmezést alkalmazzák, gyakran a törvényi
előírásoktól is szigorúbban értelmezik a jogi kötelezettségeket a biztonságos oldalon
való maradás érdekében.
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PÉNZMOSÁS COMPLIANCE – AZ EURÓPAI UNIÓ
PÉNZÜGYI ÉRDEKEI VÉDELMÉNEK EGYIK ESZKÖZE
Dr. Severin Glaser *

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) pénzügyi érdekei védelmének és a pénzmosás
compliance-nek elsődleges jogforrási jogalapja eltérő: míg ugyanis az utóbbi – az Európai Unió belső piac megteremtése és fenntartása céljából történő jogharmonizációs
hatáskörét megteremtő – Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban:
EUMSz.) 114. cikkén alapul, addig az előbbi főként az EUMSz. csalás elleni küzdelemről szóló 325. cikkén, valamint az anyagi büntetőjogi jogharmonizációról és az
Európai Ügyészség (a továbbiakban: EPPO) felállításáról szóló EUMSz. 83. és 86.
cikkein nyugszik.
Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmére vonatkozó jogszabályok kifejezetten
nem utalnak a pénzmosás compliance-ra. Mindazonáltal e jogforrások némelyikének
megszövegezése úgy is értelmezhető, hogy az – többek között – a pénzmosás compliance-t is magában foglalja. Az EUMSz. 325. cikkének azon megfogalmazása, mely
kötelezi az Európai Uniót és a tagállamokat arra, hogy küzdjenek „a csalás és az Unió
pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen” a pénzmosást is
átfoghatja (amennyiben az alapbűncselekmény az EU pénzügyi érdekeit érinti); az
ilyen illegális tevékenység elleni fellépés a kriminalizáció mellett a compliance-intézkedések elfogadását is magában foglalja. Hasonló fogalmazást a másodlagos jogforrásokban is találhatunk: a Tanács 2988/95/EK rendeletének1 1. cikk (2) bekezdése tartalmazza a „szabálytalanság” fogalmát, meghatározva azt a jogellenes magatartást, amely
ellen a rendelet fel kíván lépni. A szabálytalanság eszerint „a közösségi jog valamely
rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása
útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó
bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt”. Noha
a 2988/95/EK rendelet alapvetően az EU közigazgatási büntetőjogának „általános részeként” funkcionál és nem igényel nemzeti átültetést, érdemes megjegyezni, hogy a
fent rögzített „szabálytalanság” definíciója kellően széles ahhoz, hogy a pénzmosást
is magában foglalja. Másrészt azonban az (EU) 2017/1371 irányelv (a továbbiakban:

*
Egyetemi docens, Bécsi Közgazdasági Egyetem. Fordította: Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs, Miskolci
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről.
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PIF irányelv)2 megkívánja a nemzeti átültetést, amely azonban kizárólag a pénzmosás
büntetendővé nyilvánítását írja elő [1. cikk (3) bekezdés], és nem szól a pénzmosás
compliance-ről.
A pénzmosás compliance-t más uniós és nemzetközi jogforrások szabályozzák.
Univerzális szinten az Egyesült Nemzetek Szervezetének Korrupció elleni egyezménye3 (14. cikk) és a Palermói Egyezmény4 (7. cikk) tartalmaznak jogilag kötelező, azonban meglehetősen elnagyolt rendelkezéseket a pénzmosás compliance vonatkozásában. A pénzmosás compliance-ről szóló FATF ajánlások5 (9–29., 32–35.
ajánlások) már sokkal részletesebbek, és bár jogi értelemben vett kötőerővel nem
rendelkeznek, politikai szempontból rendkívül hatékonyak. A pénzmosás compliance
szabályozásának legfontosabb jogi keretét az Európai Unió IV. pénzmosás elleni
irányelve6 adja, amit az uniós jogalkotó az V. pénzmosási irányelvvel módosított.7
A IV. pénzmosás elleni irányelv több ponton is kapcsolódik a PIF irányelv hatálya alá
tartozó bűncselekményekhez, ami azt bizonyítja, hogy a pénzmosás compliance is alkalmas eszköz lehet arra, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védelemben részesítse. A IV. pénzmosási irányelv a pénzmosás alapcselekményi katalógusába („büntetendő cselekmény”) sorolja az uniós csalást [„legalább súlyosnak minősülő” esetben,
3. cikk (1) bekezdés d) pont], a korrupciót [3. cikk (1) bekezdés e) pont], „valamint
minden olyan bűncselekményt – többek között a közvetlen és közvetett adózáshoz kapcsolódó és a tagállamok nemzeti jogában meghatározott adóbűncselekményeket –,
amely esetében a maximálisan kiszabható büntetési tétel egy évnél hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás, illetve azon tagállamok esetében, amelyeknek a
jogrendszere a bűncselekményekre minimum büntetési tételt ír elő, minden olyan bűncselekmény, amely esetében a legalacsonyabb kiszabható büntetési tétel hat hónapnál
hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás” [3. cikk (1) bekezdés f) pont].
Ez utóbbi kategória túlmutat a héaforrásokra elkövetett uniós csalás fogalmának PIF
irányelv általi meghatározásánál [PIF irányelv 2. cikk (2) bekezdése], hiszen eszerint
a héacsalás – a nemzeti jogszabályok által előírt szankcióktól függően – akkor is a IV.
pénzmosási irányelv hatálya alá tartozik, ha a teljes kár 10 000 000 eurónál kevesebb.
A hűtlen kezelés [PIF irányelv 4. cikk (3) bekezdés] a PIF irányelvben szereplő egyetlen olyan bűncselekmény, amely a IV. pénzmosási irányelv alapján nem feltétlenül

2
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
3
ENSZ Korrupció elleni egyezménye, UNTS XVIII. fejezet, 14. szerződés, GA Res 58/4, 2003. 10. 31.
4
ENSZ Nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménye, UNTS XVIII. fejezet, 18. szerződés, GA Res 55/25,
2000. 11. 15.
5
Az FATF ajánlásai, 2012. február (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_
Recommendations.pdf [2018. 08. 21.]).
6
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
7
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a
2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról.
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tekinthető alapcselekménynek, mivel ez a magatartás nem szerepel kifejezetten az
irányelvben.
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: PIF egyezmény) és a kiegészítő jegyzőkönyvek,8 valamint a IV. pénzmosás elleni irányelv osztrák átültetése (a PIF irányelv még nem került átültetésre)
hasonló kapcsolatot mutat a két terület között. A PIF egyezmény és a jegyzőkönyvek büntetőjogi rendelkezésekkel kerültek átültetésre, így például az Osztrák Büntető
Törvénykönyv (a továbbiakban: StGB)9 165. §-ában rögzített pénzmosásra vonatkozó
büntetőjogi szabályok. A PC 165. §-ban rögzített alapbűncselekmények listája széles,
és nem korlátozódik kizárólag a PIF irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekre, mivel Ausztria valamennyi, a pénzmosás kriminalizálására vonatkozó nemzetközi
implementációs kötelezettségét csupán egy büntetőjogi tényállással kívánja teljesíteni.
A IV. pénzmosási irányelv különböző törvényekkel került átültetésre, amelyek részben
horizontálisak (mint például a FIU-ról szóló törvény10 vagy a tényleges tulajdonosok
nyilvántartásáról szóló osztrák szövetségi törvény11), de nagyrészt ágazati jellegűek,
amelyek a különböző gazdasági szereplőkre vonatkozó ügyfél-átvilágítási kötelezettségeket határozzák meg. Ezen ágazati jogszabályok nagy része a PC 166. §-a szerinti
büntetőjogi rendelkezésekre utal vissza, a többi pedig speciális rendelkezéseket tartalmaz a pénzmosás vonatkozásában, a IV. pénzmosás elleni irányelv fogalommeghatározásainak megfelelően. Mindazonáltal a PIF irányelv hatálya alá tartozó bűncselekmények a pénzmosás fogalma alapján alapbűncselekményeknek minősülnek.
Ez kiterjed a PIF irányelv 4. cikk (3) bekezdés szerinti szándékos „hűtlen kezelésre”
is, amennyiben az az osztrák büntetőjog rendelkezéseinek hatálya alá tartozik és egy
évnél hosszabb szabadságvesztéssel büntetendő: ilyen például a hűtlen kezelés („Untreue”, PC 153. §) vagy a sikkasztás („Veruntreuung”, PC 133. §) bűncselekménye,
amennyiben a kár meghaladja az 5000 eurót.
Összegzésképpen megállapítható, hogy az eltérő elsődleges jogi alapok ellenére
az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a pénzmosás compliance szorosan összefügg
egymással. A PIF irányelv IV. pénzmosás elleni irányelv pénzmosás fogalmára való
hivatkozásánál [PIF irányelv 4. cikk (1) bekezdés] fontosabb az a tény, hogy a PIF
irányelv hatálya alá tartozó valamennyi bűncselekmény (a hűtlen kezelés kivételével)
a IV. pénzmosási irányelv pénzmosás definíciója alapján alapcselekménynek tekinthető. Ennek következtében a pénzmosás compliance (többek között) mind az uniós,
mind az osztrák jogban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére is szolgál.

8
A Tanács jogi aktusa (1996. szeptember 27.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
egyezményhez csatolt jegyzőkönyv létrehozásáról; a Tanács jogi aktusa (1996. november 29.) az Európai Unióról
szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az
Európai Közösségek Bírósága által, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról; a Tanács jogi aktusa (1997. június 19.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény második jegyzőkönyve szövegének kidolgozásáról.
9
Osztrák Büntető Törvénykönyv, Osztrák közlöny 60/1974.
10
Szövetségi Bűnüldözési Hivatalról szóló szövetségi törvény 4. § (2) bekezdés 1. albekezdés, Osztrák közlöny I
22/2002.
11
Osztrák közlöny I 136/2017.
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COMPLIANCE A BANKSZEKTORBAN
Dr. Pettkó-Szandtner Judit *

„FBI inspector: – Sir, sir… we understand, that’s enough. Andrew Madoff: – I mean,
you’re asking me how I didn’t know? Well, I’m asking you. You’re the FBI, you’re the
SEC. You investigated him before, so I’m asking you! I’m asking you!” (Wizard of Lies)
Jelen írás szerzője egy kereskedelmi bank vezető jogászaként, illetve a bank ún.
Compliance területének korábbi vezetőjeként arra vállalkozik, hogy nem elsősorban
a büntetőjog, hanem a pénzügyi és tőkepiaci jog területéről megközelítve röviden bemutassa a bankszektorban egyre nagyobb jelentőséggel bíró ún. megfelelési funkció
kialakulásának hátterét, a funkció jelenlegi szerepét, fejlődési irányait és a szerepkör
alakulásával összefüggő, fontosabbnak ítélt dilemmákat.

1. Bevezetés
Bernie Madoff amerikai üzletember, befektetési tanácsadó, az amerikai értéktőzsde,
a NASDAQ volt elnöke 2009 márciusában bűnösnek vallotta magát 11 súlyos bűncselekményben, melyek együttesen az általa irányított befektetési alapot a világtörténelem eddigi legnagyobb pilótajátékává változtatták. A csalásnak több ezer áldozata
volt, az összes kár az amerikai ügyészek akkori becslése szerint megközelítette a 65
milliárd amerikai dollárt.1 Madoff saját bevallása szerint a 90-es évek elején kezdett
hozzá a csaláshoz, bár a szövetségi nyomozók szerint elképzelhető, hogy már a 80-as
években is folyt a piramisjáték, s feltételezik, hogy a befektetési alap sosem működött
valós piaci alapon.2 2009 júniusában Madoffot 150 év börtönre ítélték.3
Amennyiben hihetünk a „Wizard of Lies” című film alkotóinak, Bernie Madoff
évtizedeken át tartó pilótajátékáról sem a felesége, sem pedig a cégnél kulcspozíciókat
betöltő fiai, illetve más munkatársai, és persze a hatóságok sem tudtak. Az érintettek
eszerint évtizedekig abban a hitben voltak, hogy a cégnél valódi üzlet folyik.

Ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos, UniCredit Bank Hungary Zrt.
US Prosecutors updated the size of Madoff’s scheme from $ 50 billion to $64 billion. Reuters, 2009. 03. 11.,
https://www.reuters.com/article/us-madoff/madoff-mysteries-remain-as-he-nears-guilty-plea-idUSTRE52A5JK20090
311?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true (2019.04.07.)
2
„Madoff Victims May Have to Return Profits, Principal” Bloomberg News, 2008. 12. 23., https://en.m.wikipedia.
org/wiki/Bernie_Madoff (2019. 04. 07.)
3
„Bernard Madoff gets 150 years behind bars from fraud scheme” CBC News. June 29, 2009. Archived from the
original on July 2, 2009. In: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bernie_Madoff (2019. 04. 07.)
*
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Hasonló esetekre derült fény itthon is néhány éve a svájci frank árfolyamának a
svájci nemzeti bank váratlan stratégiaváltását követően bekövetkezett elszabadulásakor is. Történt mindez a Questor és a Buda Cash ügyben úgy, hogy a Felügyelet nem
sokkal a botrányokat megelőzően zárta le e cégek átfogó vizsgálatait, melyek során
különösebben aggasztó szabálytalanságokat nem tárt fel.
A pénzügyi szektorban „békeidőben” is egyre nagyobb kihívást jelent a változó és
szigorodó törvényi elvárások figyelemmel követése, implementálása és mindennemű
szabályozói elvárások betartása. Ez hatványozottan érvényesül nemzetközi bankcsoportok esetében, melyeknek minden leánycégüket eltérő szabályozói környezetben
kell működtetniük. Ennek kezelésére egyre több vállalat hoz létre megfelelési, elterjedt angol elnevezéssel élve, Compliance funkciót, mely a jogi terület mellett a hatályos törvényeknek és a vállalat belső szabályzatának való megfelelőség biztosításán
dolgozik. A Compliance fogalmáról legtöbbször mégis az üzleti szférában felmerülő,
a fentiekhez hasonlatos reputációs botrányokat követően olvashatunk.

2. A Compliance története
Annak ellenére, hogy jelenleg az összes iparág közül az egész világon a pénzügyi
szektor rendelkezik a legszélesebb körű, legérettebb Compliance felfogással, a Compliance története mégsem a bankszektorban kezdődött.
Ahogy azt John McKessy szellemesen állítja a Knowledge of Good and Evil: A Brief
History of Compliance című posztjában,4 az egyik első, és semmi esetre sem az utolsó
feljegyzett, súlyos megnemfelelési esemény minden bizonnyal az volt, hogy Ádám és
Éva az almát az ismert tilalom ellenére megkóstolta.
A mai értelemben vett Compliance fogalma azonban csak jóval később, angolszász,
azon belül is elsődlegesen az amerikai gyakorlatban alakult ki a 20. század elejétől
kezdve, kezdetben a közegészségüggyel, közbiztonsággal összefüggésben, különféle
botrányokat követően.5
A Compliance megerősödését a pénzügyi szektorban is a 2009-es világgazdasági válságot követő szigorodó szabályozási környezet, szigorodó hatósági, felügyeleti hozzáállás, és az ezekből következő regulatory non-compliance, azaz szabályozási
megnemfelelőségből eredő óriási pénzügyi veszteségek generálták.
Példának három rekordbírságot emelnék ki: az HSBC, az Egyesült Királyság legnagyobb bankjaként pénzmosás elleni szabályokat sértett, amikor mexikói, szíriai, szaúdarábiai és iráni pénzek tisztára mosásában segédkezett. 2012 decemberében megegyezett
az amerikai hatósággal, minek keretében 1,9 milliárd USD OFAC-bírságot fizetett.6
4
Lásd: https://www.ariscommunigty.com/users/mkli/2010-17-12-loungetalk-history-compliance-part-1-adam-sarbanes- oxley (2019. 04. 07.).
5
J. F. Wolf: A Brief History of Compliance, https://www.healthcity.com/hubfs/healthcity/Resources/eBrief/A%20
Brief%20History%20of%20˛Compliance%20-%20eBrief.pdf?hsCtaTracking=debc77b7-663e-4683-86661f03936f656d%7Cdf10784b-bf09-4f9d-80bc-8edad70c61cf (2019. 04. 07.).
6
HSBC to pay $1.9 billion U.S. fine in money-laundering case. Reuters, 2012. 12. 11., https://www.reuters.com/
article/us-hsbc-probe-idUSBRE8BA05M20121211 (2019. 04 .07.)
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A Credit Suisse amerikaiak ezreinek segített adózás elkerülésében, ennek okán az e
témában eddig kiszabott legnagyobb összeget, összesen 2,6 milliárd USD-t fizetett az
amerikai hatóságoknak.7
A BNP Paribas megsértett egyes Iránnal, Szudánnal és Kubával szemben bevezetett
amerikai szankciókat, ami miatt 8,9 milliárd USD-t fizetett ugyancsak az amerikai
hatóságoknak.8
A fenti példák nyomán felállt az ún. „pozitív business case”, számokon keresztül
vált láthatóvá, mekkora lehet a megnemfelelés kockázata, s hogy érdemes a megfelelésbe fektetni az egyes intézmények szintjén is.
Magyarországon a Compliance fejlettsége, szerepe az egyes intézmények között
ma még nagymértékben eltérő. A kizárólag lokális működésű pénzintézetek ma is csak
szükséges rossznak tekintik a Compliance-t és jellemzően inkább a formális megfelelésre koncentrálnak. A nagy nemzetközi bankok azonban a jogszabályban meghatározottnál lényegesen szofisztikáltabb, robusztusabb Compliance funkcióval rendel
keznek.

3. A modern Compliance funkció
A Compliance-re vonatkozó hazai és európai szabályozás relatíve szűkszavú. A hazai
pénzügyi szektor vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (Bszt.) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezik néhány paragrafus erejéig a megfelelési funkció felállításának kötelezettségéről, illetve az Európai Bankhatóság (EBA)9
és az Európai Értékpapír-piaci Felügyelet (ESMA)10 ajánlások11 alapján az Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) is kibocsátott egy részletes ajánlást az ún. belső
védelmi vonalak (kockázatkezelés, Compliance és belső ellenőrzés) felállításának és
működtetésének kereteiről.12
A modern Compliance alapvető feladatai a megfelelőségi kockázatok feltérképezése és kezelése. Megfelelőségi kockázatot jelent a pénzügyi szolgáltató tevékenységével
összefüggő bármely szabályozás (jogszabály, belső szabályzat, felügyeleti ajánlások,
önszabályozó testületek szabályzatai stb.) be nem tartása következtében felmerülő jogi
kockázat, felügyeleti szankció, pénzügyi veszteség vagy reputációs kockázat.
7
Credit Suisse Pleads Guilty, Pays $2.6 Billion To Settle U.S. Tax Evasion Charges. Forbes, 2014. 05. 20., https://
www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/05/20/credit-suisse-pleads-guilty-pays-2-6-billion-to-settle-u-s-taxevasion-charges/ (2019. 04. 07.).
8
BNP Paribas sentenced in $ 8.9 billion accord over santions violation. Reuters, 2015. 04. 23., https://www.reuters.
com/article/us-bnp-paribas-settlement-sentencing-KBN0NM41K20150501 (2019. 04. 07.)
9
European Banking Authority (EBA).
10
European Securities and Markets Authorities (ESMA).
11
Lásd: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2164689/Guidelines+on+Internal+Governance+%28EBAGL-2017-11%29_HU.pdf/dc9cda43-84ae-4b24-8030-4ba35cefc45e (2019.04.07.).
12
27/2018. (XII. 10.) MNB ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról.
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A megfelelőségi kockázat kezelésére a pénzügyi intézmény Compliance funkciója belső
szabályokat, folyamatokat és kontrollmechanizmusokat alakít ki, a kockázatokat rendszeresen monitorozza, rendszeres jelentést tesz a management számára, a vállalat dolgozóinak
Compliance tudatosságát kockázatorientált tréningprogramok működtetésével fejleszti,
valamint kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal, végül, de nem utolsósorban proaktívan
részt vesz a tevékenységét segítő technikai háttér folyamatos fejlesztésében.
A Compliance felelősségi körébe tartozó témakörök folyamatosan változnak és bővülnek. A legfontosabb, az MNB hivatkozott ajánlásában is nevesített megfelelőségi
kockázatok különösen a következőkkel kapcsolatban merülhetnek fel: titok- és adatvédelem, összeférhetetlenség, érdekkonfliktusok kezelése; pénzügyi és befektetési szolgáltatások elkülönítése (ún. Kínai fal); információáramlásra vonatkozó korlátozások
betartása; piaci visszaélések (bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás); külső és
belső csalások megelőzése; pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem;
a pénzügyi szervezet, csoporttagok és munkavállalók sajátszámlás ügyletei; fogyasztóvédelem, hatósági kapcsolatok, valamint az üzletvitel kockázata.

4. Dilemmák és lehetőségek
Mint láttuk, a Compliance mint elkülönült, vállalaton belüli funkció nagyon új keletű,
a szemünk láttára nőtte ki magát önálló szakmává a pénzügyi szektoron belül. Az,
hogy éppen a pénzügyi szférában volt megfigyelhető e téren a legnagyobb fejlődés,
elsősorban annak a következménye, hogy ez az a szektor, mely az elmúlt bő egy évtizedben a legtöbb kihívásban részesült. A pénzügyi szektor azonban számos más iparággal kapcsolódik közvetve vagy közvetlenül, ezért az itt történtek hosszabb távon az
egyéb iparágakra is hatni fognak.
A pénzügyi szektort (is) érintő legújabb szabályozások (MiFIDII, PSDII, GDPR)
új generációs szabályok a tekintetben, hogy implementációjuk új, magas szinten digitalizált folyamatok és módszerek kialakítását igényli az átláthatóság, hatékonyság
érdekében. Jackman szerint ez egy olyan momentum, mely lépésről lépésre történő
szabályozási reformot és a Compliance ugrásszerű, forradalmi fejlődését eredményezheti. Ez a folyamat csak most kezdődik, a legfontosabb lépések még váratnak magukra. Szerinte kritikus, hogy a senior management, a szabályozó, illetve a Compliance
munkatársai felismerjék a Compliance szerepváltásában rejlő üzleti értéket. Úgy gondolja, amennyiben a Compliance nem áll ezen változások élére, fennáll a veszélye,
hogy elveszti jelenlegi befolyásoló szerepét és marginalizálódik. Bármely támogató
funkció megbecsültségének, sikerének alapja annak világosan kommunikálható modellje, hogy hogyan tud értéket teremteni az üzlet, illetve a szélesebb értelemben vett
társadalom számára.13
A fentiekkel szemben a magam részéről kiemelném, hogy fontos korlátja a Compliance rendszereknek a múltba tekintő szabályozás, ugyanígy a külső és belső ellenőr-

13

Jackman 2015, 4.
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zések szintén múltba tekintő vizsgálati módszerei, megközelítése. Elmondható, hogy
a Compliance historikusan reaktív funkcióként működik. Bár a funkció az elmúlt
években minden más támogató funkciónál intenzívebben növekedett, szerepe gyakran
operatív és mechanikus maradt. Működését sokszor a bürokratikus túlszabályozottság
jellemzi, mely akadályozza munkatársait, hogy lássák és értsék a nagyobb és mélyebb
összefüggéseket. A túlformalizáltság gyakran elfedi a lényeget, megnehezíti az egyéni
gondolkodást és azt, hogy a Compliance munkatársai valóban észleljék a valós, kezelendő kockázatokat.
A fent említett korlátok részben okai, részben pedig okozatai annak, hogy a Compliance funkció gyakran még ma is alacsonyabb státuszban, az üzletbe kevéssé integrálódva működik, s gyakran továbbra is csak egy költséges adminisztratív tehernek és a
sikeres üzlet akadályának tekintik.

5. Következtetések
A fentiekben röviden utaltunk a pénzügyi szektorban történő megnemfelelés súlyos
kockázataira, melyek nem csak közvetlenül a pénzügyi szolgáltatót és annak ügyfeleit
érinthetik, de végső soron rendszerszintű hatásokkal is járhatnak. Láttuk, hogy e kockázatok kezelésére létrejött és folyamatosan fejlődik egy speciális funkció, a Compliance, mely azonban még messze nem tölti be a neki szánt szerepet. A pénzügyi szektor
Compliance szakértői, vezetői előtt álló lehetőség és egyben feladat, hogy ez megváltozzon. Ahogy Jackman írja, ahhoz, hogy a Compliance egy olyan kritikus funkció
lehessen, mely hatékonyan közvetít az üzlet és a szélesebb értelemben vett társadalom
között, elengedhetetlen, hogy értékteremtő, kulcsfontosságú, stratégia funkcióként definiálja és prezentálja önmagát.14
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A HARANGKONGATÓK VÉDELME –
JOGI KÖVETKEZMÉNYEK
Dr. Beata Baran*

Mai világunkban elengedhetetlen, hogy hatékony eljárások megvalósításával vegyük
fel a harcot a pénzmosás, a bennfentes kereskedelem és a pénzügyi csalások ellen.
Az egyik leghatásosabb ellenintézkedés pedig a harangkongatók, vagyis a bennfentes
bejelentők intézménye (bejelentő).1 Az újkeletű botrányok, például a LuxLeaks2 vagy
a Panama-papírok3 felfedték a cégeken és szervezeteken belül történő, pénzügyekkel
kapcsolatos szabálysértéseket. Sok esetben az ehhez hasonló botrányok, és az Európai
Unió (a továbbiakban: EU), illetve az országoknak okozott pénzügyi károk napfényre
kerültek, hála azoknak az embereknek, akik hallatták a hangjuk, amikor munkájukkal
kapcsolatban igazságtalansággal találkoztak.4
Azok, akik „a figyelmeztetést leadják” gyakran kockáztatják karrierjük és megélhetésük, és néhány esetben súlyos és hosszú távú anyagi, egészségügyi, hírnévbeli és személyes következményeket5 és/vagy hátrányos megkülönböztetést6 kénytelenek elszenvedni. A bejelentők védelme tehát szükséges. 2018 áprilisában az Európai Bizottság egy
új irányelvjavaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye az uniós
jog megsértését bejelentő személyek védelmét az Európai Unión belül (a továbbiakban:
Irányelvjavaslat).7 Jelen tanulmány célja, hogy a bemutassa a bejelentő személyek védelmének jogi szabályozását a fent említett irányelvjavaslat tükrében.

*
Krakkói Jagelló Egyetem, Jogi és Közigazgatási Kar. Fordította: Rási Viktória joghallgató, Miskolci Egyetem,
Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Report to the Nations 2018, Global Study on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners; http://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/, (2018. 08. 08.); Report to the Nations 2016, Global Study
on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners, http://www.acfe.com/rttn2016/resources/
downloads.aspx (2018. 08. 08.); Integrity in the spotlight. The future of compliance. 15th Global Fraud Survey 2018,
EY, https://fraudsurveys.ey.com/media/1589/global-fraud-survey-2018.pdf (2018. 08. 08.); Pulling fraud out of the
shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018, PwC, https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf (2018 .08. 08.).
2
https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/ (2018. 08. 08.)
3
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/ (2018. 08. 08.)
4
Grutzner 2014, 184. Az egyik legismertebb példák erre az FBI és Coleen Rowley, Cynthia Cooper és a WorldCom, valamint Sherron Watkins és az Enron ügyek (Time Person of the Year 2002: The Whistleblowers) – További
információk: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003998,00.html (2018. 08. 08.)
5
Bjorkelo 2013, 306 et seq.; Dussuyer–Armstrong–Smith 2015, 34 et seq.; Ellis–Berkowitz 2018, 14 ff.
6
Kaplan–Kleiner 2000, 75 ff.
7
Az Európai Bizottság irányelvjavaslata: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az uniós jog megsértését
bejelentő személyek védelméről – irányelvjavaslat COM(2018) 218 final – 2018/0106 (COD), https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218 (2018. 08. 08).
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Miért folytassuk és valósítsunk meg egy ilyen szabályozást a pénzügyi csalások
elleni harc keretén belül? Jelenleg az önkéntes bejelentők védelme az EU-n belül töredékes és hiányos.8 Néhány tagállam rendelkezik átfogó szabályozással e területen, de a
legtöbb helyen csak szektorális védelemmel bír, például csak a korrupció elleni harcon
belül, vagy a közszférában.9 Célja az Irányelvjavaslatnak az Európai Unió pénzügyi
érdekeinek védelme azáltal, hogy szabályozzák az olyan személyek védelmét, akik
segítik a tisztességes kereskedelmet, és a csalások felderítését.
Ki a bejelentő személy az új EU-s szabályozás szerint? A javaslat személyi hatályát
a 2. cikk tartalmazza, a bejelentő személy fogalmának használatával. Ennek kifejtése:
valaki, aki a munkájával kapcsolatos tevékenysége során megismert, az EU jogának
megsértésével kapcsolatos információkról számol be, vagy ilyen információkat hoz
nyilvánosságra. Ez magában foglalja a munkavállalókat, de az egyéni vállalkozókat,
szabadúszókat, tanácsadókat, szolgáltatókat, önkénteseket, a fizetés nélküli gyakornokokat, álláskeresőket, részvényeseket, a vállalkozás vezető testületéhez tartozó személyeket, de azokat is, akik a felvételi folyamat, vagy a szerződéskötés előtt kerültek
ilyen információk birtokába.
A legfontosabb pontok azok a feltételek, amelyek biztosítják a bejelentők védelmét.
Ezeket az általános és a speciális feltételek csoportjába sorolhatjuk. Az általános feltételek szerint a bejelentő személy alapos okkal kell, hogy feltételezze – azon körülmények és információk birtokában, amelyek a bejelentés idejében rendelkezésére álltak –
hogy a bejelentett problémák valósak. Az alapos okkal történő feltételezést vélelmezni
kell, kivéve és addig, amíg az ellenkezője nem bizonyított. Az Irányelvjavaslat 13.
cikk (2) pontjával összhangban a speciális feltételek a jelentés szintjétől függenek –
hogy belsőről vagy külsőről beszélünk. Egy olyan személy esetén, aki külső jelentést
tesz, az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek teljesülnie kell:
– először belső bejelentési csatornát vett igénybe, de észszerű határidőn belül nem
tettek megfelelő válaszintézkedéseket,
– belső jelentési csatornák nem álltak a bejelentő személy rendelkezésre, vagy észszerűen nem volt tőle elvárható, hogy az ilyen csatornákat ismerje,
– a belső bejelentési csatornák használata nem volt kötelező,
– a bejelentőtől nem várható el észszerűen, hogy a jelentést – annak tárgya fényében
– belső bejelentési csatornán tegyen meg,
– a bejelentő alapos okkal feltételezheti, hogy az ilyen csatornák használata veszélyeztetheti az illetékes hatóságok vizsgálati intézkedéseinek sikerességét,
– az uniós jog alapján a bejelentő jogosult volt közvetlen külső bejelentési csatornán
keresztül, egy illetékes hatóságnak megtenni bejelentését.
Ugyanezen feltételek állnak fenn azon bejelentővel szemben, aki az Európai Unió
illetékes szerveinek, hivatalainak, ügynökségeinek tesz jelentést. További két feltétel
is fennáll azon személyre nézve, aki külső bejelentést tesz a nagyközönség számára,
mely feltételeket az Irányelvjavaslat 13. cikk (3) pontja rögzíti. Az ilyen bejelentőktől
elvárják, hogy:

8
9

Az Európai Bizottság irányelvjavaslata COM(2018) 218, 1–11. Mellékletek.
Az Európai Bizottság irányelvjavaslata COM(2018) 218, 1–11. Mellékletek.
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– a jelentést elsőként külső és/vagy belső bejelentésként tették meg az érintett szerveknek, de ennek hatására maximum 6 hónapon belül nem történt megfelelő intézkedés,
– a bejelentőtől nem várható el észszerűen, hogy belső és/vagy külső bejelentési csatornát használjon a közérdek közvetlen vagy nyilvánvaló veszélyeztetettsége, vagy
az ügy sajátos körülményei, vagy pedig a visszafordíthatatlan kár kockázata miatt.
Érdemes azt a tényt is tisztáznunk, hogy a védelem nem szűnik meg abban az esetben, ha a bejelentő személy vétlen hiba miatt tett helytelen bejelentést.
Számos jogi következmény kapcsolódik a bejelentők védelmének biztosításához.
Ezek első területe azon végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos, melyek a megtorlás
bármely formáját rendeltettek megakadályozni – legyen az közvetlen vagy közvetett.
Az EU jogának végrehajtása megköveteli a megtorlás definíciójának átfogó meghatározását, mely magába foglal minden olyan cselekvést, vagy mulasztást, amely munkavégzéssel összefüggésben okoz sérelmet.
Először is ez kötelezően a munkaviszony idején történik, és ilyennek tekintendő a
felfüggesztés, elbocsájtás, feladatok átruházása, bércsökkentés, akár a képzésből való
kizárás vagy a lefokozás is. Emellett tilalmazott a munkaviszony stabilitásával kapcsolatos megtorlás, mint például a határozott idejű szerződés határozatlan idejűvé történő
átalakításának elmulasztása. Másodszor, az esetleges megtorlás kategóriája magában
foglalja a jogosítványok és engedélyek visszavonását (pl. tőzsdeügynöki engedély).
Emellett a közvetett megtorlás is tiltott, így a bejelentők olyan családtagjai elleni tettek, akiknek szintén munkaviszonyuk áll fent a munkáltatóval, esetleg ügyfeleivel/
szolgáltatásainak kedvezményezettjével, vagy más munkavállalókkal, akik támogatást
nyújtottak a bejelentő személynek. Továbbá a becsületsértő, és pénzügyi károsodást
okozó megtorlásokat is mérsékelni kell. Ez egyaránt vonatkozik a természetes és jogi
személyekre, és magában foglalja a feketelistára helyezést, a szerződések törlését és
az ügyfelek elvesztését. Továbbá a bejelentő személyazonosságának titokban tartására is lépéseket kell tenni. Ellenkező esetben, ha egy bejelentő névtelenségének tiszteletben tartása nem történik meg, az elrettentő hatással lehet a jövőbeli potenciális
bejelentőkre.
Minden korábban említett formájú megtorlás tilalmazása, és azok számának mérséklése érdekében számos intézkedés biztosított. Ezek között vannak megelőző, garanciális, javító és eljárási intézkedések. Más-más a funkciójuk, és a bejelentők védelmének különböző aspektusát látják el.
Az első kategória a megelőző intézkedések. Ezeket még a megtorlás bármely formájának megvalósulása előtt kell alkalmazni. A megelőző intézkedések a potenciális,
illetve a jelenlegi bejelentők a megtorlással szembeni védelemre vonatkozó informálásban és tanácsadásban nyilvánulnak meg. Ennek felhasználóbarát formában, kön�nyen elérhetően, és ellenérték nélkül kell megtörténnie. Emellett az illetékes hatóságok általi hatékony segítségnyújtás is a megelőző intézkedések közé sorolható.
A garanciális intézkedések során a védelemre való jogosultság tényét kell nyilvánvalóvá tenni. Ez azt jelenti, hogy a bejelentő az alkalmazandó szabályok feltételeinek
megfelel. Hatékony hozzáféréssel rendelkezik a bírósági felülvizsgálattal kapcsolatban, az eset minden egyes körülménye alapján – amennyiben megfelel az alkalmazan424

dó szabályok feltételeinek. Másik garanciális intézkedés, hogy a bejelentőt nem tekintik olyan személynek, aki a bizalmas információkat jogtalanul hozta nyilvánosságra,
vagy megsértette a titoktartást – védje azt akár szerződés vagy jogszabály.
Az Irányelvjavaslatban megjelennek az eljárási intézkedések is. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő eszközöket biztosítsanak a bejelentő személynek az
eljárási szakaszban. Amint a bejelentő személy bebizonyítja, hogy bejelentést tett az
Irányelvjavaslat rendelkezéseivel összhangban, és megtorlás áldozatává vált, a bizonyítási teher a sérelemmel kapcsolatos bírósági eljárás során azon személyen nyugszik, aki a megtorló cselekvést végrehajtotta a bejelentő rovására. Ezen személynek
bizonyítania kell, hogy a cselekedete nem hozható semmilyen kapcsolatba a bejelentéshez, vagy a bejelentő általi közzétételhez.
A jogorvoslati intézkedések elérésének lehetősége szintén része a bejelentő védelmének. Ezeknek minden esetben megfelelőnek kell lenniük, és a megtorlás típusához
kell igazodniuk. Például visszahelyezés elbocsájtás vagy lefokozás esetén. Itt megemlíthető a visszavont engedély, vagy a jelenlegi, illetve jövőbeli pénzügyi sérelmek
helyreállítása.
Figyelembe kell venni az ideiglenes jogorvoslati lehetőségeket is. Ezek különösképp fontosak a bejelentők számára, hogy megszüntessék a fenyegetéseket vagy a
folyamatban lévő megtorlást. Szerepük az, hogy átmenetileg és minél gyorsabban
megszüntessék a már fennálló megtorlást.
Ezen túl az eljárási jogorvoslatok kategóriáját is tartalmazza az Irányelvjavaslat.
Céljuk, hogy jogi segítséget nyújtsanak a büntetőeljárásokban és a határokon átnyúló
polgári eljárásokban. Itt kell megemlítenünk az idevonatkozó jogi költségek problémáját is.
A másik oldalt a szankciók jelentik, melyek a bejelentők közvetlen védelméért felelnek. Ezeket olyan személlyel szemben alkalmazzák, akik megtorló intézkedéseket
tesznek a bejelentővel szemben. A szankciók alkalmazásának előfeltételei: a jelentés
megakadályozása, kellemetlen eljárás indítása a bejelentő ellen, megtorló intézkedések, illetve az adatszolgáltató személyazonossága titokban tartására vonatkozó kötelezettség megszegése. A büntetések meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik
– legyen az akár pénzbeli, közigazgatási vagy büntetőjogi. A büntetéseknek meg kell
felelniük a hatékonyság, arányosság és a visszatartó erő feltételének. Ez az eszköz
lehetővé teszi azon külső okok mérséklését, melyek elriaszthatják a potenciális bejelentőket a szabálysértés bejelentésétől.
A bejelentő személy védelmének egyik része a fent felsorolt intézkedések alkalmazása, a másik pedig ezek értékelése, a fejlesztésükre irányuló hatékony kísérletek.10
Számos hátrány és veszély kapcsolódik a bejelentési rendszerhez, melyeket érdemes
kiküszöbölni, mint a visszaélések, vagy a bejelentési rendszer manipulálása. A cél lehet a csalási bűncselekmények megelőzése, vagy a szervezetek közötti kérdések megmagyarázása. Itt meg kell említeni az összeférhetetlenség kérdését is. Ez azt jelenti,

10
További információkért: a bejelentők értékeléséről, mint az elfogadási program értékelésének részéről: Singh,
busses, 2015.
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hogy a potenciális, vagy jelenlegi bejelentők számára ellentét léphet fel a cég, a munkatársak vagy barátok szolgálata és a köz védelme között. Mindemellett a bejelentési
rendszer használatára való buzdítás magában foglalja az üzleti hírnév csorbulásának
lehetőségét is, különösen, ha a leleplezés a nagyközönség előtt történik.
Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az Irányelvjavaslat célja biztosítani, hogy
minden tagállam hasonló magas szintű védelmet biztosítson azon bejelentők védelmére, akik az Európai Unió politikájának számos aspektusát – különös tekintettel a
pénzmosás és a pénzügyi csalások elleni küzdelmet – érintő jogellenes tevékenységet,
és jogsértést hoznak nyilvánosságra. Emellett a bejelentők védelme egyszerűbbé teheti
a csalás, pénzmosás, korrupció és egyéb, az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő
jogellenes cselekedetek felismerését, megelőzését és megakadályozását.
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Kiberbűnözés
A KIBERBŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM
ÚJ FEJLEMÉNYEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Claudia Warken *

1. Bevezetés
Az uniós szintű kiberbűnözés elleni küzdelem egyik mérföldköve a 2013-as információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv (angolul röviden „AAIS irányelv”).1
Célja a tagállamok büntetőjogi szabályozási kereteinek összehangolása annak érdekében, hogy lehetővé tegye a határokon átnyúló informatikai bűnözés eredményesebb
vizsgálatát – legalábbis az Európai Unión (a továbbiakban: EU) belül. Ezt úgy valósítja meg, hogy közös fogalommeghatározásokat és minimumszankciókat állapít meg
bizonyos informatikai bűncselekmények vonatkozásában, mint például az információs
rendszerekhez való jogellenes hozzáférés és a rendszert érintő jogellenes beavatkozás,
és előírja a tagállamok számára, hogy a hét minden napján 24 órában rendelkezésre
álló operatív nemzeti kapcsolattartó pontot hozzanak létre, amelyek hatékony segítséget nyújtanak más uniós bűnüldöző hatóságoknak.

2. Az „e-bizonyíték” javaslatcsomag
Számos más kiberbűnözéssel kapcsolatos probléma mellett, amelyekkel az Európai
Bizottság azóta foglalkozott – pl. a gyermekek szexuális bántalmazása és kizsákmányolása elleni küzdelem,2 amely tartalmakat gyakran megosztják az interneten, vagy
a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalások elleni küzdelem3 –,
az Európai Bizottság már több mint két éve dolgozik az „e-bizonyítékok dokumentumon”. A kifejezés az elektronikus bizonyítékokhoz való jobb hozzáférést jelenti a

*
Kirendelt nemzeti szakértő az Európai Bizottság Migrációs és Belügyi Főigazgatósága számítógépes bűnözésért
felelős egységhez. Fordította dr. Dornfeld László PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU irányelve az információs rendszerek elleni
támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj.
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0093.
3
Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő
csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, COM(2017) 489. final,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0489:FIN.
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határokon átnyúló büntetőeljárások során. 2018 áprilisában az Európai Bizottság új
jogalkotási javaslatot tett e témával kapcsolatban, amelyet szeretnék bemutatni.
A következő tanulmány három részből áll: az elektronikus bizonyítékok relevanciájának rövid ismertetését követően az aktuális problémákkal foglalkozom, majd bemutatom, az új javaslat hogyan foglalkozik az alapvető kérdésekkel.

2.1. Az elektronikus bizonyítékok fontossága
Az elektronikus bizonyítékok jelentősége a bűnügyi nyomozásokban az elmúlt években folyamatosan növekedett, és ez a tendencia most is tovább folytatódik. Ennek a
jelenségnek három fő oka van:
– Először is egyre több elektronikus adat helyettesíti az analóg információt. A kulcsszó
ebben az összefüggésben a „mindennapi életünk digitalizálása”. Gondoljunk csak
arra, hogy mikor írtunk levelet az utolsó alkalommal, és mikor küldtünk e-mailt
helyette. Ismerőseinket elérhetjük az okostelefonunkon, GPS-eszközöket, digitális
fényképezőgépeket és fitnessórákat használunk, és a hangtávközlés mobilon vagy
WhatsAppon, esetleg Skype-on keresztül történik.
– Másodszor, a rendelkezésre álló elektronikus adatok puszta mennyisége a „dolgok
internete”, az okos otthonok, az automatizált vezetés és hasonlók elterjedésével
még nagyobb lesz. Ebben a kontextusban a „big data” kifejezést használják.
– Az elektronikus bizonyítékok bűnügyi nyomozásokban való növekvő jelentőségének harmadik oka pedig, hogy ez minden bűncselekménytípust érint. Ez már
nem korlátozódik a klasszikus informatikai bűncselekményekre, mint például az
illegális hackelés, a ransomware vagy a DDoS támadások. Inkább egyre több hagyományos bűncselekményt követnek el az interneten vagy az interneten keresztül,
digitális nyomokat hagyva. Gondoljunk csak a pornográfiára, a csalásra, az ipari
kémkedésre vagy a pénzmosás különböző aspektusaira.

2.2. Aktuális problémák
2.2.1. A nemzeti jogi keretek hiánya
Napjainkban a legtöbb esetben és különösen a nyomozás kezdetén az elektronikus adat
az egyetlen rendelkezésre álló bizonyíték. A jogalkotók nem tudtak lépést tartani a
műszaki fejlődéssel, ezért csak elszórt, töredezett jogi keretek vannak nemzeti és uniós
szinten, amelyek az elektronikus bizonyítékok beszerzésére és megfelelő kezelésére
irányulnak. Sok esetben az analóg bizonyítékokra tervezett hagyományos eszközöket
és instrumentumokat alkalmazzák a határokon átnyúló vizsgálatok esetében is.

2.2.2. A területiség elve a kibertérben – adatok a felhőben
Engedjék meg, hogy rövid kitérőt tegyek a nemzetközi jogra. A nemzetek joga szerint
és az egyes országok szuverenitása alapján a területiség elve érvényesül. Ez többek között azt jelenti, hogy az állami hatóságok csak az adott állam területén gyakorolhatnak
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vizsgálati jogkört. A határokon átnyúló aspektus esetén az érintett harmadik országot
be kell vonni – általában a kölcsönös jogsegély folyamatán keresztül. Egészen a közelmúltig az elektronikus adatok tekintetében az általános felfogás az volt, hogy az
adatok fizikai helye – a tényleges tárolási hely – a releváns tényező annak megállapításához, hogy van-e határokon átnyúló szempont.
A tárolt elektronikus adatok – ebben a tanulmányban az adatok valós idejű gyűjtésével nem foglalkozom – általában a felhasználó eszközén vagy a felhőben találhatók.
Mi vagy hol van a felhő? A felhő összekapcsolt szerverek rendszere, rendszerint nagyszámú, szétszórva különböző helyeken. A felhő, mint fogalom nem ismeri a földrajzi
határt, az interneten keresztül létezik a virtuális kibertérben. Biztonsági okokból az
adatkészlet megosztható, és ezzel együtt duplikálható. Fizikai tárolási helyét gyakran napokon belül és automatizált feldolgozással változtatják meg. Anélkül, hogy túlságosan részleteznénk, feltételezhetjük, hogy egy adott adatkészlet fizikai helyének
meghatározása nehéz lehet – néha még a szolgáltató számára is, és természetesen a
bűnüldözés számára is.
Az első kérdés, amellyel egy vizsgálatot végző hatóság szembesül, amikor a felhőben található potenciális bizonyítékokról van szó, hogy eldöntse, egy harmadik országnak egyáltalán részt kell-e vennie, és ha igen, akkor melyik országnak. Figyelembe véve azt, amit korábban említettem a területi elvre való hivatkozással, az aktának
esetleg a kölcsönös jogsegély folyamatán kell keresztülmennie.
Ez komoly következményekkel jár: a kölcsönös jogsegély folyamata általában több
hónapig tart – ez az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatban átlagosan 13 hónapot jelent. Nyilvánvaló, hogy ez nem egyezik meg az elektronikus adatok nagyfokú
„illékonyságával”, amelyek egy kattintással áthelyezhetők az egyik országból a másikba. Emellett a kölcsönös jogsegély meglehetősen átláthatatlan, nehézkes és erőforrás-igényes. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát
elárasztották a világ minden tájáról származó jogsegélykérések, mivel a nagy felhőszolgáltatók, mint például az Apple, a Facebook, a Google, a Microsoft, a Twitter és a
Yahoo! székhelye ott található. Ezt követően az USA olyan törvényt fogadott el, amely
lehetővé teszi a külföldi hatóságok számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a
hazai szolgáltatókkal – legalábbis bizonyos típusú elektronikus adatok esetében. Az
adatszolgáltatás iránti megkeresésekben a szolgáltatók szabadon dönthetnek a kért
adatok kiadásáról.
Eddig tisztán önkéntes együttműködésről van szó, és a szolgáltatók mindegyike
meghatározta saját szabályait. A folyamat nem átlátható és nem megbízható. Az adatszolgáltatási kérelmek szolgáltató általi elutasítása igen gyakori, és nincs lehetőség
arra, hogy a hatóságok megállapítsák az elutasítás okát, illetve, hogy a döntést például
megtámadják a bíróságon. Emellett nincs felelősségre vonhatóság például az adatok
helytelen vagy hiányos nyilvánosságra hozatala esetén sem. A szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel megfelelő módjának kiválasztása gyakorlati kihívás lehet – a megfelelő személy megtalálása éppúgy, mint a biztonságos kommunikációs mód biztosítása.
Ezek csak példák azon kihívások köréből, amelyek a bűnüldöző hatóságok számára a
szükséges elektronikus bizonyítékok megfelelő időpontban történő megszerzését gátolják a jelenlegi rendszerben.
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2.3. A javasolt új megközelítés
Az új jogalkotási javaslat célja legalább a főbb kérdések kezelése. Két részből, egy
rendeletből és egy irányelvből áll.

2.3.1. A rendelet4
A rendeletjavaslat két új eszközt vezet be, a „közlésre kötelező európai határozatot”
és a „megőrzésre kötelező európai határozatot”. A megőrzésre kötelező határozat az
adatok előzetes megőrzésére, a „gyors befagyasztásra” utal, és így bár fontos, de inkább mellékes kérdés, míg a közlésre kötelező határozat a javaslat központi eleme.
Lehetővé teszi a bűnüldöző szervek számára, hogy az EU-ban szolgáltatást nyújtó
szolgáltatótól közvetlenül elektronikus adatokat kérjenek, függetlenül attól, hogy hol
található a szolgáltató székhelye, vagy, hogy az adott adatokat fizikailag hol tárolják.
Ebbe minden elektronikus hírközlési szolgáltatást, adattárolást és internetes infra
struktúra-szolgáltatást nyújtó vállalat beletartozik. Kérésre 10 napon belül, vagy sürgős esetben 6 órán belül meg kell küldeniük az adatokat. A közlésre kötelező határozat
kiterjedhet minden típusú hírközlési adatra – az előfizetőitől a forgalmi és tartalmi
adatokig.
Az érintett felhasználó alapvető jogainak védelme érdekében számos feltétel és garancia létezik. Például a közlésre kötelező határozatot csak súlyos bűncselekmények
esetén lehet kiadni, így legalább három év szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények, klasszikus informatikai bűncselekmények és terrorizmus esetén. Ezenkívül
minden kérelmet az illetékes igazságügyi hatóságnak kell jóváhagynia – a legtöbb
esetben ez az ügyész vagy a nyomozási bíró.
Az udvariassági klauzula a jogütközéseket és azok megfelelő megoldási módjait
tárgyalja. Ezen túlmenően szabályozva van, a szolgáltató mely kivételes esetekben
tagadhatja meg az adatok átadását. Továbbá, a felhasználót kötelezően tájékoztatni
kell az adatai átadásáról, ha ez az információ már nem veszélyezteti a nyomozást.
Végül, a szokásos bírósági jogorvoslatok – mint például az illetékes bíróság által a
szolgáltató vagy az érintett adatszolgáltató által kezdeményezett felülvizsgálatok – is
jelen vannak.
A potenciálisan határokon átnyúló, mégis Európai Unión belüli szempont csak a
közlésre kötelező határozat kézbesítésének helyéről származhat. Harmadik ország
nem vesz részt a határozat teljesítésében és az adatszolgáltatásban. Ez csak akkor változik, ha a szolgáltató nem tesz eleget a kötelezettségének, és a határozatot formálisan
kell végrehajtani.

4
Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó,
közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról, COM(2018) 225. final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1555653636663&uri=CELEX:52018PC0225.
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2.3.2. Az irányelv5
Mivel a hatékonyság érdekében a végrehajtás egyfajta fizikai jelenlétet igényel, a javaslat irányelv része kötelezi az EU-ban bárhol a már említett szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatókat, hogy jogi képviselőt nevezzenek ki.
A jogi képviselő nemcsak az európai közlésre vagy megőrzésre kötelező határozatot veszi át, és ennek megfelelően jár el, hanem személyesen felelős a kért adatok
megfelelő átadásáért vagy megőrzéséért.

2.3.3. A javaslat előnyei
A különböző elemeket figyelembe véve a javaslat nem csak hatékonyabb eljárásokat
biztosít az elektronikus bizonyítékok határokon átnyúló beszerzésében. Célja továbbá
a szabályok harmonizálása, és így a jogbiztonság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság megteremtése, miközben továbbra is erősen védi az érintettek alapvető jogait.
Végül, de nem utolsósorban, nemzetközi modellként is funkcionálhat. Ebben az összefüggésben ez sokkal elegánsabb megközelítésnek tűnik, különösen az Egyesült Államok CLOUD törvényéhez képest,6 amelyet ez év februárjában fogadtak el, és amely a
korábban említett problémákat kétoldalú szerződésekkel próbálja megoldani, amelyek
mindegyikét külön kell megtárgyalni.

2.3.4. Következtetések
Mindent egybevetve a javaslat nagyon új alapvető eleme az, hogy az európai bűnüldözési szervek közvetlenül kérhetnek elektronikus bizonyítékokat az EU bármely internetszolgáltatójától, függetlenül annak székhelyétől vagy az adatok tárolásának helyétől. Egy ilyen kérelem általános jogi kötelezettséget írna elő a szolgáltató számára,
amelynek meg kell feleljen. Az az ország, ahol a kérelmet kézbesítik, csak akkor vesz
részt ebben, ha a határozatot formálisan kell végrehajtani.

3. Kitekintés
Míg a bűnüldöző hatóságok visszajelzése a javaslatra pozitív volt, mert jelentős javulást várnak az elektronikus bizonyítékok határokon átnyúló beszerzése terén, a tagállamok – általánosságban – csak óvatosan támogatták a javaslatot.
Bár mindenki elismeri a jogalkotói fellépés szükségességét, sok a vita a javasolt
koncepcióról. A tagállamok különösen aggasztónak tartják, hogy a végrehajtási sza-

5
Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról, COM(2018) 226. final, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A226%3AFIN.
6
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) of 2018, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943.
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kaszban csak akkor vehetnek részt, ha egy külföldi hatóság jogilag kötelező erejű kérelmét saját területükön kézbesítették. Így már a kezdetektől az adott tagállam kötelező
értesítésének lehetőségét akarják – ám ha ez a javaslat részévé válna, az a jelenlegi
koncepció teljes változását jelentené.
További aggályok merülnek fel az érintett bűncselekménytípusok vonatkozásában
– a felhívás a számuk további korlátozására irányul –, és az érintett szolgáltatók széles
skáláját illetően, azaz, hogy a nagyon kis szolgáltatók is alá tartoznak, amelyek számára problémát jelenthet a jogi képviselővel vagy válaszadással kapcsolatos határidők
betartása.
Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott tárgyalások már megkezdődtek.
Mint azt tudjuk, a következő európai parlamenti választások 2019 májusában kerülnek
megtartása. Ez elég hosszú ideig nyomást gyakorol a jogalkotókra, így elválik, hogy a
jelenlegi érdekütközések időben megoldhatók-e.
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A BŰNCSELEKMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ VAGYON NYOMON
KÖVETÉSÉNEK ÚJ KIHÍVÁSAI A KIBERTÉRBEN
Halász Viktor *

1. Bevezető gondolatok
A kriminalisztika mindig is interdiszciplináris tudomány volt, hiszen ahogy a bűnözők
sem átallottak soha kihasználni a legkülönfélébb tudományágak újabb és újabb megoldásait, úgy erre – hogy lépést tarthassanak – a bűnüldözők is mindig rá voltak kényszerülve. A technológiai fejlődés egyre gyorsuló ütemével párhuzamosan a bűnözésnek
is egyre újabb formái, vagy akár csupán a régi módszereknek újragondolt változatai
jelentek meg – különösen igaz ez az utóbbi két-három évtized információtechnológiai
forradalommal övezett időszakára.
Az internet elterjedésével az anonimitás a bűnelkövetésben új szintre lépett, az elkövető és a cselekménye korábban nem tapasztalt módokon távolodott el egymástól,
mindez pedig egyfajta új (kiber)vadnyugatot hozott létre. Az adódó lehetőségeket természetesen a bűnözés használta ki előbb, ám az eltelt évek során a nyomozóhatóságok
is a bűnüldözés szolgálatába állították az internet nyújtotta lehetőségeket.
Az utóbbi néhány évtől kezdődően azonban a kriptovaluták képében ismét egy
újabb kihívással kell szembesülnünk, mely a bűnözés következő átalakulásához vezethet. Ezen új „eszközök” – még közel tíz év után sincs abban konszenzus, minek
is tekintsük őket jogi értelemben – ugyanis olyan tulajdonságokkal bírnak, amelyek
tökéletesen alkalmassá teszik őket arra, hogy segítségükkel anonim és követhetetlen
módon, határokkal mit sem törődve továbbítsunk értékeket. Márpedig a bűncselekményeket jobbára értékek megszerzése céljából követik el, így az illegálisan megszerzett
javak mozgatásának és elrejtésének mikéntje igen meghatározó tényező a bűnelkövetés kapcsán.
Hogy ez a jelenség végül mekkora hatással lesz a bűnözésre, jelenleg még vita
tárgyát képezi. A magam részéről azoknak a táborát erősítem, akik az elkövetkezendő
években a bűnüldöző szerveket fenyegető legnagyobb kihívások forrását a kriptovalutákat övező technológiákban látják.

*

Rendőr főhadnagy, főnyomozó, Nemzeti Nyomozóiroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály.
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2. Miért használnak a bűnözők kriptovalutákat az illegális eredetű
vagyon mozgatásához és elrejtéséhez?
A kriptovaluták több okból is vonzó eszközök a bűnözők számára a címben említett
bűnös cselekmények végrehajtásához.
Egyrészről a Bitcoin1 – az első kriptovaluta – születése egyet jelentett egy forradalmian új technológia, a blokklánc születésével is. Míg a hagyományos pénzügyi
rendszerben a virtuális utalásokat mindig valamilyen központi szerv – ami lehet pénzintézet, de akár más gazdasági szereplő is, mint például a PayPal – hajtja végre és tartja
nyilván, addig a kriptovaluták esetében ezt a szerepet a blokklánc tölti be. A blokkláncot azonban nem egy központi entitás működteti, hanem a rendszerhez önkéntesen csatlakozó felhasználók összessége, akik a blokklánc legfrissebb adatait mindig
egymástól töltik le. Ez a fajta nyilvános, decentralizált struktúra számos olyan tulajdonsággal bír, amely tökéletesen alkalmassá teszi a kriptovalutákat a bűnelkövetéshez
kötődő pénzmozgások végrehajtásához.
A blokklánc tulajdonságain túl azonban egyéb körülmények is szerepet játszanak
ebben, amelyek közül a legfontosabb talán a kriptovaluták jogi szabályozatlansága.

2.1. A blokkláncból eredő tulajdonságok
Egy kriptovaluta – bár az egyes kriptovaluták, és az alapjukat képező blokkláncok
tulajdonságai között találhatunk eltéréseket – alapvetően az alábbi jellemzőkkel bír:2
– decentralizált,
– anonim,
– megváltoztathatatlan,
– maradandó,
– globális,
– egyszerűen hozzáférhető és könnyen használható,
– gyorsan lehet utalni,
– olcsó a használata,
– könnyű birtokolni.
A decentralizáltság a nyomozás szempontjából azzal a következménnyel jár, hogy
a hatóságnak nem áll módjában megkeresés útján információt kérni az utalások adatairól semmilyen állami szervtől vagy vállalkozástól. A klasszikus pénzügyi közvetítő intézmények igénybevétele esetén az elkövetők sohasem lehetnek biztosak abban,
hogy egy-egy adott szerv vagy vállalkozás milyen adatokkal rendelkezik róluk, és
ezek közül melyeket fog átadni az eljáró hatóságnak ilyen irányú kérés esetén.
Bármely centralizált szolgáltatás igénybevétele esetén a bűnözőknek számolniuk
kell ezzel a veszéllyel, még akkor is, ha egy vállalkozás ennek éppen az ellenkezőjét
hirdeti. A decentralizált blokklánc esetén ettől nem kell tartaniuk; a kriptovaluták kap1
A félreértések elkerülése érdekében érdemes tisztázni, hogy a szaknyelvben Bitcoin névvel (nagy B-vel) a kriptovalutát, mint egész hálózatot illetik, míg a bitcoin (kis b-vel) a hálózaton küldött „érmék” megnevezése.
2
Brill–Keene 2014, 14–15.
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csán a játékszabályok mindenki számára világosak és mindenkire egyformán vonatkoznak. A bűnözők tisztában lehetnek azzal, hogy a blokklánc a tranzakciók adatainak
milyen körét rögzíti, és hogy ennél több adathoz a hatóságok sem férhetnek hozzá,
mindez pedig nagyban elősegíti a bűncselekmény tervezhetőségét a bizonytalansági
tényezők kiiktatásával.
A bűnözés és a kriptovaluták összefüggése kapcsán talán a leggyakrabban említett tényező az anonimitás. Kétségtelen tény, hogy a bűnelkövetők egyik legfontosabb
érdeke, hogy személyazonosságuk a cselekmény elkövetése során és azt követően is
rejtve maradjon.
A klasszikus pénzügyi szolgáltatások igénybevétele esetén a bűnelkövetők kénytelenek személyes adataikat megadni. Bár ezek a rendszerek természetesen nem kijátszhatatlanok, azonban mindenféleképpen erőfeszítést igényelnek a bűnözők részéről,
és számos hibalehetőséget is nyitnak. Ezzel szemben egy-egy kriptovaluta cím létrehozásához semmilyen személyes adat megadására nincs szükség, a tranzakciókhoz
szükséges címek végtelen számban hozhatók létre egy egyszerű kliens letöltését követően. Nyilvánvaló, hogy ezzel a bűnözők rengeteg olyan energiát spórolhatnak meg,
amelyet egyébként hamis fiókok létrehozásával kellett volna tölteniük, a pénzösszegek
biztonságos mozgatása érdekében.
Nagyon fontos kiemelni azonban, hogy az anonimitás csupán viszonylagos a kriptovaluták világában; bár az adott címek használói alapvetően teljesen ismeretlenek,
azonban a címek közötti utalások iránya, azok ideje és mértéke mindenki számára
látható. Ezért is nevezik a rendszert sokszor inkább pszeudonimnak,3 hiszen ha a tranzakciók láncolatában egyetlen címet is sikerül valamilyen módon egy valós személyhez kötni, onnantól fogva az egész utalástörténete (ideértve a jövőbeli tranzakcióit is)
ismertté válik a nyomozóhatóság előtt.
Meg kell jegyezni továbbá azt is, hogy a nyilvános utalások láncolatának követhetetlenné tétele érdekében a bűnelkövetők gyakran vesznek igénybe úgynevezett mixer szolgáltatásokat. A mixerek több, egymástól független utalás „összekeverésével”
szándékosan elmossák a küldő és a fogadó címek közötti kapcsolatot, jelentősen megnehezítve ezzel a pénz útjának követését.4 Az ilyen szolgáltatások egyszerű weboldalakon keresztül érhetők el, és értelemszerűen az AML/KYC [Anti Money Laundering
(a továbbiakban: AML) és ügyfél-azonosítási Know Your Costumer (a továbbiakban:
KYC)] szabályok megkövetelése teljesen értelmezhetetlen az esetükben.
A megváltoztathatatlanság és a maradandóság az elkövetők szempontjából azzal
az előnnyel jár, hogy amennyiben a bűnös tranzakció megvalósult, nem kell többet
aggódniuk amiatt, hogy azt bármilyen módon is vissza lehetne fordítani. A klasszikus
pénzügyi közvetítők igénybevétele esetén számos eszköz áll rendelkezésre arra, hogy
a kicsalt összeget a sértett visszakapja, a bankok a hatóság kérésére például a számlákat befagyaszthatják. Egy kriptovaluta használata esetén az elkövető azonban biztos
lehet abban, hogy amennyiben az utalás végbement, úgy a tranzakció az ő közbenjá-

3
4

Lásd pl. Möser 2013, 1.
Möser–Böhme–Breuker 2013, 2.
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rása vagy hibája (a címet tőle megszerzik) nélkül már soha többet nem lesz visszafordítható. Emellett biztos lehet abban is, hogy a megszerzett összeg a blokkláncon
az idők végezetéig megmarad, és nem kell tartania attól, hogy az valamilyen módon
elenyészik (mint az elásott papírpénz, vagy bármely más romlandó dolog).5
A kriptovaluták globális jellege komoly joghatósági problémákat okoz a nyomozások során. A bűnelkövetők a bűncselekményekből származó összegeket éppoly kön�nyen mozgathatják át az országhatárokon, mintha e-mailt küldenének bárhova a világon. Az illegális Bitcoin-tranzakciók a gyakorlatban sokszor érintenek olyan címeket,
amelyek egy-egy külföldi gazdasági szereplőhöz tartoznak – jellemzően bitcoint valódi pénzre váltó online szolgáltatókhoz, vagy olyan kereskedőkhöz, amelyek bitcoint
is elfogadnak fizetségül.
Ezen vállalatoktól akár információ is kérhető az adott tranzakcióval kapcsolatban,
azonban ehhez Európán kívül általában jogsegélyre van szükség. Bizonyos – főleg
ázsiai – országok esetén ez hosszú hónapokig tartó folyamatot eredményez, a siker
pedig közel sem garantált. Természetesen mindezzel az elkövetők is tisztában vannak,
és ha csak tehetik, igyekeznek a kriptovalutákat olyan országokon keresztül mozgatni,
amelyek hatóságaival valószínűsíthetően kevéssé ápol szoros kapcsolatokat az adott
állam nyomozóhatósága.
A bűnözőknek reális elvárása lehet az is, hogy az általuk használt eszköz legyen
egyszerűen hozzáférhető és könnyen használható. A kriptovaluták esetében mindez
adott, hiszen az utalások kezdeményezéséhez csupán egy egyszerűen letölthető kliens
(vagy köznapi nevén tárca), illetve internetkapcsolat szükséges. A Bitcoinhoz jelenleg
számtalan ilyen kliens létezik, ezek többsége akár telefonos applikáció formájában is
letölthető, vagy egyszerű weboldal formájában is elérhető.6
Az utalások tehát gyakorlatilag bárhonnan kezdeményezhetők, ahol rendelkezésre
áll internetkapcsolat. És bár a kriptovaluták működési elvének ismerete igényel némi
utánajárást, azonban a kérdéses alkalmazásokat hétköznapi emberek milliói használják nap mint nap, kezelésük többé már nem jelent semmiféle kihívást (ez nem feltétlenül volt igaz közel egy évtizeddel ezelőtt, amikor a Bitcoin főleg csak informatikában
jártas személyek „szórakozása” volt, és ebből kifolyólag felhasználóbarát kliensek
sem léteztek még).
Az utalások gyorsasága szintén arra sarkallja a bűnözőket, hogy pénzösszegek
mozgatása esetén a kriptovaluták mellett tegyék le a voksukat. A Bitcoin hálózaton
egy utalás átlagosan 10 perc után tekinthető véglegesnek, létezik azonban már számos olyan kriptovaluta is, amelyek fő előnye a Bitcoinnal szemben éppen az, hogy
az utalások azonnal hitelesként kezelhetők.7 Akár azonnali, akár néhány percen belüli
utalásokról beszélünk, látható, hogy a tranzakciós idők még így is messze megelőzik
5
Megjegyzendő azonban, hogy a Bitcoin és a többi kriptovaluta árfolyama rendkívül nagy ingadozásokat mutatott
az utóbbi években, és a klasszikus gazdasági törvényszerűségekkel nem is jelezhető előre azok mozgása (Ciaian–Rajcaniova–Kancs 2015, 1813–1814). Ez természetesen kockázatként jelentkezik a bűnözők oldalán, még ha az árfolyam
hosszú távon emelkedést is mutatott eddig.
6
A legismertebb ilyen szolgáltató talán az amerikai egyesült államokbeli Coinbase, amelynek már közel 15 millió
felhasználója van (https://www.coinbase.com).
7
Ilyen például a Bitcoin egyik alternatívájaként megjelent Bitcoin Cash.
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a bankok által biztosított – külföldi utalások esetén akár több napos – utalási időket.
Ez a körülmény pedig a bűnözők esetén – akik gyakran kényszerülnek versenyt futni
a nyomozókkal – kiemelten fontos szempont lehet.
Nem ennyire fontos, azonban szintén említendő jellemző az utalások viszonylagos
olcsósága. Bár a bűnözők adott esetben hajlandóak akár többet is fizetni azért, hogy
a pénzmozgásaik minél kevésbé legyenek nyomon követhetők, a kriptovaluták használatával erre sem kell külön forrásokat biztosítaniuk. A blokkláncon történő utalások
– összehasonlítva a kereskedelmi bankoknak fizetendő összegekkel – jóval kedvezőbbek; Bitcoin esetén egy utalás költsége nagyjából 1 dollár körül mozog (természetesen
a megfelelő mennyiségű bitcoinban),8 azonban ez esetben is elmondható, hogy egyes
kriptovaluták nagyjából a nullához közeli tranzakciós költséget igényelnek.9 Ráadásul
az utalások mértéke nem az utalt összeg nagyságától, hanem magának az utalásnak
a – byte-okban kifejezett – méretétől függ. Ebből kifolyólag egy nagy összegű utalás
esetén a tranzakciós díj kifejezetten elhanyagolható mértékűvé válik.
Végül szükséges kiemelni, hogy a kriptovalutákat rendkívül egyszerű birtokolni,
ugyanis ehhez gyakorlatilag csak a privát kulcs tárolását szükséges megoldani. Egy
egyszerű karaktersor tárolásának pedig ezernyi módja van, így akár egyszerűen meg
is jegyezhető anélkül, hogy az megjelenne bármilyen elektronikus vagy fizikai formában. Mindez a büntetőeljárás szempontjából azzal a következménnyel jár, hogy a
bűncselekmény útján szerzett vagyont kifejezetten nehéz felkutatni és lefoglalni.

2.2. Szabályozatlanság
Ha nemzetközi szinten végigtekintünk a kriptovalutákkal kapcsolatos jogi szabályozáson, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ország jogrendszeréből ezek a normák egyszerűen hiányoznak, amennyiben pedig mégis történt valamiféle szabályozás, úgy az
egyes államok vonatkozó rendelkezései merőben eltérnek egymástól.10 Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kriptovaluták kapcsán az állami intézkedések legnagyobb része
az utóbbi évtizedben kimerült a jegybankok és más hatóságok által kiadott figyelmeztetésekben, amelyek az ezen eszközökben rejlő kockázatokra hívták fel a figyelmet.11 A technológiai és társadalmi viszonyok változását a jogszabályok természetesen
mindig csak meghatározott késéssel tudják követni, azonban a kriptovaluták esetében
mindez különösen szembetűnő.
Ezen eszközök újszerűsége komoly kihívás elé állította a jogalkotókat, amit főként
decentralizált jellegük okoz. A kriptovaluták globális, határokon átnyúló eszközök,
amelyeket semmilyen jogszabályok által kötelezhető entitás nem felügyel. A nemzeti

8
Megjegyzendő, hogy az utalások átlagos költsége a hálózat leterheltségétől függ. Előfordultak korábban olyan
extrém időszakok, amikor a tranzakciók átlagos költsége rövid időre elérte az 50 dollárt is, azonban hosszabb távon
ez nem jellemző. [Lásd: Bitcoin Avg. Transaction Fee historical chart: https://bitinfocharts.com/comparison/bitcointransactionfees.html#6m (2018. 04. 24.)]
9
Ilyen kriptovaluta például a Ripple.
10
Tasco 2015, 43–44.
11
A Magyar Nemzeti Bank az utóbbi években közel egytucat figyelmeztetést adott ki a Bitcoinnal kapcsolatban
[MNB Sajtóközlemények, https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek (2018. 04. 24.)].
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szabályozás szintjén ezért képtelenség a kriptovaluták egyszerű használatát betiltani,
vagy bármilyen egyéb módon korlátozni (pontosabban ilyen tartalmú jogszabályok
meghozatala lehetséges ugyan, ám betartatásuk lehetetlen – ez csak az internet teljes
korlátozásával együtt lenne elképzelhető).
Ugyanakkor ez korántsem jelenti azt, hogy a jogalkotóknak ne lenne lehetőségük
szabályozni legalább bizonyos területeket. Mindenekelőtt – éppen azért, mivel használatuk nem korlátozható – szükséges meghatározni, hogy a kriptovaluták polgáripénzügyi jogi szempontból milyen kategóriába sorolhatók be. Az Európai Unióban
közösségi szinten jelenleg egyáltalán nincs erre irányuló szabályozás,12 és a tagállamok szintjén is csak elvétve találhatunk konkrét szabályokat a kriptovaluták jogi
meghatározását illetően (amiben jelenleg főként Németország jár elől).13 Az egyetlen
dolog, amiben minden állam jegybankja következetesen egyetért, hogy a kriptovaluták
semmiképpen sem tekinthetők pénznek, egyszerűen már csak azért sem, mivel nincs
kibocsátójuk, ami pedig a pénz szükségszerű fogalmi eleme.14
Magyarország sajnos szintén azon tagállamok közé tartozik, ahol ez a kérdés a jogalkotásban még nem került terítékre: ezen eszközök – bizonyos fogalmi elemek hiánya
miatt – jogilag nem tekinthetők sem dolognak, sem pénznek, sem értékpapírnak, sem
vagyoni jognak, sem árucikknek, sem valamiféle szellemi terméknek; a Bitcoin és a
többi kriptovaluta jogilag jelenleg értelmezhetetlen jelenség.15
Ez a bizonytalanság pedig nemcsak a gazdasági életben, hanem a büntetőeljárások
során is problémákat vet fel. Ugyanis alapvetően sem a büntetőjog, sem a büntető-eljárásjog nem szabályozó jogág, és rendelkezéseinek egy része a magánjogból emel át
fogalmakat. Márpedig, ha ezek a fogalmak nem léteznek, úgy bizonyos büntetőeljárási
cselekmények végrehajtása is lehetetlen lesz jogilag.
A büntetőjog területén ez akként jelentkezik, hogy egyes bűncselekmények minősítése igen nehézkessé válik (gondoljunk csak például arra, hogy a magyar jogban a
piramisjáték szervezése bűncselekmény kizárólag pénz összegyűjtése és szétosztása
útján valósulhat meg). A büntetőeljárási szabályok szempontjából a szabályozatlanság
különösen a lefoglalás foganatosítása során okozhat problémát. Az egyes országok
büntetőeljárási kódexei meghatározzák, hogy a hatóság mit foglalhat le a nyomozás
során, és ezen szabályok megalkotásakor a jogalkotók a kriptovalutákra általában nem
gondoltak (főként azért, mert akkoriban ezek az eszközök egyszerűen nem is léteztek).
Láthattunk már nemzetközi példát arra, hogy a lefoglalt – és egyértelműen bűncselekményből származó – bitcoint a nyomozóhatóságnak vissza kellett szolgáltatnia a bíróság olyan tartalmú döntése alapján, mely szerint a kriptovaluta az ország jogrendszere
szerint nem értelmezhető fogalom, így lefoglalása sem lehet törvényes.16

12
ENISA Opinion Paper on Cryptocurrencies in the EU. September 2017. 10., https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-opinion-paper-on-cryptocurrencies-in-the-eu (2018. 04. 24.).
13
Vondrácková 2016, 11.
14
És ez nem csak Európában (Miseviciute 2018), hanem a világ más országaiban is így van (Demchenko 2017, 36).
15
Szathmáry 2015, 645–646.
16
South Korean Court Declares Bitcoin Confiscation Illegal,: https://cointelegraph.com/news/south-korean-courtdeclares-bitcoin-confiscation-illegal (2018. 04. 24.).
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A szabályozás azonban nem csak a kriptovaluták jogi kategorizálása kapcsán lenne
lehetséges. Bár ezen eszközök használata nem korlátozható, azonban a kriptovalutákkal összefüggésben széles körű szolgáltató infrastruktúra épült ki az évek során: kriptovaluta és készpénz váltását biztosító online váltók, különböző kriptovaluták egymás
közötti kereskedését lehetővé tevő online tőzsdék, webes kriptovaluta-tárcát nyújtó
online szolgáltatók, kriptovalutákat fizetségként elfogadó kereskedők, kriptovalutavásárlást és -eladást készpénzért lehetővé tevő ATM-ek stb.17 Ezen szolgáltatások üzemeltetői általában azonosítható gazdasági társaságok, és ilyenformán megkövetelhető tőlük a pénzügyi közvetítői tevékenységet végző más vállalkozásokra is irányadó
pénzmosás elleni AML/KYC szabályok betartása.
Az Amerikai Egyesült Államokban mindez már jó ideje megvalósult; a kriptovalutákkal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó vállalkozások már 2013 óta gyakorlatilag azonos
megítélés alá esnek a pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb gazdasági társaságokkal.18 Európában azonban csupán nem régen került sor hasonló szabályozásra, amikor is az Európai Parlament végül elfogadta az ötödik pénzmosás elleni irányelvet,19 amely értelmében
a váltók és az onlinetárca-szolgáltatók kötelesek lesznek alkalmazni az unióban irányadó AML/KYC előírásokat, a tagállami pénzügyi nyomozó egységeknek képeseknek
kell lenniük adatokat gyűjteni az egyéb tárcák valós tulajdonosairól (ennek módjára az
irányelv természetesen nem ad iránymutatást), valamint ösztönözni kell a kriptovalutatulajdonosokat arra, hogy önbevallás alapján azonosítsák magukat.20
Látható, hogy az irányelv hatálya továbbra sem terjed ki az egyéb szolgáltatókra
(például a kriptovaluták közötti váltást lehetővé tevő tőzsdékre), illetve a másik két
szabály jövőbeni hatékonysága is kérdéses (a gyanús címekhez tartozó tulajdonosok
azonosítása eddig sem azért ütközött nehézségekbe, mert ez nem volt előírás, illetve
a bűnözők önbevallási hajlandósága sem fog vélhetően számottevően növekedni az
irányelv hatására). Továbbá mivel irányelvről van szó, így a tagországoknak a hivatalos lapban való közzétételt követően még 18 hónapjuk van arra, hogy a szabályokat
megfelelően implementálják.

3. Kriptovaluták mint a bűncselekmények eszközei
A kriptovalutákat értelemszerűen olyan bűncselekmények során használják a bűnözők
eszközként, amelyek lényege éppen pénzösszegek mozgatásában vagy elrejtésében
Hileman–Rauchs 2017, 28–86.
Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies, 2013,
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf (2018. 04. 24.).
19
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a
2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról. Statement By First Vice-President Timmermans, Vice-President Dombrovskis and Commissioner Jourovà on the adoption by the European Parliament of the 5th Anti-Money
Laundering Directive, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_en.htm (2018. 04. 24.).
20
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a
2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról.
17
18
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áll. Ilyen bűncselekmények tipikusan a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az
adócsalás.
A pénzmosás már a Bitcoinnal kapcsolatos legkorábbi tanulmányok során is felmerült kockázati tényezőként,21 és azóta is az egyik legtöbbször emlegetett veszélyforrásnak tekinthető a kriptovaluták és a kriminalitás kapcsolatát vizsgáló értekezésekben.
Mindennek egyik legfőbb oka, hogy az utóbbi 25 évben a pénzmosás elleni közös
nemzetközi fellépés fő irányvonalát az jelentette, hogy a pénzügyi közvetítő szolgáltatókat ügyfél-azonosítási és gyanús pénzmozgások bejelentésére irányuló kötelezettségekkel terhelték, a kriptovaluták a decentralizáltságukkal pedig egyszerűen kiléptek
ezen szabályok hatóköre alól.22
Kétségtelen, hogy a már többször említett tényezők miatt nehéz manapság alkalmasabb eszközt elképzelni a kriptovalutáknál a vagyoni javak eredetének elrejtésére, és a
legújabb kutatások szerint a bűnözők a kibertérben ma már elsődlegesen valóban ezen
eszközöket használják erre a célra.23 A kriptovaluták egyre nagyobb térnyerésével, illetőleg az anonimitást segítő újabb szolgáltatások és technológiák megjelenésével párhuzamosan pedig megalapozottan feltehető, hogy a kriptovaluták segítségével végzett
pénzmosás aránya csak növekedni fog az egyéb módszerekhez képest.
A terrorizmus finanszírozása lényegében a pénzmosás fordítottjának tekinthető;
míg pénzmosás során az illegális tevékenységből származó jövedelmet kívánják az
elkövetők legális célokra felhasználni, addig terrorizmus finanszírozása esetén éppen a
legális anyagi javak végső felhasználása válik törvénytelenné. A bűnözők célja mindkét esetben ugyanaz: a köztes állomások elfedése. Éppen ezért ezen bűncselekmény
kapcsán is érvényesek a pénzmosásnál elmondottak; nem csupán a tudományos vizsgálódás, hanem a jogalkotás is gyakran hivatkozik a kriptovalutákban rejlő terrorizmusfinanszírozási felhasználás kockázatára. És bár a terrorizmus finanszírozása kapcsán már jobban megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy valós24 vagy egyelőre
csupán távoli25 veszélyről van-e szó, a való életből vett példákat szintén könnyedén
találhatunk erre a jelenségre is.26
Az adócsalás kapcsán már a kriptovaluták tároló funkciója kerül inkább előtérbe,
semmint a tranzakciók elrejtésére való alkalmasság. A bűncselekmény lényege szerint
az elkövető – legális módon – olyan anyagi javakra tesz szert, amelyek után nem kívánja a kötelező költségvetési terheket megfizetni, ebből a célból pedig kénytelen ezen
javakat valamilyen módon elrejteni az adóhatóság szeme elől. A kriptovaluták megjelenése előtt az elkövetők vagy fizikai javak (készpénz, nemesfém, gépkocsi, ingatlan
vagy egyéb vagyontárgyak) formájában tárolták a megszerzett vagyont, kockáztatva

Lásd pl. Grinberg 2011, 204.
Stokes 2013, 3.
23
Cybercriminals turning to virtual currencies, video game currency and digital payment systems like PayPal to
convert illegal revenue into clean cash, https://www.bromium.com/company/up-to-200-billion-in-illegal-cybercrimeprofits-is-laundered-each-year-comprehensive-research-study-reveals/ (2018. 04. 24.).
24
Vovchenko–Tishchenko–Epifanova–Gontmacher 2017, 39.
25
Goldman–Maruyama–Rosenberg–Saravalle–Solomon-Strauss 2017, 39.
26
Lásd pl. Woman arrested for sending $60,000 in bitcoin to ISIS, http://bitcoinist.com/woman-arrested-sending60000-bitcoin-isis/ (2018. 04. 24.).
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ezzel, hogy a hatóság ezeket felkutatja; vagy pedig pénzügyi szolgáltatóknál nyitott
titkos számlákon tartották a pénzt, amivel azonban szintén viselniük kellett ezt a veszélyt, továbbá egy harmadik félre is rá voltak utalva.
A kriptovaluták azonban – az anonimitásból, illetve abból kifolyólag, hogy a blokklánc nem tartozik semmilyen ország hatóságainak felügyelete alá – az elkövetők szempontjából adóparadicsomnak tekinthetők.27 Azzal, hogy az elkövetőknek csupán a privát kulcsukat kell eltitkolniuk a vagyonuk elrejtése érdekében, az adóhatóságok dolga
rendkívüli módon megnehezült (természetesen csak mindaddig, amíg a kriptovalutában tárolt vagyont nem kívánja valaki materiális javakra váltani). Az adatok szerint a
kriptovalutában megjelenő vagyon bevallásának hajlandósága jelenleg még rendkívül
alacsony: az Amerikai Egyesült Államokban az adóbevallások csupán 0,04%-ában
szerepelt kriptovalutából származó jövedelem,28 holott a felmérések szerint a felnőtt
lakosság mintegy 5%-a használ rendszeresen Bitcoint.29

4. Az illegális tranzakciók mértéke az európai bitcoin
infrastruktúrában
Egy 2018-ban készült kutatás30 arra kereste a választ, hogy a Bitcoin-infrastruktúra
bizonyos szereplői (váltók, mixerek stb.) milyen arányban érintettek az illegális tranzakciókban, illetve ezek földrajzilag hogyan oszlanak meg. Mivel ezen szolgáltatók
közbeiktatásával a tranzakciók blokkláncon való nyomon követhetősége szükségszerűen megszakad, így a feléjük irányuló utalásokat tekinthetjük egyfajta pénzmosási
tevékenységnek is (ha fennáll az erre irányuló szándék, természetesen).
A kutatás során a 2013 és 2016 közötti időszakra vonatkozóan vizsgálták a tudvalevően illegális tevékenységhez köthető címekről (darknet piacterekkel, zsarolóvírusokkal, piramisjátékokkal és egyéb törvénytelen tevékenységekkel kapcsolatba hozható
címek) a váltók és egyéb szolgáltatók irányába tartó közvetlen utalásokat.
A kutatás szerint az összes – legális és illegális – tranzakció földrajzi megoszlását
vizsgálva megállapítható, hogy ezek főleg ázsiai (főként kínai) székhelyű szolgáltatók
irányába vándoroltak, Európa ebben az összehasonlításban csupán a második helyet
foglalta el, az ismeretlen honosságú szolgáltatók pedig az utalásoknak csak közel a
tizedét fogadták.
Mindennek ellenére azonban, ha csak az illegális tranzakciókat vesszük szemügyre,
akkor látjuk, hogy ezeknek több mint a harmada érkezett európai szolgáltatókhoz (egészen pontosan az összes tranzakció 29,76%-a és ennek ellenére az illegális tranzakciók
37,33%-a), és ebben a tekintetben csupán az ismeretlen honosságú (vagyis vélhetően
Marian 2013, 42.
Few Americans reporting cryptocurrency trading to IRS for now: report. In: https://www.reuters.com/article/ususa-trump-government/trump-threatens-government-shutdown-in-september-if-no-funding-for-wall-idUSKBN1I0018
(2018. 04. 24.).
29
Morning Consult National Tracking Poll #169999 December 11–12., 2017. 8., https://morningconsult.com/wpcontent/uploads/2017/12/169999_crosstabs_BTRD_v1_AP-1.pdf (2018. 04. 24.).
30
Fanusie–Robinson 2018.
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kifejezetten a bűnözést támogató) szolgáltatók előzték meg a kontinenst (9,94%-nyi
összes tranzakció mellett az illegális utalások aránya 52,03% volt). Az összes tranzakció 42,97%-át fogadó ázsiai szolgáltatók az illegális utalásoknak már csupán a 3,29%ában voltak érintettek, míg az észak-amerikai szolgáltatók is csak fele akkora arányban
képviseltették magukat az illegális tranzakciók esetén, mint amekkora arányt az összes
tranzakciót vizsgálva értek el (16,88% az összes, míg 7,12% az illegális tranzakciók
terén).
Mindez azt jelenti, hogy az európai szolgáltatók – az ismeretlen honosságú szolgáltatókat nem számítva – messze a legfertőzöttebbek a bitcoinnal kapcsolatos pénzmosás kapcsán. Ennek oka vélhetően az, hogy a kínai gazdasági szabályok tradicionálisan
nehézkessé teszik az országból történő tőkekivitelt (így az itteni váltók nem kedvelt
célpontjai a pénzmosási céllal utaló személyeknek), míg az Amerikai Egyesült Államokban – mint korábban említésre került – már 2013 óta szigorú AML/KYC előírások
vonatkoznak a kriptovalutákkal foglalkozó szolgáltatókra. Európában ezzel ellentétben fejlett infrastruktúra épült ki, azonban a vonatkozó szabályozás még elmaradott,
ami a bűnelkövetők kedvelt eszközévé teszi az itteni szolgáltatókat.
Az adatok különösen aggasztók annak ismeretében, hogy a kutatás szerint a vizsgált időszakban a váltókon keresztül tisztára mosott bitcoin összes mennyiségének
feléért csupán két európai váltó volt a felelős (míg ezen mennyiség másik felén a világ
fennmaradó 118 váltója osztozott).
Mindez megerősíti, hogy egyrészről elengedhetetlen az Európai Unióban is a tengerentúlon már évek óta érvényben lévőhöz hasonló szabályozás mielőbbi bevezetése
(mint ahogy ennek első lépéseit láthatjuk is talán a pénzmosás elleni irányelv módosításával), másrészről pedig az európai országok nyomozóhatóságainak különösen
felkészültnek kell lenniük a Bitcoinnal kapcsolatos pénzmozgások felderítése terén.

5. Konklúzió
A kriptovaluták képében egy új kihívás jelent meg az európai nyomozó szervek előtt
az utóbbi néhány évben.
Ezen eszközök tulajdonságai és a területre jellemző jogi szabályozatlanság miatt a
kriptovaluták tökéletes eszközök a bűnözők kezében a pénzösszegek elrejtéséhez és
határokon átnyúló mozgatásához.
Mivel az európai kriptovaluta-infrastruktúra viszonylag fejlett, azonban a jogi
szabályozás egyértelműen visszamaradott, így a bűnözők jelentős arányban vesznek
igénybe európai szolgáltatókat.
A tagországokban elkövetett pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és adócsalás
visszaszorítása érdekében az Európai Uniónak az Amerikai Egyesült Államokban már
meglévőhöz hasonló szabályozást kell létrehoznia (minden kriptovalutával kapcsolatos szolgáltatónak meg kell felelnie az egyéb pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó
AML/KYC előírásoknak).
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ADÓCSALÁS ÉS AZ ONLINE ESZKÖZÖK SZEREPE
AZ ADÓCSALÁS FELDERÍTÉSÉBEN – HOGYAN
MÓDOSÍTJA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (AI)
AZ ADÓZÁST*
Dr. Cristian Miheş **

1. Bevezetés
A digitális technológia jelenlegi és folyamatos fejlődése természetesen hatással van
az adócsalásra is. Ez nemcsak az adócsalás kivitelezésében, hanem annak felderítésében is érezteti hatását.1 Ha foglalkozni kezdünk a témával, rá kell jönnünk, hogy egy
rendkívül sokrétű problémával állunk szemben, amelynek multidiszciplináris vonzata
van. A jelen tanulmány alapot kíván biztosítani a vitára és az esetleges megoldásokra.
Ezért, a tanulmány célja, hogy megfogalmazza a megfelelő kérdést és elemzés tárgyává tegye azt, a fejlett szoftver vagy mesterséges intelligencia alkalmazása az áfacsalások vizsgálata során témájában.
Napjainkban az információs technológia progresszív és állandó hatással bír társadalmunkra. Sem a technológia, sem a szabályok, sem a társadalmi felfogás nem
marad változatlan, sokkal inkább a fejlődés jellemző rá. Manapság a problémát inkább
a „kibertér”, semmint a „Törvény” jelenti. Miután a kibertér exponenciálisan frissül,
a „törvénynek” is nagyon hasonlóan kellene erre válaszolnia annak érdekében, hogy
lépést tarthasson a társadalmi fejlődéssel.
Az egyik nagy kihívás az lesz, hogyan szabályozzuk a gépek, autók vagy más,
számítógépes szoftverek által kifejtett tevékenységet és azok hatását, amelyek már az
egyszerű számítógépes programokon túlmutatnak. Talán a lényeges kérdés e tekintetben az anyagi és társadalmi fejlődés közötti következetes kapcsolat kialakítása lenne.
Az adócsalás jelenségének általános vizsgálata, különös tekintettel az áfacsalásra,
segíthet beazonosítani bizonyos jellemzőket, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen
kívül.2
– Először is, az adócsalást elősegítik a technológiai vívmányok, amelyhez technológiai válaszra van szükség, de persze törvényes keretek között.
– Másodszor, mivel szinte mindnyájunknak van internet-hozzáférése, az online tranzakciók problémája, és ezen tranzakciók ellenőrzésének szükségszerűsége is fennáll.
*
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) jelentése: ”Technology Tools To
Tackle Tax Evasion and Tax Fraud 2017”, https://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasionand-tax-fraud.pdf. A tanulmány e jelentés szintéziséből áll, az összes megállapítás és vélemény a jelentésben szereplő,
kivéve, ha kifejezetten másként jelezzük.
**
Egyetemi docens, intézetigazgató, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar.
1
Vuković 2018; Cîrmaciu 2010, 115–117.
2
OECD jelentés, 7.
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– Harmadszor, a könyvelés tárolására használt szoftverek (könyvelés).
– Negyedszer, az adóbűncselekmények felfedezésének és kivizsgálásának problémája, különösen az adócsalások online környezetében (az áfát is beleértve).
– Végül beszélhetünk-e online pénzügyi ellenőrzésről? Lehetséges ez?
Az OECD jelentés meglehetősen pontosan strukturálta a jelenséget, kiemelve az
annak összetevői közötti kapcsolatokat. Ezt a struktúrát a megoldások és problémák, a
problématerületek és az ajánlott megoldás diagramja tartalmazza.3
1. táblázat. Problématerületek és megoldási lehetőségek
Probléma
Szektor
A bevételek aluljelentése Vállalkozástól a fogyasztóig
A levonások túlzott
jelentése
– Hamis számlázás
Az üzleti tevékenység
láthatóságának hiánya

Üzleti-üzleti
pl. építés
Készpénz és megosztási
gazdaság: Online üzlet; Csak
készpénz

Problémamegoldás
Adatfelvételi technológia az elektronikus
pénztárgépekben / értékesítési gépekben
Elektronikus számlázás és automatikus
jelentések az adóhivataloknak
Jogi, szakpolitikai és elemzési

Forrás: OECD jelentés.

2. A bevételek alulszámlázása (bevétel eltitkolása)
Úgy tűnik, hogy az elektronikus úton történő értékesítés során történő csalások elkerülésének leggyakoribb eszköze az adatrögzítési technológiák bevezetése. Miért? Mivel
ez az eszköz nyilvántartja az értékesítési adatokat attól a pillanattól kezdve, hogy a
tranzakció megtörtént.
Következésképpen ez azt jelenti, hogy az összegyűjtött adatokat nem lehet manipulálni. Másrészt, ha törvénytelen tevékenység történt, akkor az észlelhető és kimutatható. E cél elérése érdekében az adatokat biztonságosan kell tárolni, hogy azok
áramkimaradás esetén is elérhetőek maradjanak.
Ebben az értelemben mit tehetünk azért, hogy megelőzzük a bevételek alulszámlázását? Az OECD-jelentés meghatározott néhány lehetséges megoldást:4
a) Pénztárgépek szabályozása és tanúsítása. Véleményünk szerint ez rutinszerűen
történik, ami a gyakorlatban nem hatékony. A szabályozási keret folyamatos változása
és az állandóan ismétlődő tanúsítási kötelezettség ösztönzi a törvénytelen magatartást.
b) Adatbiztonság: az átvételi elismervény digitális aláírása, amely egy bármikor
nyomon követhető tényező.
c) Az adatok és tranzakciók „fekete doboz”-ként történő tárolása egy külső eszközön, rögzített formában.

3
4

OECD jelentés, 1.1. táblázat, 7.
OECD jelentés, 13.
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d) Az adatok online hozzáférhetősége: az adóhatóság távoli és valós idejű hozzáférése az adatokhoz megakadályozza az adófizetőket abban, hogy bármilyen utólagos
módosítást végezzenek. Véleményünk szerint azonban ez a korlátlan hozzáférés védelmi kérdéseket felvető jogvitákhoz vezethet a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében. Különösen az adóhatóságoknak nem lenne célszerű igazságügyi nyomozásba
keveredni, amely során számítógépeiket és nyilvántartásaikat ellenőrzésnek vetnék
alá.
e) Adatátvitel: Az adóhatóság felé történő jelentések automatikusan történnek, valós időben vagy időszakonként, minden további formaság nélkül. Ebben az esetben is
úgy véljük, hogy szükség van hibaelhárító eszközökre és eljárásokra.

3. A leírható kiadások túlértékelése különböző módszerekkel
történhet, az egyik leggyakrabban használt módszer a hamis
számlázás
A hamis számlázás akkor történik, amikor egy vállalkozás törvénytelen számlákat
gyárt vagy törvénytelen módon növeli a számlák összegét a vállalkozás működését
érintő esetekben (gazdasági tartalom nélküli számlázás). Ez lehetővé teszi az elkövető
számára, hogy valójában nem létező kiadások után jogtalan követeléseket állítson az
adóhatóság elé.
Bár elméletileg az adóhatóság ellenőrizheti az egyes számlák érvényességét, összehasonlítva a számlát a tranzakciós partnereknél lévő számlamásolattal (keresztellenőrzés), klasszikus módszerekkel, a jelentés ezt a módszert idő- és pénzigényesnek ítéli.5
Ilyen körülmények között az OECD-jelentésben meghatározott ellenintézkedések:6
a) Az elektronikus számlák követelményeinek szabványosítása.
b) Digitális átvételi aláírás.
c) Az elektronikus számlázás összekapcsolása az forgalom rögzítését végző eszközzel a valós idejű lejelentés érdekében.
d) Számlainformáció biztosítása az adóhatóság számára.
e) A hamis számlázás kérdésének megoldását az elektronikus számlázás jelentheti.
Az utóbbi pontban megfogalmazott ellenintézkedés magyarázatot igényel:
– Általában véve az adófizetőknek nyilvántartást kell vezetniük az ügyfelekkel bonyolított ügyleteikről és számlát kell kiállítaniuk az ügyfélnek, akár elektronikus,
akár papír formában.
– Az elektronikus számla elektronikus formában dokumentálja a tranzakciót. Az
elektronikus számlázási rendszernek további funkciókkal kell rendelkeznie az adatok integritásának és a kiállító személyazonosságának megőrzésére. Ezt digitális
aláírás felhasználásával is végezhetjük, annak érdekében, hogy biztosítsuk a számla
hitelességét, és hogy megelőzzük a létrehozás után eszközölt módosításokat.

5
6
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OECD jelentés, 18.
OECD jelentés, 19.

– Az elektronikus számlázás akkor lesz a leghatékonyabb, ha a számlákat rögzíteni
kell, vagy más módon kell az adóhatóság felé továbbítani.
– A leírható kiadások összege túlértékelésének észlelése a vevő és az eladó adatainak
automatikus egyeztetésével valósítható meg.
– Ha ez rendszeres vagy valós idejű adatátvitel útján történik, az adóhatóság jelentősen javítja az adófizetők tevékenységének láthatóságát, és hatékonyan végezhet
ellenőrzéseket, elemzéseket és adó-visszatérítést.
Más megközelítésben, az elektronikus számlázás előnye is lehet, hogy a papír alapú
számlákat virtuálisra cseréli, így nem kell számlát nyomtatni, küldeni és tárolni.
Felismerve a jelentős költségmegtakarítás lehetőségét, az Európai Unió szabványosított
elektronikus számlázást (Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/55/EU
irányelve az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról) vezetett be a
közbeszerzésekben való felhasználásra. Ez az irányelv azonban még nem került átültetésre
a román jogrendszerben, bár erre a határidő 2018. november 27. volt.

4. Online és csak készpénzben7
Az online/megosztás alapú gazdaság viszonylag új kérdéskör. A monetáris gazdaság és
az online kereskedelem, bár önmagában nem tekinthető az adókijátszás vagy adócsalás
külön formájának, olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyíthetik az adózási bűncselekmények elkövetését: helyettesíthetők és nehezen nyomon követhetők.
Ez megkönnyíti a hamisítást, mivel nem feltétlenül van rögzített adat, mint például
a hitel- és bankkártyás fizetések és az elektronikus pénzátutalások használata esetén.
A fent leírt megoldások – amelyek adatrögzítési technológiát alkalmaznak és elektronikus számlázást igényelnek – együtt fognak működni annak érdekében, hogy csökkentsük a készpénzes kereskedelem által generált kockázatokat.
Számos adóhatóság már megkezdte az adócsalás jelentette kockázatok vizsgálatát.
Ez magában foglalja a közösségi piacokon online tevékenységet folytató vállalkozókat, például a lakóhelyiségek magánbérletét az olyan platformokon keresztül, mint az
Airbnb, az online platformon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, mint például az Uber
és az online platformokon keresztül történő profi értékesítést, mint például az eBay.
A Price Waterhouse Coopers becslése szerint a megosztásalapú gazdaság világszerte 15 milliárd dollár bevételt eredményez, ami 2025-re 335 milliárd dollárra emelkedhet.8 A gazdaság megosztása egy kihívás, ami akár megkönnyítheti az adócsalást és az
adómegkerülést azáltal, hogy nehezebb azonosítani a gazdasági tevékenység létezését.
Ez különösen igaz, ha a személy nem regisztrált vállalkozásként tevékenykedik, vagy
külföldi joghatósággal rendelkezik.
Azonban ezeknek a platformoknak az online jellege lehetőséget nyújt az új technológiák alkalmazására is.

7
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OECD jelentés, 22–23.
OECD jelentés, 23.
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Az OECD-jelentés fontos fejezete a technológiai eszközök bevezetését vizsgálja:9
– Az adóhatóság egyértelműen meghatározta céljait. Ehhez fontos, hogy valamennyi
érdekelt fél hozzájáruljon.
– Az adófizetők bevonása és konzultálása.
– Együttműködés a korai stádiumú megoldások magánszektorbeli szolgáltatóival.
– Az adóhatóságok kísérleti megközelítést alkalmaztak. Ezen megközelítés alapján
bevezetheti a megoldást egy kezdeti vizsgálati időszakra, mint például egy adott
régióban vagy üzleti szektorban, amely nagy adócsalási kockázatot jelent. Ugyanakkor önkéntes megoldásként történő bevezetésen keresztül is működhet, mely
esetben a kísérleti projektben részt vevő vállalkozások valamilyen ösztönző ellenszolgáltatásban részesülnek.
– Fontos a technológiai megoldások eredményeinek népszerűsítése a közbevételek
behajtásában, mivel ez növeli az adófizetők morálját, erős elrettentő hatással rendelkezik, és támogatja a technológiai eszközök használatának további bővítését az
adócsalás megelőzésének és felderítésének érdekében.
– Szintén fontos erőfeszítéseket tenni az alkalmazás területén is a technológiai megoldások hatékony használatának biztosítása érdekében.
– Mindez, természetesen a vétség elkövetőinek megbüntetése mellett, elrettentő hatással van a vállalkozásokra, ami a szükséges technológiai megoldások használatának elkerülését vagy hibás használatát illeti.
– A pénzbüntetéseken kívül a szankciók egyéb példái közé tartozik az üzleti engedély
felfüggesztése, az adóhatóság által hosszabb ideig tartó felügyelet bevezetése, valamint a nem megfelelő adófizetők nyilvános megnevezése és felkeresése.
– A technológiai eszközök nem jelentenek határozott megoldást az adócsalás és az
adókijátszás problémájára, de ha ezeket hatékonyan használják, a nagy kockázatú
területeken jelentős előrelépés történhet.
– Ezeket a megoldásokat minden esetben az adóhatóságok által alkalmazott egyéb
eszközöknek kell kiegészíteniük, ideértve a jogalkotási intézkedéseket, a hatékony
végrehajtást, az adófizetők konzultációját és a nemzetközi együttműködést.
Véleményünk szerint nincsenek abszolút és egységes megoldások. Az elkövetés
módjai fejlődnek, így az adózási bűncselekmények elleni küzdelem módszereinek is
fejlődniük kell. A fent felsorolt ellenintézkedések végrehajtása szempontjából fontos
kérdés az adófizetőket és a hatóságokat érintő költségek. Az adófizetőknek pénztárgépeket kell beszerezniük és regisztrálniuk, ERP-rendszereket kell telepíteniük, amelyek
akár tízezer eurós költségeket is eredményezhetnek. A hatóságoknak fejlett szoftvert
kell vásárolniuk, tárhelykapacitást kell biztosítaniuk, vizsgálati eszközöket kell megvásárolniuk, amelyek több százezer euróra növelhetik a költségeiket.
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5. Vajon a mesterséges intelligencia (AI) megváltoztatja-e
az adózást?
A fejlett szoftverek és a mesterséges intelligencia (a továbbiakban: AI) megváltoztatja
az adózást és vele együtt az adócsalást is. A mesterséges intelligencia most csak az első
lépéseket teszi meg az adózás aprólékos és összetett világában.10
Melyek az emberi munka hátrányai? Ezek a következőképpen strukturálhatók:11
– Bizonytalanság. Az azonos adatokat használó két ember eltérő következtetéseket
vonhat le.
– A lassúság. Egy ember egyszerre csak egy határozatot képes elbírálni, gyakran csak
akkor, ha az kötelező feladat.
– A pontatlanság. Számos tényező befolyásolja a pozitív viselkedést, amelyet az emberek elsajátítanak, mint például az érzelmek, a betegség és a fáradtság.
Eközben a fejlett szoftveres algoritmusok és mesterséges intelligencia átlátható és
részletes, funkciói érthetőek; nagyobb sebességgel, következetes eredményeket produkálnak, nem alszanak el (jó, előfordulhat, hogy néha összeomlanak), és nincsenek
rossz napjaik.12
Sok AI-megközelítés elfogadott napjainkban, nevükben a mély (deep) szó hozzáadott értéket képvisel: a Deep Learning, Deep Search, Deep Query, Deep Reinforcement.
Mivel ez a tendencia felgyorsulni látszik, a mesterséges intelligencia fokozatosan
egyre fontosabb részévé válik az adóhatóság haladó és sikeres munkájának. De vajon
a mesterséges intelligencia (AI), az informatikai rendszerek (a továbbiakban: IS) képesek lesznek-e mindenkor a törvényt támogatni?
Mi van, ha kiváltjuk a könyvelőket és revizorokat, mivel már létezik modell az
ügyvédek helyettesítésére?
Ha az algoritmusok világosak, a fejlett szoftvert megalkottuk és alkalmazzuk, és
ha a mesterséges intelligencia képes lehetne önálló döntéseket hozni, bizonyos szintű
tevékenységek esetén alternatívaként működhetnének majd:
– Először elsődleges könyvelés.
– Másodszor pénzügyi kimutatások és jelentések.
– Az előrejelzés, az osztályozás és a szektor szerinti strukturálás sokkal hatékonyabb,
még akkor is, ha egy fejlett szoftver végzi.
Ezen túlmenően, bizonyos helyzetekben, ezek a rendszerek (AI/IS) a fiskális bűncselekmények aktív szereplőinek minősülhetnek.13 A választ nem lehet néhány végső
következtetésben megadni, hiszen jelenleg hazánkban kiterjedt vita folyik a témában.
Összefoglalva, a mesterséges intelligencia (AI) és az egyéb speciális szoftverek
szerepe az adózás területén növekszik, a digitális technológia szerepének folyamatos
növekedésével a mindennapi életben. Ezért szükség van egy kiegyensúlyozott és hatékony válasz felállítására a törvény elméleti és a gyakorlati síkjain egyaránt.
Vuković 2018.
Milner–Berg 2017.
12
Milner–Berg 2017.
13
Hotca 2018; Stănilă 2018; Sandru 2019; Miheş 2018.
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PÉNZMOSÁS A KIBERTÉRBEN
dr. Dornfeld László *

1. Bevezetés
Az Európai Uniót (a továbbiakban: EU), illetve polgárait veszélyeztető kihívások között jelentős új kihívásként jelent meg évekkel ezelőtt a kiberbűnözés, amely az elmúlt
évek digitális forradalmának következtében globális fenyegetéssé vált. Amíg a számítógépek és az internet kezdeti időszakában a hackerek és más bűnelkövetők elsősorban
kíváncsi szakemberek és titkosszolgálati dolgozók voltak, addig mára szinte bárkiből
lehet áldozat vagy elkövető. David S. Wall a kiberbűncselekmények három generációját különbözteti meg:1
a) régi bűncselekmények számítógéppel történő elkövetése,
b) hálózat (elsősorban az internet) felhasználásával elkövetett bűncselekmények, és
c) valódi kiberbűncselekmények.
A kibertérben elkövetett bűncselekményeknek tehát csak egy kis része tekinthető
valóban újnak. Az új technológiák illegális célú felhasználása logikusan következik
abból is, hogy globális gazdaság egyre növekvő mértékben függ az információs hálózatoktól.2 Ezen strukturális tényező mellett fontos szerepe van ebben még a hozzájáruló tényezőknek is, amelyek az információtechnológiai (a továbbiakban: ICT) eszközöket ideálissá teszik bűncselekmények elkövetésére.3 Ilyen például a felhasználók
látszólagos anonimitása, a fizikai határok hiánya, könnyű hozzáférhetőség és a gyors
tranzakciók,4 valamint az infrastruktúra igen jelentős széttagoltsága, amelyek a digitális gazdaság igen összetett ökoszisztémáját alkotják.
Míg régen jelentős informatikai ismeretek kellettek a bűncselekmények digitális
környezetben történő elkövetéséhez, mára ez már egyáltalán nem követelmény. Az
egyszerű elkövetők mellett ezért a szervezett bűnözés is egyre jobban képviselteti magát itt.5 Az amerikai Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (Center for
Strategic and International Studies) 2014-es jelentésében világszinten évi 375–575

PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar; Kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet.
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milliárd dollár közé becsülte a kiberbűnözés által okozott károkat.6 Az Európai Unió
kiberbiztonsági stratégiája7 szerint a digitális egységes piac létrehozása évi mintegy
500 milliárd eurós GDP-növekedést eredményezne. Hogy az ehhez szükséges bizalom
és biztonság létrejöjjön, az Európai Unió az Európa 2020 stratégia részeként nagy
figyelmet fordít az internet szabályozására.8
Tanulmányomban az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő kiberbűncselekményeket, azon belül is a pénzmosást vizsgálom. Ennek részeként bemutatom a digitális
környezet bűnelkövetésre való hatásait, a különböző kiberpénzmosási módszereket,
végül pedig az Európai Unió válaszát ezekre a kihívásokra.

2. A kibertér növekvő szerepe a pénzmosásban
A pénzmosás már hosszú évtizedek óta ismert jelenség, ám napjainkban egyre nagyobb mértéket ölt, köszönhetően a globalizáció hatásainak. Ez ugyanis egyre kön�nyedebbé teszi a határokon átnyúló pénzmozgásokat, amelyek mértéke is jelentősen
megemelkedett az elmúlt időkben.9 A pénzmosás mindig egy alapbűncselekményhez
kapcsolódik, és célja az abból származó vagyon eredetének leplezése, hogy az legitim
forrásból származónak tűnjön.10 A látencia ezért kétszeresen is jelen van: az alapbűncselekmény és a pénzmosás kapcsán is beszélhetünk róla. A modern technológiák pedig segítenek még jobban elkülöníteni a pénzt a forrásától, ezzel tovább nehezítve a
hatóságok dolgát.11
A kiberpénzmosás besorolását illetően három különböző álláspont létezik. Az egyik
elsősorban a kiberbűncselekmények egyik leágazásának tekinti azt, és a technikai tényezőre helyezi a fő hangsúlyt. A második a pénzmosás egyik új technikájaként tekint
rá. A harmadik vélemény szerint egy teljesen új jelenségről van szó, amely ötvözi
magában a kiberbűnözés és a pénzmosás bizonyos elemeit.12
Működését tekintve gyakran kapcsolják a kiberbűnözéshez és az online szervezett
bűnözéshez. Valóban fontos szempont a szervezett bűnözői körök online érintettsége,
amelynek működésében alapvető fontosságú a pénzmosás. Ugyanakkor a kiberpénzmosás jócskán túlmutat ezen, hiszen az internet az online és offline bűncselekményekből származó vagyon tisztára mosásában is szerepet játszik. Több tényező is kedvez
a kibertérben történő pénzmosásnak, elsőként a globális információhálózatok struktúrája és működése, amelyre már korábban is utaltam. Másodszor, a nem személyes
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utalások esetén elrejthető a valódi személyazonosság, és különböző számlák felhasználásával olyan hatás kelthető, mintha több különböző személy között zajlanának a
pénzmozgások. Harmadszor, míg a hagyományos pénzügyi rendszert ma már komolyan szabályozzák és fontos pénzmosás elleni mechanizmusok léteznek, addig ezek az
online bankok és fizetési szolgáltatások esetén szinte teljes egészében hiányoznak.13
A pénzmosásnak három fázisa különíthető el: az elhelyezés, a bújtatás (rétegzés) és
az integrálás, amelyek mindegyikére léteznek figyelő mechanizmusok a tradicionális
bankrendszerben. Ezen fázisok mindegyike elvégezhető ICT-k segítségével, és nem
feltétlenül van jelen az összes a kiberpénzmosás esetén, például nincs szükség elhelyezésre, mert az adott összeg már megtalálható online, vagy kihagyható a bújtatás,
mert az összeg digitális valutákban van. A pénz kisebb összegekre való szétbontása,
majd ismételt egyesítése is igen könnyűvé vált, ami igen fontos eszköz az elkövetők
kezében.14

3. Módszerek
A kiberpénzmosás alapját az elektronikus pénz jelenti, amelynek fő tulajdonsága, hogy
nem rendelkezik fizikai megjelenéssel, csak a számítógép memóriájában jelen lévő
adatként létezik.15 Ilyen formán jóval könnyebb azt manipulálni, mint a készpénzt, és
az eredetét leplezni. Tradicionális az elhelyezés fázisa, ezért a legkockázatosabb az
elkövetőnek, ám míg a nagy mennyiségű ismeretlen eredetű készpénz hirtelen feltűnése gyanút kelthet, az elektronikus pénznél nem fenyeget ilyen veszély.16 Az illegális
készpénz könnyedén elektronikus pénzre váltható az e-fizetési rendszerek segítségével, amelyek minden kiberpénzmosási módszer alapját jelentik.17 Ezek lehetnek kártya- és szoftveralapúak is. A Világbank jelentése négy különböző modellt különböztet
meg: kereskedő által, bank által, nem bank által kibocsátott, illetve peer-to-peer (p2p,
személyek közötti közvetlen utalás, közvetítő nélkül).
Tropina a következő eszközöket gyűjtötte össze, amelyek önmagukban, illetve
kombinálva is alkalmazhatók a kiberpénzmosás céljaira:18
a) hagyományos pénz felhasználása e-fizetéssel (online banki ügyletek),
b) digitális pénzek használata,
c) virtuális javak kereskedelme hagyományos vagy digitális pénz felhasználásával,
d) legális és illegális valós javak kereskedelme,
e) online szolgáltatások igénybevétele.
Az alábbiakban ezek megjelenési formáiból a legtipikusabbakat mutatom be részletesebben.
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3.1. Online banki és fizetési ügyletek
Az online banki ügyintézés lehetővé teszi, hogy az ügyfelek úgy végezzenek el bizonyos tranzakciókat, hogy közben személyesen nincsenek jelen valamelyik fiókban. Ez
előnyös az ügyfelek számára, akik időt, és a bankok számára, akik pénzt takarítanak
meg. Éppen ezért napjainkra a világ bankjainak döntő többsége internetes alapúvá
vált. Azonban ez azt is eredményezte, hogy ez mára a legismertebb és leggyakoribb
módja lett a digitális pénzmosásnak.19
Számos szempontból előnyös a bűnözők számára az online bankok rendszerét saját
céljaikra használni. Ilyen tényező például, hogy sok helyen könnyedén, a személyazonosság megerősítése nélkül is lehet számlát nyitni, illetve, hogy a bújtatás fázisa
egyszerűen elvégezhető a segítségével, például úgy, hogy több számlára helyezik el
az adott összeg részleteit. Mindemellett felmerülnek joghatósági kérdések is, hiszen
az online szolgáltatásokat bármely országból igénybe lehet venni, illetve a személyiséglopások miatt az is elképzelhető, hogy egy mit sem sejtő áldozat nevében nyitnak
számlákat az elkövetők.20
Mivel a kiberbűnözés egyik fő célpontja az online banki ügyfelek, az elkövetők
mindenképp kénytelenek szabályozott pénzügyi közvetítőket igénybe venni az így
szerzett vagyon tisztára mosásához. Gyakori megoldásként jelentkezik, hogy a pénzt
kis részletekben, a bejelentési értékhatár alatt maradva utalják el a megfelelő számlákra. A nemzetközi átutalások esetén pedig könnyedén lehet olyan tranzakcióláncot
létrehozni, amely szinte visszakövethetetlen.21 Az elkövetők igénybe vehetik pénzfutárok (money mules, „pénzhordó öszvérek”) segítségét is, akiknek két típusa létezik:
a tudatos és a nem tudatos. A tudatos pénzfutárok jellemzően pénzügyileg megszorult
emberek, akiket azzal keresnek meg, hogy a számlájukra utalnak pénzt, amit aztán
továbbítaniuk kell egy másik számlára, és ezért jutalékban részesülnek. A nem tudatos
pénzfutárok általában csalás áldozatai, idősebb vagy magányos személyek, akikkel
közeli kapcsolatba kerül az elkövető, és kihasználja őket. Mindkét esetben egyre gyakoribb a közösségi média használata.22 Ennek terjedését mutatja, hogy az Europol által
támogatott közös tagállami akció során mintegy 800 money mule-t azonosítottak a
hatóságok, akik közül mintegy 300 ellen eljárás is indult.23
A főleg a fejlődő országokban népszerű mobil banki szolgáltatások is gyarapíthatják a kiberpénzmosási eszköztárat. Ekkor az ügyfél mobiltelefonos alkalmazás segítségével fizet, a regisztrálás nélkül használható SIM-kártyák pedig nagy anonimitást
képesek biztosítani. A telekommunikációs cégekre ráadásul nem vonatkoznak a pénzmosással kapcsolatos szabályok. Ugyanígy nem esnek a szabályozás alá a nem banki
e-fizetési szolgáltók (mint például a PayPal), amelyek gyors és olcsó módját jelentik a
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pénz mozgatásának. Bizonyos szolgáltatások a felhasználók közötti, p2p pénzmozgást
is lehetővé teszik, amik így láthatatlanok maradnak a hatóságok számára.24

3.2. Digitális pénzek
A kis összegű fizetések lebonyolítására alkalmas digitális pénzek egyre nagyobb érdeklődés középpontjába kerülnek. Ezek olyan pénzek, amelyek csak online léteznek,
és nem áll mögöttük semmilyen kibocsátó szervezet. A felhasználók egymás között
használhatják, illetve valós pénzre is átválthatják. Jellemzően komoly anonimitást biztosítanak a használóknak, bárhol és bármikor elérhetők, és gyorsan átutalhatók, így
érthető, hogy a bűnözők is egyre szívesebben használják ezeket.25
Az egyik legismertebb formája a Bitcoin névre hallgató kriptovaluta, amely a
blockchain technológiát használja a tranzakciók rögzítésére, és az egyes Bitcoinok
tulajdonosa nem ismert, csak a tranzakciós lánc, aminek a végén a mostani tulajdonos
áll.26 Maga a Bitcoin egy generált adat, amely matematikai algoritmussal keletkezik,
a többi felhasználó tranzakcióinak feldolgozása és jóváhagyása révén (ezt nevezik bányászásnak). A Bitcoin azonban nem tekinthető általános értelemben vett elektronikus
pénznek, hiszen nincs kibocsátója, semmilyen szervezet nem gyakorol felügyeletet
felette, és nem áll mögötte semmilyen vagyoni fedezet.27
A Bitcoint legális és illegális javakkal való kereskedésre egyaránt használják.
A Deep Web egyik hírhedt illegális kereskedőpiaca, a Silk Road elsődleges fizetőeszköze volt, ahol például kábítószert, gyermekpornográfiát vagy bűnözői szolgáltatásokat (Crime-as-Service) lehetett vásárolni vele.28 A Bitcoinhoz hasonló digitális pénzek
szabályozására tett kísérletek azonban rendre akadályokba ütköznek, elsősorban abba,
hogy a rendszer teljesen decentralizált, és nincs olyan központi szerv, amelynél ki
lehet kényszeríteni a jogszabályoknak való megfelelést, és nincs semmilyen egységes
platform sem, ahol a felhasználók mindegyike ellenőrizhető lenne.29

3.3. Online kaszinók
A szerencsejáték és a kaszinók már évtizedek óta eszközei a pénzmosásnak, ahol a
megfelelően elhelyezett tétekkel pénzügyi veszteség nélkül mosható tisztára a pénz.30
Igénybevételük értelme röviden úgy foglalható össze, hogy az illegális forrásból származó pénzből vásárolt zsetonokkal szerzett összeget a kaszinó a saját számlájáról fizeti ki, így máris legálissá téve azt.31
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Az online kaszinók jóval egyszerűbben hozzáférhetők, hiszen a játékhoz nem kell
fizikailag jelen lenni, csak az internet segítségével kapcsolódni annak webes felületéhez. Ezek a szerencsejátékok lehetnek illegálisak és legálisak is, ugyanakkor az utóbbi
se garancia a törvényes működésre.32 Ennek oka, hogy igen gyakran nagyon enyhe
jogi környezettel rendelkező országokban, például Lichtensteinben, Délkelet-Ázsiában vagy a karibi szigetvilág országaiban vannak bejegyezve.33
Nyolc fontos tényező van, amely a kiberpénzmosás eszközévé teszi az online kaszinókat:
– virtuális termékek,
– virtuális pénzmozgás,
– a pénzmozgás nemzetközi jellege,
– a befizetések feldolgozásának összetettsége,
– a résztvevők magas száma,
– jogi bizonytalanság,
– magas kifizetések,
– adómentes nyereség.34
A virtuális pénzek és titkosítási technológiák használata a névtelenség új szintjét
biztosítják a felhasználóknak. Azon Bitcoint elfogadó kaszinókban, amelyeket titkosított kommunikációval, például TOR felhasználásával lehet elérni, szinte visszakövethetetlenné válik a pénzmozgás.35

3.4. Videojátékok
A különféle stílusú és tematikájú videojátékok sokak számára jelentenek szórakozást
és kikapcsolódást az interneten. Ezek lehetnek mobiltelefonról, számítógépről, illetve
más multimédiás eszközről játszhatók is, és mind sajátos gazdasággal rendelkeznek,
amelyet a felhasználók igényei alakítanak ki az adott játék fizetőeszközének használatával. Különösen népszerűek a masszív többjátékos online szerepjátékok (MMORPG),
például a World of Warcraft, illetve a battle royale típusú játékok, mint a Fortnite,
amelyekben a játékosok a játék során megszerzett vagy vásárolt fizetőeszközzel vásárolhatnak különféle kozmetikai vagy a játékban előnyt nyújtó digitális javakat. Napjainkra a videojátékipar mérete meghaladta a film- és zeneipar együttesének méretét is,36
így ezek a játékok több millió játékossal hatalmas pénzforgalmat bonyolítanak.
Ennek a játékon belüli pénzmozgásnak a követhetetlenségét használják ki pénzmosás céljából. Az elkövetők több különböző felhasználói fiókot hoznak létre a játékon
belül, amelyeken keresztül aztán a játék fizetőeszközét utalják, és a végén valamelyik
fiókról valós vagy digitális pénzre (például Bitcoinra) váltják, így semmilyen nyoma
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nem marad a ténykedésüknek.37 Fontos megjegyezni, hogy ezen játékok nem mindegyikében vásárolható valós pénzért játékbeli, így az előnyökre vágyó felhasználók
számára egyfajta feketepiaca alakult ki ennek (remek példa erre a World of Warcraft
régi verziója). Ekkor még kevésbé követhető vissza a pénzmozgás a későbbiekben.
Az egyik példa a napjainkban népszerű Fortnite játék kapcsán: az elkövetők lopott
bankkártyaadatokkal vásárolnak a játék hivatalos fizetőeszközéből, majd azt nyomott
áron tovább értékesítik a játékosoknak, akik például Bitcoinban fizethetnek érte.38
Szintén a videojátékokhoz kapcsolódó csalási módszer az azok aktiválásához használt
kódok (amellyel biztosítani lehet, hogy csak az használhatja őket, aki fizetett értük)
tovább értékesítése az internetes szürke piacokon, például a G2A nevű platformon, az
eredeti árnál jóval kedvezőbben. Ebben az esetben, mivel a kódot lopott bankkártyával
fizetik ki, és a tranzakciót ezért a bank utóbb visszavonja, a kárt a videojáték forgalmazója kénytelen realizálni.

3.5. E-kereskedelem
A különféle termékek és szolgáltatások elektronikus kereskedelme napjaink egyik
leggyorsabban fejlődő gazdasági tevékenysége, amelyben mind több felhasználó vesz
részt. Az olyan hatalmas oldalak, mint az Ebay, az Amazon vagy az Alibaba napi több
millió felhasználó számára biztosítanak lehetőséget a vásárlásra, a termékeket árusító cégekkel vagy egymással való üzletelésre. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az
elkövetők a pénzmosás elhelyezés és rétegezés fázisa során felhasználják ennek lehetőségeit. A különféle termékek megvásárlása, majd eladása jó lehetőséget kínál arra,
hogy a bűncselekményből származó vagyon az adásvételből származó jogszerű pénzösszegként tűnjön fel a végén. Ennek továbbgondolt változata az, hogy az elkövetők
üzemeltetnek egy hamis, valós kereskedelmi tevékenységet nem végző webshopot, és
azon keresztül fiktív üzleteket bonyolítanak.39
A felhasználók egymás közötti kereskedelme (C2C) igen nehezen ellenőrizhető,
így könnyedén manipulálható a pénzmosás céljaira. Ugyanakkor ez meglehetősen kis
mennyiségű pénz legalizálását teszi csupán lehetővé, ez pedig egy áttörhetetlen korlátja a módszer alkalmazásának.40 Ilyen módszer lehet például különböző online szolgáltatások igénybevétele, pl. Uberen olyan utakat foglalni, amelyek sosem történnek
meg vagy Airbnb-n hasonló módon szállásokat foglalni. Ezekben az esetekben a szolgáltatást nyújtó és igénybe vevő is egyszerű felhasználó, akik nem kötelesek számlát
kiállítani, így a foglalások hamis volta nem derül ki.
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4. Válaszok az új kihívásra
Az pénzmosás elleni fellépés eszköztára hosszú évtizedek alatt alakult ki, például a
figyelő mechanizmusok kialakítása és finomhangolása révén. Ezek a módszerek mind
a pénzügyi intézmények együttműködésén alapulnak. Ezért is jelent komoly kihívást a
kibertérben történő pénzmosás, mert a sok különféle új pénzügyi szolgáltatásnál nincs
szükség a hagyományos közvetítők igénybevételére ahhoz, hogy leplezni tudják a
pénz eredetét. A különféle szolgáltatók igen különböző szabályozások alá esnek, de az
is előfordul, hogy semmilyen alá. Tropina szerint három lehetséges út áll a jogalkotó
előtt: a tiltás, a szabályozás és a szabályozatlanul hagyás.41 A tiltás, mint megoldás, a
legtöbbször nem vezet eredményre, hiszen technológiai megoldások (pl. a blockchain
vagy p2p információküldés) tiltása nem indokolható, ahogy például a készpénzt sem
tiltják be a készpénzzel elkövetett csalások miatt. A konkrét szolgáltatás betiltása pedig csak azt eredményezi, hogy a tevékenység egy konkurens vállalatnál folytatódik
tovább. A jogalkotó által kedvelt egyik eszköz az adott tartalomhoz való hozzáférés
meggátolása (ún. tartalomblokkolás) az internetszolgáltatók segítségével, ám ez egy
meglehetősen hatástalan és könnyedén kijátszható megoldás.42
A kibertérből érkező új kihívások létező szabályok alá vonása már régóta fontos
törekvés nemcsak tagállami, de uniós szinten is.43 Ennek egyik példája az EU negyedik pénzmosás elleni irányelve,44 amely 2017. június 26. óta hatályos. Ez például kiterjesztette az ügyfélátvilágítás kötelezettségét a szerencsejáték-szervezőkre. Először
kerültek bevonásra az irányelv hatálya alá az elektronikus és virtuális pénzek. Hasonlóan fontos az ötödik pénzmosás elleni irányelv,45 amely 2018. július 9-én lépett
hatályba.46 Ebben például szabályozás alá vonják a virtuális pénzt kezelő platformokat
és pénztárca-szolgáltatásokat, valamint véget vet a bankszámlák anonimitásának és
uniós szintű központi hozzáférési mechanizmust alakítanak ki a pénzmosás elleni különleges egységek számára. Az irányelv egyúttal csökkenti az előre fizetett kártyák és
az e-pénz használatához szükséges azonosítási kötelezettség küszöbértékét, vagyis a
150, valamint 50 euró mértéket meghaladó fizetés a használó személyazonosságának
meghatározása után hajtható csak végre.
A büntetőjogi szabályok módosítása mellett az EU törekszik arra is, hogy a bűncselekmények felderítéséhez szükséges uniós szintű eszközöket és szabályozást is
megteremtse. Ilyen volt például az európai nyomozási határozat bevezetése, amely
azonban főleg hagyományos bizonyítékok más tagállamban történő beszerzésére kínál
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lehetőséget. Az elektronikus bizonyítékok vonatkozásában irányelv-47 és rendelettervezet48 született 2018-ban, amelyre azért volt szükség, mert ezen bizonyítékok nagyon
sérülékenyek, könnyen megsemmisülnek vagy manipulálhatók, így minél gyorsabb
beszerzésükre van szükség az eljárás lefolytatásához. A rendelet elfogadása esetén
bevezetné a kötelező közlésre kötelező európai határozatot és a megőrzésre kötelező európai határozatot, amelyek a más tagállamban található elektronikus bizonyíték
beszerzését, illetve megőrzését kívánják egyszerűsíteni és formalizálni. Az irányelv
ezzel szemben azt kívánja biztosítani, hogy a szolgáltatókra azonos szabályok vonatkozzanak, ha szolgáltatást nyújtanak az EU-ban, függetlenül attól, hogy a székhely hol
található. Számos nagy ICT cég próbálta magát korábban a szabályozás alól kivonni
azzal, hogy a székhelyük az Egyesült Államokban és nem Európában található. Egyúttal kikerülhető lesz a harmadik országokkal zajló lassú és nehézkes kölcsönös bűnügyi
jogsegély, amely helyett a hatóságok közvetlenül a szolgáltatókat kereshetik meg a
büntetőeljárás szempontjából fontos bizonyítékok beszerzése érdekében.
Az EU által adott válaszok közül fontos még kiemelni az adatmegőrzésről szóló
2006/24/EK irányelvet,49 amely előírta a hírközlési szolgáltatásnyújtók számára, hogy
mely adatokat kötelesek megőrizni. Deklarált cél volt, hogy ezen súlyos bűncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából elérhetők legyenek. Az ötödik cikk
alapján a kötelezettség a kommunikációs jellemzőkkel kapcsolatos, valamint az előfizetői adatokra vonatkozik, míg a tartalmi adatokra nem. Azt az időtartamot, amíg az
adatok megőrzésére kötelezhető a szolgáltató, a közléstől számított 6–24 hónapos időszakban határozta meg, valamint előírta, hogy kérelemre az adatokat az illetékes hatóságok számára haladéktalanul továbbítani kell. Az irányelv elfogadása nem volt mentes a vitáktól, és két előzetes döntéshozatal iránti kérelem is érkezett az Európai Unió
Bírósága elé, a Digital Rights Ireland és Seitlinger beadványával kapcsolatban, amiket
egyesítve tárgyaltak (Európai Unió Bírósága – Bíróság: C293/12. Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources és társai
és Kärntner Landesregierung és társai ítélet, ECLI:EU:C:2014:238). 2014. április 8-i
ítéletében a nagytanács érvénytelennek mondta ki az irányelvet, mivel az megsértette
az Európai Unió alapjogi chartájának 7. (magánélethez való jog) és 8. (személyes adatok védelméhez való jog) cikkét, és az arányosság követelményét.50
Az egységes EU-s szabályozás hiánya még mindig komoly akadályt jelent a kiberbűnözés elleni hatékony fellépésben. Véleményem szerint a jövőben szükséges egy
új, az Európai Unió Bírósága megállapításainak, és különösen az arányosság elvének megfelelő szabályozás kidolgozása, mivel ennek hiánya fájó gyenge pontja az új
elektronikus bizonyítékról szóló tervezeteknek. Ebben különös tekintettel kell lenni a
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megfelelő garanciák beépítésére, illetve pontosan meghatározni, hogy mely hatóságok
férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz, és milyen esetekben.

5. Összefoglalás
A fentiekből jól látható, hogy milyen jelentős mértékben változtatta meg a digitális
forradalom mindennapi szokásainkat, életvitelünket, és mindez hogyan könnyítette
meg a bűnözők dolgát is. Bár az internet sok nehézséget okoz, és gyakran emlegetik
annak „sötét oldalát”, csatlakozom Tropina azon véleményéhez, hogy mindez nem
eshet jobban latba, mint az a tény, hogy a hálózat milyen előnyeit élvezzük a mindennapok során.51 Ezt a megközelítést hangsúlyozza hivatalos kommunikációjában az
Európai Unió is, amely a gazdasági fejlődés egyik fontos eszközeként tekint a digitális
egységes piac megteremtésére.
Ehhez azonban bizalomra van szükség a felhasználók részéről, amit pedig csak a
veszélyek mérséklése hozhat el. A kiberpénzmosás az interneten zajló és azon kívüli bűnözésből származó vagyon tisztára mosásának egy fontos eszköze, mondhatni
az online kriminalitás motorja, amely nélkül az elkövetők nem tudnák felhasználni a
megszerzett pénzt. Ezért különösen fontos az effektív fellépés a jelenség ellen, amelyet
láthatóan az Európai Unió és számos tagállam is felismert az elmúlt években.
Az új szabályozás és módszerek kialakítása a legfontosabb lépés efelé, hiszen a
régi, fizikai világra szabott megoldások nem kellőképpen flexibilisek ehhez. El kell
kerülni a kibertér túlszabályozását, és az olyan egyszerűnek tűnő, ám a problémát meg
nem oldó eszközök, mint például a tartalomblokkolás túlzott használatát. Ezen a téren
az EU számos lépést tett a jó irányba az előző fejezetben már részletezett másodlagos
jogforrások megalkotásával. Komoly probléma azonban továbbra is az adatmegőrzés
szabályozásának hiánya, amelyet valamilyen módon meg kell oldani a jövőben a hatékonyság növelése érdekében.
A szabályozás mellett a gyakorlati képességek erősítésére, tréningekre és gyakorlatokra, valamint az együttműködés mértékének a növelése is fontos, például az Europol
vagy az Európai Ügyészség segítségével. A kiberbűnözés, és így a kiberpénzmosás
is globális, a tagállamokon túlmutató jelenségek, és csak az egységes fellépés hozhat
eredményt az ellenük folyó küzdelemben.
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Kriminológia
A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK
JOGGYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI
MAGYARORSZÁGON
Prof. Dr. Kerezsi Klára* – Kó József ** – Dr. Farkas Krisztina***

1. Bevezetés
Az Országos Kriminológiai Intézet 2017–2018. évben dokumentumelemzésen alapuló, korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos kutatást folytatott. A vizsgálati minta
a 2016. évben jogerősen (bírósági ítélettel vagy megszüntető határozattal) lezárult korrupciós cselekményeket fedte le. A kutatás első fázisában teljes mintás adatlapos felmérésre került sor, amelynek eredményei a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos hazai joggyakorlat általános jellemzőit és tapasztalatait mutatják be. A gyakorlat
feltárását a büntetőeljárások során keletkezett bűnügyi akták feldolgozása segítette, és
amelynek során a hatóságok között keletkezett belső iratok és a jogerős határozatok
vizsgálatát is megejtettük. A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy empirikus
vizsgálat adataival igazolható-e, hogy hazánkban a korrupciós bűncselekmények sértik, s ha igen, mennyiben, az Európai Unió (a továbbiakban: EU) pénzügyi érdekeit.

2. Az Európai Unió korrupcióellenes fellépése az (EU) 2017/1371
irányelve tükrében
Az 1990-es évektől kezdve a korrupció ellen nem csak az egyes államok, hanem a
különböző nemzetközi szervezetek is fellépnek.1 Az EU először a saját pénzügyi érdekeinek védelmében tett erőfeszítéseket, csak később irányította figyelmét és bővítette
aktivitását a korrupció általános szintjére.
A korrupció elleni első fellépésnek az 1995. évi Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1996-ban elfogadott első kiegészítő jegyzőkönyve tekinthető. A korrupció elleni fellépést 1997-ben a Corpus Juris szintén az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében tartalmazta. Az 1997. évi egyezmény az Európai Közösségek és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő
korrupció elleni küzdelmet is megcélozta. Az EU elsődleges jogforrásában először az

Tudományos tanácsadó, főtanácsos, Országos Kriminológiai Intézet.
Tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet.
***
Kirendelt ügyész, Országos Kriminológiai Intézet.
1
Az Európai Unió korrupció ellenes tevékenységéről lásd részletesen: Görgényi 2004, 279–281; Görgényi 2017,
76–90.
  *
**
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Amszterdami Szerződésben jelent meg a korrupció elleni fellépés, amely ezt követően
az elsődleges-másodlagos joganyagban és a közösségi joggyakorlatban (azaz Egyezményekben) realizálódott. Ezen túl az egyéb jogforrásnak nem minősülő eszközök
révén is érvényesült. A fentiekből is látható, hogy e törekvés folyamatosan jelen van
az Európai Unióban.
A folyamat legújabb állomása az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i
(EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről. Az Európai Unió a vesztegetést súlyos fenyegetésként értékeli pénzügyi érdekeire nézve. A preambulum a szabályozás indokaként
így fogalmaz: „mivel minden hivatalos személynek kötelessége pártatlanul ítéletet
alkotni és mérlegelési jogkörét pártatlanul gyakorolni, ha egy hivatalos személyt ítéletalkotása és mérlegelési jogköre gyakorlásának befolyásolása céljából megvesztegetnek, illetve, ha egy hivatalos személy az ilyen vesztegetést elfogadja, az vesztegetésnek kell, hogy minősüljön, függetlenül a szóban forgó hivatalos személy országának
alkalmazandó jogszabályaitól, illetve az érintett nemzetközi szervezet szabályaitól.”
[preambulum (8)].
A 2017/1371 irányelv megkülönbözteti az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő,
szűkebb értelemben vett csalást (3. cikk) és az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő
egyéb bűncselekményeket. Ez utóbbiak a pénzmosás, az aktív/passzív hivatali vesztegetés és a hűtlen kezelés (4. cikk). Az aktív és passzív hivatali vesztegetés akkor tartozik az irányelv hatálya alá, ha azt a hivatalos személy „oly módon követi el, amely sérti
vagy sértheti az Unió pénzügyi érdekeit”. [4. cikk (2) bek. a)–b) pont]. A passzív vesztegetés alanya csak „hivatalos személy”, aktív vesztegetés alanya bármely személy
lehet. Az irányelv tágan határozza meg a „hivatalos személy” fogalmát [4. cikk (4)
bek. a)–b) pont], amely magában kell foglaljon „valamennyi érintett – az Unióban, a
tagállamokban, vagy harmadik országokban hivatalos tisztséget betöltő – tisztviselőt”.
Rajtuk kívül gyakran magánszemélyek is részt vesznek uniós pénzeszközök kezelésében. Ezért a „hivatalos személy fogalmának ki kell terjednie minden olyan személyre
– így például az uniós pénzeszközök kezelésében részt vevő vállalkozókra – is, aki bár
nem tölt be hivatalos tisztséget, de az uniós pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, hasonló módon, megbízás alapján közfeladatot lát el.” [preambulum (10)].

3. Az empirikus kutatás adatai
Az Országos Kriminológiai Intézet 2017-es kutatása 209 korrupciós bűncselekmény
gyanúja miatt indult büntetőügy vizsgálatát jelentette. Az ügyek 86%-a jutott el a bírósági szakaszba, amelyek kb. fele (53%) elsőfokú határozattal zárult le. A maradék 47%
került másodfokú eljárásra, amely az ügyek 97%-ában itt befejeződött, s mindössze az
ügyek töredékénél (3%) volt szükség a harmadfokú eljárás alkalmazására. Ezek a számok azt tükrözik, hogy ha a korrupciós cselekmény ismertté válik, akkor nagy részük
a bírósági szakaszig is eljut.
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3.1. A korrupciós cselekmények fogalma, csoportosítása
A szakirodalmi álláspont szerint a korrupciónak nincs általánosan elfogadott, egységes fogalma. Empirikus kutatásunk is a Büntető Törvénykönyv normáit vette alapul,
amelyet a szakirodalom a korrupció jogi fogalmaként határoz meg.2 A különböző definíciók közül azonban szükséges a tágabb és szűkebb értelmében vett korrupciós bűncselekmény fogalmát mind a kutatás, mind az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő
korrupció feltárása szempontjából figyelembe venni. Ennek alapján ezek a bűncselekmények jellemzően kétféle cselekményi kört ölelnek fel: a szükségképpen (azaz in
abstracto) és a nem szükségképpen (azaz in concreto) korrupciós bűncselekményeket;
„(A) szükségképpen (in abstracto) korrupciós bűncselekményt, amely azt jelenti, hogy
nemcsak az elkövetett konkrét cselekmény, hanem a jogalkotó által büntetni rendelt
cselekménytípus is megfelel a korrupció fogalmának.”3 A szükségképpen korrupciós bűncselekményeknek hatályos büntetőjogunkban alapvetően a következő formái
ismeretesek: vesztegetés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a
továbbiakban: 1978-as Btk.) 250–255. §, 258/B–D. §], befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása (1978-as Btk. 256–256/A., 258/E. §). A Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) azokat a tényállásokat, amelyeket a Btk.
egységesen vesztegetésnek nevez: vesztegetés (Btk. 290., 293., 295. §) és vesztegetés
elfogadása (Btk. 291., 294., 296. §) elnevezéssel illet, de ezek mellett továbbra is szerepel a befolyással üzérkedés (Btk. 299–300. §) és a befolyás vásárlása (Btk. 298. §).
A szükségképpen korrupciós bűncselekményeket az 1978-as Btk. a közélet (nemzetközi közélet) tisztasága elleni bűncselekményeknek (Btk. XV. Fejezet VII–VIII. cím)
nevezte. Ebben a körben szerepelt korábban a közérdekű bejelentő üldözése elnevezésű tényállás,4 amely azonban fogalmilag eleve nem volt korrupciós bűncselekmény.
A Btk. felhagyott a „közélet tisztasága elleni bűncselekmények” kategória használatával, a vesztegetés elfogadását, a vesztegetést, a befolyással üzérkedést, illetve a befolyás vásárlását a Btk. XXVII. Fejezetében „korrupciós bűncselekmények” fejezetcím
alatt szabályozza.
Tágabb értelemben beszélhetünk nem szükségképpen (in concreto) korrupciós
bűncselekményekről. Ezek esetén „csak a konkrét cselekmény korrupciós jellegű, a
bűncselekmény típus fogalmát meghatározó törvényi tényállás viszont ilyen elkövetést
nem szükségképpen feltétez. Korrupciós jelleggel adott esetben elvileg bármilyen bűncselekmény elkövethető, de vannak törvényi tényállások (így pl. a hivatali visszaélés, a
hűtlen kezelés, illetve a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós
eljárásban), amelyek elkövetésénél gyakran megjelenik a korrupció eleme”.5

Győri–Inzelt 2016, 474.
Hollán 2014, 35.
4
A tényállást az 2012. évi CCXXIII. törvény (új Btké.) 36. § (9) bekezdése 2013. február 1. napjától hatályon kívül
helyezte.
5
Hollán 2014, 35.
2
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3.2. A korrupciós bűncselekmények statisztikai jellemzői
A kriminális korrupció számadatai a korrupció minimális mértékének tekinthetők Ligeti szerint. Részben azért, mert „a hatóságok számára ismertté vált és felderített korrupciós bűncselekmények ismerhetőek meg a bűnügyi statisztikai adatokból, miközben sejthetően a korrupciós bűncselekmények zöme rejtve marad. Másrészt a bűncselekményt megvalósító korrupt magatartások közül kizárólag a korrupciós bűntények
szerepelnek a kriminális korrupció terjedelmében. A formailag nem korrupciós bűncselekményként megjelenő korrupt és büntetőjog-ellenes magatartások például hűtlen
kezelésnek vagy sikkasztásnak minősülhetnek. Ezek a cselekmények azért nem számíthatók hozzá a kriminális korrupció mértékéhez, mert statisztikai eszközökkel nem
dönthető el, hogy mely esetben valósítottak meg ténylegesen korrupt magatartást és
mely esetben nem. Harmadrészt értelemszerűen kívül esnek a kriminális korrupció terjedelmén azok a korrupt jelenségek, amelyek nem valósítanak meg bűncselekményt.”6
Ligetinek kétségtelenül igaza van, de bármennyire is csak korlátozott megismerést
tesznek lehetővé a statisztikai adatok, nem tekinthettünk el ezek elemzésétől. A kutatás
során áttekintettük az ERÜBS-ENYÜBS7 adatokat, azaz az adott évben a nyomozóhatóságok, illetve ügyészségek által befejezett ügyek számát és néhány jellemzőjét.
A korrupciós bűncselekmények esetében hosszú időszakra visszatekintve meglehetős
stabilitást mutatnak az adatok: az éves gyakoriság 500 és 1000 eset között ingadozik.
Az összes ismertté vált bűncselekmény számához viszonyítva a korrupciós bűncselekmények az alacsony gyakoriságú bűncselekmények közé tartoznak: számarányukat tekintve jelentéktelen hányadot képviselnek a regisztrált bűncselekmények között.
A nemzetközi vizsgálatok alapján arra következtethetünk, hogy az ismertté vált esetek
mellett azok gyakoriságát jóval meghaladó látenciával kell számolni e bűncselekménytípusnál. A látencia mértékéről8 azonban megoszlanak a vélemények, bár abban minden szakember egyetért, hogy a tényleges eseteknek csak a töredéke jut a hatóságok
tudomására. A regisztrált korrupciós bűnözés vizsgálata révén tehát nem ismerhetjük
meg a jelenség teljes terjedelmét, de sok releváns információt gyűjthetünk össze, ami
segíthet megérteni e társadalmi jelenség természetét. A regisztrált esetek gyakoriságának vizsgálatánál azt látjuk, hogy az esetszám már csaknem 30 éve lényegében azonos
szinten áll. Egyetlen kivétel a 2014-es év, amikor az esetszám hirtelen emelkedéssel
meghaladta a háromezres szintet, de az azt követő két évben visszatért a megszokott
trend. Az alacsony számban előforduló bűncselekmények esetében gyakran előfordul,
hogy az egyik évről a másikra jelentős eltérések mutatkoznak a regisztrált adatokban,
anélkül hogy valami jelentős változás történt volna a kiváltó okok körében. A korrupciós bűncselekmények kapcsán is inkább a nyomozóhatóságok hozzáállásában, mint a

Ligeti 2016, 727–757.
Egységes Rendőrségi/Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika.
8
A viktimológiai kutatások neuralgikus pontja a korrupciós jellegű esetek vizsgálata. Különösen nehéz ez nálunk,
mert a törvény szerint mindkét (vagy több), a megvalósításban részt vevő fél bűncselekményt követ el, és büntetendő.
Így, aki bevallja, hogy megvesztegetett valakit, az bűncselekmény elkövetését ismeri el, ezért körülményes megbízható
adatokat gyűjteni ebben a tárgykörben.
6
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tényleges gyakoriságok változásában kell keresnünk a hirtelen növekedés, vagy csökkenés okát. Míg a bűncselekmények gyakorisága egyértelmű növekedést mutatott az
ezredfordulóig, addig a korrupciós bűncselekmények száma lényegében a 800-as érték
körül oszcillál.
1. táblázat. A korrupciós bűncselekményfajták megoszlásai a vizsgált mintában I.
Vesztegetés
Befolyással üzérkedés
Lopás
Jogtalan haszonszerzésért, mást tévedésbe ejt
Hivatali visszaélés
Hamis tanúzás
Hivatalos személy elleni erőszak
Rágalmazás, becsületsértés
Hamisítás
Hűtlen kezelés
Összesen

Btk.-szakasz
293, 253,254,255, 294, 290,
252, 291,251, 295,296
299,256
370,316
318
305
238,272
229
226,227
345,277
319

Elemszám
144

%
73

27
7
5
5
3
2
2
2
1
198

14
4
3
3
2
1
1
1
1
100

Forrás: Dr. Kerezsi Klára, 2019.

A mintába került korrupciós bűncselekmények túlnyomó többsége (73%) vesztegetés
volt, ezt követi a befolyással üzérkedés, de ez csak 14%-os megoszlásban képviselt.
Bűncselekménytípusok szerint tovább bontva a következő arányokat látjuk:
2. táblázat. A korrupciós bűncselekményfajták megoszlásai a vizsgált mintában II.
Hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés
elfogadása
Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
Befolyással üzérkedés
Vesztegetés
Vesztegetés elfogadása
Vesztegetés elfogadása bírósági vagy
hatósági eljárásban
Lopás
Jogtalan haszonszerzésért, mást tévedésbe ejt
Hivatali visszaélés
Hamis tanúzás
Hivatalos személy elleni erőszak
Rágalmazás
Becsületsértés
Egyedi azonosítójel meghamisítása
Hűtlen kezelés
Hamis magánokirat felhasználása
Összesen
Forrás: Dr. Kerezsi Klára, 2019.
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Btk.
293, 253,254,255

Elemszám
47

%
24

295
299,300,256
290,252
291,251
296,296

30
28
24
23
20

15
15
12
12
10

370,316
318
305
238,272
229
226
227
277/A
319
345

7
5
4
3
2
1
1
1
1
1
198

4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
100

Az aktív és passzív hivatali vesztegetés (24%, illetve 15%) a leginkább jellemző, amelyet a befolyással üzérkedés követ a gyakorisági rangsorban (14%), majd a vesztegetés különféle formái (12%–12%–10%). A minta azt mutatja, hogy az ismertté vált és
bírósági szakaszig eljutó korrupciós ügyek alapvetően vesztegetést vagy befolyással
üzérkedést valósítanak meg.

3.3. Ki kezdeményezte az eljárást?
Jellemzően állampolgárok teszik a feljelentést, a vizsgált esetek 45%-ában az észlelő
személy (23,9%) vagy a sértett9 (22,5%). Itt van jelentősége annak, hogy előre bocsássuk: a vizsgált korrupciós ügyek több mint negyedében (26,3%) rendészeti dolgozó
volt a korrupciós bűncselekmény elkövetője. Ez azt is jelenti, hogy a titkos nyomozati
eszközök alkalmazásának szükségessége jól érzékelhető az ilyen jogsértő magatartások napvilágra segítésében: rendőrségi szerv eljárása folytán indult az ügyek kb.
25%-a.
Meghatározó, hogy melyik bűncselekmények esetében ki kezdeményezi az eljárást.
A „legszínesebb” e tekintetben a vesztegetés, amelyben úgy természetes személy, mint
a hatóság cselekménye elindíthatja a processzust. Az ügyek többségét kitevő vesztegetés és a befolyással üzérkedés bűncselekmények esetében nagyon magas a sértett
és a bűncselekményt észlelő személy eljárás-kezdeményezési hajlandósága. Ehhez
hozzájárul az a jogalkotói megoldás is, hogy a még ismertté nem vált vesztegetési cselekményeknél különféle „kedvezményeket” biztosít a jogellenes cselekményt felfedő
személynek a jogszabály.

3.4. Az elkövetői oldal jellegzetességei
A korrupciós bűncselekmények másként viselkednek, mint a bűncselekmények általában; az elkövetők is más jellemzőkkel rendelkeznek, mint általában a bűnelkövetők.
A megvizsgált 209 korrupciós ügyben 452 elkövetőt azonosítottunk.
A korrupciós cselekményekről sokan leírták már, hogy akkor derülnek ki, ha érdekellentét keletkezik a szereplők között, ugyanis a korrupció inherens jellemzője, hogy a
rejtve maradás mindkét fél érdeke. Az is igaz viszont, hogy minél nagyobb volumenű
a korrupciós cselekmény, annál szélesebb a kapcsolatrendszer, nem véletlen ugyanakkor, hogy a megvizsgált ügyek 46%-ában három vagy annál kevesebb szereplő a
jellemző. Az elkövetők számát a bűncselekmények száma alapján (N=209) vizsgálva
megállapítható, hogy a bűncselekmények 50,2%-át egyetlen elkövető valósítja meg;
15%-át 2 fő, és ennél nagyobb létszámú elkövető csak a korrupciós bűncselekmények
1/5-ében fordul elő (20,1%).
A szakirodalmi tapasztalatok szerint a korrupciós cselekmények elkövetői idősebbek és magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint az egyéb bűncselekményt
9
A „sértett” megjelölést használjuk, noha ismert, hogy ez a pozíció a korrupciós cselekmények körében sokszor
„elkövetői” magatartások tevőleges tanúsítását is jelentheti, valamint a korrupciós bűncselekményeknek nincs természetes személy sértettje.
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elkövető tettesek. Ez az összefüggés a kutatási mintánkban szereplő elkövetőkre is
igaz állítás. Ha az adatokban kvantilisek szerint bontjuk az elkövetők életkorát, akkor
látható, hogy a korrupciós bűncselekmények inkább az idősebb bűnelkövetői réteg sajátos elkövetési típusai. A 36–55 éves korosztály közel 50%-át adja ezen jogsértőknek,
és még az 55 évesnél idősebbek köréből is találunk jelentős arányú bűnelkövetőt.
A fenti adatok alapján megrajzolhatjuk a korrupciós bűncselekményt elkövetők
profilképét: az elkövetők jellemzően a középkorú generációból kerülnek ki. Házastárssal élnek és legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek. Tipikusan büntetlen
előéletűek, akik általában egyedül követik el a cselekményt. Társadalmilag megfelelően megtagozódott személyek, akik állással rendelkeznek, és többségében Budapesten
vagy városi szintű településen élnek.

3.5. Az ítélkezési gyakorlat sajátosságai
A korrupciós bűncselekményeknél a büntetéskiszabási gyakorlat is eltér az általában
megszokottól. Az általános gyakorlatot kétszeresen meghaladó mértékben születnek
szabadságvesztésre ítélések ezekben az ügyekben, ugyanakkor ezeknek jelentős része
felfüggesztésre kerül, így a letöltendő szabadságvesztésre ítéltek aránya megfelel a
más bűncselekményeknél tapasztalható mértéknek. Ritkán kapnak egyéb büntetést az
elkövetők.
A szabadságvesztés-büntetés alkalmazásának szigorúbb gyakorlata és azok jelentős
számban történő felfüggesztése az e deliktummal szemben a büntető igazságszolgáltatásban megnyilvánuló kettősség jele. Szigorú ítéletek születnek, mert el kell marasztalni
e veszélyesnek és a társadalom egészére káros hatással lévő cselekményeknek az elkövetőit, ugyanakkor nagy számban kerülnek felfüggesztésre a büntetések, mert általában
nem megrögzött bűnözők állnak a bíróság előtt, és az átlagos bűnelkövetőknél kedvezőbb társadalmi státuszuk is jelent bizonyos „védettséget” a büntetésekkel szemben.

3.6. Halmazati kérdések
Megvizsgáltuk, hogy állt-e halmazatban valamilyen más bűncselekmény a korrupciós
cselekménnyel, amely az eljárás jellemző szakaszai szerint elemzésre is került. Az
eredmények azt mutatták, hogy a korrupciós bűncselekmény mellett az esetek 26,8%ában más bűncselekmény miatt is vádat emelt az ügyész, 24,4%-ában pedig más bűncselekmény is szerepelt a jogerős ítéletben, azaz az ügyek ¼-ében társult más bűncselekmény elkövetése a korrupciós cselekményhez.
Legnagyobb számban okirat-hamisítással állnak halmazatban (23,2%), amelyhez
viszonylag nagy gyakorisággal társul a vesztegetés valamilyen formája. Ez utóbbi a
halmazatban elkövetett esetek 1/5-ére igaz (17,9%). Ugyancsak nagyobb számban állnak lopással és csalással halmazatban (12,5%). A befolyással üzérkedés bűncselekmény jellemzően csalással áll halmazatban, illetve a lopás bűncselekménye mellett
egyéb vesztegetést is elkövetnek. A hamis tanúzás mellett lopás fordul elő, illetve a
hivatalos személy elleni erőszak bűncselekmény és a hűtlen kezelés mellett csak vesztegetési bűncselekmény fordul elő jellemzően a gyakorlatban.
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3.7. A korrupciós ügyek elbírálásának időtartama
A kutatás során számos szempontból vizsgáltuk az eljárás idővonalának alakulását;
így a bűncselekmény elkövetési idejét, a nyomozás elrendelésének idejét, a nyomozás
befejezésének idejét, a vádemelés időpontját, és az ítélet jogerőre emelkedésének időpontját vettük figyelembe.
A bűncselekmény elkövetésétől a nyomozás elrendeléséig átlagosan 210 nap telik
el (ez hónapokban számítva több mint fél év: 7,5 hónap), míg annak lezárásáig átlagosan újabb 326 napra van szükség – ami majdnem egy évet jelent. A vádemeléshez
viszonylag kevés idő kell – 90 nap –, de a jogerős ítélet megszületése 709 napot vesz
igénybe, ami 25 hónap, azaz kb. 2 év. Ha a két szakaszra osztott eljárás lefolytatásához szükséges időtartamot vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elkövetéstől a
jogerős ítélet megszületéséig átlagban 40 hónap, azaz körülbelül 3,5 év, a nyomozás
elrendelésétől a jogerős ítéletig pedig 25 hónap, azaz 3 év szükséges.

4. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő korrupció egy hazai
jogeset tükrében
A kutatás során a 209 darab büntetőügy vizsgálata a szűkebb értelemben vett, szükségképpeni korrupciós bűncselekményeket foglalta magában. Ezek közül egy ügyben
költségvetési csalás, majd vesztegetés elfogadása bűntettének gyanúja miatt indult
büntetőeljárásban merült fel a korrupciós bűncselekményben az EU pénzügyi érdekei
sértésének a lehetősége. Az ügy lényege a következő:
A. B. Egyesület tagjai X. Y., felesége és további nyolc személy. Az egyesület, mint
közhasznú szervezet, különféle pályázatok útján 50–100 millió Forint összeget kapott
felhasználásra, amely pályázatok benyújtása során valótlan elszámolásokat csatolt.
A valótlan tartalmú elszámolások vagy nem tükrözték a ténylegesen megvalósult beruházásokat vagy a valóságnál nagyobb összegű számlákat tartalmaztak. A. B. Egyesület
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
11/2003. (III. 5.) VM rendelet alapján beadható pályázat benyújtásához három jogi
személlyel, köztük a C. D. Egyesülettel együttműködési megállapodást kötött. V. Z., a
C. D. Egyesület tagságára hivatkozással a megállapodáson belüli feladatainak ellátása
érdekében az A. B. Egyesület tagjától, X. Y. feleségétől pénzt kért, aki az ígért összeget elfogadta. Ezen tényekre az X. Y. felesége telefonbeszélgetéseiből, a nyomozáselrendelés előtt folytatott titkos információgyűjtés keretén belül derült fény. A vizsgált
büntetőügyben a Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (4) bekezdés b) pont
szerint minősülő jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt
indult eljárás, majd V. Z., a C. D. Egyesület tagja ellen a Btk. 291. § (1) bekezdésbe
ütköző vesztegetés elfogadása bűntette miatt. Ez utóbbit a nyomozóhatóság elkülönítette, majd a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 190. § (1) bekezdés b)
pont alapján, bizonyítottság hiánya miatt a nyomozást meg is szüntette.
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Az ügyben történt elkülönítésre tekintettel csak a vesztegetés elfogadásának bűntette miatt indult eljárás adatai álltak rendelkezésre, így a költségvetési csalás bűntette
miatt indult ügy vizsgálata nem volt lehetséges. Jelen jogesetben, habár korrupciós
bűncselekmény gyanúja felmerült, az EU pénzügyi érdekeinek sérelme és a korrupció
kapcsolata távolinak tekinthető.

5. Záró gondolatok
A korrupciós bűncselekmények Magyarországon stabilan csekély hányadot képviselnek a regisztrált összes bűncselekmény között. Az Országos Kriminológia Intézet a
2016. évben jogerősen befejezett összes korrupciós büntetőügy kutatása során feltárta ezen bűncselekményi kör alapvető jellemzőit, amelyek közül az elkövetői oldal, a
büntetéskiszabási gyakorlat és az ügyek elbírálásának az időtartama mutatott sajátos
ismertetőjegyeket. Meg kell még említeni, hogy rendkívül magas arányban (26,3%)
fordult elő rendészeti korrupció.
A korrupció azonban nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is megjelenik.
Ennek legfrissebb hozadéka az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i, (EU)
2017/1371 számú, az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelve.
A kutatás során vizsgált korrupciós bűncselekmények közül egy – a tanulmányban
ismertetett – ügyön kívül nem volt kimutatható közvetlen kapcsolódás a korrupciós
bűncselekmények és az EU pénzügyi érdekei között. Ezen a téren abban az esetben
merülhet fel inkább az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelme, ha az EU által
finanszírozott, az uniós alapokból nyújtott támogatások odaítélése vagy akár felhasználása során történik korrupciós jellegű (in abstracto és in concreto értelemben vett)
magatartás, amelyek azonban a tanulmányban ismertetett kutatás alapján nem támaszhatók alá.
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A KRIMINOLÓGIAI KUTATÁSOK NEHÉZSÉGEI
AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEIT SÉRTŐ
BŰNCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN
Csemáné Dr. Váradi Erika *
Mottó: „a különbség a jó és a rossz ajándék között – amikor az ajándék megvesztegetés”
1
(a legfontosabb vizsgálandó jogi kérdés Warren Hastings tárgyalásán, London, 1787–1795 )

1. Bevezető gondolatok
Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) pénzügyi érdekeit számos formában érheti
támadás. Ezek egy része már olyan szintű és jellegű, amelyre nem elegendő adminisztratív vagy más típusú reakciók adása; a büntetőjog teljes súlyával és kényszerítő
eszközeinek rendszerével kell reagáljon az elkövetett magatartásokra.
Annak meghatározása azonban, hogy ez a megtorló-megelőző reakció milyen
konkrét cselekvőség mellett, milyen kritériumok mentén kerüljön alkalmazásra, nem
nélkülözhette sem a nemzeti (büntető)jogi szabályrendszer összevetését, a pénzügyi
érdekek sérelmét megvalósító támadások körének rögzítését, sem fogalmi szinten közös alapvetések létrehozását.
Tény, hogy e bűncselekmények meghatározása csakúgy hosszas folyamat eredménye, mint ahogy többségük felderítése – illetve bizonyíthatósága – is. Az emberi társadalmakban az egyik legrégebben jelen lévő magatartással, a korrupcióval kapcsolatos
értelmezési nehézségek is jól példázzák ezt.
A leghosszabb tárgyalás egy korrupciós ügy miatt 1787 és 1795 között tartott.2
A per tárgya a Kelet-Indiai Társaság vezetője és egyben bengáli kormányzó, Warren
Hastings viselkedésének jogi megítélése volt. Hastings ugyanis gyakran fogadott el
ajándékokat az őt vendégül látó indiai hercegtől és a helyi elöljáróktól. Nagyon másként gondolkodtak azonban Londonban, mint Indiában. Visszatértét követően ugyanis
több angol politikus, beleértve a politikai filozófia egyik nagyságát, Edmund Burke-t
is, ezt a gyakorlatot korrupció mintapéldájának tekintette, s végül Hastings-et bíróság
elé állították. A nagytiszteletű hatóságnak így abban is állást kellett foglalnia, melyek
a korrupció kritériumai, mit fed le a definíció. Bár 8 év után – köszönhetően védője
kitartó és meggyőző érvelésének3 – a bíróság nem találta bűnösnek, de a korrupció
vádja alól igazából sosem mentesült.
A személyes illetve a közösségi szféra közötti vékony választóvonal helye és megítélése számtalanszor változott a történelem során. Ezzel összefüggésben igaz, hogy a

Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
Idézi: Correy 2015.
2
Correy 2015.
3
A Warwicki Egyetem történésze, Mark Knights szerint Hastings védője arra hivatkozott, hogy az ajándékok adása
az indiai kultúra része, „nem elfogadásuk” pedig különösen sértő az azt nyújtó részére.
*
1
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politikusok, rendőrök, köztisztviselők és a bírák mindig is a figyelem középpontjában
voltak.
A hétköznapi, a politikai vagy épp az igazságszolgáltatásban megjelenő korrupció iránt azonban különbözőképpen volt érzékeny a társadalom sőt, akár az ellenük
harcolók is. Szent Ágoston,4 Hippo IV. századi püspöke, 33 éves korában vette fel
a kereszténységet és vált a „földi korrupció” egyik legelkötelezettebb, legharcosabb
ellenségévé. Megírta „Isten városa” című munkáját, melyben filozófusként fejtette ki
azt az erkölcs- és lélekromboló hatást, mely a korrupció szükségszerű kísérőjelensége. Mindemellett azonban egy olyan szervezet püspöke is volt, ahol elterjedt gyakorlat volt a jogi döntések vagy státuszok tulajdonképpeni korrupció formájában történő
megszerzése. Ennek ellenére töretlenül hitt abban, hogy a legjobb jelölt az általa vezetett egyes egyházi hivatalokra csakis az lehet, aki azt megvásárolta.
Noha az egyes deliktumok tartalmi, illetve tényállási elemeinek változása – a gazdasági-társadalmi-pénzügyi viszonyok állandó átalakulása folytán – a nemzetállamok
szabályozási szintjén sem ért nyugvópontra, a megoldandó kérdések köre az Európai
Unió létrejöttével, majd finanszírozási, támogatási rendszerének jelenlegi formájában
történő kialakulásával új kihívások elé állította a tagállamokat.
Azok a bűnözési formák, melyek egy része közvetlenül, mások a nemzetállami
intézményeken keresztül képesek komoly negatív hatást gyakorolni az Európai Unió
pénzügyi érdekeire – esetenként milliárdos károkat okozva – érdemi fellépésre sarkallták a kormányokat.

2. Kriminológiai aspektusok
Ebben a folyamatban a kriminológiának komoly szerepe kell legyen – azonban különböző súlypontok mentén. A kriminológia a bűnözéssel, mint társadalmi jelenséggel,
és a bűnelkövetéssel, mint egyedi emberi magatartással foglalkozó tudományként hat
nagy területre osztható,5 melyek azonban eltérő mértékben juthatnak szerephez az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő magatartásokkal szembeni fellépés körében.
Az első tisztázandó kérdés, hogy milyen bűncselekményi kör mentén kerüljön sor
a kriminológiai kutatásokra.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő deliktumok közös jellemzője, hogy közvetlen és közvetett módon is károsítják az EU állampolgárait.
Figyelemmel arra, hogy az Európai Uniónak önálló költségvetése a tagállamok
közreműködése eredményeként van, melynek forrásait áttételesen a tagállamok adópénzei biztosítják, minden olyan magatartás, amely akár ezen a bevételi oldalon, akár
a kivételi oldalon megkárosítja az európai uniós költségvetést, ebbe a tilalmazott körbe
tartozik. E fokozott védelem egyik oka, hogy a már jelzett tények okán közpénzről
beszélünk, mellyel összefüggésben a teljes transzparencia a kívánatos, s amely felett

4
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Gönczöl – Kerezsi – Korinek – Lévay 2012.

az erre felhatalmazott uniós szerv ellenőrzési, míg – áttételesen – valamennyi EU-s
állampolgár betekintési jogot gyakorol.
1. táblázat. A Kriminológia kutatási területei
egy adott típusú bűnözés
külső megjelenési formáinak,
illetve jegyeinek statisztikai
eszközökkel történő leírása
a bűnözés okságának feltárása,
akár társadalmi, akár az egyedi
emberi magatartás szintjén
mindazon lehetséges eszközök,
megoldások és módszerek
kutatása, amelyek segítségével
érdemben fel lehet lépni a
bűnözéssel szemben

A kriminológia kutatási területei
kriminálviktimológia
áldozattan, az adott
morfológia
bűncselekmények áldozataival,
annak jellemzőivel,
közrehatásuk szerepével
foglalkozik
kriminálkapcsolata
a bűnözés és az egyéb deviáns
etiológia
devianciákkal
magatartások – mint például a
kábítószer-fogyasztás – közötti
kapcsolat kutatása
kriminálbűnözéskontroll a bűnözésre adott állami és
prevenció
közösségi reakciók vizsgálata
(pl.: hatékonyság)

Forrás: Csemáné Dr. Váradi Erika, 2019.

Ennek megfelelően a kriminológiai kutatásoknak minden olyan normasértő magatartást fel kell ölelniük, amelyek akár a bevételi, akár a kiadási oldalon negatívan
érinthetik az Unió költségvetését és amelyek egyebekben megfelelnek az erre irányadó
direktíváknak.6 E magatartások közül néhány tipikusan, nagy gyakorisággal fordul elő,
így – jelentőségük okán – megkövetelik a kriminológiai megközelítésben történő kiemelést. Ilyennek minősül például a csalás, a korrupció vagy a gazdasági bűncselekmények.
Végigtekintve immár az Európai Unió pénzügyi érdekeit támadó bűncselekmények
szemüvegén keresztül a kriminológia kutatási fókuszain, megállapíthatjuk, hogy nem
mindegyik területnek van ebben a körben valódi relevanciája. Így az EU pénzügyi
érdekeit sértő bűncselekmények és az egyéb deviáns magatartások – például a kábítószer- vagy a mértéktelen alkoholfogyasztás, vagy egyes mentális, de nem szervi
eredetű problémák – közötti kapcsolat korábbi kutatások során nem került igazolásra.
Hasonlóképpen – a bűnözésforma sajátosságai okán – kisebb súllyal jelenik meg a viktimológiai megközelítés. A bűnözésre adott állami és közösségi reakciók feltárásához
és ennek hatékonyságához pedig nem áll rendelkezésünkre elég forrás.
Ezért elsősorban a kriminálmorfológiai, a krimináletiológiai és a kriminálprevenciós megközelítési módok kerülhetnek előtérbe az EU pénzügyi érdekeit támadó magatartásokkal szembeni eredményesebb fellépés biztosítása érdekében.
A kriminológiai összefüggések feltárása fontos célként fogalmazható meg, mint
ahogy a kriminológiai nézőpont kutatási folyamatokba való beemelése, illetve a kriminológia, mint multidiszciplináris kutatási módszer alkalmazása is. E célok megva-

6

Jacsó 2017a, 44–53.
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lósítása keretében az információgyűjtést, a helyzet feltérképezését ugyanúgy szolgálhatják a kriminológiai megállapítások, mint az adott bűncselekményekkel szembeni
fellépés hatékonyságának növelését. Ugyanakkor ezek a tények kiegészítő, alátámasztó funkcióval is bírnak.

3. Helyzetjelentés: a források hiánya
Az, hogy e bűncselekményekkel összefüggésben az EU jelenkori gyakorlatában milyen körben és mélységben kerül sor kriminológiai kutatásokra, jól jelzik az ezzel
kapcsolatos kritikák. Valamennyi, az EU pénzügyi érdekei elleni támadással szembeni
fellépést célzó nemzetközi vizsgálat leszögezi, hogy a kriminológiai aspektusok háttérbe szorítása, az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő magatartások nem kellő mélységű ismerete megnehezíti a jelenség jellemzőinek feltárását, a mögöttes folyamatok
megértését és így érdemi megelőzését is.
Bár a bűncselekménycsoport különböző deliktumai eltérő gyakorisággal válnak
vizsgálat tárgyává, azok elsősorban nemzeti szintűek, s nem fedik le a releváns bűncselekmények teljes körét, a köztük esetenként fennálló kölcsönhatásokat. Jól példázza ezt az Európai Számvevőszék csalásokkal kapcsolatos Különjelentésében7 megfogalmazott számos kritika. A szervezet rögzítette például, hogy „a Bizottság nem
rendelkezik átfogó információkkal a csalások mértékét, jellegét és okait illetően. A felderített csalásokról szóló hivatalos bizottsági statisztikák nem teljes körűek, valamint
a Bizottság még nem végzett értékelést a felderítetlen csalásokra vonatkozóan. Rendelkezésre áll némi információ a különféle ágazatokban alkalmazott csalási mintázatokról és rendszerekről, azonban nem elemezték részletesen az uniós finanszírozás egyes
kedvezményezettjeinek csalárd magatartása hátterében álló okokat. Ezen információk
hiánya csökkenti a Bizottság stratégiai terveinek [...] a gyakorlati értékét is.”8
A Különjelentés a csalás kapcsán az általunk kiemelt területekre is kitér, megerősítve,
hogy a gyakorlat és az elmélet fókuszpontjai a kérdéskör kapcsán azonosak. Ezek:9
a) a kriminálmorfológiai kutatások – amikor a Számvevőszék hangsúlyozza, hogy
a „Bizottság nem rendelkezik kellő áttekintéssel a csalások mértékéről, jellegéről és
okairól”; így többek között
– „hiányosak a felderített csalások mértékére vonatkozó adatok”, és
– „[A] Bizottság nem rendelkezik áttekintéssel a felderítetlen csalások mértékéről”;
b) részben kriminálmorfológiai, részben krimináletiológiai kutatások – a Különjelentés részletesen elemzi, hogy „(A) csalások elkövetési mintázataira és a
csaláskockázatra vonatkozó bizottsági elemzés elégtelen”, hiszen
– a „Bizottság nem elemezte a csalások okait”; ezzel összefüggésben
– „[H]iányosságok vannak a csaláskockázat kezelésével kapcsolatos bizottsági
stratégiai megközelítésben”;
2019. évi 1. sz. „Az uniós kiadásokat érintő csalás elleni küzdelem: intézkedésre van szükség”.
Európai Számvevőszék 2019, 6.
9
Európai Számvevőszék 2019, 14–124.
7
8
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c) kriminálprevenciós kutatások, hiszen a Különjelentés aláhúzza, hogy „(A)
csalások megelőzése nem kapott elegendő figyelmet”; így többek között
– „[H]iányosságok vannak a csalás elleni stratégiákban és az eredményességükre
vonatkozó beszámolásban”,
– „csak 2021-től előírás a csaláskockázat értékelése a kiadási szabályok elfogadását
megelőzően”, és
– „megfelelőbben kellene felhasználni az adatokat a csalások megelőzésére”.
Sőt, a Különjelentés még az adott reakciók hatékonyságára is kitér, amikor elégedetlenségének ad hangot
– a csaláskockázat kezelésének felügyelete, a csalások vizsgálatára szolgáló jelenlegi rendszer meglévő hiányosságai miatt,
– az eljárások alacsony hatékonyságmutatói miatt, legyen szó a finanszírozás
közigazgatási eljárás keretében történő visszafizettetési illetve a vádemelési
vagy a büntetőeljárás keretein belüli megtérülési arányokról (melyek hátterében
a bizonyítékok elégtelensége állt).
Más források is egyértelműen kritikával illetik a kriminológiai aspektusok nem
megfelelő megjelenését az Európai Unió szintjén, illetve hangsúlyozzák annak szükségességét a modern büntető/kriminálpolitika kialakításának és működtetésének folyamatában. „A közelmúltban több felhívás is történt a »bizonyíték-alapú« politika
nemzeti illetve nemzetközi szinteken történő alkalmazására, avagy, más szavakkal, a
tapasztalatok és tudományos módszerek bevonására a normaalkotás minden egyes fázisát érintő döntéshozatalba. A bizonyíték-alapú büntetőpolitika kiindulópontja minden kétséget kizáróan a megbízható adatok léte.”10
Európai uniós szinten jelenleg az említett kutatási fókuszokpontokat szem előtt tartva két forrásból juthatunk információhoz: az egyes államok szintjén megjelenő vizsgálatokon keresztül (amelyek esetenként nem csak nemzeti szinten zajlanak, hanem
több tagállamot is érintenek), illetve az Európai Unió központi szervei által folytatott
aktivitások eredményeként. Az előbbi vonatkozásában11 mind a kötet, mind a fejezet
több tanulmánya is tartalmaz adatokat (pl. Kerezsi–Kó–Farkas). Ezért jelen tanulmány
elsősorban az európai uniós forrásokat veszi górcső alá; e tekintetében azonban relatíve kevés, jelen témakört teljes mértékben lefedő, releváns anyag áll rendelkezésünkre.
Harmadik, mindkét forrást kiegészítő információkat más, nemzetközi relevanciájú,
de az EU intézményrendszerébe nem beleágyazott szervezetek munkája is nyújthat.
Ilyen lehet például az Európai Számvevőszék vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal
[European Anti-Fraud Office (a továbbiakban: OLAF)]. A kört az olyan civil szervezetek zárhatják, melyeknek az EU-tagállamok mindegyikét (vagy annál több országot)
lefedő vizsgálatai is meghatározóak lehetnek (pl. Transparency International).
E forrásokkal kapcsolatosan fontos azonban néhány, az adatok értelmezése során
figyelembe veendő tény rögzítése:

Cepeda 2016, 23.
Külön is kiemelendő, hogy a Miskolci Jogi Műhely alkotói közül többen a téma elismert hazai kutatói, akiknek
tollából legutóbb 2017-ben az európai büntetőjog kiemelt kérdésköreit vizsgáló kötet került megalkotásra [Farkas
Ákos (szerk.): Fejezetek az Európai Büntetőjogból, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017].
10
11
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– Egyes szakmai szervezetek csak meghatározott bűncselekmény-csoportokkal kapcsolatosan vizsgálódnak, így információval is ebben a körben rendelkeznek. Így
például az OLAF az EU pénzügyi érdekeit támadó jogsértések közül a csalás, a
korrupció és az egyéb pénzügyi vonatkozású támadásokat kívánja visszaszorítani,
és csak olyan ügyekben járhat el, amelyek európai uniós forrásokkal kapcsolatos
érintettsége igazolható.12
– Ugyanazon bűncselekmények pontos definíciója, tényállási elemeik köre eltérő lehet az egyes európai uniós tagországokban; így a nemzeti jelentésekben megjelenő
statisztikák elemzése/értelmezése során e tény nem minden esetben kerül figyelembevételre.
– A felderítési, nyomozati hatósági munkát, illetve a büntetőeljárás további szakaszait érintő törvényi szabályozás is tartalmaz a nemzetállamok szintjén olyan eltéréseket, melyek akár az egyes magatartások eltérő jogi megítéléséhez is vezethetnek.
– Ettől függetlenül is igaz, hogy valamely tényállási elem vagy a terhelti magatartás
jogi relevanciája a büntetőeljárás egyes szakaszai során változhat az eljáró hatóság
értelmezési/értékelési gyakorlatának megfelelően.
– Az EU pénzügyi érdekeit sértő magatartások tipikusan több jogterület hatálya alatt
állnak, melyekre eltérő értékelési, elvárási szisztéma jellemző. Így például előfordulhat, hogy a később büntetőjogi szempontból vizsgált esemény annak megvalósítási pillanatában még más – eltérő szabályozási súlypontú – jogterület hatálya alatt
áll. Ez esetenként megnehezítheti a későbbi bizonyítási eljárást a büntetőeljárás
során.
– Egy gazdasági esemény a gazdálkodó szervezet oldaláról minden esetben kihatással lesz annak vagyonára vagy bevételére, s így a számviteli, adózási szabályok
hatálya alatt állva szükséges ezek megfelelő dokumentálása. Ha azonban ezen aktus
másik szereplője természetes személy, az ő esetében tipikusan nem előírás a kapott
dokumentum (pl. bizonylat) megőrzése. Rá ugyanis nem vonatkoznak a gazdálkodó szervezetre irányadó jogszabályok. Egy későbbi büntetőeljárásban azonban a
természetes személy esetében döntő jelentőségű lehet a relevanciával bíró tények
illetőleg történeti tényállás szempontjából állításai hitelt érdemlő bizonyítása.13
– Ez az ellentmondás különösen markánsan jelenik meg, és a kriminálstatisztika adataira is kiható problémát jelent hazánkban az általános forgalmi adóval kapcsolatos
visszaélések kapcsán. Míg ugyanis a büntető-eljárásbeli megközelítés jelentősen
nem változott, addig az adóigazgatási eljárásban komoly megközelítésbeli változás
történt. Ennek hátterében a nemzetközi elvárások eltérő jellege áll. 2012-től kezdve az Európai Unió Bírósága hazánkat érintően több marasztaló döntést hozott,
melyek következtében jelentősen nőtt a hivatalok objektív bizonyítási terhe a potenciális norma/jogsértő személy bűnössége tekintetében. A tagállami adóhivatalok
számára az Európai Unió Bírósága előírta, hogy csak abban az esetben tehetnek a
számlabefogadókat terhelő megállapításokat, ha objektív bizonyítékokkal tudják
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Szeverényi 2012.
Lásd erről részletesebben: Kenyeres 2017, 63–72.

igazolni, hogy a számla befogadója tudott arról – vagy kellő körültekintés mellett
tudnia kellett volna arról , hogy a számlakibocsájtó vagy az értékesítési láncban őt
megelőző gazdasági szereplő által véghezvitt adókijátszásban vesz részt.14
– Ugyanígy esetenként problémát jelent a jogsértő, illetve a még jogszerű (megtűrt)
magatartások közötti különbségtétel, különös tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) és az EU pénzmosás és
adócsalás elleni fellépést preferáló tevékenységére. Nagyon vékony a határ az adócsalás, az adóelkerülés vagy épp az adótervezés között.
Az adócsalás – azaz büntetőjogi értelemben a költségvetési csalás – tényállását a
Büntető Törvénykönyv15 396. §-a pontosan meghatározza.16 E körbe tartozik az az eset
is, ha valaki például jogosulatlanul él, illetve visszaél valamely adókedvezménnyel,
vagy a költségvetésből származó pénzt nem az arra címzett tevékenységre használja
fel. Ezzel szemben az említett másik két magatartás büntetőjogilag nem szankcionálandó, sőt, esetenként támogatott is. Így például a nemzetállamok saját adórendszerük
átalakításával vagy bizonyos kedvezmények beépítésével képesek arra, hogy akár a
gazdasági élet szereplőit, akár magánszemélyeket, meghatározott aktivitások irányába
tereljék. Az adóelkerülés a piac szereplőinek szakemberekkel támogatott azon célzatos magatartása, amelynek segítségével élni tudnak a folyamatosan változó gazdasági/
pénzügyi környezetet követni, illetve lefedni teljes mértékben nem képes adórendszer
hiányosságaival. Az adóelkerülés speciális formája az úgynevezett agresszív adóelkerülés, amelynek szereplői tipikusan csak a multinacionális, több országban is jelenlévő nagyvállalatok lehetnek, akik kellő struktúrával, illetve szakértői támogatással
és információs bázissal rendelkeznek ahhoz, hogy kihasználják az egyes nemzetállamok adózási szabályaiban tetten érhető különbözőségeket. Bár ez esetben szintén nem
történik jogellenes cselekmény, azonban nem kívánatos jelenségként tartják számon
mind a nemzetállamok (legalábbis a „vesztes” felük), mind a különböző nemzetközi
szervezetek17 ezen kísérleteket.
– Egyes bűncselekményi alakzatoknál nehéz különbséget tenni a gazdasági analfabétizmusból eredő rossz üzleti gyakorlat vagy a tudatos visszaélés között. Utóbbi
esetben a meggondolatlan befektetés vagy a téves pénzügyi adatszolgáltatás mögött
egy jól felépített stratégia áll.
– Bizonyos bűncselekmények vonatkozásában, mint például a korrupció, az egyes országok korrupcióellenes standardjei illetve korrupcióellenes stratégiája eltérő lehet.
Mindez akár a fellépés objektív feltételrendszerében (például a szükséges humán,
illetve intézményi háttér hiánya), akár szabályozási hiátusaiban is megmutatkozhat.
Részben ezzel függ össze, hogy nem minden EU-s tagország rendelkezik kellő gyakorlattal a korrupcióval szembeni fellépés során.
– Különösen nagy problémát jelent a bűncselekmények rejtve maradásának magas
aránya. Ez számos okra vezethető vissza, melyek közül kiemelendő az állami/társa-

Újhelyi 2017, 83.
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
16
Jacsó 2017b, 267 et seq.
17
Crystal Worldwide Group 2016.
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15
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dalmi szervekkel szembeni bizalom hiánya csakúgy, mint az a tény, hogy a cselekmények egy jelentős részénél nem állapítható meg közvetlen sértett. Azaz látszólag
minden szereplő jól jár a jogsértő magatartással.

4. Kriminológiai kitekintés
Ha az egyik legkönnyebben elérhető forráshoz nyúlunk, azaz a kriminálstatisztikai
adatokhoz és nyilvántartásokhoz, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az Európai Unió
pénzügyi érdekeit támadó magatartások teljes körben nem jelennek meg a nyilvánosan elérhető statisztikákban.18 Ez igaz abban az esetben is, ha online statisztikai forrásokban kutatunk, csakúgy, mintha célzottan, egy-egy időszak főbb trendjeit bemutató vagy meghatározott bűncselekménytípusokra fókuszáló összefoglaló munkákat
teszünk vizsgálatunk tárgyává.
Ezen forrásokból19 általában áttekintő képet kaphatunk ugyan az összbűnözés alakulásáról vagy az elkövetők között a nemek megoszlásáról, a börtönpopuláció adatairól, azonban az általunk vizsgált bűncselekményi körről nem. Ezek a forrásmunkák
ugyan kiemelnek bizonyos bűncselekmény csoportokat, mint például a szexuális erőszak-cselekmények, vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő magatartások terén
is jelentőséghez jutó korrupció, azonban külön nem találunk ezt a témakört lefedő alcímeket. Így például a kiemelt bűncselekmények körében olyan magatartások jelennek
meg, mint a szándékos emberölés, testi sértés, rablás, emberrablás, lopás, betöréses
lopás vagy a kábítószerekkel, illetve kábítószer-alapanyagokkal kapcsolatos jogsértő
magatartások.
Vizsgált témánkhoz közelebb kerülhetünk például az EUROPOL súlyos és szervezett bűnözéssel kapcsolatos kockázatkezelési lehetőségeiről készített anyagából.20
A dokumentumból információt kapunk arra vonatkozóan, hogy mely bűncselekmények illetve bűncselekménytípusok tartoznak ezen kategória körébe. Ennek megfelelően az EUROPOL szervezett bűnözéssel foglalkozó kutatói ide sorolják többek
között a fegyverkereskedelmet, a veszélyes hulladékok illetve veszélyeztetett állatok
kereskedelmét csakúgy, mint a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos bűncselekményeket. A szervezett bűnözés mozgatórugójaként21 az okmány(dokumentum)
hamisítást (az okiratokkal visszaélést és hamisítást), a pénzmosást, valamint a tiltott
termékek és szolgáltatások online kereskedelmét nevesítették mint olyan technikákat
és megoldásokat, melyek nagymértékben megkönnyítik a súlyos és szervezett bűnözés
elkövetését. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit támadó lehetséges bűncselekménytípusok közül a csalás vagy a korrupció meghatározott formái csakúgy komoly szerephez jutnak a szervezett bűnözés üzleti modelljét életben tartó bűnügyi vállalkozások
működése során, mint az ezen jogsértő magatartásokkal összefüggésben megjelenő
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Clarke 2015.
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kiberbűnözés. Az összefüggés és átfedés visszafelé is igaz, amennyiben az Unió pénzügyi érdekeit nagyobb mértékben vagy komplexebben támadó magatartások kivitelezése igényli a megfelelő szervezettséget, tervezést és kivitelezést, avagy épp a számítástechnikai támogatást.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeit támadó magatartások megvalósításához esetenként ugyanúgy fontos eszköz (vagy a cselekmény lényege maga) az okmány (dokumentum) hamisítás, melynek az Europol által nevesítetten kiemelt esetei a következők:
– csalárd szállítási megrendelések, vám-igazolások és nyilatkozatok,
– hamis utazási és személyi igazolványok (útlevél, személyi igazolványok, jogosítványok, vízumok stb.),
– személyi okmányok (pl.: születési igazolások, házassági nyilvántartások, anyakönyvi kivonatok, munkaszerződések vagy az EU-ba szóló meghívólevelek)
készítése, előállítása, meghamisítása, eladása stb.,
– eredeti dokumentumok eladása vagy „kölcsönzése”,
– üres dokumentumok jogtalan eltulajdonítása.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeit támadó jogellenes magatartásokkal szerzett
jövedelem legálissá tételét a pénzmosás különféle formái szolgálhatják. Az Europol
szerint a leginkább meghatározóak:
– a készpénzcsempészet,
– a pénzmosást célzó szindikátusok életre hívása és működtetése,
– a kereskedelmen alapú pénzmosás,
– az új fizetési módok, például kriptovaluták, online fizetések és internetes utalványok alkalmazása.
2015-ben egy olyan kiterjedt, széles személyi kört érintő kínai kereskedelmi és
pénzügyi intézményhálózatot sikerült az Europol támogatásával Spanyolországból
kiindulva felszámolni22, amely a – többek között a hamisított termékek előállításából, illetve jövedéki és adócsalásokból szerzett – jövedelmek tisztára mosását, illetve
annak Kínába történő visszajuttatását célozta. Komoly és összetett vállalati struktúrát
és ehhez kapcsolódó pénzügyi hátteret építettek ki ennek érdekében, de emellett nemzetközi pénzátutalási szolgáltatásokat is nyújtottak az EU-ban székhellyel rendelkező
más szervezeteknek is, cserébe a mosott pénzeszközök meghatározott százalékáért. Az
EU-t illetve az egyes tagállamokat ért kár nagyságát mutatja, hogy a szervezet csak európai fiókjain keresztül 2009–2015 között több mint 340 millió eurót mosott tisztára.
AZ EU érdekeit sértő magatartások, illetve azok végrehajtási módjai rendkívül sokfélék és különféle szinten szervezettek. 2016-ban egy olyan szervezet felgöngyölítésére került sor23, amely ugyan marokkói székhellyel rendelkezett, de meghatározó európai tevékenységet folytatott. A tagok autóval járták végig Nyugat-Európa településeit
és havonta maximum 1 millió euró – egyébként kábítószer-kereskedelemből származó

22
Europol: Large Chinese money laundering network dismantled. 12. May 2015. Online: https://www.europol.
europa.eu/newsroom/ news/large-chinese-money-laundering-network-dismantled
23
Europol and Eurojust: Hawala money laundering ring dismantled by Joint Investigation Team. 29. November
2016. Online: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/hawala-money-laundering-ring-dismantledjoint-investigation-team
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– készpénzt szállítottak el Belgiumba és Hollandiába. A pénzmosáshoz azonban a Hawalát, azaz az iszlám bankrendszernek is nevezett szisztémát vették igénybe, amelyen
keresztül jutottak el a bevételek Marokkóba. Ez utóbbi – vallási és történelmi okok
miatt – jelentős mértékben eltér a zsidó-keresztény kultúrkör államaiban ismerttől,
és bizonyos sajátosságaik24 okán vagy a két bankrendszer találkozásakor könnyebben
használhatók kétes ügyletek bonyolítására is. A saria-kompatibilis szolgáltatás a kamatszedés és biztosítékkérés helyett a kockázatközösséget és a partneri viszonyt helyezi előtérbe, ugyanakkor – épp a kölcsönös bizalom és felelősségmegosztás kiemelt
szerepe okán – harmadik fél (és ezzel maga az ellenőrzés is) könnyen kizárható az
ügyletből. Az Europol és Eurojust, valamint a francia, belga, holland nyomozók közös
fellépése végül több mint 7,1 millió euró készpénz lefoglalásával zárult.
A bank- vagy egyéb rendszerek pénzmosásba való bekapcsolására más példák25 is
adódnak. Így Európából származó drogbevételekből készpénzért került sor Németországban értékes használt autók, egyéb nehézgépek, építőipari eszközök megvásárlására, majd Irakba exportálására. Itt azonban ezeket újra értékesítették, és az így szerzett
jövedelmet készpénzként a Hawala vagy a Money Service Businesses segítségével
immár tisztára mosva juttatták vissza Európába.
Jelentős összefüggés van az általunk vizsgált bűncselekmények valamint más bűnözési formák között – legyen szó közokirat-hamisításról, pénzmosásról, tiltott szerek
és szolgáltatások online kereskedelméről.
Nem vitathatóan a súlyos és szervezett bűnözés az EU biztonságát kiemelten fenyegető terület, amely több milliárd eurós kárt okoz a közösségnek minden évben.
Akárcsak az Európai Unió pénzügyi érdekeit támadó magatartások tekintetében, úgy
ebben a körben is igaz, hogy a technológia fejlődése – különösen az információs és
kommunikációs eszközök és technikák széles körű elterjedése – jelentős mértékben
megkönnyíti a cselekmények végrehajtását, ugyanakkor megnehezíti az ezzel szembeni fellépést. E tekintetben is utalnunk kell arra, hogy mind a nyomozati, mind a
kezelési, mind a megelőzési aktivitásokat érdemben jelentősen tudná segíteni az, ha a
kriminológiai kutatások és szempontok ezen a területen is nagyobb súllyal jelenhetnének meg az Európai Unió szintjén. Noha az EUROPOL egy 2300 kérdésből álló
kérdőív segítségével vizsgálta mind a tagállamok, mind az EU-n kívüli együttműködő
vagy stratégiai partnerek segítségével a súlyos és szervezett bűnözés mértékét és milyenségét, azonban maga is rögzítette egy mélyreható analízis szükségességét részben
az adatgyűjtéssel, részben azok módszertani elemzésével összefüggésben.
Az EUROPOL ismertetett vizsgálati eredményein vagy épp az Európai Számvevőszék hivatkozott Különjelentésén túl számos szervezet szolgálhat – bár részlegesen
– de információkkal az EU pénzügyi érdekeit sértő magatartásokkal kapcsolatosan;
így például az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO)26 je-

Varga 2017, 295 et seq.
Europol: Iraqi money laundering syndicate based in Germany dismantled with support of Europol and Eurojust.
31 March 2016. Online: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/iraqi-moneylaundering-syndicate-based-ingermany-dismantled-support-europol-andeurojust
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Le groupe d’Etats Contre la Corruption.
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lentései, az ENSZ Korrupció Elleni Egyezményének (UNCAC) felülvizsgálati mechanizmusa, az OECD Veszteségek Elleni Küzdelemmel Foglalkozó Munkacsoportjának
beszámolói vagy az OLAF27 adatai és ellenőrzéseinek eredményei is idesorolhatóak.

5. Szakpolitikai ciklusok mint uniós jó gyakorlatok
A kriminológiai aspektusok igen széles körben bírhatnak jelentőséggel a vizsgált témakör kapcsán. Egyik ilyen vizsgálódási tárgy az is, ha kiemelésre kerülnek azok a
megoldások, melyek eredményesek és kiindulópontjaként szolgálhatnak a továbblépésnek, a további tevékenységeknek – akár nemzeti, akár nemzetközi szinten. Az
Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelmét jelentő bűncselekményekkel szembeni
eredményesebb fellépés – ahogy az a korábban felsorolt problémakör kapcsán is megjelent – határozott és egységes politikát kíván az uniós tagországok részéről. Ennek
érdekében a tagállami bűnüldöző szervek és a tagállamok aktívabb együttműködése
épp úgy elengedhetetlen feltétel, mint egy sokkal koherensebb, összehangolt, szélesebb körű operatív fellépés, amely így már kellő súllyal tud egységes választ adni az
említett veszélyekre.
Ennek elérését célzó jó gyakorlat28 a „Szervezett és Súlyos Nemzetközi Bűnözésre
vonatkozó Európai Uniós Szakpolitikai Ciklus” („EU Policy Cycle”). A módszer új
szisztémaként történő elfogadására 2010-ben került sor, teljes körben 2013-ra jött
létre.
A szakmapolitikai ciklus meghatározó szereplője az Europol, az Európai Unió bűnüldöző szerve, mely céljaként határozta meg az eredményesebb fellépést, különösen a
nemzetközileg jelentős bűncselekményekkel, a szervezett bűnözéssel, valamint a terrorizmussal szemben.
Ez a kezdeményezés egy, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelmét jelentő
bűncselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépést ígér, a korábban jelzett problémakör megléte mellett is, különös figyelemmel a jelzett bűncselekménycsoportra.
A 4 lépésből álló, négyévente új ciklust kezdő módszer a megalapozás/felmérés/
analízis – a stratégiaalkotás/döntés – végrehajtás és az ellenőrzés/kiigazítás klasszikus
döntéshozatali mechanizmus mentén írható le.
a) Első lépésben egy részletes és kellően mély, bűnügyi hírszerzési adatokat is [pl.
Frontextől, az Eurojusttól vagy a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjától (a továbbiakban: EMCDDA)] bevonó elemzésre kerül sor, melynek
célpontjában az EU-t fenyegető legjelentősebb bűncselekmények állnak, és a folyamatba az Europol valamennyi humán- és tárgyi erőforrása, valamint tudásbázisa beépítésre kerül. A SOCTA („The Serious and Organised Crime Threat Assessment”)
– azaz a súlyos és a szervezett bűnözés általi fenyegetettséget értékelő mechanizmus
eredménye egy olyan ajánláscsomag, amely iránymutató lehet a közös és összehan-
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golt munka során. Ennek lehetőségét azzal sikerül megteremteni, hogy segítségével az
EU-s bel- és igazságügyi miniszterek tanácsa meghatározza a következő ciklus (első
esetben 2013–2017 között) bűnüldözési, bűnmegelőzési prioritásait az egyes tagországok számára is.
b) Második lépés a MASP, azaz a „Multi Annual Strategic Action Plan”, a négyéves stratégiai terv kialakítása ezen prioritásokra figyelemmel, egyben a stratégiai célok pontos meghatározása. A végrehajtás során valamennyi, a tagállamok illetve az EU
szintjén rendelkezésre álló erőforrással lehet számolni.
c) A harmadik szakaszban történik meg az EMPACT („European Multidisciplanary
Platform Againts Criminal Threats”), azaz a bűnügyi fenyegetésekkel szembeni európai multidiszciplináris platform életre hívása. Ez határozza meg a konkrét operatív
akciótervek – OAP – rendszerét („Operative Acton Plans”) a kiemelt veszélyekkel
szemben.
d) A negyedik lépés az egyes konkrét akciótervek hatékonyságának és ezen keresztül az egész tevékenység vagy fellépés eredményességének a vizsgálata, így különösen az egyes veszélyekre gyakorolt OAP-hatások felmérésére. A prioritásfelelősök
által évente benyújtott jelentések, valamint az Europol folyamatosan végzett időközi
értékelései komoly lehetőséget jelentenek többek közt az időközi korrekcióra, az „upto-date”-jelleg megőrzésére. A Bizottság évente beszámol a COSI-nak („Standing
Committee on Internal Security”), a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottságnak a végrehajtás alakulásáról. Az adott
szakpolitikai ciklust egy független és mély értékelés zárja.
Az időközbeni felülvizsgálatok lehetőséget biztosítanak az eddigi lépések korrigálására vagy kiegészítésére, míg a záróértékelés megállapításai illetve következtetései a
következő szakpolitikai ciklus tervezésekor kerülnek figyelembevételre.
A szakpolitikai ciklus egyes elemei közötti kapcsolat a következő:
SOCTA (aktuális súlyos és szervezett bűnözés elleni mechanizmus) »» prioritások »» MASP (stratégiai terv) »» célok »» EMPACT OAPs (operatív akciótervek) »»
konkrét aktivitások »» ÁTTEKINTÉS/ÉRTÉKELÉS »» ajánlások »» új SOCTA.
Az Európai Unió elkötelezett annak érdekében, hogy lépéseket tegyen a pénzügyi
érdekeit sértő magatartásokkal szembeni fellépésre. Ezért nem csak széleskörben támogatja a 2018–2021 közötti szakpolitikai ciklust, de már ki is jelölte a következő,
2022–2025 közötti tevékenységeket. A jelenleg is irányadó ciklus eredményeinek végső értékelésére legkésőbb 2022 júniusáig kell, hogy sor kerüljön.29 A független, külső
értékelés mindvégig beépítésre került a protokollba, mint ahogy a tudatosság növelése
érdekében tartandó képzések, tréningek30 is végigkísérik a folyamatot. Ebben az évben
zajlik a független értékelési mechnizmus előkészítése, és egy időközi jelentés is szü-
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Council of European Union: Draft Council Conclusions on the continuation of the EU Policy Cycle for organized
and serious international crime for the period 2018-2021. Brussels, 16.03.2017, 15. és Council of European Union:
The EU Policy Cycle to tackle Organised and Serious International Crime. European Union, Brussel, 2018.
30
Lásd erről például: Europol: Europol Organises Fifth Edition of Training Course On Payment Card Fraud. 12
July 2019. Online: https://www.europol.europa.eu/print/newsroom/news/europol-organises-fifth-edition-of-trainingcourse-payment-card-fraud
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letik az új, változó vagy felmerülő veszélyekről. Ennek kapcsán külön is figyelemmel
kell lenni a bűnözéssel kapcsolatosan tett korábbi megállapításokra, a 2017. évi uniós
bűnüldözési/bűnmegelőzési prioritásokra.

6. Interdiszciplináris kérdések
A kriminológiai kutatások már említett fókuszpontjain túl meggyőződésünk, hogy más
tudományterületekkel karöltve – pl. szociológia, szociálpszichológia – további kérdések
vizsgálatával is hozzá tud járulni az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő támadásokkal
szembeni eredményesebb fellépéshez. Bármilyen jó egy ország vagy az EU kriminálpolitikája vagy alakít ki és működtet eredményes mechanizmusokat, amennyiben a társadalom vagy az EU-s állampolgárok többsége nem azonosul ezen deliktumok súlyosságával, hosszú távon valódi mélyreható változások nem érhetőek el.
A közvélemény vélekedését számos tényező befolyásolja, melyek közül az információs társadalomban kiemelten fontos az online és írott sajtó, a közösségi média
vagy az internet. Hazánkban több kutatás is foglalkozott például azzal, hogy a korrupció mely egy kiemelkedően fontos „szereplője” a vizsgált bűncselekményi körnek, milyen formában és mélységben jelenik meg a médiában. A Corvinus Egyetem31
2001–2007 közötti időszakra vonatkozó 8 meghatározó magyar nyomtatott és online
médiát – Magyar Nemzet, Figyelő és FN, Index, Népszabadság, Origo, HVG, Világgazdaság, Heti Válasz – górcső alá vonó kutatása 3469 olyan cikket talált, amely 444
korrupció gyanús esetet mutatott be vagy érintett. Mindez azt jelenti, hogy egy-egy
ügyről a kiemelt 8 sajtóorgánum átlagosan 8 alkalommal közvetített összességében.
Ezeken keresztül a magyar korrupció akként jelenik meg,32 ahol az aktív szereplők
többsége a gazdasági életből érkezik, míg a passzív szereplőké pedig a közigazgatási
kormányzati szférából. Részletesebben bontva ezeket az adatokat, a hivatalos személyek 34,5%-a a rendőrségnél, 32,5%-a a minisztériumoknál vagy országos hatáskörű
szervnél, míg 18,7%-a az önkormányzatoknál volt foglalkoztatva, míg – akkori elnevezés szerint – a vám- és pénzügyőrség 11%, míg az adóhatóság 5,2%-kal volt érintett
a híradás alapjául szolgáló gyanús esetekben. (Fontos megemlíteni, hogy a bíróság is
megjelent, 3,8%-kal.) Az érintett személyek 60%-ban (aktív oldal), illetve 52%-ban
(passzív oldal) magas társadalmi státuszúak.
Az esetek többségében az előny nem kézzelfogható, materiális jellegű volt az aktív
oldalon, míg a passzív szereplők több mint fele esetében ez pénzben fejeződött ki.
Az ügyek megoszlását tekintve ezek legnagyobb arányban az ellenőrzés hátrányos
következményinek semmissé tételéhez 44%-ban kapcsolódtak, míg közbeszerzési eljárások kapcsán 20%, engedélyek, tanúsítványok megszerzése esetén 15,2%-os, állami
támogatások elnyerése körében 1,4%-os volt az előfordulás. Fontos azonban kiemelni,
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hogy a vizsgálat nem az igazolt, bíróság által megállapított, hanem a korrupciógyanús
esetekre vonatkozik.
A korrupciós cselekmények médiaábrázolása nemzetközi összehasonlításban33 is
érdekes jellemzőket mutat. A 2004–2013 között vizsgált sajtóorgánumok Franciaországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban, Romániában, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban jelentek meg, és a fókuszban az adott országokban
különleges médiaérdeklődéssel kísért korrupciós ügyek sajtómegjelenítésének sajátosságai álltak. Figyelemmel arra, hogy ezen tényekből adódóan a kutatás tárgyává emelt
esetek többnyire különbözőek voltak, ami nem tette lehetővé adott típusú korrupciós
aktivitás média-ábrázolásának országfüggő vizsgálatát, azt azonban jól szimbolizálta,
hogy az egyes országok sajtóorgánumai – részben a médiaérdeklődés piaci hatására is
figyelemmel – milyen ügyeket emelnek az állampolgári figyelem középpontjába.
Ennek során megállapítható volt, hogy noha az Európai Unió új és régi tagállamai között valóban különbség mutatkozott a korrupciós ügyek milyenségét illetően,
azonban ez nem minden ország esetében volt helytálló. Így például Olaszország a
korrupció médiában való megjelenésének mértékét tekintve inkább osztotta az új uniós
tagállamok jellemzőit, míg a korrupciós tranzakciók intézményesülési szintjét illetően
a régi tagállamokhoz hasonlítható. Igazolást nyert az is, hogy az ún. „tisztább” gazdaságú országok (Egyesült Királyság, Franciaország) nagyobb hangsúlyt helyeznek a
külföldi korrupciós ügyek megjelenítésére is.
A korrupció – illetve bármely más, az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény – médiában való megjelenítése képes nem csak az állampolgárok figyelmét
a jelenségre irányítani, de mindazon üzeneteket is közölni, melyek a cselekményekkel
szembeni nagyobb érzékenységhez elvezethetnek. A híradások jellege, aránya, milyensége azonban fontos szakmai szempontok mentén vizsgálandó. Ha túl sokat és
sokszor, árnyalások és összehasonlítások nélkül, kategórikus és általánosító jelleggel
hangzanak el kinyilatkoztatásszerű megállapítások – „a magyarok elsők a korrupcióban”, a „magyar a legkorruptabb nemzet” stb. – ezek semmiképp sem szolgálják a
fenti célokat. Sőt, közvetett módon épp a jelenség rejtve maradásának esélyét növelik.
A lakosság ingerküszöbének mértékétől függően egy idő után elhiszi – és el is fogadja – az adott bűncselekmény létét, mint ami a magyar társadalom velejárója, így nem
érez késztetést – és felesleges erőfeszítésnek is érzi – hogy tegyen ellene valamit.
Pedig a helyzet általános szinten közel sem ilyen rossz. Az Európa Tanács 2013-as
korrupciót vizsgáló reprezentatív felmérése34 szerint a megkérdezettek 89%-a értett
egyet azzal, hogy a korrupció széles körben elterjedt Magyarországon. Ugyanakkor
mindössze 13%-uk válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy saját maga volt-e már résztvevője ennek.35
Mindez nagymértékben befolyásolja azt is, hogy ezen bűncselekményi körön belül
magas a látencia. Az Európai Számvevőszék az összes csalások számát a felderítetlen

Hajdu – Pápay – Szántó – Tóth 2018.
Council of Europe 2013.
35
Természetesen a kutatás meghatározta a korrupció fogalmát is, kizárandó az egyes országok eltérő érzékenységéből és napi gyakorlatából eredő különbségeket.
33
34
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és a felderített csalások számából vezeti le36. Utóbbi részét képezik – egymást felölelve
– a bejelentett csalások, a vádhatósági eljárás, a vizsgálat alatt álló, valamint a bíróság
által megállapított csalások. Ennek hátterében a közfelfogás mellett az EU pénzügyi
érdekeit sértő deliktumok sajátosságai állnak. A magatartások közös jellemzője, hogy
épp az érdekazonosság okán, és a közvetlen természetes személyi sértett hiányában relatíve alacsony lebukási kockázat mellett kiugróan magas jövedelemre lehet szert tenni. A látencia mértékét növelheti az interneten történő elkövetés lehetőségének megnyílása és az így kitárult globális piac elérhetősége. Ezen magatartásokhoz, melyek az
itt felsorolt módokon képesek az EU pénzügyi érdekeit sérteni, gyakran kapcsolódik
nemzetközi szinten szerveződött elkövetői csoport, amelyek jellegükből adódóan képesek kihasználni az egyes országok eltérő szabályozását, illetőleg azt a tényt – különösen a cyberbűnözés esetén –, hogy a potenciális áldozatok kevéssé tudatosak, kevéssé
ismerik föl és tesznek meg mindent a rizikótényező csökkentése érdekében. Pedig az
európai uniós költségvetés sajátosságai okán áttételesen valamennyi állampolgár el
kell, hogy szenvedje a bűnelkövetés negatív következményeit.
A XXI. század információs társadalmának egyik valódi kérdése az, hogy a digitális
technológia, az információs, illetve kommunikációs eszközök térnyerése mennyiben
segítheti az EU pénzügyi érdekeit támadó magatartásokkal szembeni fellépést. Ennek
kapcsán ma még nincsennek pontos adataink, azonban több kutatás és tanulmány is
foglalkozik a témakörrel. Így többek között azzal, hogy a közösségi média37 vagy az
internet38 hogyan hat, illetve hathat-e a korrupció visszaszorítására? A több mint 150
országot felölelő, elsősorban a Facebookra fókuszáló kutatás szerint a közösségi médián való megjelenése a korrupciónak elsősorban azon országokban volt, ahol kisebb
a sajtószabadság. Az internet korrupciócsökkentő hatását érintő korábbi, 1998–2005
között, 70 országot lefedő vizsgálat szerint nem vitathatóan ennek a médiaplatformnak
szerepe van a korrupció csökkentésében, azonban ennek mértéke jóval csekélyebb,
mint amire a technikai háttere és társadalmi beágyazottsága miatt számítani lehetne.
Bármilyen csatornán keresztül kívánjuk is elérni, érzékenyebbé tenni és aktivizálni
a társadalmat, gyors eredményre nem számíthatunk. Egy politikai rendszer Dahrendorf, a híres szociológus szerint 6 hónap alatt változtatható meg, a gazdaság átalakításához már 6 év kell, az emberek gondolkodásának formálására azonban 6 évtized
sem elég.39 Hisszük, hogy széles körű és átfogó kriminológiai kutatások segíthetik ezt
a folyamatot.

36
A csalások ismertté válásuk szerinti megoszlását tartalmazó ábra forrása: European Court of Auditors: Special
Report. 2019/01.
37
KumarJha–Sarangi 2017.
38
Mon – Chi – Meng – Chun – Yi-Pey 2011.
39
Tóth 2017, 28.
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Büntető eljárásjogi kérdések
A BIZONYÍTÉKOK GYŰJTÉSÉRE ÉS ÉTÉKELÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ EU-BAN
Prof. Dr. Farkas Ákos *

1. A büntetőeljárás és a bizonyítás kapcsolata
A modern állam szuverenitásából fakadó belső feladata, hogy büntetéshez való jogának gyakorlásakor, az erre létrehozott szervei útján a bűncselekményeket felderítse és
a bűncselekmények elkövetőivel szemben szankciót alkalmazzon. Ennek során azonban tiszteletben kell tartania az ember autonómiáját és méltóságát, illetve azokat a
garanciákat és emberi jogi normákat, amelyek az egyént védik a hatóságok önkényétől
és az eljárást tisztességessé és jogállamivá teszik.
Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén nyugvó térség, amelyben egymás mellett létezik az egységre törekvés és a
diverzitás. A diverzitással kapcsolatban az Európai Unió működéséről szóló szerződése (a továbbiakban: EUMSz.) 67. cikk (1) bekezdésében foglalt mondat második része
egyértelművé teszi: ebben a térségben „[...] tiszteletben tartják az alapvető jogokat és
a tagállamok eltérő jogrendszereit és hagyományait.”
Ezek az eltérő jogrendszerrel és hagyományokkal rendelkező tagállamok nem csupán egymás mellett működnek, hanem együttműködnek. Az együttműködésnek egyik
fő célja, az EUMSz. 67. cikk (3) bekezdés szerint „a biztonság magas szintjének garantálása [...]”, amelyet az EU egyebek mellett „[...] a büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése és – amennyiben szükséges – a büntető jogszabályok
közelítése révén [...]” kíván elérni.

2. A bizonyítási jog, mint nemzeti jog
A biztonság magas szintjének garantálása azt a célt jelenti, hogy a tagállamok polgárai
olyan jogi és társadalmi környezetben élhessék életüket,
– ahol a jogszabályalkotási folyamatok egyértelműek, a létrejött törvények és egyéb
jogszabályok világosak, érthetőek, hatásuk kiszámítható, előre látható, és egyúttal
ezek a jogszabályok és az azokat működtető intézmények a demokratikus és jogállami elvek szerint működnek,

*
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– ahol egyebek mellett a bűnözés és a bűnözéstől való félelem szintje elfogadható.
Azt ugyanis el kell fogadnunk, hogy a bűnözés a társadalmi együttélés velejárója.
– ahol a tagállamok büntető-igazságszolgáltatási rendszerei büntető-, büntetőeljárási
jogi szabályai nem csupán függetlenek, de egymástól jelentős mértékben el is térnek. Ezek közül a bizonyításra vonatkozó rendelkezések különbözőségeit szeretném kiemelni.
Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a bűncselekmények megállapítása, felderítése és az elkövető felelősségre vonása csak törvényesen lefolytatott bizonyítási eljárás
során megismert bizonyítékok alapján lehetséges. Az úgynevezett EU-s bűncselekmények elkövetése, valamint felderítése szükségszerűen átível a tagállamok határain, ez
pedig a bizonyításra vonatkozó szabályok alkalmazásánál problémákat vet fel.
A több EU-tagállamot érintő bűncselekmények bizonyítása esetén joggal merül fel
három kérdés:
– melyik tagállam rendelkezik joghatósággal a bűncselekmény elbírálására,
– hogyan, milyen szabályok szerint történjék a bűncselekmények felderítése és bizonyítása, illetve
– a joghatósággal rendelkező állam bírósága előtt a más tagállamban szerzett bizonyítási eszközök és az abból származó bizonyítékok miként használhatók fel.
Minden EU-tagállam szuverenitásából fakadóan – bizonyos kivételekkel – a saját
büntetőeljárási bizonyításra vonatkozó szabályai szerint jár el, de nincs két olyan tagállam, amelyek bizonyításra vonatkozó szabályai azonosak lennének. Ez a jogi diverzitás addig nem jelent gondot, amíg az államok a saját joghatóságukon belül kizárólag
a belső jog alapján folytatják a büntető-igazságszolgáltatást.
A gondok akkor kezdődnek, ha az államok a bűncselekmények felderítése és elbírálása során kerülnek kapcsolatba – amikor valamelyik állam a büntető-igazságszolgáltatás gyakorlása során más állam segítségére szorul (külföldre menekült elkövető
elfogása, kiadatása, külföldön keletkezett bizonyítékok átadása, bizonyítási cselekmények külföldön történő elvégzése stb.).
Az együttműködés két típusa ismert: az egyik a jogsegélytípusú, a másik az operatív együttműködés. A jogsegély bonyolult, nehézkés és hosszadalmas, a diplomáciai út
igénybevételével történik. Nem véletlen, hogy ez az EU együttműködési rendszeréből
az elmúlt évszázad végére kikopott.1
Ehelyett jelent meg az 1990-es évek végén az operatív együttműködés igénye, amelyet a 2000. május 19-i, az EU-tagállamok közötti kölcsönös bűnügyi együttműködésről szóló egyezmény szabályoz. Az egyezmény az európai nyomozási határozatról
szóló irányelv2 hatálybalépéséig ma is az együttműködés meghatározó jogforrása.
Egy évvel korábban, 1999. október 15–16-án a finnországi Tamperében tartott EU
Tanácsülésen nyilvánították az EU-tagállamai közötti bűnügyi együttműködés sarokkövévé a kölcsönös elismerés elvét, amely az EU-jog számos területén régóta megha-

1
A tagállamok közötti olyan együttműködés során, amelyek kívül esnek az EU-együttműködés rendszerén, még ez
a leggyakrabban alkalmazott eszköz.
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai
nyomozási határozatról.
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tározó elvként működik (diplomák kölcsönös elismerése, áruk minőségének kölcsönös
elismerése stb.). A kölcsönös elismerés elvét az EU bűnügyi együttműködésről szóló
egyezménye nem tartalmazza.

3. A kölcsönös elismerés elve
A kölcsönös elismerés elve egészen a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig, 2009.
december 1-ig nem volt az EU-szerződés része – bár addig már számos másodlagos
EU-jogforrás (kerethatározat) tartalmazta, amelynek legismertebb jogforrása az európai elfogatóparancsról rendelkező kerethatározat.3
A kölcsönös elismerés elve az eredeti értelemben a bírósági ítéletek és más határozatok kölcsönös elismerését jelenti, vagyis azt, hogy a kérelmező, kibocsátó tagállam határozatában foglaltakat (például az átadást az európai elfogatóparancs esetén)
a végrehajtó tagállam – néhány kivételtől eltekintve – feltétel szabása nélkül teljesíti. A kölcsönös elismerés a bűnügyi együttműködésre vonatkozó meghatározását a
Bizottságnak a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, a bírósági ítéletek kölcsönös
elismeréséről szóló közleményében találjuk meg.4 Az itt megfogalmazott definíció
szerint: „A kölcsönös elismerés elve széles értelemben véve azon a gondolaton alapul,
hogy annak ellenére, hogy egy megkeresett állam nem tud ugyanolyan vagy hasonló
módon elbírálni egy meghatározott ügyet, mint a megkereső állam, az általa hozott
döntést a megkeresett állam egyenértékűnek fogja elismerni és elfogadni, mintha azt
maga hozta volna.”
A definíció a kölcsönös elismerésnek három sajátosságát emeli ki:
a) a kölcsönös bizalom a döntés megfelelőségében, annak ellenére, hogy azok a
szabályok, amelyek alkalmazásával születtek, a megkeresett állam jogrendszerének
rendelkezéseivel összehasonlítva eltérhetnek egymástól;
b) a megkereső állam bíróságai és jogalkalmazó szervei által folytatott jogalkalmazás korrektségében való feltétlen bizalom;
c) a megkereső EU-tagország jogalkalmazása eredményének a megkeresett EUtagországban minden további ellenőrzés nélkül olyannak történő elismerése, mintha
a megkeresett ország bírósága vagy más jogalkalmazó szerve hozta volna a döntést
(feltétlen elismerés).
Mint Satzger megjegyzi: „A kölcsönös elismerés első pillantásra – nem kétséges –
jelentős lépés volt az európai integráció felé, hiszen a külföldi, idegen és ismeretlen
megoldásokkal szembeni természetes bizalmatlanságot a bizalom váltotta fel, ezáltal
megnyílt a lehetőség egy európai jogi térség kialakítására.”5
A kölcsönös elismerés minden célszerűsége és pozitív hatása ellenére az állami
szuverenitás szakítópróbáját jelenti, hiszen nem mást követel meg, mint a másik tagál-

3
A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról.
4
COM(2000) 0495 final 4.
5
Satzger 2018, 318.
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lam alkotmányos rendjének, jogállami kereteinek, az emberi jogi normák tiszteletben
tartásának elismerését, az ebbe vetett feltétlen, kétségek nélküli bizalmat.
Meg szeretném jegyezni, hogy ez a bizalom már az elmúlt két évtizedben sem volt
teljes, napjainkban pedig úgy tűnik, egyre inkább töredezik, amit a görög válság, a
jelenleg is folyó Brexit, a folyamatos migrációs, az ezzel összefüggő, elsősorban a
déli tagállamokat érintő határellenőrzési problémák és a nacionalizmus újraéledése is
jeleznek.
A kölcsönös elismerés elve a Lisszaboni Szerződéssel vált az EUMSz. részévé. Az
EUMSz. a 82. cikk (1) bekezdése értelmében a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésére terjed ki. [Ebben az értelemben használja az EUMSz 67. cikk (3)
bekezdése is.]
A kölcsönös elismerés elvének egyik sajátossága, hogy a megkeresett ország nem
vizsgálja, hanem elfogadja és végrehajtja a megkereső állam bírósági ítéleteit és határozatait. Az elmúlt csaknem két évtized kerethatározatai, majd a 2009. év után megjelent irányelvei következetesen ebben az értelemben kezelték a kölcsönös elismerés
elvét.6
A feltétlen kölcsönös elismerés követelményén az első rést az Európai Unió Bírósága által az Aranyosi és Caldãrãu ügyekben7 hozott döntés ütötte, amelyben a kölcsönös elismerés feltétlen alkalmazása helyett az emberi jogok elsőbbségének elve
mellett döntöttek, és helybenhagyták a németországi brémai bíróság döntését, amelyben megtagadták az elítélt személyek átadását a megkereső államoknak arra hivatkozással, hogy a kérelmező országban a büntetés-végrehajtás során sérülnek a kegyetlen, embertelen és megalázó büntetés tilalmára vonatkozó normák. (Tehát az elítéltek
átadása esetén a büntetés végrehajtása során emberi jogaik jelentősen csorbulnának.)
Az Európai Unió Bírósága ezen döntésével lehetővé tette az emberi jogi szempontok
beemelését a kölcsönös elismeréssel összefüggő irányelvek alapján történő bírósági
döntésekbe.

4. A kölcsönös elismerés elve és a bizonyítás
A Lisszaboni Szerződéssel változás következett be. Az EUMSz 82. cikk (2) bek. a)
pont a kölcsönös elismerés elvét kiterjesztette a bizonyítékokra is, amennyiben ezekre
vonatkozóan előírta, hogy az EU Tanácsa a bizonyítékok tagállamok közötti kölcsönös
elfogadhatóságára vonatkozóan irányelvekben szabályozási minimumokat alkosson.8
Ennek következtében a kölcsönös elismerés elvének egy újabb oldala vált láthatóvá: a
bizonyítékok kölcsönös elismerése.

6
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/343 irányelve a büntetőeljárás során az ártatlanság
vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről.
7
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-404/15. és C-659/15. PPU. Aranyosi Pál és Robert Căldăraru kontra Generalstaatsanwaltschaft Bremen ítélet. ECLI:EU:C:2016:198.
8
Eltérő értelmezés hiányában kölcsönös elfogadhatóságot itt a kölcsönös elismerés szinonimájaként értelmezem.
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A bizonyítékok kölcsönös elismerésének kérdéséről – szűk korlátok között ugyan
– elsőként az Európai bizonyítási parancsról (a továbbiakban: EBP) szóló, hatályba
nem lépett kerethatározat rendelkezett.9 AZ EBP-t abból célból fogadták el, hogy a
büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzése
céljából a kölcsönös elismerés elvét alkalmazzák. Az EBP azonban csak a már meglévő bizonyítékokra vonatkozik, és ezért a büntetőügyekben folytatott igazságügyi
együttműködés bizonyítékokat érintő teljes skálájának csak egy behatárolt részével
foglalkozik. Korlátozott hatálya miatt az illetékes hatóságok szabadon választhatnak,
hogy az új rendszert vagy azokat a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó eljárásokat alkalmazzák, amelyek minden esetben továbbra is alkalmazhatók az EBP hatályán kívül
eső bizonyítékokra.
A 2009. december 10–11-én elfogadott Stockholmi Programban az Európai Tanács
úgy vélte, hogy folytatni kell a határokon átnyúló büntetőügyekre vonatkozó, a kölcsönös elismerés elvén alapuló átfogó bizonyításfelvétel kialakítását.
Az Európai Tanács jelezte, hogy az e területen meglévő eszközök széttöredezett
rendszert alkotnak, és hogy a kölcsönös elismerés elvén alapuló új megközelítésre van szükség, amely a kölcsönös jogsegély hagyományos rendszere által nyújtott
rugalmasságot is figyelembe veszi. Az Európai Tanács ezért egy olyan megoldás
kialakítását ítélte szükségesnek, amely az e területen meglévő valamennyi eszköz
– többek között a 2008/978/IB tanácsi kerethatározat – helyébe lép, lehetőleg a bizonyítékok valamennyi fajtájára kiterjed, végrehajtási határidőket tartalmaz, és a
legnagyobb mértékben korlátozza a megtagadás lehetséges indokait. Ennek eredményeként született meg az Európai bizonyítási határozatról (a továbbiakban: ENYH)
szóló irányelv.10 Az ENYH egy vagy több olyan konkrét nyomozási cselekmény elvégzése céljából adható ki, amely(ek) célja az ENYH-t végrehajtó államban történő
bizonyítékgyűjtés. Ebbe beletartozik a végrehajtó hatóságnak már birtokában lévő
bizonyítékok megszerzése is.
A bírósági ítéletek és határozatok, valamint a bizonyítékok kölcsönös elismerése
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen a nyomozási határozatban bizonyítékok
gyűjtésére keresik meg a végrehajtó tagállamot.
A kölcsönös elismerés elvének a bizonyításra történő alkalmazása eredeti értelmében azt jelenti, hogy a külföldön, a végrehajtó tagállam szabályai szerint felvett
valamennyi bizonyítás eredményét a kérelmező tagállamban nem ellenőrzik, így az
minden további nélkül felhasználható. A bizonyíték mellett tehát törvényességi és felhasználhatósági vélelem szól.
Ez ellen a vélelem ellen több ellenérv is felsorolható. Az egyik abból a tényből
fakad, hogy a (jelenlegi) huszonhét tagállam huszonhét bizonyítási rendszert is jelent,
amelyben benne rejlenek az eltérő jogi tradíciók és az ebből adódó eltérő szabályok.
Ezek az eltérések komoly problémákhoz vezethetnek, ha a kibocsátó tagállam bizo-

9
A Tanács 2008. december 18-i 2008/978/IB kerethatározata a büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak,
dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi parancsról.
10
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai
nyomozási határozatról.

492

nyításra vonatkozó szabályai több, részletesebb feltételt, illetve garanciális szabályt
követelnek meg, mint a bizonyítást felvevő állam joga. Ebben az esetben a különbségek a bizonyíték felhasználásának akadályát jelenthetik, erősítik a bizalmatlanságot a
tagállamok között és akadályozzák a kölcsönös elismerés érvényesülését.
A másik ellenérv a védelemhez fűződő jogok gyakorlásához kapcsolódik. A büntetőeljárásban a védelem elvéből fakadó alapvető jog a bizonyítékok törvényességének,
a garanciális szabályok hiányosságainak vitatása, így az automatikus elismerés nem
egy feltétlenül járható út.
Nem kétséges, hogy a bizonyítékok kölcsönös felhasználhatóságának problémájára
meg kell találni a mindenki számára kielégítő megoldást.
Az egyik az lehetne, ha a kibocsátó állam bírósága behatóan ismerné a végrehajtó
állam bizonyítási jogát és meg tudná ítélni a bizonyításra vonatkozó szabályok eltéréséből adódó kockázat lehetséges következményeit, és meg tudná határozni a korrekcióhoz szükséges feladatokat. Tehát a végrehajtó állam nyomozóhatóságának olyan
feltételeket határozhat meg, amelyek eredményeként a felvett bizonyítás eredménye
a kibocsátó államban is felhasználható lesz. Ez a megoldás sem tekinthető stabilnak,
hiszen a megkeresett tagállam már csak szuverenitásából adódóan sem kötelezhető
arra, hogy a saját jogrendjében hatályos szabályok helyett egy másik tagállam jogát
alkalmazza.
Mindez pedig azt jelenti, hogy a bizonyítékok kölcsönös elismerése a tagállamok
között a jelenlegi fragmentált szabályozás mellett nem működik. Ahhoz, hogy működőképessé váljon, az egyetlen járható út az EUMSz.-ben előírt közös minimumszabályok megalkotása lenne. Ennek a keretei azonban napjainkban még alig láthatók.
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BIZONYÍTÉKOK GYŰJTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
AZ ALKOTMÁNYOS TÖBBSZINTŰ RENDSZERBEN:
AZ UNIÓS JOG REJTETT HATÁSAI
Prof. Dr. Anne Schneider *

1. Bevezetés
Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) alapvető feladata a pénzügyi érdekeinek védelme. Számos jogalkotási és végrehajtási intézkedésnek van ilyen célja, köztük az Európai Ügyészség (EPPO)1 intézménye és Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás
elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelve (a továbbiakban:
PIF irányelv).2 Ezáltal az EU pénzügyi érdekeinek védelme az európai büntetőjogi és
büntetőeljárás motorjává vált.
Ennek ellenére az EU büntetőjogi és büntetőeljárási területe különös kihívásokkal
is szembesül. Ennek oka, hogy az EU többszintű alkotmányos rendszerben működik,
ahol különböző alkotmányos garanciák érvényesülnek és ezek potenciálisan ellentétesek lehetnek. Bár az alkotmányos garanciák e különböző szintjei nem egyedülállóak
az EU büntetőjogában és büntető eljárásjogában, ez egy olyan jogterület, ahol a problémák gyakran fordulnak elő, mert az alapvető jogok védelme különösen fontos.
Jelen tanulmány közelebbről megvizsgál néhány olyan kérdést, amely a büntetőeljárási jog területén különböző alkotmányos szintekből, az uniós jog „rejtett hatásaiból”
származik, ahogyan ezeket itt nevezzük. A tanulmány az EU alkotmányos többszintű rendszerének rövid áttekintésével kezdődik. Ezt követően meg fogjuk magyarázni,
hogy mit jelent az EU-jog „rejtett hatása”. A cikk végén található rövid következtetést
megelőzően két példán keresztül mutatjuk be a többszintű alkotmányos rendszer nemzeti eljárásjogra gyakorolt hatását.

2. Többszintű alkotmányos rendszer
Az uniós jog összefüggésében az alkotmányos védelemnek három szintje van: az EU
Alapjogai, az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) és a nem-

*
Tanszékvezető egyetemi tanár, Mannheimi Egyetem Jogi Kara. Fordította: Fügedi Anna joghallgató, Miskolci
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
1
A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről.
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.

494

zeti alapjogok. Ezek a szintek részben átfedik egymást, de ellent is mondhatnak egymásnak.
Az EU alkotmányos rendszerének alapjait az Európai Unió Alapjogi Chartája (a
továbbiakban: Charta) tartalmazza, amely magában foglalja az alapvető szabadságjogokat és más fontos egyedi garanciákat is. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az EU számos olyan eljárási garanciával3 foglalkozó irányelvet fogadott el,
melyek az EU alapvető jogait képezik, és amelyek ennek megfelelően a másodlagos
jog ellenére az EU alkotmányos rendszerének részét képezik.4 Elvileg az EU-jog kötelezi a tagállamokat. Az alkalmazandó szabályok alkalmazási köre azonban eltérhet: az
Alapjogi Charta eltérő hatályú, mint az uniós jogban foglalt eljárási garanciák.
Az EJEE egy nemzetközi szerződés, amelyet 47 állam írt alá. A Szerződő Feleknek
gondoskodniuk kell arról, hogy törvényeik és eljárásaik tiszteletben tartsák az egyezményben foglalt emberi jogokat (EJEE 1. cikk). Egyes államokban, így pl. Ausztriában, az Emberi Jogok Európai Egyezménye alkotmányos értéket kapott, másokban,
mint például Németországban, csak ugyanolyan szintű, mint a közjog, bár továbbra
is különös jelentőséget tulajdonítanak a jog értelmezésében.5 Az EU még nem részes
fele az Egyezménynek. A Chartában rögzített alapjogok azonban többnyire az Emberi
Jogok Európai Egyezményének megfelelően értelmezhetők, ami azt jelenti, hogy a
Chartának nem az a célja, hogy kevesebb védelmet nyújtson az egyezményhez képest
[lásd Charta 52 3. cikk]. Minden tagállamnak nemzeti alkotmányos garanciái is vannak, amelyek jelentősen eltérhetnek az Emberi Jogok Európai Egyezményétől és az
uniós alapjogoktól.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb konfliktus a nemzeti alkotmányjog
és az uniós jog között jön létre.6 Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem okoz
annyi konfliktust, mert mindkét jogrend célja az Egyezmény tiszteletben tartása és az
Egyezmény nem akadályozza meg az alapvető jogok magasabb szintű védelmét (EJEE
53. cikk). Ezért a tanulmány az uniós jogra fókuszál. Ez jól illeszkedik e kötet átfogó
témájához is, amely az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme.

3
Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/EU irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról; az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelve
a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról; az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU
irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról
és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról; Az
Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/343 irányelve a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme
egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítésérő; az Európai Parlament és a Tanács 2016.
április 27-i (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB
tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/800
irányelve a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról.
4
Lásd ezt az érvet, Schneider 2019, 623 f.
5
Satzger 2018, § 11, széljegyzet 8 ff.
6
Lásd például: Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-399/11. Stefano Melloni kontra Ministerio Fiscal ügyet,
ECLI:EU:C:2013:107; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás,
ECLI:EU:C:2015:555. Lásd még: Dannecker 2015, 27 f.
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3. Az EU-jog nyilvánvaló és rejtett hatásai
Ahogy a cím is mutatja, ez a tanulmány az uniós jog rejtett hatásairól szól. Mit jelent
ez? A válasz egyszerű, de tautológiai: rejtett hatások azok, amelyek nem nyilvánvalóak. Mit jelentenek az uniós jog nyilvánvaló hatásai? A nyilvánvaló hatások az EU-jog
által tervezett hatások.
Például, több meglehetősen új uniós jogszabály rendelkezik az eljárási garan
ciákról,7 legtöbbjük irányelvek formájában. A tagállamok kötelesek átültetni ezeket az
irányelveket a nemzeti jogukba [lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban: EUMSz.) 288. cikkének (3) bekezdését]. Ennek megfelelően az irányelvek nyilvánvaló hatása a nemzeti jog harmonizálása [lásd az EUMSz. 83. cikk (2)
bekezdését]. Ez az EU-jog által tervezett hatás.
Egy másik példa: az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) előtti leg�gyakoribb eljárás az előzetes döntéshozatali eljárás.8 Az EUB határozata arra irányul,
hogy útmutatást adjon az uniós jog értelmezéséhez az adott ügyben és hasonló esetekben (lásd az EUMSz 267. cikkét). Ez a nyilvánvaló hatás. Az alábbiakban a tanulmány
néhány példát mutat be az uniós jog kevésbé nyilvánvaló vagy rejtett hatásaira.

4. Az EUB joggyakorlatának relevanciája a versenyjogban
a (rendes) nemzeti büntetőeljárás során
Az első rejtett hatás az, amelyet az EUB ítélkezési gyakorlata a versenyjogban a rendes nemzeti büntetőeljárásra gyakorol, ami nem versenyjogi ügyekben való büntetőeljárást jelent.

4.1. Az Európai Unió Bíróságának védelemhez való joggal kapcsolatos
joggyakorlata, különös tekintettel az ügyvédi titok védelmére (Legal
Professional Privilege)
Az Európai Unió Bírósága kiterjedt joggyakorlattal rendelkezik az uniós versenyjoggal kapcsolatban. Ez a joggyakorlat különösen érdekes a büntetőjog területén, mivel

7
Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/EU irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról; az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelve
a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról; az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU
irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a
szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról; Az Európai
Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/343 irányelve a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítésérő; az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása,
felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a
természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat
hatályon kívül helyezéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/800 irányelve a büntetőeljárás
során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról.
8
2017-ben 739 új ügyből 533 előzetes döntéshozatali kérdés merült fel, lásd: CJEU 2017, 36.

496

a versenyjogi eljárások büntető jellegűek, és ezért a büntetőeljárások számára megfelelő modellnek tekinthetők. Számos ítéletnek olyan problémákat kellett megoldania,
amelyek versenyjogi ügyekben a bizonyítékok összegyűjtésével és felhasználásával
voltak kapcsolatosak, amelyekben a társasággal szemben büntetést kellett kiszabni.9
Az EUB ebben az összefüggésben eljárási garanciákat dolgozott ki.10 A versenyjogi
ügyekben alakul ki az ügyvédi titok védelme [Legal Professional Privilege (a továbbiakban: LPP)]. Az LPP biztosítja az ügyvédek és ügyfeleik közötti kommunikáció
bizalmas kezelését, amely különösen fontos a bizonyítás területén. Ennek megfelelően
itt is jó példaként szolgálhat.
Az európai LPP több esetben a középpontban állt, többek között az AM & S Europe11 és az Akzo Nobel ügyekben.12 Ezeknek az eseteknek a megállapításait a következőképpen foglalhatjuk össze.13
Először utalnunk kell arra, az európai jog csak az ügyfél és a független ügyvédek
(olyan ügyvéd, aki nem áll munkaviszonyban az ügyféllel) közötti kapcsolatot védi.14
A jogtanácsosokkal megosztott levelezés és egyéb dokumentumok nem tartoznak az
LPP hatálya alá. Másodszor, az LPP azokra a dokumentumokra vonatkozik, melyek
„az ügyfél védelemhez való jogának összefüggésében és érdekében” keletkeztek.15
A meghatározás meglehetősen széles, amely magában foglalja az ügyvéd és az ügyfél
közötti levelezést,16 amely a versenyjogi eljárás megindítása után történt, az eljárás
megkezdése előtti levélváltást,17 az ügyvéddel folytatott levelezésről szóló belső feljegyzéseket, még akkor is, ha az nem került az ügyvédhez,18 és a védelmi ügyekben
jogi tanácsadás megszerzésére létrehozott dokumentumokat, még akkor is, ha nem
voltak (még) része a levelezésnek.19 Az LPP nemcsak a szankcionálási eljárásokban,
hanem az előzetes eljárásokban is alkalmazandó.20

9
Lásd például az Európai Unió Bírósága – Bíróség: C-550/07. P. Akzo Nobel Chemicals Ltd és Akcros Chemicals
Ltd kontra Európai Bizottság ítéletet, ECLI:EU:C:2010:512; Európai Bíróság – Bíróság: C-374/87. Orkem kontra az
Európai Közösségek Bizottsága ítélet, ECLI:EU:C:1989:387.
10
Az uniós versenyjogban szereplő eljárási garanciák tömör áttekintését lásd a Scholten–Simonato 2017, 36 ff.
További információért lásd: Schubert 2009, 163 ff.
11
Európai Bíróság – Bíróság: C-155/79. AM & S Europe Limited kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélet,
ECLI:EU:C:1982:157.
12
Európai Bíróság – Elsőfokú Bíróság: T-125/03. Akzo Nobel Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra az
Európai Közösségek Bizottsága ítélet, ECLI:EU:T:2007:287.; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-550/07. P. Akzo
Nobel Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra Európai Bizottság ítélet, ECLI:EU:C:2010:512.
13
Az összefoglaló a Schneider 2019a 3. pontjában szereplő rövidített változata.
14
Az Európai Bíróság – Bíróság: C-155/79. AM & S Europe Limited kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ítélet, ECLI:EU:C:1982:157, 21. pont; Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-550/07. P. Akzo Nobel Chemicals Ltd és
Akcros Chemicals Ltd kontra Európai Bizottság. ítélet, ECLI:EU:C:2010:512.
15
Az Európai Bíróság – Bíróság: C-155/79. AM & S Europe Limited kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ítélet, ECLI:EU:C:1982:157, (23) bekezdés.
16
Az Európai Bíróság – Bíróság: C-155/79. AM & S Europe Limited kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ítélet, ECLI:EU:C:1982:157, (23) bekezdés.
17
Az Európai Bíróság – Bíróság: C-155/79. AM & S Europe Limited kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ítélet, ECLI:EU:C:1982:157, (23) bekezdés.
18
Az Európai Unió Bírósága – Elsőfokú Bíróság: T-30/89. Hilti AG kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ítélet, ECLI:EU:T:1991:70.
19
Európai Bíróság – Elsőfokú Bíróság: T-125/03. Akzo Nobel Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra az
Európai Közösségek Bizottsága ítélet, ECLI:EU:T:2007:287, 123. pont.
20
Európai Bíróság – Elsőfokú Bíróság: T-125/03. Akzo Nobel Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra az
Európai Közösségek Bizottsága ítélet, ECLI:EU:T:2007:287, 120. pont.
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Ez az európai LPP eltérhet a nemzeti LPP-től. A nemzeti jog például nagyobb védelmet nyújthat a jogtanácsosoknak.21 Másrészt, legalábbis a német büntetőjogban, a
dokumentumok kevésbé védettek, különösen akkor, ha a büntetőeljárás megkezdése
előtt készültek.22 Ezért fel kell tenni azt a kérdést, hogy az európai LPP szélesebb körű
védelme hatással van-e a rendes nemzeti büntetőeljárásra.
A legtöbb esetben, amikor az EU-jog jobb védelmet nyújt, a kérdésre igenlő választ
kell adni. Ennek egyik oka az, hogy először is az Európai Unió versenyjogi ítélkezési
gyakorlata formálja az EU alapvető jogait, másrészt az Alapjogi Charta számos nemzeti büntetőügyben alkalmazandó.

4.2. Az EUB ítélkezési gyakorlatának fontossága az EU alapjogi
versenyjogában
A Charta 47. cikk (2) bekezdése és 48. cikk (2) bekezdése rögzíti a védelemhez való
jogot.23 Ez azt mutatja, hogy az uniós jog alapvető jogként tekint a védelemhez való
jogokra. Ugyanez vonatkozik az EJEE 6. cikkére, amelyet minden tagállam és az uniós
jog is tiszteletben tart. A versenyjog a védelmemhez való jogokat már az Európai Unió
Alapjogi Chartájának hatálybalépése előtt elismerte. Ezeket elsősorban az ítélkezési
gyakorlat képezte, amint azt az LPP példája is mutatja (lásd fent). Tekintettel arra,
hogy a védelemhez való jog szintén alapvető jog, fel kell tenni a kérdést, hogy ez az
ítélkezési gyakorlat csak a versenyjogi ügyekben alkalmazható-e vagy úgy kell tekinteni, mint az Eurói Unió Bíróságának a Charta által a védelemhez való alapvető jog
értelmezését.24
Ez a kérdés az LPP példáján keresztül válaszolható meg. Az LPP-t úgy kell tekinteni, mint „az említett tagállamok [az EK-tagállamok] jogainak közös elve és fogalma”.25
Ez a megállapítás Kokott főtanácsnok véleménye, mely az Akzo Nobel-ügyben válik
nyilvánvalóvá: „Az ügyvédi titok védelme az uniós jogban alapjogi jellegű általános
elv. Ez egyrészt a tagállamok jogrendjében közös elvekből következik: a jelenlegi állás
szerint az Európai Unió mind a 27 (ma már 28) tagállamában elismerik az ügyvédi
titkot, amelynek védelmét olykor csak az ítélkezési gyakorlatban rögzítik, többnyire
azonban legalább egyszerű törvénnyel vagy akár az alkotmány szintjén szabályozott.
Másrészt az ügyvédi titok védelme levezethető az EJEE 6. cikkének (1) bekezdésével
és (3) bekezdésének c) pontjával (tisztességes eljáráshoz való jog) összefüggésben
értelmezett 8. cikkének (1) bekezdéséből (a levelezés védelme), valamint az Európai
Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének első bekezdésével, második bekezdésének második mondatával és 48. cikkének (2) bekezdésével (tanácsadás, védelem és képviselet

Például ez a helyzet Hollandiában. Lásd: Duijkersloot–de Vries–Widdershoven 2019, 2.3.
A kutatásról és a lefoglalásról szóló német törvény áttekintése a büntetőeljárásban megtalálható a Schneider
2019a, 2.3. pontjában.
23
Ez az érv már kidolgozásra került a Schneider 2019a, 4.2. pontjában, amely a Schneider 2019b, 5. 5 B. II. 6. b.
pontra utal.
24
Lásd még Schneider 2019a, 4.2. pontjában.
25
Európai Bíróság – Bíróság: C-155/79. AM & S Europe Limited kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélet,
ECLI:EU:C:1982:157, (18) bekezdés.
21
22
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igénybevételéhez való jog, a védelemhez való jog tiszteletben tartása) összefüggésben
értelmezett 7. cikkéből (a kapcsolattartás tiszteletben tartása)”. 26
Ez az idézet világossá teszi, hogy az LPP védelmét a tagállamok jogrendjében, az
EJEE-ben és az uniós jogban elismert általános elvnek tekintik. Ennek megfelelően
nem csupán a versenyjogra jellemző védelmi jog, hanem egyben az európai büntetőeljárási jog alapja is. Ugyanez igaz más, a tagállamokban elvben elfogadott eljárási garanciákra is, amelyeket az Alapjogi Charta és az Emberi Jogok Európai Egyezménye
elismer.
Következésképpen az uniós joggyakorlat, azaz a Bíróság és a Törvényszék ítélkezési gyakorlata nemcsak a versenyjogra, hanem az EU alapvető jogainak értelmezésére
is vonatkozik.27 Ugyanez az érvelés vonatkozik az olyan másodlagos uniós eljárásjogi
garanciáira is, mint például a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz
kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról
és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való
kommunikációhoz való jogról szóló 2013/48/EU irányelv.28 Ezek az irányelvek az EU
alapvető jogainak kialakítására is szolgálnak, és így az Alapjogi Charta értelmezését
is lehetővé teszik.

4.3. Az Alapjogi Charta alkalmazhatósága a nemzeti büntetőügyekben
Megállapíthatjuk tehát, hogy az EUB versenyjogi ítélkezési gyakorlata hatással van
az Alapjogi Chartára, az azonban még nem látható, hogy ez hogyan érinti a nemzeti
büntetőeljárást a nem versenyjogi ügyekben. Rendszerint az Európai Unió Bírósága
ítélkezési gyakorlatának kiemelt szerepe van az Alapjogi Charta nemzeti büntetőeljárási jogban való alkalmazásánál.
Az Alapjogi Charta 51. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy az Alapjogi Chartát akkor
kell alkalmazni, amikor a tagállamok az uniós jogot hajtják végre.29 Az Európai Unió
Bírósága szerint az uniós jog akkor kerül végrehajtásra, amikor a nemzeti jog rendelkezéseinek alkalmazása az uniós jog szerinti kötelezettség teljesítésének része.30 Eddig
nem létezett sok kifejezett kötelezettség a büntetőeljárási jogra vonatkozóan. Példák
a kifejezett kötelezettségekre: az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló

Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-550/07. P. Akzo Nobel Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra
Európai Bizottság. ítéletet, ECLI:EU:C:2010:512, AG Kokott véleménye, 47. pont.
27
Lásd a hasonló következtetést a Schneider 2019a, 4.2. pontjában.
28
Lásd még Schneider 2019, 623 f.
29
A következő érvelést a Schneider 2019a, 4.4. pontjából vettük, amely a Schneider 2019b, 5-ös 5B. 1. a) aa).
pontra utal vissza.
30
Lásd például az Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-206/13. Cruciano Siragusa kontra Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo ítélet, ECLI:EU:C:2014:126, 24. pontját.
26
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2013/48/EU31 irányelv (bizalmas kezelés) 4. cikk (4) bekezdése és az (EU) 2016/343
irányelv32 7. cikke (a hallgatáshoz való jog és az önvádra kötelezés tilalma).
Azonban, a kifejezett kötelezettségek hiányában a nemzeti büntetőeljárási jog
szolgálhat az uniós jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez. Ez azért van, mert általános kötelezettség áll fenn, hogy az uniós jog megsértése esetén hatékony, arányos
és visszatartó erejű szankciókat írjon elő.33 Ezeknek a szankcióknak nem kell büntetőjoginak lenniük. Mindazonáltal, ha az uniós jogot büntetőjogi rendelkezésekben
hajtották végre, a végrehajtó tagállamnak biztosítania kell, hogy ezeket a szankciókat
hatékonyan alkalmazzák. Ez hatékony büntetőeljárást igényel, és ez azt jelenti, hogy a
büntetőeljárási törvénynek lehetővé kell tennie a hatékony szankciókat.34
Következésképpen a büntetőeljárási törvény az uniós jog végrehajtása, ha az uniós
jog hatékony szankciót ír elő, és a tagállam büntetőjogi szankciót választott.35 Ez a
helyzet akkor, ha a nemzeti büntetőjog harmonizált, vagy ha az EU pénzügyi érdekeit
a nemzeti jog védi. Példa erre a PIF irányelv36 végrehajtására vonatkozó nemzeti jog.
Ebben az esetben az EUB ítélkezési gyakorlata a versenyjogi eljárási garanciákra vonatkozik a nemzeti büntetőeljárások esetén.

5. A nemzeti büntetőjog hatékonysága és eljárása
Az itt tárgyalt második „rejtett hatás” a nemzeti büntetőjog és eljárás hatékonyságával is összefügg. Míg az EUB versenyjogi gyakorlatának „rejtett hatása” az, hogy
bizonyos mértékben alkalmazza a nemzeti büntetőeljárást, és hogy magasabb eljárási
garanciákat kell biztosítani, a hatékonyság elvének „rejtett hatása”, hogy a nemzeti
eljárási garanciák, még az alkotmányosak is, lehet, hogy nem alkalmazhatóak.
Ezt a hatást az EUB Taricco-ügyben hozott döntése alakította ki.37 A Taricco-ügy az
olasz jogban lévő adócsalás elévülési idejéről szólt. E rendelkezés hatására az elévülési idő általában lejárt, mielőtt az elkövető elítélhető lett volna. Az EUB szerint ez az
eredmény ellentétes a hatékony szankciók biztosítására vonatkozó kötelezettséggel,
amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikk (3) bekezdése határoz meg. Ez
igaz volt függetlenül attól, hogy az elévülési időket az anyagi büntetőjog részeként

31
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU irányelve a büntetőeljárás során és az európai
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik
felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról.
32
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/343 irányelve a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről.
33
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság 68/88. sz. ügy, 1989, ECR-02965, 24. bekezdés.
34
Timmermann 2016, 779.
35
Gaede 2016, 91; Schneider 2019a, 4.4. pontja.
36
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
37
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás, ECLI:EU:C:2015:555,
47. pont, e tekintetben az Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-42/17. M. A. S. és M. B. elleni büntetőeljárás,
ECLI:EU:C:2017:936, 31. pont.
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tekintették – mint Olaszországban –, vagy a büntetőeljárási jog részeként, mint ahogy
az az emberi jogokról szóló európai egyezményben is szerepel.38
A Taricco-döntés hatása messze elterjedt. Ha a nemzeti jognak hatékony, arányos és
visszatartó erejű szankciókat kell előírnia az uniós jog értelmében, a tagállamnak garantálnia kell, hogy a jogszabályok hatékonyan alkalmazhatók legyenek. Ez azt jelenti,
hogy minden olyan szabályt, amely akadályozhatja a hatékony büntetőeljárást, igazolni kell a hatékonyság elvével.39 A bizonyítékok összegyűjtése és felhasználása során ez
az érvelés minden olyan szabályra vonatkozik, amely megakadályozza a bizonyítékok
gyűjtését vagy felhasználását, különösen az eljárási biztosítékok tekintetében.40
Így például, a lefoglalás/elkobzás és átkutatás biztosítékának követelménye vagy a
vádlott azon joga, hogy ügyvédje jelen legyen a kihallgatáson, olyan körülményeknek minősülnek, amelyek a bizonyítékok hatékony összegyűjtéséhez nyújtanak terhet.
Ugyanez mondható el a kínzás tilalmáról – a kínzás hatékony eszköz lehet az vádlott
beismerésében. Annak ellenére, hogy az ilyen vallomás bizonyító ereje korlátozott lehet, más módszerek is vannak a bűncselekmények felderítésére, amelyeket a múltban
kínzásnak minősítettek, például kényszeres hányás olyan esetekben, amikor a vádlottakat kábítószer lenyelésére kényszerítették.41
A kínzás provokatív példája azt mutatja, hogy természetesen korlátozni kell az EU
által követelendő hatékony szankciókat.42 Az Alapjogi Chartában vagy a Chartát alkotó másodlagos jogban meghatározott eljárási garanciákat az uniós jognak tiszteletben
kell tartania.43 Ebből adódóan a kínzás tilalmát a Charta 1. cikk (2) bekezdése indokolja, az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról pedig a Charta 47., 48. cikke és a
2013/48/EU irányelv rendelkezik (stb.).
A fő problémákat olyan eljárási garanciák jelentik, amelyeket az uniós jog nem
határozott meg. Példa erre a tanúk joga, hogy megtagadják a tanúvallomást vagy akár
a tanúk kihallgatásának tilalma. Az uniós jogban csak egy szabály van e kiváltságos
tanúkról: Az ügyvédi segítség igénybevételének jogáról szóló 2013/48/EU irányelv 4.
cikke biztosítja az ügyvéd–ügyfél kommunikáció bizalmas kezelését. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a szakmai kiváltság más formáit is elismerik, mint például:
A pénzmosásról szóló negyedik irányelv 34. cikkének (2) bekezdése.44 Ennek ellenére
nincsenek olyan szabályok, amelyek a rokonok (hozzátartozók) vagy az egyházi tanú
mentességére vonatkoznak, akiknek nem kell a német törvény vagy a magyar jog szerint tanúskodniuk.45
Ez a kérdés sok vitát váltott ki, és a Bíróság második határozatához vezetett: Európai Unió Bírósága – Bíróság:
C-42/17. M. A. S. és M. B. elleni büntetőeljárás, ECLI:EU:C:2017:936, 31. pont.
39
Gaede 2016, 93. Ez az érvet már kifejtették: Schneider 2019b, ch. 5 B. IV.
40
Caianiello 2016, 8.
41
Lásd az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) (nagy tanács) 2006. július 11-i ítéletét. 54810/00
– Jalloh kontra Németország.
42
Dannecker 2015, 27.
43
Lásd Schneider 2019b, ch. 5 B. IV. 2; Wegner 2017, 146.
44
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU Európai Parlamenti
és Tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv és a 2006/70/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.
45
Lásd a német büntetőeljárási törvénykönyv 52. §-át, 53. § (1) bekezdésének első mondatát; a magyar büntetőeljárási törvénykönyv 81. § (1) bekezdését, 82. § (1) bekezdését.
38
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Lehet, hogy a jövőben ellentmondás lesz az uniós jog és a nemzeti jog között.
Például adócsalás esetén a házastárs vagy a common law (közjogi) partner vallomása
nagy értékű lehet az ügyészség számára, úgyhogy a tanúvallomások megtagadásának
joga akadályozhatja vagy akár el is lehetetlenítheti a hatékony büntetőeljárást. Nem
világos, hogy ezekről az esetekről, hogy döntenek majd a jövőben. Lehet azzal vitatkozni, hogy a tagállamokban elismert mentességek és jogok igazolhatják a hatékony
szankciók akadályait. Azonban könnyen össze lehet állítani egy olyan esetet, amikor
a szóban forgó jogot nem ismerik el minden tagállamban. Például a tanúvallomások
megtagadásának joga általában nem vonatkozik az élettársakra (akik nem élnek házasságban), bár egyes tagállamokban rájuk is vonatkozik.46 Egy ilyen jog akadályozza-e
az adócsalás esetén a szankciók hatékonyságát? Ezek a kérdések a jövőben egyre inkább az EUB elé fognak kerülni.
A Taricco-ügy rejtett hatása tehát az, hogy a nemzeti eljárási garanciákat újból meg
kell vitatni. Előrejelezhető, hogy ez a hatás a jövőben több összeütközéshez vezethet
majd a többszintű alkotmányos rendszerben.

6. Összegzés
Ez a tanulmány két rejtett, vagy valószínűleg jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy
„inkább rejtett”, uniós jog hatásait vizsgálta meg. Az első, hogy az uniós eljárási garanciákkal kapcsolatos joggyakorlat a versenyjogban a nemzeti büntetőeljárásokra is
vonatkozik, amikor az eljárás az uniós jog által előírt hatékony szankcionálási mechanizmus része. A második, hogy ugyanazon esetekben a hatékonyság elve megköveteli
az eljárási garanciák újraértékelését. Mindkét szempont különösen fontos, ha a bizonyítékok összegyűjtése és felhasználása forog kockán. Tehát a jövőben mindkettő az
előzetes kérdésekre vonatkozó eljárások növekedéséhez fog vezetni.
Meg kell jegyezni, hogy ugyanazok a problémák merülnek fel a kölcsönös elismeréssel összefüggésben is. Az Európai Nyomozási Határozat (a továbbiakban: ENYH)
elismerését vagy végrehajtását a végrehajtó állam megtagadhatja, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az ENYH-ban megjelölt nyomozási cselekmény végrehajtása ös�szeegyeztethetetlen lenne a Chartában rögzített kötelezettséggel [2014/41/EU irányelv
11. cikke (1) bekezdésének f) pontja47]. Határozottan el kell utasítani a határozat vég-

46
Vö. az EJEB által a van der Heijdenben nyújtott összehasonlító információkkal: „Úgy tűnik, hogy azok az
élettársak, akik nem házasok, jegyesek, vagy bejegyzett élettársak, feltételezetten csak Albániában, Andorrában, Litvániában és Moldovában tagadhatják meg a vallomástételt.
Ezzel szemben Ausztriában, Bosznia és Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországában, Csehországban, Észtországban, Macedóniában, Magyarországon, Izlandon, Olaszországban, Liechtensteinben, Montenegróban, Norvégiában, Portugáliában, Szerbiában, Szlovákiában, Spanyolországban, Svédországban és Svájcban bizonyítania kell a
kapcsolat házasság jellegét, általában a született gyermekek, a bizonyítható pénzügyi megállapodások vagy az együttélés hossza révén. Úgy tűnik, hogy az Európa Tanács többi tagállama nem engedi meg a puszta együttélés esetén a
vallomástétel megtagadását.” Az EJEB (nagytanács), 2012. április 3. 4. 42857/05, van der Heijden kontra Hollandia.
47
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai
nyomozási határozatról.
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rehajtását, ha a tagállam egyébként megsértené a Chartában garantált jogokat.48 Ekkor
tehát a tagállamnak kötelezően élni kell a jogával.49 Másrészt az ENYH végrehajtását el lehet utasítani, ha a kiváltságok megakadályozzák a végrehajtást a tagállamban
[2014/41/EU irányelv 11. cikkének (1a) bekezdése]. Ez azonban csak akkor alkalmazható, ha ezek a kiváltságok nem ellentétesek az EU-jogban megállapított hatékonysági
elvvel. Ennek megfelelően a tagállamok kötelezhetik a büntetőeljárás hatékonyságának fokozását, azáltal, hogy ezt az elutasítási okot nem teszik lehetővé.
Még mindig nem tisztázott, hogyan lehet a fentebb leírt konfliktusokat kiküszöbölni. Nyilvánvaló azonban, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelméhez ezekben a kérdésekben egyértelmű szabályokra van szükség. Mindez pedig
az uniós jogalkotó feladata, illetve ennek hiányában az EUB-nak kell a szabályokat
megfogalmaznia.
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A BIZONYÍTÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
AZ EU TÖBBSZINTŰ RENDSZERÉBEN – A BIZONYÍTÉKOK
ELFOGADHATATLANSÁGÁNAK HATÁSA
Dr. Vanessa Seibel *

1. Bevezetés: az EU kölcsönös elismerése a bizonyítási jogban
A kölcsönös elismerést már régóta az Európai Unió (a továbbiakban: EU) büntetőjogi együttműködése sarokkövének tekintik.1 Az európai elfogatóparancsról szóló
2002. június 13-i kerethatározat volt az, ami megvalósította ezen elv végrehajtását.
Következésképpen az európai nyomozási határozatról szóló irányelv (a továbbiakban:
EIO-irányelv)2 kiterjesztette az EU kölcsönös elismerését a bizonyítékok gyűjtésére.
Az Európai Nyomozási Határozat (a továbbiakban: ENYH) általában megköveteli a
tagállamoktól, hogy elfogadják a kibocsátó tagállam által szerzett bizonyítékokat, míg
a végrehajtó tagállam a bizonyítékok összegyűjtésére a saját nemzeti büntetőeljárási
szabályait alkalmazza (lex locus regit actum). Az Európai Ügyészségről szóló rendelet
(a továbbiakban: EPPO-rendelet)3 az első európai jogi aktus, amely előír a bizonyítékok felhasználására vonatkozó iránymutatásokat. Az EPPO-rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerint az EPPO vagy a vádlott által a bírósághoz benyújtott bizonyítékokat
nem lehet pusztán azzal az indokkal megtagadni, hogy azokat egy másik tagállamban
vagy másik tagállam jogszabályai szerint szerezték be. Ezáltal az EPPO-rendelet egy
modellt mutat be a kölcsönös elismerés tekintetében az EU-ban a bizonyítékok felhasználásának vonatkozásában.
Az EU-ban azonban sem a bizonyítékok gyűjtésére, sem pedig a bizonyítékok befogadására vagy kizárására vonatkozó szabályozások nem teljesen harmonizáltak, annak
ellenére, hogy a büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy a vádlottak eljárási jogainak
megerősítését célzó 2009. évi tanácsi ütemterv megtette az első lépéseket ezen irányba.4 Ezért aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a jogrendszerek összeegyeztethetetlensége csökkentheti a védelemhez való jogot. Az Európai Bűnügyi Védők
Egyesülete (ECBA) azt javasolta, hogy a 2020-ig szóló ütemterv frissített változatát

*
Ügyész, Mannheimi Ügyészség. Fordították: Koncz Barbara és Károlyi Fanni joghallgatók, Miskolci Egyetem,
Állam- és Jogtudományi Kar.
1
Az Európai Tanács 1999. október 15–16-i ülése, Tamperei következtetések; a Tanács intézkedési programja a
büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról.
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai
nyomozási határozatról.
3
A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről.
4
A Tanács Állásfoglalása (2009. november 30.) a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről (2009/C 295/01).
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fogadja el, ideértve az irányelveket és a rendeleteket is [az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 82. cikke], többek között a ,,bizonyítékok
elfogadhatósága és kizárása és egyéb bizonyítékkal kapcsolatos kérdéseket”, például a
tárgyalás előtti szakaszban a konfrontációhoz való jogot.5
Ebből a szempontból az EPPO-rendeletben meghatározott kölcsönös elismerés elvét és a bizonyítékok tagállamokban való elfogadhatatlanságának vagy kizárásának
szerepét jelen tanulmányban részletesebben tárgyaljuk.

2. A jogellenes bizonyítékok mérlegelésével kapcsolatos tesztek
az EU-ban
A bizonyítékok bíróság előtti felhasználásának rendszerét többek között a jogellenesen beszerzett bizonyítékokra vonatkozó szabályok határozzák meg. Nagymértékben
leegyszerűsítve a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó egyes nemzeti jogot a
rugalmas befogadó (pl. Ausztria) és a szűk kizáró modell (pl. Belgium 2003-ig) között
helyezhetjük el.6
Ausztriában például a bizonyítékok jogellenes beszerzése nem feltétlenül vonja
maga után a bizonyítékok kizárását a tárgyaláson. Ehelyett a bizonyítékok kizárását
általában esetenként értékelik.7 Azonban például 2002-ben az optikai és akusztikus
megfigyelés során szerzett jogellenes bizonyítékok kizárásra kerültek az osztrák büntetőeljárási kódexből.8
Belgiumban 2003 óta alkalmazzák a széles körű bizonyítékfelvétel elvét, amikor
a belga Cour de Cassation megfordította a korábbi ellentétes szabályt, amely szerint minden jogellenesen beszerzett bizonyíték elfogadhatatlan.9 A Cour de Cassation
2003-as határozata értelmében a jogellenesen beszerzett bizonyítékok csak akkor fogadhatók el, ha a) a bizonyítékot az érvénytelennek minősített büntetések által előírt
alakiságok megsértésével szerezték be vagy b) a bizonyíték beszerzése aláássa a bizonyítékok megbízhatóságát vagy c) a bizonyítékok felhasználása a tisztességes eljáráshoz való jog megsértését vonja maga után. 2013 októberében a bizonyítékok felhasználására vonatkozó szabályt beiktatták a belga büntetőeljárási kódexbe.10
5
http://www.ecba.org/extdocserv/20180424_ECBA_Agenda2020_NewRoadMap.pdf Lásd továbbá a büntetőügyekben felvett bizonyítékoknak a tagállamok által másik tagállamtól történő megszerzéséről és elfogadhatóságuk
biztosításáról szóló Zöld Könyvet, 2009. november 11., COM (2009) 624, 5.: „Fennáll tehát a kockázata annak, hogy
a büntetőügyekben történő bizonyításfelvétel hatályos szabályai csak olyan tagállamok viszonylatában működnek hatékonyan, amelyekben a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó nemzeti előírások hasonlóak.”
6
Lásd a CFR-CFD véleményét az illegálisan szerzett bizonyítékok helyzetéről az Európai Unió tagállamaiban
2003. 11. 30. Thaman 2013.
7
Ausztria: CFR-CDF, 9.; OGH, 2007. 08. 08., 15 Os 57/07g.
8
134/2002. sz., Ma Bt. I Nr. 19/2004; lásd még a német Büntetőeljárási törvénykönyv (a továbbiakban: StPO)
166. §-t a kínzással vagy hasonló eszközökkel kapcsolatban. Lásd még a pénzügyi bűncselekmények tekintetében a
Pénzügyi Büntető Törvénykönyv (FinStrG) 98. § (4) bekezdését.
9
A Court of Cassation (Semmítőszék) 2003. október 14-én („Antigone”), lásd részletesen a belga törvényről Beernaert–Traest 2013, 161 et seq.
10
A belga büntetőeljárási törvénykönyv bevezető részének 32. cikke. Példa a büntetés érvénytelenségére a belga
büntetőeljárási törvénykönyv 86. cikk 4. § (anonim tanúk).
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Németországban – úgy, mint Ausztriában és Belgiumban is – általában minden bizonyíték a bíróság elé kerülhet. A joggyakorlat azonban bizonyos kivételeket alkotott
az alkotmányos jogok megsértése alapján.11 A bizonyítékok használata tilos, ha azt a
magánélet „teljesen” védett területének megsértésével gyűjtötték össze (pl. a teljes
és zavartalan lakossági megfigyelés). Ha a bizonyítékok összegyűjtése sérti a vádlott
egyéb jogait, akkor ebben az esetben az ítélkezési gyakorlat mind a nyomozás közérdekét, mind az egyéni érdeklődést mérlegeli, különös tekintettel a vádlott kifogására.
Hasonló a bizonyítékokra vonatkozó szabályozás Írországban is, de az történelmileg valamivel szigorúbbnak tekinthető. Az ír joggyakorlat különbséget tesz a jogellenesen szerzett bizonyítékok és az alkotmányos jogokat sértő bizonyítékok között.
Csak az alkotmányos jogot sértő bizonyítékok kerülnek per se kizárásra, kivéve, ha
rendkívüli körülmények indokolják a felhasználásukat.12 2015-ben új mérföldkőhöz
érkeztünk, az ír Legfelsőbb Bíróság módosította a bizonyítékvizsgálat használatát,
melyet a szándékos és tudatos szabályszegés követelményével egészített ki.13
Összességében fontos megjegyezni, hogy számos tagállamban a nemzeti joggyakorlat és a jogszabályok továbbra is kiegyensúlyozzák a bizonyítékokra vonatkozó
törvényeket. Emellett az EU-ban nincs konszenzus arra vonatkozóan, hogy kizárják
azon bizonyítékok használatát, amelyeket a nemzeti jogszabályok vagy az emberi jogokat megsértésével szereztek be. Ennélfogva a bizonyítási jog nemcsak az alapvető
jogok védelmére összpontosít (deterrent rationale). Ehelyett a bizonyítékokra vonatkozó szabályok – előre meghatározott – útmutatást nyújtanak a bíróságok számára a
bizonyítékok értékelésére és az ügy tényállásának megállapítására. Annak ellenére,
hogy a rugalmasabb bizonyítékvizsgálat nagyobb teret engedne az ügyészségnek és a
rendőrségnek,14 a bizonyítás joga nem biztosít szabad utat a jogok megsértésére. Az
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Rechtsbeugung) célja a törvény szándékos
és tudatos megsértésének megakadályozása. A tárgyalás előtti eljárás diszkrecionális
hatálya tehát általánosságban csak az ügy rendezetlen kérdéseire és a vitatott tényekre
korlátozódik, és korlátozza a hibák vagy az eljárás egyszerű hiányosságainak hatásait.

11
Lásd páldául: Német Szövetségi Alkotmánybíróság (BverfG), 2011.12.7. – 2 BvR 2500/09, 2 BvR 1857/10. Lásd
még a kínzásra vonatkozó kizárási szabályt: StPO 136a. §. Lásd az eljárási kódex angol nyelvű változatát: https://www.
gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/.
12
CFR-CDF 18; Cras-Daly 2013, 33 et seq.. Lásd az irányedó esetet: Ír Legfelsőbb Bíróság, People (A.G.) v.
O’Brien, 1964. 12. 14.
13
Ír Legfelsőbb Bíróság (Irish Supreme Court) DPP v. JC, 2015.04.15. Hasonlóképpen újragondolták a hallomást
tilalmazó hagyományos common law szabályokat annak összes alkalmazásában. Az 1984-ben és 2006-ban elfogadott
jogszabályok lehetővé teszik a rendőrségnek a tárgyaláson tett nyilatkozatok felhasználását, ha többek között tisztességes tárgyalásra került sor, valamint lehetőség volt keresztkérdésekre (1984. évi büntető igazságszolgáltatásról szóló
törvény, 21. §; 16. szakasz). Ezzel az ír jogalkotók reagáltak az emberölési ügyekben folytatott eljárások összeomlására, mert a tanúk megtagadták, hogy a bíróságon egybevágó bizonyítékot adjanak.
14
Lásd például az elértő véleményről a Khan v. the United Kingdom ügyben hozott EJEE határozatot, fent hivatkozva.
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3. A határokon átnyúló bizonyítékok használatában való nagyobb
engedékenység indokolása
Nem egy új keletű probléma, hogy az ügyészek nagyobb mérlegelési jogkörrel rendelkezhetnek a bizonyítékok határokon átnyúló kontextusban történő gyűjtésekor. Annak
ellenére, hogy sok tagállamban nem létezik (jogellenesen beszerzett) bizonyíték külföldi államban történő felhasználására vonatkozó speciális (kodifikált) szabály, néhány
tanulmány megállapította, hogy egyes tagállamok könnyebben fogadják be és használják fel a külföldi bizonyítékokat.15 Ez azonban nem meglepetés. A határokon átnyúló
bizonyítékok rugalmasabb megközelítése egyensúlyba hozhatja a határokon átnyúló
vizsgálatok nehézségeit. Sok esetben a vádlott – szándékosan – kihasználja a nemzeti
kotlátokat és határokat. Ha a vádlott csalás esetén pénzt utal át egy másik tagállamba,
az ügyésznek meg kell állapítania, hogy ez a sértett személynek kárt okozott. A vádlott szándékosan nemzetközi jogsegélyt vehet igénybe, vagy rugalmas lakóhelyi helyzetben eltűnt kereskedőket választhat. Ha egy tanú pl. elrejtőzhet, ha franciaországi
lakcímét törölték anélkül, hogy bankszámlát nyitna vagy adót fizetett volna Franciaországban; mivel Franciaország nem rendelkezik átfogó lakossági nyilvántartással. Ennélfogva a határokon átnyúló kontextusban való nagyobb engedékenység összhangban
van a büntetőeljárás és a vádlott jogai iránti jogos érdek mérlegelésével.
Németországban például a Büntetőeljárási Törvénykönyv (StPO) 244. § (5) bekezdés 2. mondatában foglaltak alapján a bíróság sokkal egyszerűbb feltételekkel
mondhat le a külföldi tanú idézéséről, mint a nemzeti tanú esetén. A Német Szövetségi
Legfelső Bíróság (a továbbiakban: BGH) 2012-ben hozott döntése ugyanezen irányba
tett lépést, amely bizonyítékként fogadta el a Cseh Köztársaság elektronikus tájékoztatását, miközben nem volt hajlandó részletesen megvizsgálni, hogy a nyomozás során
tett intézkedés teljes mértékben megfelel-e a cseh jognak.16

4. A határokon átnyúló bizonyítékok használatának a korlátja:
megfelelő szabályok használatának a hiánya
A szigorú kölcsönös elismerési szabály azonban új ellentéteket okozhat az alkalmazandó jogszabályok között a vádlott kárára. A nemzetközi magánjogi fogalmak alapján „megfelelő szabályok hiánya” (Normenmangel) fordulhat elő. Ha a bizonyítást
lefolytató hatóság egy olyan tagállamból, amely kevés szabályozással bír a bizonyítékgyűjtésre és magas a bizonyítékok bírósági felhasználásának színvonala, végrehajt egy
ENYH-ot, az ilyen bizonyíték flexibilis megközelítést alkalmazó tagállamban történő
felhasználása hátrányos lehet a védelem számára.

Vermeulen–De Bondt, W.–Van Damme 2010, 153; Kusak 2016, 206.
BGH, 1 StR 310/12 – 2012. 11. 21. lásd még a keresztkérdésekhez való jogról: BGH, 1985. 01 .23. – 1. StR
722/84.
15
16
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Például egyrészt a végrehajtó tagállamban a keresztkérdezés lehetősége nélkül szerzett tanúvallomást feltehetően nem lehet a bírósági tárgyaláson felolvasni. Másrészről
a kibocsátó tagállamban a tárgyalás előkészítése során történt meghallgatás mindig
keresztkérdezéssel történő vizsgálatot igényel, így a tárgyalás tekintetében nem szükséges a közvetlenség elvének érvényesítése.17 Mind az EPPO-rendelet, mind az EIOirányelv biztosítékokat ad a megfelelő szabályok hiányának kezelésére.
Először is, a határokon átnyúló nyomozások során a bizonyítékok összegyűjtésének
szakaszában az ügyész felkérheti a másik tagállam hatóságát bizonyos alaki követelmények és eljárások betartására [az EPPO-rendelet 32. cikke, az EIO-irányelv 9. cikk
(2) bekezdése]. A végrehajtó hatóságnak be kell tartania ezeket a formai követelményeket és eljárásokat. A tagállamok előírhatják az ügyészségüknek, ha szükségük van
ilyen kiegészítésekre az általuk kibocsátott ENYH-kban.
Másodszor, az európai büntetőjog lehetővé teszi és előírja, hogy a bizonyításra vonatkozó hatályos szabályok alkalmazását eseti alapon megvizsgálják. Az EPPO-rendelet preambulumának 80. pontja szerint a határokon átnyúló bizonyítékok „[…] nem
minősíthetők nem befogadhatónak pusztán azon az alapon, hogy azokat egy másik
tagállamban, illetve másik tagállam jogának megfelelően gyűjtötték, feltéve, hogy az
eljáró bíróság úgy ítéli meg, hogy az adott bizonyítékok elfogadása megfelel a tisztességes eljárás követelményének, és tiszteletben tartják a gyanúsítottnak vagy vádlottnak a Charta szerinti, védelemhez való jogait.” Az EIO-irányelv 14. cikk (7) bekezdése
alapján az ENYH elismerésének vagy végrehajtásának sikeres megtámadását a kibocsátó állam a nemzeti jogának megfelelően figyelembe veszi. A tagállamok – a nemzeti eljárási szabályok sérelme nélkül – biztosítják, hogy a kibocsátó államban zajló
büntetőeljárások során, az ENYH révén szerzett bizonyítékok értékelésekor a védelem
jogait, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot tiszteletben tartsák. Ezért mind
az EPPO-rendelet, mind az EIO-irányelv hivatkozik az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) ítélkezési gyakorlatára, amely a tisztességes eljárási
garanciát alkalmazza annak megállapítására, hogy az illegálisan szerzett bizonyítékokat bíróság elé lehet-e engedni. Az EJEB többször is megállapította, hogy az Emberi
Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) 6. cikke önmagában nem zárja ki
a nemzeti jog megsértésével vagy az emberi jogokat sértő bizonyítékok felhasználását,
de mind a vizsgálat iránti közérdeket, mind az egyéni érdekek mérlegelését követeli

17
Meg kell azonban jegyezni, hogy az alkalmazandó jogszabályok összessége nem szükségszerűen diszkriminálja
a vádlottat. Ha a bizonyítékokat olyan tagállamokban gyűjtötték be, amelyek szigorú szabályokkal rendelkeznek a
bizonyítékok összegyűjtésére és alacsony a bizonyítékok felhasználásának színvonala, ennek szigorú megközelítést
alkalmazó tagállamban történő felhasználása esetén az ügyész hátrányban lesz. Néhány tagállamban az ügyész felkérhető, hogy idézést küldjön, vagy értesítse a gyanúsítottakat vagy védőjüket a tanú megkérdezésének időpontjáról
és helyéről. Bár ez lehetőséget biztosít a vádlottnak a tanú befolyásolására, az írásbeli nyilatkozatot nem lehet olyan
tagállamban használni, amely szigorúan alkalmazza a közvetlenség elvét.
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meg.18 Ez a tisztességes eljárásra vonatkozó szemlélet azonnali elvre is vonatkozik,
mivel az EJEB megállapítja, hogy a nyilatkozatoknak az előzetes eljárás során szerzett
bizonyítékként való használata önmagában nem ellentétes az emberi jogokkal.19
Harmadszor, az EPPO-rendelet bevezetőjének 80. pontja azt is kimondja, hogy a
határokon átnyúló bizonyítékok használata csak akkor szükséges, ha az eljáró bíróság
úgy ítéli meg, hogy elfogadja a tagállamok alkotmányát és a nemzeti jog tisztességes
eljárásra vonatkozó alapelveit. Ezért az EPPO-rendelet lehetővé teszi a tagállamok
joggyakorlatának, hogy elfogadják a kölcsönös elismerés szabályát, amely magában
foglalja a saját bizonyítási tesztek használatát. A fentiekben bemutatott egyes igazságszolgáltatási rendszerek áttekintése azt mutatja, hogy a nemzeti joggyakorlat elég rugalmasnak bizonyul a külföldi bizonyítékok befogadásával kapcsolatosan. Minél rugalmasabb a tagállami bizonyítási jog alkalmazása, annál könnyebb lesz egy másik
tagállami bíróságon a határokon átnyúló bizonyítékok elfogadása.
Egyes tagállamok bíróságai az EPPO-rendelet bevezetőjének 80. pontját alkalmazhatják az illegálisan gyűjtött bizonyítékok nemzeti szabályainak kiigazítására, és
alkalmazhatják ezeket a szabályokat a határokon átnyúló bizonyítékokra (akár jogszerűen, akár illegálisan a másik tagállam szabályai szerint gyűjtötték össze). Németországban például egy a német Alkotmányt megsértő külföldi bizonyítékot kizárhattak
a bíróságon az EPPO-rendelet bevezetőjének 80. pontja alapján. Írországban lehetőség
van arra, hogy kizárják a másik tagállamban az ír alkotmányos jogokat szándékosan
és tudatosan megsértve gyűjtött bizonyítékokat. Belgiumban a bizonyítékok elfogadhatatlannak tekinthetők, ha a bizonyítékok megszerzésének módja aláássa a bizonyítékok megbízhatóságát; vagy a bizonyítékok felhasználása a tisztességes eljáráshoz való
jog megsértését vonja maga után.
Végül, de nem utolsósorban, a nemzeti bíróságok szabadon értékelhetik a határokon átnyúló bizonyítékok bizonyító erejét az EPPO-rendelet 37. cikk (2) bekezdése
értelmében. Ennélfogva a bíróságok a határokon átnyúló bizonyítékokra alacsonyabb
bizonyítékértéket is rendelhetnek – a tisztességes nyomon követésen és az eljárás méltányosságára vonatkozó nemzeti jogszabályok figyelembevételével.20
Vannak olyan esetek egyrészről a megfelelő szabályok nyilvánvaló hiánya (a bizonyítékok felhasználása az EPPO-rendelet 80. preambulumbekezdése alapján) és a
külföldi bizonyítékok teljes körű elfogadása között, amelyek kissé eltérnek a nemzeti

18
Például a Schenk kontra Svájc, 1988.07.12., 10862/84. sz. ügy; Khan konktra Egyesült Királyság, 35394/97. sz.
ügy, 2000. 05. 12., 34. pont et seq. Kivéve a védelemhez való jog lényege (kínzással vagy – bizonyos esetekben – az
önvádra kötelezés tilalmával megszerzett bizonyíték), így pl. Jalloh kontra Németország, 2006. 07. 11., 54810/00. sz.
ügy, 104. pont et seq.; Heaney és McGuinness kontra Írország 2000. 12. 21., 34720/97. sz. ügy, 47. pont et seq.
19
Így pl. Isgro kontra Olaszország, 11339/85. sz. ügy, 1991. 02. 19., 34. pont; Sievert kontra Németország 29881/07.
sz. ügy, 2012. 07. 19., 58. pont et seq. Általános szabályként azonban ezek a jogok megkövetelik, hogy a vádlottnak
megfelelő és elegendő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanú nyilatkozatának meghozatalakor vagy az eljárás
későbbi szakaszában vitassa a tanú vallomását, illetve kérdezhessen tőle; Unterpertinger kontra Ausztria, 9120/80. sz.
ügy, 1986. 11. 24., 33. pont („A fellebbviteli bíróságnak kellett értékelnie az előtte lévő anyagot, valamint a vádlott
által szolgáltatott bizonyítékok relevanciáját, de Unterpertinger urat mindazonáltal »tanúvallomás« alapján ítélték el,
amelynek vonatkozásában védelemhez való jogát jelentősen korlátozták”); Kostovski kontra Hollandia, 11454/85. sz.
ügy, 1989. 11. 20., 38. pont et seq. (anonim tanúk), Saidi kontra Franciaország, 14647/89. sz. ügy, 1993. 09. 20.
20
Így pl. Németország esetében: BGH 1 StR 169/00 – 2000. 07. 25.; BGH 1 StR 495/04 – 2005. 01. 27.
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alaki követelményektől, így például a hivatalos pecsétek esetén [a bizonyítékok használata az EPPO-rendelet 37. cikkének (1) bekezdése szerint]. Kétség esetén nemcsak
a tagállami alkotmánybíróságok, hanem az Európai Unió Bírósága is hatáskörrel rendelkezik – az EEPO-rendelet 42. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján – a kölcsönös
elismerés és a tisztességes tárgyaláshoz való jog közötti határvonal meghúzásánál.

5. Összegzés: szükséges új irányelv a bizonyítékok gyűjtésére
és kizárására?
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a határokon átnyúló bizonyítékok kölcsönös
elismerése, amint azt az EEPO-rendelet előírja, a gyakorlatban is működhet. Sok tagállamban a joggyakorlat folyamatosan hozza egyensúlyba a nemzeti bizonyítékokra
vonatkozó jogszabályokat. Ezenkívül egyes tagállamokban a bíróságok már enyhébben ítélték meg a határokon átnyúló bizonyítékokat, ami a kölcsönös elismerésre vonatkozó szabályok logikus következményének tekinthető.
Ha egyes büntetőügyekben hiányoznak a megfelelő szabályok, a nemzeti bíróságok
hivatkozhatnak az EPPO-rendelet bevezetőjének 80. pontjára, amely viszont lehetővé
teszi az EJEE 6. cikkének, valamint a jogellenesen beszerzett bizonyítékokra vonatkozó teszt alkalmazását (a határokon átnyúló bizonyítékok tekintetében, függetlenül
attól, hogy a másik tagállam joga szerint illegálisan gyűjtötték-e össze, vagy nem),
vagy alacsonyabb bizonyító erőt tulajdoníthat a határokon átnyúló bizonyítékoknak.
A gyakorlati megvalósíthatóság ellenére a bizonyítási jog további harmonizációja
fokozná a kölcsönös elismerés elfogadását a tagállamokban, és tovább növelné a jogbiztonságot. Például az egyes tagállamok által az egyes vizsgálati intézkedésekre kidolgozott szabványosított „termékinformációs lapok” alapot jelenthetnek a bíróságok
számára a kötelező szabályok kidolgozásához, és lehetővé tennék a védelem számára,
hogy a bizonyítékok elfogadhatatlanságával kapcsolatos érveit tisztességes eljárás során fejtse ki.
Ezen túlmenően a bizonyításfelvételi parancsról szóló 2008. évi kerethatározat
preambulumának 14. pontja utal arra, hogy harmonizálni kell az időpontok és dátumok
rögzítését a bizonyítéklánc létrehozásához,21 azonban sem az EIO-irányelv, sem más
uniós irányelv nem tartalmaz nyomon követésre vonatkozó szabályt. Továbbá, bár a
tisztességes eljáráshoz való jog szinte minden eljárás alapkövetelménye, amelyet már

21
A Tanács 2008. december 18-i 2008/978/IB kerethatározata a büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak,
dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi parancsról.
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több uniós irányelvben is rögzítették, mégsincs olyan uniós irányelv,22 amely a tanúk
keresztkérdezésének jogáról rendelkezne [az EJEE 6. cikke (3) bekezdés d) pontja].23
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22
EJEE 6. cikk. (2) bekezdése – Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/343 irányelve a
büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről, 6. cikk (3) bekezdés a) pont – Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/EU irányelve a
büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról; Az Európai Parlament és a Tanács 2012.
május 22-i 2012/13/EU irányelve a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról, 6. cikk (3) bekezdés b) pont – Az
Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik
félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel
és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról; Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i
(EU) 2016/343 irányelve a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való
jelenlét jogának megerősítéséről, 6. cikk (3) bekezdés c) pont. – Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i
2013/48/EU irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához
való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz
való jogról; Az Európai Parlament és a Tanács 2016. október 26-i (EU) 2016/1919 irányelve a büntetőeljárások során
a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek
költségmentességéről, 6. cikk (3) bekezdés e) pont. – Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/
EU irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról..
23
Így pl. az igazságügyi hatóság előtti tárgyalás előtti meghallgatás megtartásánál lehetőséget kell biztosítani a
vádlottnak és/vagy védőügyvédjének, hogy jelen legyen és keresztkérdéseket tegyen fel, ha fennáll a lehetősége, hogy
a tanú nem lesz elérhető a tárgyalás során. A vádlottnak és/vagy a védőügyvédnek lehetőséget kell adni arra, hogy a tanúknak a tárgyalás előtt vagy során keresztkérdéseket tehessen fel, kivéve, ha ennek elhagyását alátámasztó rendkívüli
tényezők állnak fent (pl. szexuális bűncselekmények, kiskorú tanúk, a tanú halála tárgyalás előtt, a tanú jogellenesen
megtagadja a tanúvallomástételt a bíróságon). Továbbá az EUB előtt tanúként való megjelenésre történő kötelezés (feltéve, hogy nem jogosultak arra, hogy a lakóhely és a bíróság szerinti állam törvényei alapján megtagadják a bizonyíték
adását) minimálisra csökkentené az írásbeli nyilatkozatok végső bizonyítékként való használatának problémáját.
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KRITIKÁK ÉS ALTERNATÍVÁK AZ EU PÉNZÜGYI
ÉRDEKEINEK HATÉKONYABB VÉDELME ÉRDEKÉBEN
Prof. Dr. Polt Péter *

1. Bevezető gondolatok
Az Európai Ügyészség (a továbbiakban: EPPO) egyhangú döntéssel történő, 2017-es
felállítását a hosszas tárgyalások ellenére végül csak felemás módon sikerült megvalósítani. A Bizottság 2013. július 17-én közzétett, az Európai Ügyészség létrehozásáról
szóló tanácsi rendelettervezete,1 majd az azt követő egyéb javaslatok nem hozták meg
a szükséges konszenzust. Hamar kiderült, hogy nem csupán a Bizottság által favorizált
centralizált, illetve a Tanács által támogatott kollégiumi modell megvalósításában térnek el a vélemények, hanem számos egyéb tartalmi és formai kérdésben is.
A Tanács ennek következményeként 2017. február 7-én azt állapította meg, hogy
a rendelettervezettel kapcsolatban nincs egyhangúság. Erre tekintettel az Európai
Ügyészség felállítását különösképpen szorgalmazó 17 tagállam az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz.)2 86. cikk (1) bekezdés alapján
jelezte, hogy megerősített együttműködés keretében kívánja az intézményt létrehozni.
Ez lett a Tanács 2017. október 12-i 2017/1939/EU rendelete (a továbbiakban: EPPOrendelet).
Az alábbiakban ezzel a rendelettel elért eredményekről, valamint a szabályozás
kritikájáról fogok szólni. Mindezt azzal a szándékkal teszem, hogy az EU pénzügyi
érdekeinek védelmére egy, a realitásokat felismerő, racionális és hatékony megoldás
születhessen.

2. Tények és eredmények az EPPO-rendeletben
Általános nézet a tagállamok többségében, hogy az EPPO-rendelet sokat javult a Bizottság eredeti tervezetéhez képest. A tagállami parlamentek által adott sárgalapos figyelmeztetést ugyan a Bizottság nem vette igazán figyelembe, de az egymást követő
elnökségek, illetve a Tanács a rendelet eredeti szövegén sokat finomított. Az egyik legfontosabb változásnak a Bizottság által képviselt office-modellel szembeni kollégiumi

Tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar.
Az eredeti javaslat szövegét lásd: COM(2013) 0534 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/
COM20130534.do.
2
HL C 326, 2012. 10. 26., 47–390.
*
1
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modell elfogadása tekinthető. Ez formálisan a szuverenitás irányába tett engedmény,
hiszen a kollégiumi modellel a tagországok által jelölt európai ügyészek a stratégiai
döntések kialakításában jóval nagyobb szerepet kapnak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek az európai ügyészek az Európai Ügyészségen belül nem saját tagállamukat képviselik, hanem az Európai Unió tisztségviselőinek számítanak. Ezzel az
Európai Ügyészség kollégiumi modellje alapjában tér el az Eurojust kollégiumi modelljétől, ahol a kollégiumot a tagállamok által delegált nemzeti tagok alkotják, akik
továbbra is az adott tagállam ügyészségét képviselik.
Kétségtelen eredménynek könyvelhető el ugyanakkor, hogy az úgynevezett „PIF
bűncselekmények”3 üldözése a rendelet szerint már nem az Európai Ügyészség kizárólagos hatásköre, megosztott hatáskörről beszélhetünk az Európai Ügyészség és a
tagállami hatóságok között. Így tagállami hatáskörben maradhatnak azok az esetek,
amikor a PIF bűncselekmény és az ahhoz kapcsolódó járulékos bűncselekmény büntetési tételének felső határa megegyezik.
A tagállami szuverenitást féltők irányába tett engedmény az is, hogy a büntetőjogi
igény érvényesítéséről történő lemondás, vagyis a tranzakció a nemzeti szabályozás
keretében lehetséges csak.
Megítélésem szerint ugyanakkor kicsit felemásra sikerült a bizonyítékok elfogadhatóságának a szabályozása. Kétségtelen, hogy az Európai Ügyészség által beszerzett
bizonyítékok a rendelet szerint nem minősíthetők befogadhatónak pusztán azon az
alapon, hogy egy másik tagállamban, annak jogának megfelelően gyűjtötték össze.
A nemzeti bíróságnak azt is meg kell állapítani, hogy az adott bizonyítékok elfogadása
megfelel-e a tisztességes eljárás követelményének, és tiszteletben tartják-e a gyanúsítottnak, illetve a vádlottnak az Európai Unió Alapjogi Chartája szerinti védelemhez
való jogát. Ugyanakkor lényeges kérdés, hogy a tagállamok alkotmányai által elismert
jogokkal összhangban figyelembe kell venni a tagállamok eltérő jogrendszerét és jogi
hagyományait, illetve az EPPO-rendeletnek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető
úgy, hogy megtiltaná az eljáró bíróságnak, hogy azokat a tisztességes eljárásra vonatkozó, nemzeti jogban rögzített alapelveket alkalmazza, amelyeket a nemzeti jogrendszerükben egyébként érvényesítenek.
Eredménynek könyvelhető el az is, hogy a szubszidiaritásnak megfelelően lehetősége nyílik a döntések delegálására, az egyes döntéseket az állandó tanácsok a delegált
európai ügyész javaslata alapján hozhatják meg, az állandó tanácsok döntéshozatalában pedig részt vehet, illetve szavazhat az adott ügyben érintett tagállam európai
ügyésze. Ez azért lényeges momentum, mert a leglényegesebb döntéseket az állandó
tanácsokban hozzák meg.
Amellett azonban, hogy az európai ügyész jogosítványai erősödtek, ez nem tekinthető abszolút érvényűnek, így a nemzeti jogot jobban ismerő európai ügyész befolyása
még mindig nem éri el az elvárható szintet. Elsősorban a döntéshozatal delegálása
tekintetében van ez így. Ez a helyzet a vádemelés, illetve a megszüntetés esetében, ha
3
Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről. A „PIF” rövidítés az egyezmény francia nevéből adódik: La protection des interets financiéres de l’Union
Européenne.
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százezer eurónál kisebb kár mutatható ki, és az ügy súlya, valamint ha ezt az eljárás
komplex volta is alátámasztja. Megkérdőjelezhető az is, hogy nem minden esetben
rendelkezik szavazati joggal a felügyeletet ellátó európai ügyész az állandó tanácsok
döntései esetén.
A felsorolt pozitívumokkal szemben változatlanul súlyos aggályok vethetők fel a
rendelet kapcsán. Szakmai szempontból nem tűnik úgy, hogy a rendelet alkalmazása
során elérik az egyik alapvető célt, azaz a jogegység megteremtését az Európai Unió
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kezelésében. Ennek alapvető szabályozási
oka a Bizottság, illetve a Tanács, és Parlament közötti vitában kereshető. A Bizottság
eredetileg az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdésére,4 ezzel szemben a Tanács és a Parlament az EUMSz 83. cikk (2) bekezdésére,5 mint alkotmányos alapra építette volna
az Európai Ügyészség anyagi jogi alapjául szolgáló az Európai Parlament és a Tanács
2017. július 5-i 2017/1371/EU irányelvét (a továbbiakban: PIF irányelv).6 A 325. cikk
(4) bekezdése kifejezetten a csalás elleni küzdelem keretében, míg a 83. cikk (2) bekezdése a szabadság, biztonság és jog területén az együttműködés érdekében állapít
meg közösségi jogalkotási hatáskört. Nagyon leegyszerűsítő azonban az a vélemény,
hogy az előbbi több, míg az utóbbi kevesebb Európát jelent, de kétségkívül az egységesítést az előbbi szolgálja jobban. A PIF irányelv 325. cikk (4) bekezdése sokkal
inkább koncentrál a csalás elleni küzdelemre, és így egy sajátos szakpolitikai területet
alakíthatott volna ki, és ennek megfelelően speciális eszközöket adott volna a jogalkotó
kezébe, amelynek célja a hatékony és azonos védelem.7 Ennek érdekében a 325. cikk
(4) bekezdése kötelező erejű rendelkezést tartalmaz a tagállamok és az uniós szervezetek irányában is, és nem enged kivételt, mint a 83. cikk rendelkezése. „A 83. cikk (3)
bekezdése ugyanakkor csak minimum szabályok megállapítását teszi lehetővé az uniós jogalkotó által, a 325. cikk (4) bekezdése ilyen restrikciót viszont nem alkalmaz.”8
Vagyis annak alapján konkrét, azonos tartalmú, azonos szankciókat is előíró normák
meghozatala vált volna lehetővé. Ez pedig az azonos mértékű védelem legalapvetőbb
feltétele.9 Mivel pedig a tagállamok büntetőjoga különösen a büntetési tételek tekintetében tér el egymástól, az egységes, tehát hatékony védelem feltételeit a PIF irányelv
ezzel a megoldással nem feltétlenül képes biztosítani az Európai Ügyészségnek, és a

4
Az EUMSz 325. cikk (4) bekezdése szerint: „Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás
keretében és a Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően meghozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások
megelőzése és az azok elleni küzdelem terén a szükséges intézkedéseket azzal a céllal, hogy hathatós és azonos mértékű
védelmet nyújtsanak a tagállamokban, valamint az Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban.”
5
Az EUMSz 83. cikk (2) bekezdése szerint: „Ha valamely harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó területen az Unió politikájának eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a tagállamok büntetőügyekre vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése, irányelvekben szabályozási minimumokat lehet megállapítani e területen a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan. A 76. cikk
sérelme nélkül az ilyen irányelveket ugyanazon rendes vagy különleges jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni,
mint amely szerint az említett harmonizációs intézkedéseket elfogadták.”
6
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i 2017/1371/EU irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.
7
Miskolczi 2018, 59.
8
Miskolczi 2018, 61.
9
Miskolczi 2018, 60.
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jogegység legalábbis veszélybe kerül. Ennek egyik következménye egyébként a jogegység veszélyeztetése mellett a forum shopping alkalmazása lehet.10
Nagy előrelépést jelent viszont az anyagi jogi hatáskör kiterjesztése a hozzáadottérték-alapú bűncselekményekre. E tekintetben az egész lefolytatott vita során nagyon
élesen különböztek az álláspontok. A tagállamok többsége eredetileg nem kívánta az
áfabűncselekményeket bevonni a PIF bűncselekményi körbe. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy bár az áfából egy nagyon csekély részben az Európai Unió is részesül,
azonban a legnagyobb hányadát az adott tagállam kapja. Az ilyen típusú bűncselekmények bevonása azonban elsősorban a határon átnyúló természetük miatt – mint
amilyenek például az ún. „körhintacsalások” – elengedhetetlenül szükségesek ahhoz,
hogy az Európai Ügyészség teljeskörűen működhessen. Végül az ún. Taricco-ügy11
hatásának is köszönhetően a PIF irányelv tartalmazza a hozzáadottértékadó-alapú bűncselekményeket, és ezáltal ezekre az Európai Ügyészség hatásköre kiterjed, bár nem
teljeskörűen. Ezt a döntést azért is áttörésnek lehet értékelni, mert a PIF irányelvnél
minősített többséggel kellett a határozatot meghozni, és ebben az esetben a tartózkodás
gyakorlatilag a nem szavazattal lett volna egyenértékű.
A jogegységet negatív módon érinti a bírói felülvizsgálatra vonatkozó rendeleti szabályozás. Az Európai Ügyészség bírói felülvizsgálatát a nemzeti bíróságok végzik, tehát európai szintű bírósági fórumrendszer nincs. A V4 országok legfőbb ügyészei már
2014-ben az ún. balatoni nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy az EUMSz. 86. cikke
nem rendelkezik egységes európai uniós büntető joghatóságnak a megteremtéséről,
következésképpen minden európai ügyészségi ügyben a tagállami bíróságoknak kell
határozatot hozniuk. A fórum shopping lehetősége e tekintetben a fő kockázati tényezők egyike, ezért az eljáró bíróság kiválasztását egyértelmű kritériumrendszerhez kell
kötni. Az Európai Ügyészség döntése ellen pedig bírói jogorvoslatot kell biztosítani.
Az erre vonatkozó szabályok azonban még nem születtek meg.
A nyomozást a delegált európai ügyész felügyelete mellett a nemzeti nyomozóhatóság folytathatja le, a vádemelés szintén a nemzeti bíróságok előtt történik. Az Európai
Ügyészség tehát lényegében összekapcsolja és koordinálja a határon átnyúló eljárásokat, és dönt a vádemelés kérdésében.

10
Ha egy országban „a csalás elleni védelem szintje alacsonyabb, akkor a belső piaci szabadságok közül a letelepedés szabadságával élve sok cég fog oda „költözni”, tehát a gazdasági erőforrások szintje abban az országban „kórosan”
emelkedni fog, mert nem a piaci mechanizmusok, hanem egy jogpolitikai döntés (vagy – ha ez tudatos tervezés eredménye, akkor jog- és gazdaságpolitikai döntés) fogja a gazdasági környezetet kialakítani. Nagyon fontos ismét felhívni
a figyelmet arra, hogy nem csak „bűnöző” cégek, hanem olyan cégek is élni fognak az áttelepülés jogával, amelyek a
kisebb ellenőrzési, engedélyezési, hatósági szigort fogják barátságosabb üzleti klímaként azonosítani. Így kialakul egy
sajátos forum shopping, melynek a szereplői nem elsősorban bűnözők és jogi személyként büntetőjogi felelősségre
vonható cégek, vállalkozások, hanem a legális, „fehér” gazdaság szereplői.” Miskolczi 2018, 185.
11
Európai Unió Bírósága – Bíróság: C-105/14. Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás, ECLI:EU:C:2015:555.
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3. Egy példa a delegált európai ügyészek és a tagállami
büntetőeljárási rezsimek konfliktusára
Az EPPO-rendelet alapján konkrét nyomozásokat a delegált európai ügyészeknek kell
lefolytatniuk, akik tehát funkcionális és jogi függetlenséget élveznek, azonban a kétkalapos rendszer alapján a nemzeti ügyészi rendszer tagjai maradnak. Ez utóbbira azért
van szükség, hogy a nemzeti jog szerinti jogosítványaikat szabadon gyakorolhassák.
Kérdés, hogy mit jelent az a kritérium, hogy a nyomozásokat a delegált ügyészeknek
kell lefolytatniuk? Jelen esetben ez ügyészségi nyomozást, vagy pedig más által folytatott nyomozásfelügyeletet jelent. Az EPPO-rendelet a felelősség oldaláról közelíti
meg a kérdést, mivel a 2. cikk (5) bekezdése szerint eljáró delegált európai ügyész
az, aki az általa indított, rá kiosztott, illetve a 27. cikk alapján átvett nyomozásokért
és vádhatósági eljárásokért felel. A delegált európai ügyész konkrét tevékenységére
vonatkozóan iránymutatást ad a 27. cikk (6) bekezdése, ami a segítséget nyújtó delegált ügyész kapcsán említi meg, hogy ez az európai ügyész az eljáró delegált európai
ügyésznek nyomozási cselekményt vagy egyéb intézkedést hajt végre.
Amennyiben a jelenlegi magyar gyakorlatot vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy
az ügyek túlnyomó többségében az ügyészség által elrendelt, az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében lefolytatott nyomozásokat általában
más nyomozóhatóságok, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagy a rendőrség végzi.
Ritkábban, sőt inkább kivételesen az ügyészség saját nyomozati jogkörében jár el.
Ilyen esetekben is igénybe vesz azonban más nyomozóhatóságoktól pénzügyi vagy
nyomozó személyzetet.
Az ügyek nagy többségében a 2018. július 1-jén hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) kérdéseket vet fel az Európai
Ügyészség nyomozása kapcsán. A nyomozást a Be. ugyanis két részre osztja. A Be.
348. §-a alapján, ha maga a Be. eltérően nem rendelkezik, a büntetőeljárás nyomozással kezdődik. A nyomozás az eddigiektől eltérően felderítésből és vizsgálatból áll.
A felderítés során a megalapozott gyanú megállapításához szükséges mértékben fel
kell deríteni a bűncselekményt és az elkövető személyét, valamint fel kell kutatni és
biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A második szakaszban, azaz a vizsgálat során
szükség esetén bizonyítási eszköz beszerzése és megvizsgálása útján az ügyészség
dönt a gyanúsítással szemben a folyamatban lévő nyomozás befejezésének kérdésében. Ilyenkor a nyomozás az eljárás megszüntetésével vagy vádemeléssel fejeződik
be. A Be. 31. § (2) bekezdése szerint a nyomozóhatóság az előkészítő eljárás és a felderítés során önállóan, a vizsgálat során az ügyészség irányításával jár el. Az ügyészség a
felderítési szakban csak felügyeleti jogkörrel rendelkezik a nyomozás felett.
A felügyeleti jogkör tehát nem terjed ki a nyomozás meghatározó elemeinek a kidolgozására, illetve az ezekkel kapcsolatos utasításadásra. Alapvetően az eljárás törvényességét vizsgálhatja az ügyész ezekben az esetekben.
Ezzel szemben Be. 26. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a vizsgálati szakasznál
már valódi irányításról van szó.
A két szakaszt a gyanúsítás választja el egymástól. Gyanúsítás esetén a nyomozás
a vizsgálati szakba jut. Ezeket a szabályokat összevetve azt láthatjuk, hogy Magyaror517

szágon csak az ügyészségi nyomozásban teljesülhet valójában a nyomozások ügyész
általi lefolytatásának követelménye. Ezt vagy a Be. kizárólag az európai ügyész által
kezelt ügyekre vonatkozó módosításával, vagy az összes ilyen nyomozás ügyészségi
hatáskörbe vonásával, vagy azzal lehet feloldani, hogy az Európai Ügyészség fogadja
el a magyar Be. rendszerét. Mindegyik megoldás lehetséges, de valójában csak az első
és utolsó látszik célravezetőnek. A Be.-módosítással az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó ügyek fölötti – végső soron tagállami – ügyészi kontroll biztosítható, de
a magyar Be.-rendszer Európai Ügyészség általi elfogadása esetén is a gyanúsításig
kizárólag a tagállami nyomozóhatóság lehetne az ügy ura.

4. A hatékony működés akadályai
A delegált európai ügyésznek be kell számolnia az adott ügy állásáról, fejleményeiről
az állandó tanácsnak és az európai ügyésznek. Ezek utasítása számára kötelező, azonban ez ellen, amennyiben nem felel meg a nemzeti jogának, az európai főügyészhez
fordulhat. Az állandó tanács hatáskörébe tartozó döntéseket szintén a delegált európai
ügyész készíti elő, a döntés az ő határozattervezete alapján születik. Mindezzel az a
kitűzött cél, hogy gyors és hatékony döntéshozatal történjen, meghiúsulni látszik.
A gyorsaság és a hatékonyság ellen hat az állandó tanácsok rendszere is. Figyelembe kell vennünk ugyanis a nyelvi korlátokat és a jogrendszerek különbözőségét. A rendelet megalkotói szeme előtt valószínűleg inkább valamifajta bíróság képe lebeghetett,
itt azonban nem ügyek eldöntéséről, hanem stratégiai és szükség szerint operatív irányításról van szó. Feltehető, hogy a gyakorlatban az állandó tanácsok szerepe teljesen
formális lesz, és az adott tagállam európai ügyésze lesz az ügy valódi ura, ő határozza
meg az eljárást, döntéseit pedig referálja az adott állandó tanácsnak. A tanács pedig értelemszerűen az adott tagállam nyelvén létező iratok, illetve az adott tagállam eljárásjogának ismerete nélkül, az esetek többségében eleve delegálni fogja jogkörét az adott
tagállam európai ügyészére, s lényegében csak a hatáskörébe tartozó döntéshozatal
eseteiben járnak majd el, amelyet szintén az adott tagállam európai ügyésze készít elő.
Nem mutat a hatékonyság irányába az a szabály sem, amely szerint az ügyek tanácsok közötti elosztása véletlenszerűen történik, amitől azonban célszerűségi okból
el lehet térni. Inkább az utóbbi indokolt az előbbivel szemben. Könnyen belátható
ugyanis, hogy a főszabály szerinti véletlen ügyelosztás eleve a hatékonyság rovására
megy, nyilvánvalóan olyan tanácsnak célszerű felügyelni a delegált ügyész eljárását,
amelyben az adott tagállam európai ügyésze is tag.

5. Első alternatíva: a hálózati modellben működő EPPO
Nem véletlen az Európai Ügyészség alternatívájaként javasolt hálózatos modell kidolgozása sem. Az EUMSz. 83. §-ának megfelelő az Eurojust keretein belül létrehozni javasolt hálózati modell az eddigi létező hálózati együttműködés hozzáadott értékét nö518

velte volna, azok tapasztalatain alapul. Tartalék megoldásként pedig egyes elemei az
EPPO-rendelet elfogadását követően is felhasználhatók lennének. A hálózati rendszer
egyik legnagyobb előnye ugyanis, hogy nem jelent kizárólagosságot, hanem olyan kiegészítő elemekből áll, amely elfogadhatók valamennyi partner számára, nem sértenek
nemzeti érdekeket és uniós elvárásokat.
Az úgynevezett „hálózati modellt” 2014 októberében mutattam be először az Európai Unió tagállamainak legfelsőbb bíróságai mellett működő legfőbb ügyészek Hálózatának 2014 őszén, Trierben tartott 7. plenáris ülésén. A modell tehát még a rendelet
szövegezése közben született és elsősorban a bizottsági és az elnökségi tervezetekben
felmerülő feszültségekre reflektál. Érdemesnek tartom azonban itt felidézni a tartalmát, ugyanis az idő múlásával és a megerősített együttműködés bevezetésével is életképes alternatíva maradt, akár ha az egyes elemeire is tekintünk.
A „hálózati modell” fő jellegzetessége, hogy inkább a tagállami struktúrákra és
jogrendszerekre hagyatkozik, megerősített együttműködést hozván egyidejűleg létre
az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének területén. Ez lehetővé tette volna a PIF
bűncselekmények jelenlegi, leszűkített körénél szélesebb hatáskör gyakorlását is.
E modell helyettesíthette volna a már létező, kölcsönös jogsegélykérelmen alapuló
tagállamok közti mechanizmusokat olyan esetekben is, ha csak két tagállam érintett. E
modell ugyancsak megoldotta volna a harmadik államokhoz intézett jogsegélykérelmek kérdését, mivel a speciális ügyészségek tagállami hatóságként kérhetnek jogsegélyt már létező nemzetközi instrumentum (egyezmény) alapján.
Tisztában vagyok vele, hogy a 2017-ben elfogadott rendelet más utat választott
mint ez a fenti modell. Ennek ellenére, továbbra is vannak e modellnek olyan elemei,
amelyeket alkalmazhatna az EU és ezzel a fennmaradó vitás kérdésekre is egyúttal
megoldást találna.
Ilyen alkalmazható elemnek tartom különösen az Eurojust megerősítését, a közös
nyomozó csoportok (JIT együttműködések) intézményesítését és fejlesztését. Emellett
a kimaradó és a harmadik országokkal való együttműködésre is megoldást adna egy
ilyen, hálózatos alapú együttműködés.
Miért tartom fontosnak az EU hálózati együttműködési formáit? Elsősorban azért,
mert évtizedes jó tapasztalat, hogy az EU otthonosan mozog a mellérendelt, hálózatos
együttműködésekben.
Az Európai Unió mára egy több lábon álló igazságügyi együttműködési rendszert
dolgozott ki, amely a magyar igazságszolgáltatás számára nagy segítséget jelent. Jelenleg több mint egy tucat olyan, úgynevezett decentralizált együttműködési keret
működik az Európai Unióban, amelyek a hálózatos együttműködés elvére épülnek.
A tagállamok közötti kölcsönös bizalmat ezek az együttműködési formák jelentősen
növelik és így az ügyek gyorsabb elintézéséhez is hozzájárulnak.
Minden nemzetközi fórumon, akár az Európai Unió szervei előtt, akár az Európa
Tanácsban, akár kétoldalú vagy többoldalú kapcsolatok során képviselem, hogy ezeknek
a hálózatos együttműködéseknek az értéke számunkra a határon átnyúló bűnözés elleni
küzdelemben felbecsülhetetlen. Véleményem szerint ezek, a kevésbé bürokratizált, a tagállamok aktivitását feltételező, ezért azokat motiváló rendszerek sokkal hatékonyabban
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tudják feladataikat ellátni, mint az egyközpontú nemzetközi együttműködések. Emellett
bizalmatlanságot sugalló hierarchikus rendszerekkel12 szemben a hálózati együttműködések legalapvetőbb feltétele a tagok közötti kölcsönös bizalom erősítése.
A közvetlen igazságügyi kapcsolatoknak soha nem volt ekkora jelentősége, mint
napjainkban, amikor az európai nyomozási határozatról szóló 2014/41/EU irányelv13 átültetési folyamata befejeződött, és a tagállamok többsége bevezette az új,
szigorú ügyintézési határidőkkel megerősített együttműködési rezsimet, amelyben
a kibocsátó és a végrehajtó igazságügyi hatóság közötti konzultáció kulcsszerephez
jut. A konzultáció az eddigieknél jóval szorosabb kooperációt feltételez, amelynek
során az érintett feleknek – a közöttük zajló kommunikáció hatékonysága és eredményessége érdekében – meg kell találniuk az együttműködés tárgyát képező ügynek a
legmegfelelőbb csatornát, melynek igénybevételével a kooperáció akadálya a lehető
leghamarabb kiküszöbölhető és a mindenki számára elfogadható megoldás mielőbb
megtalálható.

6. Második alternatíva: az európai ügyészség és a pótmagánvád
Tényként kezelhetjük, hogy az előbbiekben vázolt, számos nyitott kérdés és nehézség
ellenére az Európai Ügyészség 2021-ben vagy 2022-ben megkezdi működését. A megerősített együttműködés keretében jelenlegi ismereteink szerint 22 tagállam lesz részese a szervezetnek. Az Egyesült Királyságot már nem számítva – ez idő szerint – kimarad az intézménytől Írország, Dánia, Svédország, Lengyelország és Magyarország.
Alkotmányossági és szubszidiaritási okok indokolják a részvétel pillanatnyi elutasítását. Ezeket az okokat a szervezet megalakítása során folytatott tárgyalásokon a
magyar kormány, majd a sárgalapos figyelmeztetésnél a magyar parlament részletesen
kifejtette.
A távolmaradó országok álláspontja a jövőben természetesen változhat. A megerősített együttműködéshez egy tagállam bármikor csatlakozhat. Ennek feltétele, hogy
tiszteletben kell tartani a megerősített együttműködés keretében elfogadott jogi aktusokat.14 Az EPPO-rendelet Preambuluma is kimondja, hogy a részt vevő tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy lehetőség szerint minél több uniós tagállam részvételét
elősegítsék.15 Nyilvánvalóan mérlegelendő kérdés lesz a még fennálló problémák
megnyugtató jogi megoldása, illetve a gyakorlati működés elemzése. Ez utóbbi tekintetében azt kell bizonyítania az Európai Ügyészségnek, hogy valódi hozzáadott

12
„Nem arról van-e itt szó, hogy nem csak az uniós polgár fordul bizalmatlansággal az Unió egyre kevésbé emberközeli gondolkodása és intézményei felé, hanem ez kölcsönös, és az EU intézményei is felépítettek magukban egy
jókora bizalmatlanságot a tagállamok és azok hatóságai felé? Vajon melyik a jogos? Jogos-e egyáltalán bármelyik?
Mindazonáltal ha ez így van, az nagyon veszélyes jövőképet – az EU polgároktól való elidegenedését – vetíti előre.”
Miskolczi 2018, 174.
13
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai
nyomozási határozatról.
14
EUMSz. 328. cikk (1) bekezdés.
15
EPPO-rendelet Preambulum 9. pont.
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értéket képvisel a jelenlegi nemzeti megoldások helyett. E tapasztalatok megjelenése,
összegyűjtése és elemzése azonban időt igényel.
Magyarország igazságügyi hatóságai az Európai Ügyészség működésének megkezdése után új helyzetben lesznek. Meg kell találni azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek az Európai Ügyészség hatáskörébe eső bűnügyek felderítése és elítélése során a legmegfelelőbben biztosítják a közös érdekek érvényesülését.
A közös utak keresése során kiindulási pontunk az érdekek teljes egybeesése. Az
Európai Uniónak, intézményeinek és a tagállam Magyarországnak egyaránt érdeke
az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények hatékony üldözése és elnyomása.16
Az Európai Unió az EPPO-rendelet preambulumának 3. pontja szerint hatékonysági problémák miatt kívánja az Európai Ügyészség intézményét bevezetni.17 Nem
célja a teljes jogegység megteremtése, hiszen ebben az esetben
– nem a nemzeti bíróságok, hanem egy közös európai bíróság eljárása lenne szükséges,
– amely azonos eljárási szabállyal,
– azonos büntetési tételekkel bírálhatná el a különböző országokban elkövetett, az
unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket.
Ezzel szemben az Európai Unió a bírósági eljárást megelőző büntetőeljárásokat kívánja egységesíteni. Ezt a célt szolgálja a rendelettel létrehozott európai uniós ügyészség. Az EU nem tartja tehát elegendőnek az anyagi jog harmonizációját, ami 2017-ben
ugyancsak megtörtént.18 Mindebből az következik, hogy a nemzeti bíróságok hatáskörének érintetlenül hagyásával az anyagi jogharmonizáció megteremtésével az Európai Unió azt a meggyőződését fejezte ki, hogy az érdekeit érintő pénzügyi bűncselekmények kezelésében a nyomozást folytató és vádat emelő, majd a vádat képviselő
nemzeti hatóságok hatékonyságát kell növelni az Európai Ügyészség létrehozásával.
Az Európai Ügyészség tehát a nemzeti ügyészségek ilyen jellegű tevékenységének a
helyébe lép, és azt egyfajta egységes szemlélettel folytatja a jövőben.
Milyen következtetés adódik ebből számunkra, Magyarország számára, amelyik
nem csatlakozott a megerősített együttműködéshez? Azt a kérdést, hogy az Európai
Ügyészség hatékonyabban működik-e, mint a nemzeti ügyészségek, csak hosszú évek
tapasztalati alapján lehet majd eldönteni. Viszont talán elképzelhető egy módszer,
amely az alkotmányosság megőrzése mellett lehetőséget biztosít az Európai Ügyészség számára, hogy Magyarországon egyes esetekben az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények ügyében a magyar ügyészség helyébe lépjen. Ez a lehetőség pedig a pótmagánvádban rejtőzködhet.
EPPO-rendelet Preambulum 3. pont.
Miskolczi rámutat az EU büntetőjog területén kifejtett igyekezete és más jogágak EU-s szabályozása közötti
különbségre: „Olyasmit senki nem mond, hogy azért kell EU agrárjog, vagy azért kell uniós versenyjog, mert a tagállami agrárjog vagy versenyjog és annak intézményrendszere ne lenne eléggé »hatékony«. Azért nem, mert ezeknek
a jogágaknak a művelői belátták, hogy az uniós szintű szabályozásnak más a feladata, mint a nemzeti agrár- vagy
versenyjognak. Így a nemzeti és az uniós szabályozás területén nem jön létre kollízió, mert az uniós joganyag nem
»kiegészíti« a nemzeti jogot, és nem is arra való, hogy a nemzeti jog által hagyott jogi réseket »betömködje«, hanem a
szabályozás tárgya is teljesen más.” Miskolczi 2018, 178.
18
A 2017/1371/EU irányelv szerint az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények és az azokhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmények elkövetőivel szembeni nyomozás és vádhatósági eljárás lefolytatása, valamint e
személyek bíróság elé állítása kell, hogy legyen az Európai Ügyészség feladata.
16
17
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A pótmagánvád intézményét a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény vezette be ismételten a magyar jogrendszerbe. A pótmagánvád újbóli bevezetésének jogpolitikai indokait Király Tibor határozta meg. „A büntetőjogi felelősségre vonás, a
büntetés joga az államot illeti meg, de az erre irányuló per kezdeményezését nem kell
kizárólag az állam számára fenntartani, mint erről számos történeti példa és a magánvád is tanúskodik. A fontos az, hogy a végső döntés a társadalmat, a közösséget képviselő állami bíróság kezében legyen. Az ügyész tétlensége, ha ez az ügy téves ténybeli
megítélésén, vagy elfogultságon alapul, az igazságszolgáltatásnak útját állja. Ennek
orvoslása a pótmagánvád, amely a sértett, mint a legközvetlenebbül érintett előtt nyitja meg a bírói utat, ahogyan a vádlottat megilleti az a jog, hogy az ellene emelt vádról
a bíróság döntsön. Úgy illeti meg a sértettet e jognak az ellenpárja, azaz tükörképe. A
jog a pótmagánvádra, tehát arra, hogy az őt ért sérelemről bíróság döntsön.”19
A pótmagánvád intézménye kétségkívül jelentős reformlépés volt a magyar büntetőeljárás rendszerében. Megfelelő szabályozása és alkalmazása hozzájárulhat az anyagi igazság érvényesítéséhez, a sértetti jogok kiteljesedéséhez.20
A pótmagánvádat a 2018. július 1-jén hatályba lépett új Be. is szabályozza. A Be.
CV. fejezete szól a pótmagánvádas eljárásról. A Be. 787. § (2) bekezdése szerint a sértett az e törvényben meghatározottak szerint pótmagánvádlóként léphet fel, ha
a) az ügyészség vagy a nyomozóhatóság a feljelentést elutasította,
b) az ügyészség vagy a nyomozóhatóság az eljárást megszüntette,
c) az ügyészség a vádat ejtette.
Az Európai Uniót az érdekeit sértő pénzügyi bűncselekmények tekintetében nyilvánvalóan sértetti pozíció illeti meg. Ennél fogva pótmagánvádlóként történő általános fellépése – legalábbis elviekben – a Be. szerint biztosított. Nyilvánvaló, hogy a kérdés ennél
sokkal összetettebb, ezt a képet árnyalni kell. Nem lehet egyrészt figyelmen kívül hagyni
a pótmagánvádnak a közvádtól való elvi eltérését. Az Alkotmánybíróság már a 2000-es
évek elején állást foglalt amellett, hogy az állami büntetőigény keletkezése és érvényesítése során a bűncselekmény sértettjének az elkövető megbüntetésével kapcsolatos kívánsága csak korlátozottan játszhat szerepet.21 Az Alkotmánybíróság azt is kifejtette, hogy
alkotmányosan kizárt, hogy a sértett eljárási jogállásának erősítését célzó pótmagánvád
eszközként szolgáljon a közhatalmi szervezetek ügyészséget megkerülő fellépéséhez,
és ezáltal az ügyészség alkotmányos jogállásának gyengítéséhez. Az Alkotmánybíróság
arra is rámutatott, hogy a bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérelmét jelentik, és a büntetés joga kizárólag az államot, mint közhatalmat illeti.
Az Alkotmánybíróság idézett elvi álláspontjának megfelelően a törvény is kizárja a
pótmagánvádra fellépést, többek között akkor, ha a sértett az állam vagy közhatalmat
gyakorló szerv,22 vagy a bűncselekmény a sértett jogát vagy jogos érdekét közvetlenül nem sértette vagy veszélyeztette.23

Király 2003, 183.
Polt 2010, 391.
21
ABH 2001. 177–187.
22
Be. 487. § (3) bekezdés e) pont.
23
Be. 487. § (3) bekezdés d) pont.
19
20
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Ezek a problémák azonban jogalkotással kiküszöbölhetők. Egyrészt nyilvánvaló,
hogy ha az Európai Uniót tekintjük sértettnek, akkor a Be. 487. § (3) bekezdés e) pontja értelmezésében olyan sértettnek minősül, amely nem azonos a magyar állammal,
illetve a magyar állam közhatalmat gyakorló szervével. A magyar jogalkotásban meg
lehetne teremteni annak a feltételét, hogy az Európai Uniót, mint sértettet az Európai
Ügyészség a rendeletben meghatározott jogi személyként képviselje. További jogalkotással az is kiküszöbölhető, hogy bizonyos bűncselekményeknek a jelenlegi szabályozás szerint nem sértettje az Európai Unió, noha a 2017/1371 irányelv tartalmazza, mint
az Európai Ügyészség kompetenciájába tartozó bűncselekményt. Ilyen cselekmények
az idetartozó korrupciós bűncselekmények is. A pótmagánvádlói fellépésnek azonban
ilyenkor is meg van az elvi alapja, hiszen ezek a cselekmények egyfajta eszközcselekményként szolgálnak a pénzügyi érdekeket sértő cselekmények elkövetésénél. Ugyanez a helyzet állhat elő a bűnszervezetek vonatkozásában is.
Nyilvánvaló, hogy az Európai Ügyészség pótmagánvádlóként történő fellépéséhez további feltételek megteremtése is szükséges. Így a nemzeti hatóságok értesítési
kötelezettségének a szabályozása minden olyan esetben, amikor az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekménynél járnak el, és a feljelentés elutasítására, a
nyomozás megszüntetésére, vagy vád elejtésére kerül sor. Lényegében minden olyan
bűncselekmény ide tartozik, amely a rendelet 22. cikkében felsorolásra került. Ezt az
értesítési kötelezettséget a rendelet 24. cikkével összhangban lehetne előírni. A Be.
790. §-át és 796. §-át ugyancsak adaptálni lehetne az Európai Ügyészség pótmagánvádlói fellépéséhez.
Az Európai Ügyészség pótmagánvádlói fellépésével teljesülne az az uniós cél,
hogy minden olyan ügy a nemzeti bíróság elé kerüljön, amely az uniós szervek meggyőződése szerint bűncselekményt képez, sérti az unió pénzügyi érdekeit, ezért megítéléséhez bírói döntés szükséges. A különbség az lenne, hogy az ügyek a nem részes
tagállam, így például Magyarország esetében két csatornán kerülhetnének az adott
nemzeti bíróság elé. Az egyik csatorna a nemzeti ügyészség – amelynek eljárása során az Európai Unió, mint sértett – egyébként megjeleníthető lenne, a másik csatorna
pedig a pótmagánvádlói fellépés, amikor az Európai Unió az Európai Ügyészségen
keresztül a nemzeti ügyészség nélkül, közvetlenül a bíróság előtt érvényesíthetné az
EU érdekeit. Ez a megoldás, bár számos jogi változtatást igényelne, mégis alkotmányosan megoldható, elvi alapjai ma is léteznek, valamint másik oldalról megfelel az
Európai Unió jogegységesítő tevékenységének és alapvető pénzügyi érdekeinek. E
lehetőség részletes kidolgozása meghaladná e tanulmány kereteit. Mégis meggyőződésem, hogy érdemes továbbgondolásra, esetleges alternatívaként történő kezelésére.

7. Összefoglalás
Összefoglalva a fentieket, kijelenthetjük, hogy az EPPO beindulásával új korszak veszi kezdetét, amely nem lesz nehézségektől mentes. Számunkra, a tudományos élet
művelői és gyakorlati jogászok számára különösen fontos feladatokat fog adni, hogy
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a közös céljainkat minél eredményesebben tudjuk közösen elérni. Ehhez pedig mindvégig figyelembe kell venni a büntetőjog sajátosságait, hagyományos értékeit, módszereit és célját.
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AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG – EGY TÉNY.
ROMÁNIA HELYZETE AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG
LÉTREHOZÁSÁBAN
Prof. Dr. Valentin Mirişan * – Dr. Cristian Miheş **

1. Bevezető gondolatok
Az Európai Ügyészség [European Public Prosecutor’s Office (a továbbiakban:
EPPO)] intézménye már bevezetésre kerül.1 Az Európai Ügyészség tulajdonképpen
egy találkozási pontot jelent a nemzeti büntetőjog és az Európai Unió (a továbbiakban:
EU) büntetőjogi normái és jogszabályai között.
Az Európai Ügyészség felállításának gondolata azon katasztrofális mérleg alapján
fogalmazódott meg, mely azt mutatja, hogy az európai állampolgárok által elkövetett
Közösségen belüli áfacsalás értéke évente körülbelül 50 milliárd euró. Az Európai
Ügyészséget úgy tekintették, mint egy független uniós szervet, amelynek hatáskörébe
tartozik az EU-t károsító csalás és más, az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozása és a bűnvádi eljárás megindítása.2
2013. július 17-én az Európai Bizottság elfogadta az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amelyet a Tanács 2017. október
12-i (EU) 2017/1939. számú rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó
megerősített együttműködés bevezetéséről (a továbbiakban: EPPO-rendelet) véglegesített egy megerősített együttműködés keretében.

2. Az európai ügyészség ötlete – egy találkozási pont a nemzeti
büntetőjog és az Európai Unió büntetőjogi normatív
tevékenységei között
Az Európai Ügyészség ötlete egyáltalán nem új, sőt egyes, a büntetőjog területén jelentős hazai hangok elméleti illúzióként tekintettek rá. Ez nem újdonság az Európai
Unió büntetőjogi politikájának területén, ugyanis először Klaus Hänsch, az Európai
Parlament akkori elnöke említette 1996-ban.
2000-ben, a Nizzai Szerződés elfogadását megelőző kormányközi konferencián a
Bizottság átvette ezt a javaslatot, mégpedig európai ügyész megnevezés alatt. Nyil-

Egyetemi tanár, dekán, Nagyváradi Egyetem, Jogi Kar.
Tanszékvezető egyetemi docens, intézetigazgató, Nagyváradi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.
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vánvaló, hogy abban az időben Nagy-Britannia és Írország mindezt kategorikusan
ellenezte, arra hivatkozva, hogy az államukra jellemző vádló rendszer nem ismeri a
Legfőbb Ügyészség intézményét.3
2001-ben az Európai Bizottság kibocsájtotta a Közösségek pénzügyi érdekeinek
büntetőjogi védelméről és az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló zöld könyvet,4
amely dokumentum ismételten felkeltette az európai jogalkotók figyelmét, és kiváltotta
az európai alkotmány létrehozásával kapcsolatos vitákat, de az utóbbit végül elvetették.
A Lisszaboni Szerződés a 86. cikkében újra megemlíti az Európai Ügyészséget, de ez
alkalommal egy kevésbé ambiciózus tervként jelenik meg. Ennek értelmében: „Az Unió
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözésére a Tanács különleges jogalkotási
eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai Ügyészséget hozhat
létre. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.”5
Az európai törvényhozók, egy új szerv rendelet általi létrehozásának lehetőségét
egyhangúlag fogadták el.
Az Európai Ügyészség célja az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetőivel szembeni vádemelés.
Az Európai Ügyészséget decentralizált struktúrával rendelkező uniós szervként hozzák létre, melynek tevékenysége túlnyomó részében a nemzeti nyomozó- és ügyészségi hatóságokon valamint a nemzeti jogszabályokon alapul. A Bizottság által javasolt
modell alapja a hatékonyság, a függetlenség és az elszámoltathatóság elve. A javaslat a
tagállamok nemzeti joghagyományainak és igazságszolgáltatási rendszereinek tiszteletben tartásán alapul, és az intézkedések koherenciáját és gyorsaságát célozza meg.6
Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelet főbb elemei az Európai
Ügyészséget a nyomozási és a bűnvádi eljárás összehangolására és felügyeletére vonatkozó tevékenységek köré helyezi. Az Európai Ügyészség, a jogerős ítélet hirdetéséig, keresetet nyújthat be a tagállamok illetékes bírósága előtt, ideértjük a vádemelést
vagy egyéb jogorvoslati lehetőségeket (fellebbezés).
Az EPPO-rendelet előírja, hogy fő célja „egy olyan entitás létrehozása, amely szükséges hatáskörrel és forrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy kivizsgálja, bűnvádi eljárás
alá helyezze és bírósági eljárás elé állítsa azon személyeket, akiket az EU pénzügyi
érdekeit sértő csalási vagy egyéb, illegális tevékenységeket érintő jogellenes bűncselekmények elkövetésével vádolnak mind nemzeti, mind határokon átnyúló szinten. Az
Európai Ügyészség koordinálja és felügyeli a nyomozásokat és megindítja a büntetőeljárást.”
Visszatérve az aktuális helyzethez, 22 tagállam úgy döntött, hogy részt vesz az
Európai Ügyészség létrehozásáról szóló megerősített együttműködésben, és megállapodtak a művelet részleteit és szerepét meghatározó jogszabályok feltételeiről.

Gorghiu; Mirișan.
Európai Bizottság a Közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelméről és az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló zöld könyve, Brüsszel 2001. 12. 01., https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/
green_paper_en.pdf.
5
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6
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Az Európai Ügyészség a jogerős ítélet meghozataláig a tagállamok illetékes bíróságai előtt keresetet indíthat, ideértve a vádemelést vagy az egyéb fellebbezéseket is.
Az Európai Ügyészség létrehozásának egyik fő előnye, hogy egy közös európai
uniós politikát hoz létre a bűnügyi nyomozás területén, amely a tagállamok közötti, az
EU pénzügyi érdekeit sértő csalás bűncselekményének kivizsgálásával és büntetőeljárásával kapcsolatos jelentős eltérésekkel foglalkozik.
Az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények egységes, uniós szintű büntetőeljárása az EU szintjén egységes rendszerben, leginkább ezen új szerv létrehozásával
valósítható meg. Az arányosság elvének tiszteletben tartása is megvalósul, ugyanis a
javaslat hatásköre a célkitűzések megvalósításához feltétlenül szükséges mértékekre
korlátozódik, amely minimális hátrányt jelent a tagállamok jogrendszerét és intézményi struktúráját tekintve.7
A nemzeti bíróságok bírósági ellenőrzést gyakorolnak, ami azt jelenti, hogy az európai ügyész döntéseit a nemzeti bíróság előtt vitatják meg.
A határokon átnyúló bizonyítékok kezelési módja egy másik olyan tényező, ami
rámutat arra, hogy az új szerv jelentős hozzáadott értéket képvisel.
Bármely tagállam jogszabályai alapján kezelt/begyűjtött bizonyítékok elfogadhatók az eljárás során, kivételt képeznek azon esetek, amikor a bizonyítékok felvétele hátrányosan befolyásolná a tisztességes eljáráshoz és a tisztességes kihallgatáshoz
való jogot, még akkor is, ha az adott tagállam, melyben az illetékes bíróság található,
eltérő szabályozásokat fogad el ezen bizonyítékok begyűjtésére vagy kezelésére.
Bármely, másik tagállamban begyűjtött bizonyíték elfogadható az uniós eljárás során, kivételt képeznek azon bizonyítékok melyek elfogadása hátrányosan befolyásolná
a tisztességes eljárás követelményét és a tisztességes meghallgatáshoz, védelemhez
való jogot, akkor is, ha a tagállam nemzeti törvénykezése, melyben az adott bíróság
található, eltérő szabályozásokat hoz ezen bizonyítékok begyűjtésére és kezelésére
(EPPO-rendelet Preambulum 80. pont és 37. cikk).
Az EPPO-rendelet gyakorlatba történő átültetése megerősítené az eljárási szabályokat, egy olyan uniós szintű eljárási garanciák és kutatási intézkedések jegyzékének biztosítása által, amelyekhez a nemzeti bíróságok előzetes bírósági engedélye szükséges, az
uniós jognak megfelelően, a nemzeti jog kötelező jellegű rendelkezéseinek tekintetében.
Egy nagyon érzékeny terület a bizonyítékok minősége. A 37. cikk „Bizonyítékok”
és a Preambulum (80) bekezdésének sorai nagyon fontosak ebben a tekintetben:8

Bořkovec 2011, 18–20.
Preambulum (80) bekezdés: „Az Európai Ügyészség által a bíróságnak bemutatott bizonyítékok nem minősíthetők nem befogadhatónak pusztán azon az alapon, hogy azokat egy másik tagállamban, illetve másik tagállam jogának
megfelelően gyűjtötték, feltéve, hogy az eljáró bíróság úgy ítéli meg, hogy az adott bizonyítékok elfogadása megfelel a
tisztességes eljárás követelményének, és tiszteletben tartják a gyanúsítottnak vagy vádlottnak a Charta szerinti, védelemhez való jogait. Ez a rendelet tiszteletben tartja mindazokat az alapjogokat és elveket, amelyeket az EUSZ 6. cikke és a
Charta, mindenekelőtt annak VI. címe, a nemzetközi jog, valamint az olyan nemzetközi megállapodások, amelyeknek az
Unió vagy annak minden tagállama részes fele – köztük az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény –, továbbá a tagállamok alkotmányai elismernek, az említett források hatályának megfelelően. Az említett
elvekkel összhangban és az EUMSZ 67. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint tiszteletben tartva a tagállamok eltérő
jogrendszereit és jogi hagyományait, e rendelet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy megtiltaná az eljáró
bíróságnak, hogy azokat a tisztességes eljárásra vonatkozó, a nemzeti jogban rögzített alapelveket alkalmazza, amelyeket
a nemzeti jogrendszerükben, többek között a »common law« jogrendszerben alkalmaznak.”
7
8
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(1) Az Európai Ügyészség ügyészei vagy a terhelt által a bíróság elé terjesztett
bizonyítékok elfogadása nem tagadható meg csupán azon az alapon, hogy az adott
bizonyítékot egy másik tagállamban vagy egy másik tagállam jogával összhangban
gyűjtötték.
(2) Ez a rendelet nem érinti az eljáró bíróság arra vonatkozó hatáskörét, hogy szabadon értékelje a terhelt vagy az Európai Ügyészség ügyészei által előterjesztett bizonyítékokat.
Ennek értelmében, az Európai Ügyészség – bizonyos feltételek mellett – hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió szintjén elkövetett csalás és egyéb, az unió pénzügyi
érdekeit sértő bűncselekmények nyomozására és a bűnvádi eljárás megindítására.
Az Európai Ügyészség központi székhelye Luxemburgban lesz. Az európai főügyész javaslata alapján az Európai Bizottság meghatározza az Európai Ügyészség
nyomozási és eljárási tevékenységeinek kezdetét, melynek legkorábbi időpontja az
EPPO-rendelet hatálybalépéstől számított 3 év.
Gyakorlatilag a dolgok „jó irányba fognak változni”, amikor az új struktúra hatályba lép, ugyanis jelenleg a nemzeti hatóságok hatásköre az unió pénzügyi érdekeit sértő
csalási bűncselekmények esetében a nyomozás és az eljárás megindítása, azonban ez a
hatáskör az országhatároknál megáll.

3. Rövid megjegyzések az Európai Ügyészség létrehozásának
szükségességéről, hatásköréről, szerepéről, felépítéséről,
valamint a tevékenységének kezdeti időpontjáról
2017 áprilisában 16 tagállam megállapodott abban, hogy nagyobb erőfeszítéseket
tesznek az EU költségvetését érintő csalások ellen. Egyetértettek abban, hogy létrehozzanak egy európai ügyészséget (EPPO) a „megerősített együttműködés” eljárás
alkalmazásával.
Később más országok is úgy döntöttek, hogy csatlakoznak az EU költségvetését
érintő csalások elleni összefogáshoz: így jelenleg 22 tagállam vesz részt a kezdeményezésben.
Működését megkezdve az Európai Ügyészség hatáskörrel rendelkezik majd az EU
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elkövetővel szembeni nyomozásra és a büntetőeljárás megindítására (Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU)
2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről), mint például: csalás, korrupció, pénzmosás, határokon
átívelő áfacsalás.
Az igazságszolgáltatási rendszer ezen új ágában szereplő 22 tagállam pedig: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta,
Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.
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3.1. Miért van szükségünk egy EU-ügyészre?9
A tagállamok a transznacionális csalások miatt évente legkevesebb 50 milliárd eurót
veszítenek az áfabevételeikből. Továbbá azt is jelentették, hogy csak a 2015. évben az
uniós strukturális alapok mintegy 638 millió euróját érintően történtek visszaélések.
Az ilyen jellegű bűncselekmények nyomozását csak a nemzeti hatóságok végezhetik.
Ugyanakkor illetékességük az országhatároknál véget ér, így a nemzeti ügyészek
korlátozott eszközökkel rendelkeznek a határokon átnyúló pénzügyi bűnözéssel szembeni küzdelemben.
Hasonlóképpen, a már létező uniós szervek, mint például az Európai Csalás Elleni
Hivatal, az Eurojust és az Europol nincsenek felhatalmazva a büntetőeljárás lefolytatására.
Az Európai Ügyészség intézménye segíteni fog ezen hiányosságok leküzdésében
és az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények visszaszorításában. „Az Európai
Ügyészség megszünteti ezt az intézményi szakadékot. A részt vevő államok szintjén
kizárólagos joghatósággal rendelkezik annak hatáskörébe tartozó bűncselekmények
gyanújának kezelésére”10

3.2. Az Európai Ügyészség szerepe és felépítése
Az Európai Ügyészség feladata az EU pénzügyeivel szembeni csalás elleni küzdelem.
Hatáskörrel rendelkezik az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kivizsgálására és az ezzel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására. Az Európai Ügyészség határokon átívelő nyomozásokat végez, azon EU pénzeszközeit érintő csalások esetén
melyek értéke meghaladja a 10 000 eurót, illetve a 10 millió euró értéket határokon
átívelő áfacsalás esetében. Az uniós ügyészség szorosan együttműködik a nemzeti
bűnüldöző hatóságokkal. Ugyanakkor szorosan együttműködik más uniós szervekkel
is, mint az Eurojust és az Europol.

3.3. Felépítése
Az Európai Ügyészség kétszintes struktúrával fog rendelkezni.
A stratégiai szint a következőkből áll:
– az európai főügyész, aki az ügyészség tevékenységét irányítja és szervezi a munkáját;
– az ügyészi kollégium, amely a stratégiai döntéshozatalért felel.
Az operatív szintet a következők alkotják:
– a delegált európai ügyészek, akik a nyomozások és a büntetőeljárások lebonyolításáért felelnek majd, és
– az állandó tanácsok, amelyek ellenőrzik és irányítják a vizsgálatokat és operatív
döntéseket hoznak.

9
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Bořkovec 2011, 18–20.
Mirișan.

529

Az Európai Ügyészség decentralizált struktúraként kijelölt, kétszintű egyedi szervezet lenne: „egy központi egység, amely felügyeli, koordinálja és [...] vezeti a büntető
nyomozásokat és eljárásokat a tagállamokban, és a delegált európai ügyészek általában önállóan végzik el ezeket a nyomozásokat és büntetőeljárásokat.”11
A delegált európai ügyészek mind az Európai Ügyészség, mind a nemzeti ügyészi
szervek részét képeznék.
Éppen ezért, az Európai Ügyészség könnyen beilleszkedne a nemzeti igazságszol
gáltatási rendszerbe, és támaszkodhatna a nemzeti eljárási szabályokra, a nemzeti
bíróságok és nemzeti szabályozások erőforrásaira, ugyanakkor hatékonyan teljesítené
az EU költségvetése ellen elkövetett csalások elleni küzdelem célkitűzéseit.

3.4. Mikor kezdi meg az Európai Ügyészség a tevékenységét?
A Bizottság fogja meghatározni az Európai Ügyészség operatív tevékenységeinek a
kezdeti időpontját, amint létrejön az ügyészség hivatala. Ehhez az európai főügyész
javaslatát fogja figyelembe venni. Az Európai Ügyészség 2020 végéig meg kell, hogy
kezdje a működését, ugyanis a létrehozási fázis 2–3 évig is eltarthat.
Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelet elfogadása óta a Bizottság
rendszeresen tájékoztatja az igazságügyi minisztereket ennek folyamatáról.
A Bizottság már több intézkedést elkezdett az Európai Ügyészség létrehozása érdekében, nevezetesen:
– egy ideiglenes adminisztratív igazgató kinevezése,
– az európai főügyész kiválasztása,
– az európai ügyészek kiválasztása,
– a költségvetés elkészítése.

3.5. Hogyan valósult meg a megerősített együttműködés?
A Bizottság 2013-ban benyújtotta az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó
javaslatát. Ahhoz, hogy ezt elfogadják a Tanács egyhangú döntésére és az Európai
Parlament jóváhagyására lett volna szükség. Több mint 3 évnyi tárgyalást követően
a Tanácsnak azonban nem sikerült egyhangú megállapodást elérnie a javaslattal kapcsolatban. Az egyhangúság hiányát 2017 februárjában a Tanács nyilvántartásba vette,
melyet a következő hónapban az Európai Tanács megerősített.
Az ilyen esetekben, az Európai Unióról szóló Szerződés (konszolidált változat) 20.
cikke értelmében, legalább 9 tagállam összefogásával megvalósítható a megerősített
együttműködésre van szükség.
Ennek következtében, az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló megerősített
együttműködés 2017 áprilisában kezdődött meg. Két hónappal később, 2017. június 8-án
a részt vevő tagállamok megállapodtak a rendeletről. 2017. október 5-én a Parlament ezt
jóváhagyta. Ezt követően a Tanács október 12-én elfogadta az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendeletet, mely 2017. november 20-án lépett hatályba.
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Pătrăuș–Tătar 2018, 266–274.

4. Hogyan gyakorolja hatáskörét az Európai Ügyészség?
Ami a nyomozások megindítását illeti, az európai ügyész vagy a nevében eljáró európai ügyészek egy írásos határozat alapján megkezdhetik a nyomozást, amennyiben
megalapozott indokok vannak arra vonatkozóan, hogy egy, az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményt követnek vagy követtek el.
Amennyiben nem értesítették a delegált európai ügyészt, a képviselők állandó tanácsa kinevezi a nyomozásért felelős delegált ügyészt.
Abban az esetben, ha a nyomozás az európai ügyészség kezdeményezésére indul
meg, az ügyet az állandó tanácson keresztül egy európai ügyésznek adják át, kivéve,
ha saját maga szeretné elvégezni a nyomozást, erről a döntésről tájékoztatnia kell a
hatáskörökért felelős állandó tanácsot.
Minden esetben – az Európai Ügyészség vezetősége által személyesen végzett ellenőrzést kivéve – az állandó tanács kijelöl a tagjai közül egy személyt, hogy felügyelje a nyomozás lefolytatását és utasításokat adjon azon delegált európai ügyészek
számára, akiknek a tevékenységét vezeti.
Ezen delegált európai ügyészek az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekmények esetén közvetlenül az Európai Ügyészség nevében járnak el, és továbbra
is a tagállamuk igazságszolgáltatási rendszerének szerves részét képezik. Az európai
ügyész a nyomozáshoz szükséges aktusokat megteheti önállóan, vagy utasíthatja a
nemzeti hatóságokat azok végrehajtására.
Így a nyomozási aktusokat gyakran a bűnüldöző hatóságok végzik az Európai
Ügyészség utasítása alapján. Az eljárási szabályzat a következőképpen rendelkezik:
„az Európai Ügyészség harmadik felekre nézve joghatással bíró eljárási aktusai a
nemzeti jogban meghatározott követelményeknek és eljárásoknak megfelelően bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik az illetékes nemzeti bíróságok előtt.”
A delegált európai ügyész, amennyiben a kiróható maximális büntetési tétel meghalad egy bizonyos értékhatárt, saját kezdeményezésére jogosult elrendelni bizonyos
súlyos jogkorlátozó intézkedéseket, például elkobzás, jövedelmek befagyasztása, cselekmények blokkolása stb.
A határokon átnyúló nyomozások esetében más delegált európai ügyészek hatáskörét is igénybe veheti. Hasonlóképpen, a nemzeti hatóságok, a nyomozás hátráltatása
nélkül, megtehetik a szükséges lépéseket a nyomozás sikerének biztosítása érdekében,
különös tekintettel a szabadságvesztésre és a szabadság korlátozására.
Ezenkívül a nemzeti bíróságok továbbra is szabadon fogalmazhatnak meg kérdéseket az Európai Unió Bíróságához az Európai Parlament által elfogadott nyomozati és
büntetőeljárási jogi normák bírósági felülvizsgálatára vonatkozó uniós rendelkezések
értelmezésével vagy érvényességével kapcsolatban.
Az alapvető jogok tiszteletben tartása. Természetesen, az Európai Ügyészségnek
biztosítania kell a nyomozás és a büntetőeljárás minden egyes szakaszában a jogállamiság, az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogok, valamint az Európai
Unió jogszabályaiban meghatározott jogok tiszteletben tartását. Végül az Európai
Ügyészség nyomozásainál és büntetőeljárásainál az arányosság, a pártatlanság és a
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méltányosság elveit kell követni a gyanúsítottakkal vagy az üldözés tárgyát képező
személyekkel szemben. Ez magába foglalja azt a kötelezettséget is, hogy „minden
releváns bizonyítékot, úgy a terhelő, mind a mentő bizonyítékokat” figyelembe kell
venni.

5. Románia álláspontja az Európai Ügyészség létrehozásának
szükségességéről
Románia álláspontja az Európai Ügyészség létrehozásáról egyedülállónak tekinthető,
ugyanis az egyetlen tagállam, amelyben a Szenátus részéről pozitív, míg a Képviselőház részéről negatív véleményeket váltott ki. Nem csak Románia az egyetlen ország,
ahol elutasítóan szavaztak az új szervről, ugyanis több országban is negatív visszajelzések érkeztek a szubszidiaritás elvének alkalmazására és tiszteletben tartására vonatkozóan.
Ezen rendeletnek a román jogrendszerbe történő átültetésének hatása egyértelmű
lenne, ugyanis az EU jogi eszközeként ez a rendelet közvetlenül alkalmazandó, és nem
szükséges a nemzeti jogba való átültetése.

6. Következtetések
Az Európai Ügyészség, amely 2020-ban kezdi meg tevékenységét Luxemburgban,
egy hosszú és nehéz út eredménye. Néhányan úgy vélik, hogy egy nagyon összetett
és mégis kevésbé hatékonyon szerv, míg mások aggódnak azért, mert a tagállamok
lemondanak szuverenitásukról, és mert ez egy rejtett utalás a föderalizmusra, melynek
a nevét ki sem szeretnék ejteni.
Az Európai Ügyészség olyan, mint az elmúlt 20 évben az Európai Unióban létrehozott sok más szerv: kevésbé ambiciózus, és az egyhangúság vagy a többség legszélesebb körű keresésének az áldozata.
Gondoljunk csak arra, hogy miket írtak az Eurojustról vagy az Europolról, amelyeknek hasznosságát és hatékonyságát jelenleg senki sem vitatja.
És mi, jelen tanulmány szerzői, számos szakemberrel együtt úgy véljük, hogy
sürgősen szükség van egy európai nyomozási és nyomonkövetési szervre.
Természetesen, a most létrehozott Európai Ügyészség nem tökéletes, és jogosan
bírálható. De minden más európai intézményhez hasonlóan, azon szakemberek munkájának eredményévé válik, akik felveszik a harcot a legsúlyosabb, előző részekben
felsorolt, bűncselekményekkel szemben.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy azon drámai események, melyekkel ma Európa
szembenéz, felgyorsítják a jövőbeni Európai Ügyészség hatáskörének a kiterjesztését,
és miért ne, az Európai Ügyészség vizsgálja ki és küzdjön az olyan, súlyos bűncselekmények ellen, mint a terrorizmus, vagy a határon átnyúló szervezett bűnözés.
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EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ANTITRÖSZT
TERÜLETÉN
dr. Gál Gábor *

1. Bevezetés
A jelen tanulmány célja, hogy a kötet témájához kapcsolódóan az Európai Unió pénzügyi érdekekeinek alternatív megoldásaira példaként bemutassa a) a kartellek üldözésének uniós dimenzióját és azon belül is különösen az eljárásjogi intézkedéseket és
szankciókat, valamint b) az ezen a területen az Európai Unió (a továbbiakban: EU)
tagállami versenyhatóságai közötti együttműködést.

2. A kartell fogalma
A kartell a versenyjogi fogalomtár talán legközismertebb koncepciója. A Bizottság
definíciója szerint a kartellek olyan megállapodások és/vagy összehangolt magatartások két vagy több versenytárs között, amelyek célja, hogy koordinálják a versennyel
kapcsolatos magatartásukat a piacon és/vagy befolyásolják a versenyre vonatkozó paramétereket olyan tevékenységeken keresztül, mint a vételi vagy eladási árak rögzítése
vagy egyéb kereskedelmi feltételek, a termelési vagy értékesítési kvóták felosztása,
a piac felosztása, beleértve az ajánlattételben való összejátszást, az import vagy export korlátozásokat és/vagy más versenytársak elleni versenyellenes cselekedeteket.
Az ilyen gyakorlatok az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban:
EUMSz.) 101. cikkének legsúlyosabb megsértései közé tartoznak.1
A kartelleknek sokféle változata van. Talán a legelterjedtebb és legközismertebb
az árkartell, melyben a kartelltagok együttműködése közvetlenül árakra vonatkozik;
piacfelosztáskor elosztják egymás között a vevőket, a földrajzi területeket vagy a terméktípusokat. Kartell tárgya lehet a termelési vagy értékesítési kvóták felosztása, az
ajánlattételben való összejátszás, a piaci információk cseréje, az import- vagy exportkorlátozás, illetve a más versenytársak elleni együttműködés is. Gyakori a fenti magatartások kombinációja is.

Gazdasági Versenyhivatal, Versenytanács tag.
Bizottsági közlemény a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről (2006/C
298/11).
*
1
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A 2014-es kártérítési irányelvhez2 kapcsolódó hatáselemzés3 szerint (2014) a
kartellek társadalmi hatása rendkívül káros. Konzervatív becslések szerint a kartellel
érintett termékek árai legalább 10–15%-kal emelkednek, de a szakirodalom ennél magasabb becsléseket is tartalmaz (30–50%).4
Az áremelkedésen túl a jogsértésekben részt vevő vállalkozások a verseny korlátozásával jelentős hatékonysági veszteséget okoznak, mivel kiiktatják azt a külső
kényszerítő erőt, amely a termékfejlesztést és a hatékonyabb termelési technológiák
alkalmazását eredményezné. A jogsértő vállalkozások magatartása végső soron a versenyképesség elvesztéséhez és a foglalkoztatottság csökkenéséhez is vezethet és az
egész gazdaság fejlődését negatívan befolyásolja.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét legközvetlenebbül a közbeszerzési
kartell érinti, hiszen ebben az esetben sokszor európai uniós forrásból finanszírozott
közbeszerzésekről van szó. Közbeszerzési kartellről akkor beszélünk, ha a kartellezés
közbeszerzési eljárás során valósul meg. Számos változata van (ideértve például a
színlelt ajánlattételt vagy az ajánlat visszatartást5), de minden esetben azonos a végeredmény: a közbeszerzés drágul, a közpénzek felhasználásának hatékonysága romlik.
A közbeszerzési kartell nagyfokú veszélyességét jelzi az is, hogy – a versenyjogi tilalom és szankciók mellett – Magyarországon a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek minősíti.6 A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárások során, kartelltevékenységben való részvételért jogerősen elmarasztalt és bírsággal sújtott vállalkozások listáját.7
Ennek ellenére sajnos a GVH által feltárt kartellek jelentős része közbeszerzési
kartell, és a kartellezéssel kapcsolatos bejelentések többsége is (kb. 60–65%-a) közbeszerzési eljárásokat érint.
Egy konkrét esetben – az úgynevezett „sebvarró” kartellnél (VJ/79/2013) – öt vállalkozás 2011–2012-ben négy kórház sebészeti varróanyagok és varrógépek beszerzésére kiírt közbeszerzése tekintetében folytatott versenykorlátozó tevékenységet,
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-i 2014/104/EU irányelve a tagállamok és az Európai Unió
versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról.
3
Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A hatásvizsgálat összefoglalása, Az uniós antitröszt szabályok megsértésén alapuló kártérítési keresetek, Strasbourg 2013. 06. 11., SWD(2013) 203 final, 3.4.2. pont.
4
Lásd Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2019/1 irányelvét a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról hatáselemzését: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/nca.html (2019.04.05.)
5
Lásd a GVH tájékoztató anyagát http://www.gvh.hu/data/cms1036296/GVH_VKK_kiadvanyok_oktatasi_anyag_
kozbesz_kartell_2017.pdf
6
A Btk 420. § (1) bekezdése értelmében „Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak, díjak, egyéb szerződéses
feltételek rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít,
és ezzel a versenyt korlátozza, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
7
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § l. pontjában foglaltak szerint az ajánlatkérők a Tpvt. 11. §-a és az EUMSz. 101. cikke szerinti jogsértést megállapító határozatokat a GVH honlapján található,
versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket tartalmazó adatbázisból ellenőrizhetik.
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amelynek keretében befolyásolták a kiírást (specifikáció a kartelltagokra lett szabva),
felosztották a piacot és rögzítették az árakat.8
A következőkben a kartellek üldözésének anyagi jogi és eljárásjogi kereteit mutatjuk be, alapvetően annak is az európai dimenzióját, de hivatkozunk a vonatkozó
magyar szabályozási keretre is.

3. A kartellek üldözésének intézményi keretei – anyagi
és eljárási jog
A kartellek európai szintű üldözésének anyagi jogi alapját az 1957-ben az Európai
Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés 81. cikke teremtette meg a versenyt
korlátozó megállapodások megtiltásával.
Jelenleg az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése ugyanezt a tilalmat tartalmazza, mely
szerint „A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások
közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt
magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek
célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy
torzítása”. A tagállamok versenyjogi szabályai szintén tartalmaznak kartelltilalmi rendelkezéseket.
Ezen cikk alapján pedig a kartellek, vállalkozások közötti megállapodásokként
olyan súlyos versenykorlátozásnak minősülnek, melyek egyértelműen ebbe a cikkbe
ütköznek (céljuk szerint versenykorlátozóak).
A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a kartelleken kívül a 101. cikk sok más
egyéb versenykorlátozó magatartásra is vonatkozik (például a vertikális, nem versenytársak közötti megállapodásokra), és hogy maga a 101. cikk az európai versenypolitika
csak egyik eszköze (hiszen idetartozik még a fúziókontroll és az állami támogatások
kontrollja is).
Magyarországon a kartelltilalmat – az EUMSz. 101. cikkével lényegében azonosan
– a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (1) bekezdése tartalmazza.
Az EUMSz. 101. cikk alkalmazása 2004-ig az Európai Bizottság monopóliuma
volt, azonban annak reformjával, a jogalkalmazást decentralizálták és alkalmazása a
tagállami hatóságok feladata is lett az 1/2003-as Tanácsi Rendelet (a továbbiakban:
1/2003-as Rendelet) felhatalmazása alapján.9 A rendelet bevezette a teljes uniós versenyjog közvetlen alkalmazásán alapuló jogérvényesítési rendszert. A jogszabály az
Európai Bizottság mellett a tagállami versenyhatóságokat és a nemzeti bíróságokat is
feljogosította az uniós versenyjog összes vonatkozásának alkalmazására. A rendelet
emellett létrehozta a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok közötti szoros együtt-

Lásd: http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2013/vj_79_2013_692.html (2019. 04. 05.)
A Tanács 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról.
8
9
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működés új formáit, különösen az Európai Versenyhatóságok Hálózata (a továbbiakban: ECN) keretében.
A Bizottság és a tagállami versenyhatóságok folyamatosan kiemelten kezelték és
kezelik a legsúlyosabb és a legkárosabb versenyellenes gyakorlatokat, különösen a
kartelleket. Ezek teszik ki jogérvényesítési eseteik jelentős hányadát.10
Ami az eljárásjogi kereteket illeti, az Európai Bizottság és a tagállamok eljárása nem harmonizált, arra eltérő szabályok vonatkoznak. Az ECN-en keresztül már
bizonyos mértékű spontán jogharmonizáció megvalósult (ideértve például a modell
engedékenységi programot, az ideiglenes intézkedésekre, kötelezettségvállalásra vonatkozó és más ajánlásokat11), de ennek ellenére is maradtak olyan nem harmonizált
területek, melyek a hatékony jogalkalmazás akadályát képezik (például a vizsgálati
jogok, a bírságolás, vagy az engedékenység szabályainak eltérése). Ezért a Bizottság
további eljárásjogi jogharmonizációt javasolt.12

4. A kartellek észlelése
4.1. Engedékenység
Paradox módon a felderítés legfontosabb eszköze a kartellben részt vevők saját maguk. Az EU és a tagállamok olyan, úgynevezett engedékenyégi programokat működtetnek, mely által a kartellben részt vevő vállalat mentesülhet a kiszabandó bírság alól,
ha együttműködik a versenyhatósági vizsgálatban.
A 2014-es kártérítési irányelv13 szerint „engedékenységi program” az EUMSz.
101. cikkének vagy a megfelelő nemzeti jogi rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos
olyan program, amely alapján valamely titkos kartell résztvevője a kartellben részt
vevő többi vállalkozástól függetlenül együttműködik a versenyhatósági vizsgálatban
oly módon, hogy önként nyilatkozik a kartellről való tudomásáról, és az abban játszott
szerepéről, és ezért cserébe – határozattal vagy az eljárás megszüntetése útján – mentesül a kartellben való részvétele miatt kiszabandó bírság alól, vagy az ilyen bírságot
vele szemben csökkentik.
Az engedékenység a titkos kartellek egyik legfontosabb felderítési eszköze. Az EUban alapja a 2006-os engedékenységi közlemény,14 illetve a tagállami engedékenységi programok. Magyarországon is létezik az engedékenység intézménye.15

10
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az antitröszt szabályok 1/2003/EK rendelet
alapján történő érvényesítésének tíz éve: Eredmények és jövőbeli kilátások [COM(2014) 453, 2014. 07. 09.]
11
Lásd http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html (2019. 04. 07.).
12
Lásd lentebb a 8.4. pontot.
13
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-i 2014/104/EU irányelve a tagállamok és az Európai
Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes
szabályokról.
14
Bizottsági közlemény a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről.
15
Lásd a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 14/2017.
közleményét a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról.
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Az engedékenység az uniós gyakorlatban az ügyek felderítésének egyik legfontosabb eszköze (a Bizottság által 2014 óta elfogadott jogsértést megállapító kartelldöntések körülbelül 80%-a engedékenységi kérelemmel indult), míg Magyarországon a
hivatali észlelés/felderítés fontosabb.
Az Európai Bizottság által működtetett engedékenységi program legfontosabb jellemzője, hogy bizonyos feltételek mellett teljes mentesség jár az első kérelmezőnek, ha
az általa szolgáltatott információ és bizonyíték lehetővé teszi célzott helyszíni vizsgálat lefolytatását; vagy az EUMSz. 101. cikke alapján a jogsértés megállapítását (ha az
eljárás már folyamatban van). A további kérelmező(k)nek csökkentés16 jár, ha az általa
szolgáltatott bizonyíték a jogsértés bizonyításában jelentős többletértéket képvisel.
A magyar engedékenységi program lényegében azonos feltételekkel működik.

4.2. A felderítés egyéb eszközei
Amennyiben engedékenységi kérelmet nem nyújtottak be, a felderítés jóval nehezebb,
ugyanakkor a Bizottság és a tagállami hatóságok rendelkeznek más felderítési eszközökkel, információforrásokkal is. Ilyenek különösen a piaci szereplők által benyújtott panaszok, a más tagállami hatóság által szolgáltatott információ, a saját hivatalból történő
felderítés, illetve a magánszemélyek által szolgáltatott információ („whistleblowing”).
Sok versenyhatóság üzemeltet „whistleblowing” eszközöket, az Európai Bizottsághoz akár névtelenül is be lehet jelenteni az észlelt feltételezett jogsértést egy speciálisan erre kifejlesztett alkalmazáson keresztül.17
Ehhez hasonló a GVH által működtetett kartell-chat is,18 viszont EU-s szinten
nem létező magyar jogintézmény az informátori program, melynek keretében bizonyos feltételek teljesülése esetében a bejelentést tevő természetes személy akár pénzbeli jutalmat is kaphat.19 Lényege ennek az, hogy lehetővé teszi a nélkülözhetetlen
írásos bizonyíték, illetve információ szolgáltatásáért díj kifizetését. A bizonyíték nélkülözhetetlennek minősül, ha jogsértés megállapítását teszi lehetővé, vagy az alapján
rajtaütési engedélyt szerez a hatóság, amely alapján a fenti bizonyító erejű bizonyíték
beszerezhető. A természetes személyeknek járó díj a kiszabott bírság 1%-a, de legfeljebb 50 000 000 Ft lehet.

5. Vizsgálati jogkörök
A kartellek észlelését követi a tényállás felderítése, a bizonyítékok feltárása.
Erre az egyik legfontosabb rendelkezésre álló eszköz a helyszíni kutatás vagy rajtaütés. A Bizottság munkatársainak jogában áll, hogy helyszíni vizsgálat lefolytatásakor
a vállalkozásoknak bármely helyiségébe, területére és közlekedési eszközébe belép-

Csökkentési lehetőség előre megállapított sávokban: első 30–50%, második 20–30%, ezután maximum 20%.
http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html (2019. 04. 01.)
18
https://www.gvh.hu/kartellchat/kcfaq (2019. 04. 01.).
19
http://gvh.hu/fogyasztoknak/informatori_dij (2019.04.01.).
16
17
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jenek, az üzletmenethez kapcsolódó könyveket és más feljegyzéseket megvizsgálják,
függetlenül attól, hogy milyen eszközön tárolják ezeket; ezekről másolatokat készítsenek, a helyszíni vizsgálathoz szükséges időre és mértékben lepecsételjenek bármilyen
üzlethelyiséget és könyveket vagy nyilvántartásokat; és magyarázatot kérjenek a vállalkozás vagy a vállalkozások társulásának bármely képviselőjétől vagy dolgozójától
az ellenőrzés céljához és tárgyához kapcsolódó tényről vagy dokumentumról, valamint a választ rögzítsék. Ha észszerűen gyanítható, hogy az üzletmenethez és a helyszíni vizsgálat tárgyához kapcsolódó, a jogsértés bizonyítására vonatkozó könyveket
vagy egyéb nyilvántartásokat egyéb helyiségben, területen vagy közlekedési eszközön
tárolják – ideértve az igazgatók, vezetők és a vállalkozások és vállalkozások társulásai
egyéb dolgozóinak otthonát –, a Bizottság határozatával elrendelheti az ilyen egyéb
helyiségek, területek és közlekedési eszközök helyszíni vizsgálatát is.20
A tényállás felderítése során fontos eszköz még az írásban történő információkérés, ennek alkalmazására tipikusan a rajtaütés során szerzett adatok feldolgozása után,
azok tisztázása érdekében kerül sor.21
Végül a Bizottság nyilatkozatot vehet fel minden olyan természetes vagy jogi személytől, aki hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálat tárgyára vonatkozó információ beszerzése céljából kikérdezzék.22
Téves, hiányos vagy félrevezető információ szolgáltatása vagy zártörés esetén a
Bizottság határozattal eljárási bírságot szabhat ki az érintett vállalkozásokra, amelynek
mértéke nem haladhatja meg az előző üzleti év teljes forgalmának 1%-át.23
A GVH hasonló vizsgálati jogkörökkel és szankciókkal rendelkezik.24

6. A versenyhatósági eljárás
A versenyhatósági eljárás büntetőjogias jellemzőkkel felruházott közigazgatási eljárás.
A tényállás tisztázását követően, amennyiben a jogsértés továbbra is feltételezhető, az
Európai Bizottság úgynevezett kifogásközlést készít, amelyben összefoglalja a feltételezett jogsértést és az azt alátámasztó bizonyítékokat. A kifogásközlésre az eljárás alá
vont észrevételt tehet, joga van a teljes körű iratbetekintéshez és kérheti meghallgatás
tartását. A Bizottság ezt követően a jogsértést megtiltó határozatot fogadhat el és bírságot szabhat ki.
Az eljárás gyorsabb lefolytatását teszi lehetővé az úgynevezett egyezség intézménye. Az egyezségi eljárás lényege, hogy a felek 10%-os bírságcsökkentésben részesülnek, ha elismerik a tényeket, azok jogi értékelését és együttműködnek az eljárás során.

1/2003. Tanácsi Rendelet, 20. és 21. cikk.
1/2003. Tanácsi Rendelet, 18. cikk.
22
1/2003. Tanácsi Rendelet, 19. cikk.
23
1/2003. Tanácsi Rendelet, 23. cikk (1) bekezdése.
24
Lásd Tpvt. 64/A–65/D. §; Tpvt. 61. §.
20
21
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A kartellek vonatkozásában 2008-ban bevezetett alternatív út sikeresnek25 bizonyult,
számos vállalat él ezzel a lehetőséggel.
A Magyarországon 2014-ben bevezetett jogintézmény 10–30%-os sávban történő
bírságcsökkentést tesz lehetővé.

7. Szankció (bírság)
Az Európai Bizottság mint versenyhatóság közigazgatási szankcióként a vállalkozásokra kiszabott bírságot alkalmaz, büntetőjogi szankció – mint például az Egyesült
Államokban – nem alkalmazható.
Az európai uniós versenyszabályok alapján a bírság kiszámítása egy többlépcsős
folyamat. A kiindulóösszeg a jogsértéssel érintett utolsó üzleti év releváns forgalmának a jogsértés súlyosságtól függő hányada (maximum 30%-a). Ez szorzódik az eltelt
évekkel, kartellek esetén hozzáadódik egy kiegészítő összeg (amely az érintett forgalom 15–25%-a). Ez az összeg kiigazításra kerül a súlyosító és enyhítő körülményekkel, és sor kerülhet az elrettentés céljából történő növelésére is. Az esetleges engedékenység és egyezség csökkentheti a bírság összegét, melynek felső mértéke a vállalat
előző évi árbevételének maximum 10%-a lehet.26
Az uniós megoldással nem teljesen azonosan, de hasonló módon a magyar rendszer a jogsértés teljes ideje alatt a jogsértéssel érintett forgalmon (vagy versenyeztetési
eljárások kapcsán megvalósult jogsértésnél tenderértéken) alapuló kiindulóösszeget
határoz meg (amely a releváns forgalom maximum 30%-a lehet), amely további szempontok figyelembevételével, különösen a súlyosító/enyhítő körülményektől függően,
több lépésben módosulhat.27
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy
az irányadó magyar szabályok szerint a bírságolás körében a közbeszerzésre vonatkozó jogsértés kiemelt súlyúnak minősül és ezen túl súlyosító körülmény is lehet, mivel
az a közpénzek racionális felhasználásának veszélyeztetése okán alapvetően ellentétes
a társadalmi elvárással, s mint ilyen, több jogszabály által is tilalmazott és szankcionált, amivel a vállalkozásoknak tisztában kell lenniük.28
A legmagasabb európai és magyar kartell bírságok összegét a következő táblázatok
szemléltetik:

25
A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 7. és 23. cikke szerint kartellügyekben hozott határozatok
elfogadása érdekében folytatott vitarendezési eljárások lefolytatásáról.
26
Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról.
27
11/2017. közlemény a versenykorlátozó megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre, valamint a jelentős piaci erővel való visszaélésre vonatkozó tilalmakba ütköző magatartások
esetén a bírság összegének megállapításáról (a továbbiakban: Bírságközlemény).
28
A Bírságközlemény 28. és 33. pontja.
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1. táblázat. Az Európai Bizottság által kartell ügyben kiszabott 10 legmagasabb bírság
Ügy
Trucks
TV and computer monitor tubes
Euro interest rate derivatives (EIRD)
Carglass
Automotive bearings
Elevators and escalator
Vitamins
Airfreight
Yen interest rate derivatives (YIRD)
Gas insulated switchgear

Év
2016/2017
2012
2013/2016
2008
2014
2007
2001
2010/2017
2013/2015
2007/2012

Bírság összege (euró)
3 807 022 000
1 409 588 000
1 310 039 000
1 185 500 000
953 306 000
832 422 250
790 515 000
785 345 000
669 719 000
675 445 000

Forrás: Európai Bizottság statisztikája: http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf.

2. táblázat. A GVH által kartell ügyben kiszabott 10 legmagasabb bírság
Ügy
1. Vasútépítő kartell
2. Útépítő kartell
3. Biztosító kartell
4. Végtörlesztés
5. Útépítő kartell
6. Betongyártó
7. Gyógyszerkartell
8. Malomkartell
9. Lapkiadó kartell
10. Bankközi jutalék

Ügyszám
VJ/174/2007
VJ/27/2003
VJ/51/2005
VJ/20/2017
VJ/130/2006
VJ/29/2011
VJ/28/2013
VJ/69/2008
VJ/23/2011
VJ/18/2008

Bírság összege (Ft)
7 178 000 000
7 043 000 000
6 814 000 000
4 905 000 000
2 906 000 000
2 790 200 000
2 443 207 400
2 294 300 000
2 164 869 000
1 922 000 000

Forrás: http://www.gvh.hu/en/resolutions/resolutions_of_the_gvh.

8. Az európai versenyhatóságok közötti együttműködés (ECN)
Mint ahogyan az fentebb a 3. pontban már említésre került, az Európai Bizottság és a
tagállamok nemzeti versenyhatóságai az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN)
keretében szoros együttműködést folytatnak az uniós antitrösztszabályok érvényesítése érdekében. Ez a hálózat megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy valamennyi jogalkalmazó koherens módon szerezzen érvényt az uniós antitrösztszabályoknak. A Bizottság
és a nemzeti versenyhatóságok 2004 óta több mint 1000 határozatot fogadtak el, és
2014-ig az uniós antitrösztszabályok alkalmazásáról szóló határozatok több mint 85%-át
a nemzeti versenyhatóságok hozták.29

29
Lásd az Európai Bizottság sajtóközleményét: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_hu.htm (2019.
04. 04.).
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Az ECN jogi alapja az 1/2003-as Rendelet és a Bizottság 2004-es közleménye a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről30 (a továbbiakban: ECN közlemény).
Az együttműködés különösen a következő területekre vonatkozik: a) ügyindítás,
ügyallokáció, b) információcsere és eljárási segítségnyújtás, c) a jogalkalmazás egységességének biztosítása.

8.1. Ügyindítás, ügyallokáció
Adott ügyekben eljárhat egyetlen nemzeti versenyhatóság vagy több, egymással párhuzamosan, illetve a Bizottság is.
Az ügyben az esetek többségében mindvégig a panaszt fogadó vagy az eljárást hivatalból kezdeményező hatóság marad illetékes. Az ECN közlemény értelmében egy
hatóság abban az esetben van megfelelő helyzetben az intézkedéshez, ha lényeges
kapcsolat áll fenn a jogsértés és azon EU-tagállam területe között, amelytől a hatóság
függ, ezáltal ugyanis hatékonyan és teljes mértékben véget vethet a jogsértésnek. Az
ügy átadásának lehetőségét csak az eljárás kezdetén veszik figyelembe, ha az illetékes
hatóság úgy ítéli meg, hogy nincs megfelelő helyzetben az intézkedéshez, vagy ha
más hatóságok is úgy ítélik meg, hogy megfelelő helyzetben vannak az intézkedéshez.
Két vagy három nemzeti versenyhatóság párhuzamos intézkedése akkor lehet helyénvaló, ha a megállapodás vagy magatartás elsősorban a területükön folyó verseny
hatékonyságát érinti jelentősen, és egyetlen hatóság intézkedése nem volna elegendő
a teljes jogsértés megszüntetéséhez és/vagy megfelelő szankciók kiszabásához. A valamely panasszal kapcsolatban párhuzamosan intézkedő hatóságok törekednek arra,
hogy a lehető legnagyobb mértékben összehangolják tevékenységüket.
A Bizottság ugyanakkor különösen alkalmas helyzetben van, ha egy vagy több
megállapodás vagy magatartás több mint három EU-tagállamban érinti a versenyt.
A Bizottság ezen kívül különösen alkalmas helyzetben van ahhoz, hogy eljárjon egy
ügyben akkor, ha az szorosan kapcsolódik a kizárólag vagy a nagyobb hatékonyság
érdekében a Bizottság által alkalmazható egyéb közösségi rendelkezésekhez, vagy ha
a Közösség érdeke valamely új versenyügy felmerülése esetén közösségi versenypolitikai intézkedés kidolgozására vagy a hatékony végrehajtás biztosítására irányuló bizottsági határozat elfogadását teszi szükségessé.
Az 1/2003-as Rendelet az ügyek hatékony és kellő időben történő átadása érdekében létrehozott egy mechanizmust a versenyhatóságok kölcsönös tájékoztatására.
A Rendelet 11. cikkének (3) bekezdése kötelezi a nemzeti versenyhatóságokat, hogy
amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés 101. vagy 102. cikke alapján járnak
el, az első hivatalos vizsgálati cselekmény előtt vagy annak megkezdése után késedelem nélkül értesítsék erről a Bizottságot.
Végül, amennyiben egyazon megállapodással vagy magatartással több versenyhatóság is foglalkozik, az 1/2003-as Rendelet 13. cikke jogalapot biztosít arra, hogy az
eljárást felfüggesszék, vagy a panaszt elutasítsák azzal az indokkal, hogy az üggyel
valamely más hatóság foglalkozik vagy foglalkozott korábban.
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A Bizottság közleménye a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről.

8.2. Információcsere és eljárási segítségnyújtás
A hálózat működésének egyik alapvető eleme, hogy minden versenyhatóság kicserélheti egymással és felhasználhatja az összegyűjtött információkat. Az 1/2003-as Rendelet 12. cikke értelmében – az ott meghatározott feltételek szerint – a Bizottság és a
tagállamok versenyhatóságai jogosultak egymásnak bármely tényszerű vagy jogi tájékoztatást megadni, és azokat bizonyítékként felhasználni, ideértve a bizalmas jellegű
információt is az EUMSz. 101. és 102. cikkének alkalmazása céljából.
Az információcserén túl a tagállami versenyhatóságok, egy másik tagállam versenyhatósága kérésére, saját területükön, saját nemzeti joguk alapján bármely vizsgálatot vagy ténymegállapító intézkedést elvégezhetnek, valamint a Bizottság kérelmére
segítséget nyújtanak a helyszíni vizsgálatok lefolytatásában.31

8.3. A jogalkalmazás egységességének biztosítása
A párhuzamos hatáskörökből adódóan rendszerbe épített biztosítékok szolgálják a jogalkalmazás egységességének megőrzését.
Egyrészt amennyiben az EU-tagállamok versenyhatóságai eljárásokat indítanak, a
jogsértés befejezésére felszólító határozat elfogadása előtt legalább harminc nappal
tájékoztatniuk kell a Bizottságot,32 amely megvizsgálja az elfogadni tervezett intézkedést és amennyiben szükségesnek tartja, észrevételeket tesz a konzisztens jogalkalmazás érdekében.
Másrészt amennyiben a Bizottság kezdeményez eljárást az 1/2003-as Rendelet 11.
cikk (6) bekezdése értelmében, megszűnik az EU-tagállamok versenyhatóságainak
arra vonatkozó jogköre, hogy ugyanazon jogalapon, ugyanazon ügyben eljárást indítsanak. Amennyiben az egyik tagállam versenyhatósága már eljár az ügyben, úgy
a Bizottság csak a nemzeti versenyhatósággal történt konzultációt követően indíthat
eljárást az ECN közleményben meghatározott esetekben.33
Végül a Bizottság és a tagállamok rendszeresen konzultálnak egymással munkacsoporti ülések keretén belül, valamint egyes ügyek megvitatása céljából a tagállami
versenyhatóságok képviselőiből álló tanácsadó bizottságokban.34

8.4. Az ECN Plusz irányelv
Mint ahogyan az a 3. pontban már említésre került a tagállami versenyhatóságok saját
eljárásjogi szabályaik szerint járnak el, amely bizonyos esetekben a versenyjog jogérvényesítési hatékonyságát csökkenti.35

1/2003. Rendelet 22. cikk (1) és (2) bekezdése.
1/2003. Rendelet 11. cikk (4) bekezdés.
33
Lásd az ECN közlemény 54. pontját.
34
1/2003. Tanácsi rendelet 14. cikk.
35
Az antitrösztszabályok 1/2003/EK rendelet alapján történő érvényesítésének tíz évéről szóló bizottsági közlemény [COM(2014) 453] számos potenciális cselekvési területet azonosított a nemzeti versenyhatóságok jogalkalmazói
hatékonyságának fokozása érdekében.
31
32
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Ezt felismerve a 2018 decemberében elfogadott ECN Plusz irányelv36 célja különö
sen annak biztosítása, hogy a nemzeti versenyhatóságok:
a) az uniós versenyjog érvényesítésekor függetlenül és teljesen pártatlanul járjanak
el, és ne fogadjanak el utasításokat más állami vagy magánszereplőktől;
b) rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges pénzügyi és humánerőforrásokkal;
c) rendelkezzenek a releváns bizonyítékok beszerzéséhez szükséges valamennyi
hatáskörrel (például a mobiltelefonon, laptopon és táblagépen tárolt adatok lekérdezésének jogával);
d) rendelkezzenek megfelelő eszközökkel, amelyek az uniós antitrösztszabályok
megsértése esetén lehetővé teszik az arányos és elrettentő erejű szankciók kiszabását;
e) összehangolt engedékenységi programokat léptessenek életbe, így ösztönözve
a vállalatokat arra, hogy szolgáltassanak bizonyítékot a jogellenes kartelltevékeny
ségről.

36
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2019/1 irányelve a tagállami versenyhatóságok
helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének
biztosításáról.
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V. RÉSZ
KONKLÚZIÓ ÉS AJÁNLÁSOK

KONKLÚZIÓ ÉS AJÁNLÁSOK

A komplex, gyakorlatorientált kutatás eredményei alapján – a hazai és külföldi kooperációs partnerekkel való részletes konzultációkat követően és a projekt keretében szervezett nemzetközi konferenciákon és workshopokon elhangzott előadások alapján – a
miskolci projekt munkacsoport1 az alábbi következtetésekre jutott.

1. Az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmével
kapcsolatos általános következtetések
a) A Lisszaboni Szerződés egy fontos mérföldkőnek tekinthető az Európai Unió (a
továbbiakban: EU) pénzügyi érdekeinek védelme történetében, mivel ezen a területen szupranacionális büntetőjog-alkotási hatáskörrel ruházta fel az uniós jogalkotót.
A szupranacionális jogalkotási kompetenciát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 325. cikk (4) bekezdése rögzíti, mely szerint „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően meghozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások
megelőzése és az azok elleni küzdelem terén a szükséges intézkedéseket azzal a céllal,
hogy hathatós és azonos mértékű védelmet nyújtsanak a tagállamokban, valamint az
Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban”. Az EUMSz. e rendelkezései lehetővé teszik, hogy az Európai Unió a tagállamokban közvetlenül alkalmazható rendeletek formájában szupranacionális büntetőjogi normákat fogadhasson el. E jogalkotási
kompetencia megítélése ugyanakkor a jogirodalomban vitatott, vannak olyan szerzők
és tagállamok, akik az Európai Unió szupranacionális büntetőjog-alkotási hatáskörét
nem fogadják el.
b) 2017-ben az Európai Unió egy új irányelvet fogadott el az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem tárgyában (a
továbbiakban: PIF irányelv).2 Bár az irányelvet az uniós jogalkotó az EUMSz. 325.
cikk (4) bekezdése alapján is elfogadhatta volna, annak jogalapja végül az EUMSz.

1
Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár (projektvezető), Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens (projektkoordinátor), Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd (projektkoordinátor), Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens (projektmunkatárs), dr. Dornfeld László PhD hallgató (projektmunkatárs), Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről.

547

83. cikk (2) bekezdése lett. Az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdésében rögzített járulékos jogharmonizációs hatáskör lehetővé teszi az Európai Uniónak, hogy „ha valamely harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó területen az Unió politikájának
eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a tagállamok büntetőügyekre vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése, irányelvekben szabályozási minimumokat lehet megállapítani e területen a bűncselekményi tényállások és
a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan.” Az irányelv minimumszabályokat
állapít meg az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalások és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem terén a bűncselekmények és a büntetőjogi szankciók fogalmának
meghatározására vonatkozóan, ezért megállapítható, hogy kellő mértékben tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti szuverenitását. Egy rendelet ugyanakkor hatékonyabb
eszköz lehetne az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén.
c) A PIF irányelv meghatározza az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás (a
továbbiakban: uniós csalás), valamint a pénzmosás, a korrupció és a hűtlen kezelés
büntetőjogi tényállásait. Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni még
hatékonyabb küzdelem érdekében ugyanakkor megfontolandó lehetne, hogy az uniós
jogalkotó az irányelv hatályát az Unió pénzügyi érdekeit érintő további bűncselekményekre is kiterjessze. Így például az adócsalás, különösen a héacsalás elkövetése
érdekében történő hamis, fiktív számlák üzletszerű kibocsátását önálló, a héacsaláshoz képest speciális bűncselekményi tényállásban lehetne szabályozni. Megfontolandó lehetne továbbá az uniós csalás tényállásának további minősítő körülményekkel
– például az üzletszerű elkövetés vagy az adott bűncselekmény ismétlődő elkövetésére
létrejött csoport tagjaként történő elkövetés – való kibővítése.
d) A PIF irányelv az uniós csalás mellett több olyan, az Unió pénzügyi érdekeit
érintő egyéb bűncselekményt is szabályoz, amelyek vonatkozásában az Európai Unió
korábban már számos jogi aktust elfogadott. Ezzel kapcsolatban az Uniónak különösen
nagy figyelmet kell fordítania arra, hogy biztosítsa az ezen jogi aktusok közötti horizontális koherenciát, mivel ennek hiánya a gyakorlati alkalmazásuk során problémákat
idézhet elő. Így például a pénzmosást három különböző uniós jogforrás szabályozza,
amelyek mindegyike hatást gyakorol a nemzeti büntetőjogokra. E jogforrások számos
ponton azonos szabályokat tartalmaznak, de részben különböznek is egymástól:
– A IV. pénzmosási irányelv3 alapvetően preventív célokat szolgál, ugyanakkor a
tagállamok többségében büntetőjogi tényállások megalkotásához vezetett, ezáltal
pedig a nemzeti büntetőjogokra is hatást gyakorol. A PIF irányelvben szereplő valamennyi bűncselekmény (a hűtlen kezelés kivételével) a pénzmosás alapcselekményének tekinthető a IV. pénzmosási irányelv definíciója értelmében.
– A PIF irányelv kötelezi a tagállamokat a pénzmosás kriminalizálására, amennyiben
az alapcselekmény az irányelvben rögzített bűncselekmények egyike. A pénzmosás fogalmát érintően a PIF irányelv a IV. pénzmosási irányelvben meghatározott

3
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi
rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a
2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.
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definícióra utal vissza. Ez azt jelenti, hogy a IV. pénzmosási irányelv fogalmát a
pénzügyi érdekeket érintő bűncselekményekre is alkalmazni kell.
– A pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelv
(a továbbiakban: VI. pénzmosási irányelv)4 a pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi, represszív eszközeit szabályozza. Az irányelvben szereplő pénzmosás tényállás nem teljesen egyezik meg a IV. pénzmosási irányelvben szereplő definícióval.
Mivel a VI. pénzmosási irányelv kifejezetten úgy rendelkezik, hogy nem tartozik a
hatálya alá a pénzmosás, amennyiben az alapcselekmény az Unió pénzügyi érdekeit
érintő, a PIF irányelvben rögzített bűncselekmények egyike, így tehát eltérő pénzmosási tényállásokat kell alkalmazni, ha a pénzmosással érintett vagyon az Unió
pénzügyi érdekeket sértő valamely bűncselekményből vagy ha egyéb deliktumból
származik.
A fent említett ellentmondások azt eredményezik, hogy a tagállamoknak eltérő tartalmú jogi kötelezettségeknek kell eleget tenniük, ami miatt különösen nagy kihívást
jelenthet egy olyan tagállami szabályozás kialakítása, amely összhangban van az Európai Unió pénzmosás elleni különböző követelményeivel.
e) A tagállamok 2019. július 6-ig kötelesek meghozni azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a PIF irányelvnek
megfeleljenek. A PIF irányelv rendelkezéseinek implementációja érdekében intenzív
jogalkotási folyamat kezdődött meg a tagállamokban.
f) 2017-ben az Európai Unió elfogadott egy rendeletet az Európai Ügyészség felállításáról (a továbbiakban: EPPO-rendelet).5 A rendelet értelmében az Európai
Ügyészség hatásköre kiterjed az Unió pénzügyi érdekeit sértő, a PIF irányelvben meghatározott bűncselekményekre, valamint minden egyéb olyan bűncselekményre is,
amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az előbbi deliktumok egyikéhez. A pénzügyi
érdekeket sértő bűncselekmények elleni egységes és hatékony fellépés és az ezekkel
a bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások eredményes koordinációja érdekében alapvető fontosságú, hogy az Európai Ügyészség minden olyan bűncselekmény
vonatkozásában gyakorolja a hatáskörét, amelyek az Unió pénzügyi érdekeire nézve
fenyegetést jelentenek.
g) Az Európai Ügyészség felállítására megerősített együttműködés keretében került
sor, így az nem járhat el minden tagállamban. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek
egységes védelme érdekében ugyanakkor elengedhetetlen az Európai Ügyészségben
részt vevő és az azon kívül maradó államok közötti hatékony és aktív együttműködés
kialakítása. A magyar modell („hálózati modell”) egy hatékony alternatívát jelenthet
az Európai Ügyészség és a kimaradó tagállamok közötti együttműködés kereteinek
megteremtéséhez.
h) Az Európai Unió Bírósága jelenlegi ítélkezési gyakorlata azt mutatja, hogy az
Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme az alapvető jogok és a büntetőjogi alap-

4
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1673 irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről.
5
A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről.
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elvek megkérdőjelezéséhez és háttérbe szorulásához vezethet. A fent említett tendencia a büntetőeljárási garanciák csökkenését is előidézhetni. Szükséges tehát, hogy az
Európai Unió megtalálja a megfelelő egyensúlyt a két versengő érdek, vagyis az alapvető jogok védelme és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme között.

2. A héacsalással kapcsolatos következtetések
a) Az Európai Unió számtalan dokumentumban hangsúlyozta az adócsalás, különösen a héacsalás problémájának fontosságát.
b) Az Európai Unió héacsalás elleni küzdelme terén lényeges eredménynek tekinthető, hogy a PIF irányelv hatálya kiterjed a héacsalásokra is. Ebben a kérdésben
az uniós jogalkotó figyelembe vette az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát is,
amely szerint közvetlen kapcsolat áll fenn egyrészt a héabevételek beszedése, másrészt
a vonatkozó héa-sajátforrás uniós költségvetés rendelkezésére bocsátása között, mivel
az előbbi beszedése során történt mulasztás potenciálisan az utóbbi csökkenéséhez
vezet. Ennek megfelelően a PIF irányelv minimumszabályokat állapít meg a héacsalás
bűncselekményi tényállása és az elkövetése esetén kiszabható büntetőjogi szankciók
vonatkozásában, mivel az irányelv hatálya kiterjed a héacsalás legsúlyosabb formáira,
különösen a körhintacsalásra, az „eltűnő kereskedő” révén elkövetett héacsalásra, valamint a bűnszervezet keretén belül elkövetett héacsalásra.
c) A héacsalásokra a PIF irányelv előírásai az uniós csalás többi esetével összehasonlítva csak szűkebb körben vonatkoznak, ugyanis e bűncselekményekre az irányelv
csak akkor alkalmazható, amennyiben a szándékos cselekmények vagy mulasztások
az Unió két vagy több tagállamának területéhez kapcsolódnak, és legalább 10 000 000
euró összegű teljes kárt okoznak. Az irányelv preambuluma értelmében a „teljes kár”
fogalma azon károk becsült összegét fejezi ki, amelyeket a csalárd rendszer egésze
okozott egyrészről az érintett tagállamok, másrészről az Unió pénzügyi érdekei vonatkozásában, a kamatlábakat és a büntetéseket ugyanakkor nem foglalja magában. Az
irányelv e megoldása egy politikai kompromisszum révén született meg, azonban a
határokon átnyúló körhintacsalásokkal szembeni fellépés során gyakorlati problémákat idézhet elő.
d) Az adórendszerek működtetése alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik.
Az adóhatóság megszervezése, az adóalanyok ellenőrzése és az adó beszedése a tagállamok hatáskörébe tartozó területek, azonban a belső piac megfelelő működésének
biztosítása és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében szükséges
meghatározott területeken a jogsértő cselekményekkel szembeni összehangolt fellépés, amelynek egyik meghatározó eleme az anyagi büntetőjogi szabályok harmonizációja. Ennek egyik fontos lépése volt a PIF irányelv.
e) A bűncselekménnyel szembeni büntetőjogi fellépés során azonban számos gyakorlati probléma várható, melynek egyik oka a tagállami szabályozások között fellelhető lényegi különbségek. Sajátos megoldásként több tagállamban (pl. Németországban és Ausztriában) az adócsalás esetében büntethetőségi akadályként került szabályozásra az önfeljelentés („Selbtstanzeige”), míg más tagországokban ez ismeretlen
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jogintézmény. Emiatt a tevékeny megbánás és az önfeljelentés tagállami szabályozásainak összehangolása és egy egységes szabályozási modell kialakítása kívánatos volna.
f) Az Európai Unió tagállamai közötti információcserét (nemzetközi megkeresések)
folyamatosan javítani, gyorsítani kellene. A hatályos szabályok értelmében a nemzetközi megkeresések teljesítésének határideje 90 nap, mely meghosszabbítható. A teljesítés hiányához ugyanakkor semmiféle szankció nem kapcsolódik. Célszerű lenne, ha
az Európai Unió – az alapvető jogok és elvek figyelembevétele mellett – szankciókat
határozna meg a megkeresések teljesítésének elmulasztása esetére, amely hozzájárulhatna a tagállamok hatóságai közötti együttműködés hatékonyságának növeléséhez.
g) A héacsalások elleni küzdelem terén fontos előrelépést jelentene, ha az online számlázási rendszert valamennyi uniós tagállamban bevezetnék, illetve, ha elektronikusan nagyobb rálátást biztosítanának az adóhatóságoknak annak megállapítása
érdekében, hogy milyen kereskedelmi ügyletek történtek a tagállamok vállalkozásai
között. Ez hozzájárulhatna az információáramlás gyorsításához, hiszen akkor a megkeresésben kért információ közvetlenül is elérhető lenne.
h) 2018-ban az Európai Bizottság egy javaslatot terjesztett elő, mely értelmében
az átmeneti rendeltetési hely szerinti héarendszert a származási ország elve váltaná
fel. Ez azt eredményezné, hogy az adózó a vásárlását követően abban az országban
fizeti meg az adót, ahol vásárol, nem pedig abban az államban, ahol gazdasági céllal
letelepedett. Ez az intézkedés jelentősen csökkentené a jelenlegi adózói értékesítési
láncolatok működését, mivel így az adófizetési kötelezettséget már nem lehetne eltitkolni az érintett adóhatóságok elől. Ez a jelenleg alkalmazott csalási mechanizmusok
befejezését eredményezné és az ultima ratio elvével összhangban a büntetőjogi fellépés szükségességét is csökkenthetné.

3. A pénzmosással kapcsolatos következtetések
a) 2018-ban az Európai Parlament és a Tanács egy új irányelvet fogadott el a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem tárgyában (VI. pénzmosási
irányelv), amely az Európai Unió pénzmosás elleni jogforrásai között egy fontos mérföldkőnek tekinthető és amely a korábbi pénzmosás elleni irányelvektől jellegében tér
el. Fontos hangsúlyozni, hogy a VI. pénzmosás elleni irányelv a IV. pénzmosás elleni
– alapvetően preventív eszközöket szabályozó – irányelvet és annak módosítását (V.
pénzmosási irányelv)6 egészíti ki és nem azok helyére lép. A Lisszaboni Szerződés
hatálybalépését követően a pénzmosás az egyike azon tíz különösen súlyos, határokon
átnyúló jellegű, ún. uniós dimenzióval rendelkező bűncselekménynek, amely vonatkozásában az Európai Unió az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése alapján jogharmonizációs
hatáskörrel rendelkezik. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt, hogy az uniós jogalkotó

6
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a
2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról.
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már a Lisszaboni Szerződés előtt is fellépett a pénzmosás ellen a belső piac hatékony
védelme érdekében.
b) A VI. pénzmosási irányelv egyik legfontosabb újítása az alapcselekményi ka
talógus kiterjesztése. Az irányelv körülbelül harminc bűncselekményt sorol fel taxatíve, amelyből származó vagyon tekintetében a tagállamoknak büntetendővé kell nyilvánítaniuk a pénzmosást, ezenkívül generális szabályként rögzíti, hogy minden olyan
további bűncselekményt a pénzmosás alapcselekményének kell tekinteni, amely esetében a büntetési tétel felső határa egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztés vagy
szabadságelvonással járó intézkedés, illetve azon tagállamok tekintetében, amelyek
jogrendszere a bűncselekményekre minimum büntetési tételt ír elő, a büntetési tétel
alsó határa hat hónapot meghaladó tartamú szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés.
c) A pénzmosást a PIF irányelv is szabályozza, mivel a bűncselekmény az Unió
pénzügyi érdekeit is érintheti. A PIF irányelv értelmében pénzmosásnak minősülnek a
IV. pénzmosási irányelvben meghatározott cselekmények, amennyiben azok alapcselekménye a jelen irányelvben meghatározott bűncselekmények egyike (uniós csalás,
hivatali vesztegetés vagy hűtlen kezelés). A VI. pénzmosási irányelv ugyanakkor kimondja, hogy az irányelv rendelkezései nem vonatkoznak az Európai Unió pénzügyi
érdekeit érintő különleges szabályok hatálya alá tartozó bűncselekményekből származó vagyonra, ezekre a deliktumokra ugyanis a PIF irányelv rendelkezései irányadóak. Emiatt pénzmosási ügyek megítélése eltérően alakulhat attól függően, hogy
bűncselekmény az Unió pénzügyi érdekeit, vagy csak a tagállamok érdekeit érinti-e.
Kérdéses lehet emiatt, hogy a pénzmosási ügyeket milyen szempontok alapján lehet
elkülöníteni egymástól.
d) A pénzmosás bűncselekményi tényállásának meghatározása mellett a VI. pénzmosási irányelv az alapcselekmények bizonyítására vonatkozóan számos „könnyítő”
szabályt tartalmaz. A pénzmosás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében az
irányelv kimondja, hogy a pénzmosás büntetendőségéhez nincs szükség az alapcselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre,
továbbá az alapcselekménnyel kapcsolatos összes tényállási elem és körülmény – különösen az elkövető személyazonosságának – megállapítására.
e) A pénzmosás bűncselekményénél – annak határokon átnyúló jellegére tekintettel
– problémákat idézhet elő, amennyiben az alapcselekményt és a pénzmosást különböző tagállamokban követik el. Ennek érdekében – a korábbi preventív pénzmosási
szabályokkal összhangban – a VI. pénzmosási irányelv rögzíti azt is, hogy a pénzmosás büntetendősége akkor is fennáll, amikor a vagyongeneráló büntetendő alapcselekmény más tagállam vagy harmadik ország területén valósult meg, feltéve, hogy az
adott magatartás belföldi megvalósulása esetén büntetendő cselekménynek minősülne.
f) A VI. pénzmosási irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó cselekmények egyes fajtái akkor is büntetendők legyenek, ha elkövetőjük azonos
a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetőjével („saját jövedelem tisztára
mosása”). Ilyen esetekben, amennyiben a pénzmosás nem csupán a birtoklást vagy a
felhasználást fedi le, hanem a vagyon átruházására, átalakítására, eltitkolására vagy
leplezésére is kiterjed, és a büntetendő cselekmény által okozott kárhoz képest további
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kárt eredményez – például a büntetendő cselekményből származó vagyon forgalomba
hozásával és így a vagyon jogellenes eredetének eltitkolásával –, akkor e pénzmosási
cselekmény büntetendő. Bár a saját pénz mosásának kriminalizálására vonatkozó kötelezettség a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) követelményeinek való megfelelés érdekében került szabályozásra, ez a szabály – a ne bis in idem elvének esetleges sérelme
miatt – a tagállamok nemzeti jogrendszereiben dogmatikai problémákat idézhet elő.
g) A tagállami preventív pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályok
fontos szerepet játszanak a pénzmosás elleni küzdelemben. Ennek keretében különösen a tagállami pénzügyi információs egységeinek (a továbbiakban: FIU) szerepét kell
hangsúlyozni. A tagállami FIU-k fogadják a gyanús ügyletekről szóló bejelentéseket,
azokat elemző-értékelő tevékenység során megvizsgálják, az elemző-értékelő tevékenység eredményét bűnüldözési célból továbbítják, és nemzetközi információcserét
végeznek. A FIU-k proaktív módon elősegíthetik és támogathatják a pénzmosással
kapcsolatos ügyek nyomozását a bűncselekményből származó pénzeszközökkel kapcsolatos a pénzügyi és egyéb információk szolgáltatása révén. Mindazonáltal a FIUnak a fent említett valamennyi tevékenysége során tiszteletben kell tartania az állampolgárok alapvető jogait, és a szervezetet e szempont alapján is felügyelni kell.

4. A korrupcióval kapcsolatos következtetések
a) A pénzmosáshoz hasonlóan a korrupció is azon bűncselekmények közé tartozik,
amely az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése alapján büntetőjogi jogharmonizáció tárgyává tehető.
b) A vesztegetés – amely sok esetben csalárd magatartással is összekapcsolódhat –
rendkívül súlyos fenyegetést jelent az Unió pénzügyi érdekeire nézve. Ezt felismerve
a PIF irányelv e bűncselekményt is szabályozza, meghatározva az aktív és passzív
vesztegetés bűncselekményi tényállását és az alkalmazható szankciók körét.
c) Mivel a passzív vesztegetést kizárólag hivatalos személy követheti el, az aktív vesztegetés pedig kizárólag hivatalos személy vonatkozásában követhető el, a PIF
irányelv meghatározza a hivatalos személy fogalmát is, amely valamennyi érintett – az
Unióban, a tagállamokban, vagy harmadik országokban hivatalos tisztséget betöltő –
tisztviselőre kiterjed. A PIF irányelv egyik fontos újítása a hivatalos személy fogalmának kiterjesztése. Az uniós pénzügyi eszközök kezelésében ugyanis egyre gyakrabban
vesznek részt magánszemélyek is, az uniós pénzügyi eszközöknek a vesztegetéssel
és a hűtlen kezeléssel szembeni megfelelő védelme érdekében tehát a hivatalos személy fogalmának ki kell terjednie minden olyan személyre – így például az uniós
pénzeszközök kezelésében részt vevő vállalkozókra – is, aki bár nem tölt be hivatalos
tisztséget, de az uniós pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, hasonló módon, megbízás
alapján közfeladatot lát el.
d) A korrupció azon bűncselekmények közé tartozik, amelyek a legnehezebben
felderíthetők és bizonyíthatók. E deliktumok elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében meg kellene erősíteni a bűnügyi felderítési és nyomozási mechanizmusokat, valamint az ellenőrzési és felügyeleti mechanizmusokat. Az e-bizonyítékok
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megszerzésének megkönnyítése érdekében minél egyszerűbbé kell tenni az elektronikus adatokhoz való hozzáférést, és hosszabbá kellene tenni az elektronikus adatok
megőrzésére vonatkozó kötelezettség határidejét. Az Európai Uniónak hatékony szabályozást kellene kialakítania a bűncselekményeket bejelentő személyek („whistleblowers”) védelme érdekében.7

5. A büntető eljárásjoggal és az alapvető jogok védelmével
kapcsolatos következtetések
a) A tagállamok anyagi büntetőjogainak harmonizációja csak abban az esetben
járulhat hozzá az Európai Unió pénzügyi érdekei hatékonyságának növeléséhez, ha
a határokon átnyúló ügyek vonatkozásában a tagállamok büntető eljárásjogi normáinak egymáshoz közelítése is megtörténik. Ennek érdekében az Európai Uniónak –
az alapvető jogok figyelembevételével – minimumszabályokat kell meghatároznia a
büntetőeljárás egyes aspektusai, különösen a bizonyítékok megszerzése, értékelése és
kölcsönös elfogadhatósága tekintetében.
b) A határokon átnyúló bűncselekményekkel összefüggésében a tisztességes eljáráshoz való jog kölcsönös elemeinek meghatározása és közelítése is kiemelkedő jelentőséggel bír. Ez azért is rendkívül hangsúlyos kérdés, mivel az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint a hatékonyság elve az eljárási garanciák újraértékelését igényli. Ebben az összefüggésben az uniós jogalkotónak meg kell vizsgálnia, hogy
a tisztességes eljárás elvének mely közös szempontjai (a terheltek jogai, az ártatlanság
vélelme stb.) igényelnek továbbfejlesztést.
c) Bár a határokon átnyúló bizonyítékok kölcsönös elismerése a gyakorlatban működik, szükséges lenne a kölcsönös bizalom elvének további harmonizációs intézkedések révén történő megerősítése. A tagállamok hatékonyabban tudnának együttműködni, ha elegendő információval rendelkeznének a többi tagállam eljárási szabályairól.
Az egyes tagállamok által az egyes nyomozati intézkedésekre kidolgozott, szabványosított „információs adatlap” a bíróságok számára irányadó kötelező érvényű szabályok kidolgozásának alapjául szolgálhatna, és lehetővé tenné a védelem számára,
hogy tisztességes eljáráshoz való jogra hivatkozzon, amelyben a bizonyítékok nem
elfogadhatók. A nyomozati intézkedések dokumentálására vonatkozó jogharmonizáció is hasznos lehetne.
d) A Lisszaboni Szerződés által rögzített kölcsönös elismerés elve a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés „sarokkövének” tekinthető. Az Európai
Unió Bíróságának aktuális joggyakorlata azonban számos olyan elvet fogalmazott
meg, amelyek akadályozhatják a kölcsönös elismerés elvének érvényesülését. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint a kölcsönös elismerés elvét meg
lehet tagadni, ha objektív, megbízható, pontos és kellően aktuális bizonyítékok állnak

7
Lásd: az Európai Bizottság javaslata: az Európai Parlament és a Tanács irányelve az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről [COM(2018) 218., 2018. 04. 23.].
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rendelkezésre arról, hogy az érintett tagállamokban az emberi jogok védelmével kapcsolatosan rendszerszerű vagy általános hiányosságok tapasztalhatók. Az ezzel kapcsolatos tagállami visszaélések elkerülése érdekében az Európai Uniónak megfelelő
egyensúlyt kell találnia a büntetőügyekben folytatott hatékony együttműködés és az
alapvető jogok védelme között, figyelembe véve a jogállamiság tekintetében a tagállamokban fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének
védelméről szóló bizottsági javaslatot.8
e) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében az Uniónak
nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a tagállamokkal és a harmadik országokkal folytatott adminisztratív együttműködésre.

6. A kiberbűnözéssel kapcsolatos következtetések
a) A kibertér tökéletes környezetet biztosít a bűncselekmények elkövetéséhez, és
a technológia előrehaladtával alapjában véve alakítja át a bűnözést. A „kiberbűncselekményeknek” nevezett deliktumok többsége alapvetően pusztán új eszközökkel elkövetett tradicionális bűncselekmény, ugyanakkor megjelentek új, teljes egészében a
kibertérben megvalósuló deliktumok is (pl. hackelés). A kiberbűnözés egy globális
jelenség, és egyre nagyobb veszélyt jelent a pénzmosás, a korrupció és a héacsalás területén is. A digitális korszakot megelőzően kidolgozott régi szabályozás nem biztosít
megfelelő eszközöket a kiberbűnözéssel szemben, ezért új rendelkezések elfogadására
van szükség, lehetőleg az Európai Unió szintjén. El kell kerülni ugyanakkor a túlszabályozást, mivel ez akadályozhatja az új technológiák továbbfejlesztését. Különösen
figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligencia fejlődését.
b) Az Európai Unió IV. és V. pénzmosás elleni irányelvei fontos előrelépésnek tekinthetők, mivel a virtuális pénznemekkel járó kockázatok csökkentését és a nem névre szóló, előre fizetett hitelkártyák használatának korlátozását írják el. A kriptovalutapiachoz tartozó szereplők így már a pénzmosás elleni szabályok hatálya alá tartoznak.
Ez a piac természeténél fogva decentralizált, és nem rendelkezik semmilyen központi
felügyelettel, ezért nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek a szabályok hatékonyan érvényesüljenek nemzeti szinten. Az egyik megoldás lehet a felhasználók kötelező nyilvántartása és a kriptovaluta-használat bizonyos olyan aspektusainak betiltása,
amelyek azt célozzák, hogy ne lehessen nyomon követni őket. További szabályozásra
van szükséges, különösen az adóztatás és a kriptovaluták lefoglalása terén.

8
Az Európai Bizottság javaslata: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság
tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről [COM(2018) 324.,
2018. 05. 02.].
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c) Az Európai Unió elektronikus bizonyítékokról szóló rendelet- és irányelvjavaslata 9 fontos előrelépésnek tekinthető. Mivel az európai nyomozási határozat10
főként fizikai bizonyítékok beszerzésére irányul, így az elektronikus bizonyítékokra
vonatkozó európai határozatról szóló új rendelet kétségtelenül hasznosnak tekinthető.
A javaslat lehetővé tenné a hatóságok számára, hogy rövid időn belül, közvetlenül a
szolgáltatóktól szerezzenek be elektronikus bizonyítékokat, tekintet nélkül a szolgáltató székhelyének és adatok fizikai fellelésnek országától, ami megfelelő megoldást
jelenthet a jelenlegi kölcsönös jogsegélyrendszer aktuális problémáira. A leendő uniós
jogforrásokat a harmadik országokban székhellyel rendelkező szolgáltatókra is alkalmazni kellene, ami az uniós előírásoknak megfelelni nem kívánó technológiai óriásvállalatok régóta húzódó problémájára is megoldást kínál. A rendeletjavaslat egyik
negatívuma az adatmegőrzésre vonatkozó szabályok hiánya, ami potenciálisan olyan
adatok igényléséhez vezethet, amelyek már nem állnak rendelkezésre. Az alapjogok
védelmére szintén nagy figyelmet kellene fordítani, mivel ezen a területen magánszemélyek tevékenykednek a bizonyítékok begyűjtésének terén.
d) A problémák megoldásához új technológiai megoldásokat kell használni. Az
elektronikus pénztárgépek tranzakcióit regisztráló rendszer hatékony eszköz lehet a
jövedelem elrejtésének megakadályozása során. Az elektronikus számlák használata
hozzájárulhat a gazdasági élet átláthatóságához és csökkentheti a hamis számlák kibocsátását. A felmerült problémákra nincsenek egyértelmű válaszok, kísérleti, „pilot-projektek” alkalmazására van szükség, melyek során a magánszektorból érkező ötleteket
sem szabad kizárni. A személyes adatok és az alapvető jogok védelmének figyelembevétele mellett a mesterséges intelligencia hatékony lehet a gyanús tevékenységek
nyomon követése, illetve óriási adatmennyiség naplózása és elemzése terén, azonban
ennek a hátrányait is szem előtt kell tartani (például az előre nem látható helyzetekben
a megfelelő reakcióra való képtelenség, az elkövetett hibákért való elszámoltathatóság
kérdése), tiszteletben tartva a személyes adatok és az alapvető jogok.
e) A jó gyakorlatok és ismeretek megosztása és cseréje hasznos lehet az Európai
Unió pénzügyi érdekeit hátrányosan érintő számítógépes bűnözés megelőzésében és
felderítésében.

7. A Criminal Compliance-t érintő következtetések
a) A compliance egy tág fogalom, amely a gazdasági és az adózási bűncselekmények elleni küzdelem, valamint a vállalati büntetőjog területén a jogi kötelezettségeknek való megfelelést jelenti (ezzel szemben a non-compliance – függetlenül attól,
9
Az Európai Bizottság javaslata: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról [COM(2018) 225., 2018. 04. 17.]; az
Európai Bizottság javaslata: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról [COM(2018)
226., 2018. 04. 17.].
10
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai
nyomozási határozatról.
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hogy az bűncselekménynek minősül-e vagy sem – minden esetben olyan környezetet
teremt, amely lehetőséget biztosít bűncselekmények elkövetésére). Ennek megfelelően a gazdálkodó szervezetek büntetőjogi felelőssége egy fontos erősítő tényezőnek
tekinthető az Európai Unió pénzügyi érdekeit védő compliance-struktúrák kialakításában.
b) A gazdasági bűncselekmények és a korrupció elleni (nemzeti) szakosított ügyészek eredményesnek bizonyulnak a gazdasági bűncselekmények nyomozásában, ennek megfelelően meg kellene fontolni egy ilyen szabályozás bevezetését azokban a
tagállamokban, amelyek még nem ismerik.

8. Kriminológiai következtetések
a) Az Európai Unió pénzügyi érdekeit támadó jogsértő magatartások nemzetközi
összehasonítása, a tendenciák feltárása és a hatékony megelőző mechanizmusok kidolgozása érdekében szükséges egy egységes kriminálstatisztikai rendszer életre hívása
az egyes tagállamokban.
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