
Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége, az Eurojust a hollandiai Hágában működő 

speciális központ, ahol a nemzeti igazságügyi hatóságok 
egymással szorosan együttműködve küzdenek a határo-
kon átnyúló súlyos szervezett bűnözés ellen. Az Eurojust 
szerepe az, hogy Európa biztonságosabbá tétele 
érdekében összehangolja a nemzetközi bűncselekmények 
nyomozásában és a büntetőeljárásokban részt vevő uniós 
tagállamok, illetve harmadik államok nemzeti hatóságai-
nak munkáját. 

Minden résztvevő uniós tagállam egy-egy nemzeti tagot 
küld az Eurojustba. A nemzeti tagok alkotják az Eurojust 
testületét, amely az Ügynökség operatív munkájáért fele-
lős. A testületet ugyanakkor az Eurojust hivatala támogat-
ja, amelynek egyebek mellett ügyelemzők, jogi tanácsadók 
és adatszakértők a tagjai. Az Ügynökség egyedi építésű 
székhelye 
az Unió összes nyelvére történő tolmácsolási lehetőség 

mellett biztonságos tárgyalóhelyi-
ségeket, valamint egy kifejezetten 
koordinációs központok számára 
kialakított üléstermet is biztosít, 
ahonnan valós időben lehet nyomon 
követni és összehangolni a közös 
akciónapok eseményeit. 

Az Eurojust létrehozott egy összefüggő nemzetközi 
hálózatot, amely az Európai Unió ügyészei számára több 
mint 50 joghatóságához biztosít hozzáférést világszerte. 
Az Ügynökség együttműködési megállapodást írt alá szá-
mos nem uniós állammal, amelyek közül számos összekö-
tő ügyészt delegált az Eurojust testületébe, aki az ügyek-
ben együtt dolgozik a partnereivel. Az Eurojust szorosan 
együttműködik továbbá más uniós ügynökségekkel és 
partnerekkel, amelyek a büntető-igazságszolgáltatási lánc 
különböző szakaszait támogatják, ideértve a bűnüldözési 
és a csalás elleni szerveket. 

Bemutatkozás

Az Eurojust a határokon átnyúló nyomozati cselekmények 
különböző szakaszaiban testre szabott műveleti segítségnyúj-
tással a következőket biztosítja:

 ` azonnal válaszlépések;

 ` a hét minden napján éjjel-nappal hívható 
koordinációs ügyeleti szolgálat;

 ` kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel; valamint 

 ` az igazságügyi együttműködés iránti megkeresések elő-
készítésével kapcsolatos támogatás, ideértve a hivatalos 
fordításokat is.

Ezenkívül az Eurojust bonyolult segítségnyújtási formák-
hoz és koordinációs mechanizmusokhoz is tud alkal-
mazkodni, és ezeket nagyszabású műveletek támogatása 

Tevékenységünk   
érdekében szükség szerint össze is tudja vonni. Az Ügynökség 
biztosítani tudja például a következőket:

 ` párhuzamos nyomozások összehangolása;

 ` koordinációs értekezletek megszervezése az érintett igaz-
ságügyi hatóságok és bűnüldöző szervek részvételével;

 ` közös nyomozócsoportok felállítása és/vagy finanszírozása, 
ahol két vagy több ország hivatalos megállapodása alapján a 
nemzetközi nyomozati cselekményekben együttműködnek 
az igazságügyi hatóságok és a bűnüldöző szervek; valamint

 ` az Eurojust koordinációs központjaiból valós időben irá-
nyított közös akciónapok megtervezése, amelyek során a 
nemzeti hatóságok tetteseket tartóztathatnak le, bűnszerve-
zeteket számolhatnak fel, illetve vagyontárgyakat foglalhat-
nak le.

A tagállamokkal és a nemzetközi partnerek kiterjedt hálózatával együtt az Eurojust fontos szerepet 
játszik Európa biztonságosabbá tételében és a polgárai számára történő igazságszolgáltatásban.

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi 
Együttműködési Ügynöksége
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A határokon átnyúló súlyos szervezett bűnözés elleni küzde-
lemben a nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerő-
sítésére irányuló igazságügyi hatóság létrehozására vonatko-
zó terveket először 1999-ben, az Európai Tanács finnországi, 
tamperei ülésén vitatták meg az európai állam- és kormány-
fők. Az Eurojust jogelődjeként ismert ideiglenes igazságügyi 
együttműködési szervezet 2001 márciusában kezdte meg 
tevékenységét. Az Egyesült Államokban szeptember 11-én el-
követett terrorista merényletek világossá tették, hogy erősebb 
nemzetközi együttműködésre van szükség. Ezek az esemé-
nyek felgyorsították az Eurojust fejlődését, amely hivatalosan 
a Tanács 2002. február 28-i határozatával jött létre az Európai 
Unió Igazságügyi Együttműködési Egységeként. 2003-ban az 
Eurojust átköltözött Hágába.

Az Eurojust alapítása óta sokat változott, csakúgy, mint mun-
kájának jellege és terjedelme is. 2008-ban a Tanács által az 
Ügynökség megerősítése érdekében hozott határozat javította 
az Eurojust műveleti képességeit, és előmozdította az együtt-
működést a nemzeti hatóságok és az Eurojust, illetve más 
partnerek és harmadik államok között. A 2009-ben hatályba 
lépett Lisszaboni Szerződés külön megemlítette az Eurojustot 
és meghatározta, hogy feladata „a két vagy több tagállamot 
érintő, […] súlyos bűncselekmények kivizsgálására, valamint 

Az Eurojust története
az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskör-
rel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti megfele-
lő koordináció és együttműködés támogatása és erősítése”.

2017-ben az Eurojust új helyre, Hága nemzetközi övezetének 
szívében egy erre a célra épített létesítménybe költözött. Az 
épületet úgy alakították ki, hogy támogassa az Ügynökségnek 
az igazságügyi együttműködés fejlesztésével és javításával 
kapcsolatos feladatát. Helyet kapott benne egy külön műve-
leti terem, ahol a nagyszabású, többoldalú közös fellépések 
során lehetőség van az információcserére, illetve a stratégiák 
meghatározására. Az épület alsó szintjein több zárt tárgyaló-
terem található, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy alkalmasak 
legyenek a nemzeti irodák és a külső szakemberek között 
folyói bizalmas tárgyalások lebonyolítására. A termek bizton-
ságos, korszerű IT-rendszereket, illetve szinkrontolmácsolási 
lehetőségeket biztosítanak.

2019. december 12-én hatályba lépett az Eurojust-rendelet, 
amely új szakaszt nyitott az Eurojust fejlődésében, mivel 
ekkor vált Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttmű-
ködési Ügynökségévé. Az Ügynökség új jogalapja felülvizsgált 
irányítási szerkezetet, külkapcsolati politikát és adatvédelmi 
rendszert vezetett be.

Fentről, az óramutató járásával megegyező irányban: Az Európai Tanács 1999-ben, a finnországi Tamperében tartott ülése (© EU Council), az Eurojust hágai épülete (© Corné Bastiaansen), a 
konferenciaterem és a műveleti terem



Az „Eurojust jogelődje” létrehozásáról szóló megállapodással 
létrejön az Európai Unióban a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség

Az Eurojust áthelyezi székhelyét Hágába, a béke 
és az igazság nemzetközi városába

2002. december – Az Eurojust szervezetén 
belül külön részlegként létrejön az Európai 
Igazságügyi Hálózat (EIH) Titkársága

Az Eurojust szervezetén belül külön 
részlegként létrejön a közös nyomozócsopor-

tok hálózatának titkársága

2008. december - A Tanács elfogadja az 
Eurojust megerősítéséről szóló határozatot

2011. január – Az Eurojust szervezetén belül külön 
részlegként létrejön a népirtás elleni hálózat 
titkársága

2002. június – A Tanács elfogadja az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 

eljárásokról szóló kerethatározatot

2009. január – Az Eurojust megkezdi a közös 
nyomozócsoportoknak nyújtott pénzügyi 
és logisztikai támogatást

Az Eurojust és az EIH heti tájékoztatókat 
állít össze a COVID19-válság igazságügyi 

együttműködésre gyakorolt hatásáról 
2020. május – Elindul az Eurojust migránsok 
csempészése ellen küzdő fókuszcsoportja, amely 
összekapcsolja az Unió tagállamainak szakügyészeit

2019. december – Hatályba lép az új Eurojust-
rendelet, az Eurojust az Unió Büntető Igazságügyi 

Együttműködési Ügynöksége lesz

2017. június – Az Eurojust beköltözik 
az új, erre a célra épített hágai 
létesítménybe

2011. június – Elindul az Eurojust koordinációs 
ügyeleti szolgálata, amely minden nap 24 órában 

lehetővé teszi a bírók, ügyészek és bűnüldöző 
hatóságok számára, hogy segítséget kérjenek

2019. szeptember – Az Eurojust már a 
100. koordinációs központját tartja e különleges 
eszköz 2011. évi indulása óta

2014. április – Elfogadják a 
büntetőügyekben alkalmazott 

európai nyomozási határozatról 
szóló irányelvet

2007. december – Az Eurojust megindítja 
1000. ügyét 

2002. február – A határokon átnyúló súlyos bűnözés 
elleni küzdelem megerősítését célzó tanácsi határozattal létre-

jön az Eurojust
2002. június – Uniós kerethatározatban megállapítják a 
közös nyomozócsoportok létrehozására vonatkozó 
szabályokat
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Egy Eurojust ügy időrendi 
áttekintése

Saját kezdeményezés
Az alábbi forrásokból származó információk alapján:

 9 Más uniós ügynökségek (pl. Europol, FRONTEX)
 9 Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
 9 Európai Ügyészség (EPPO)
 9 Nemzeti hatóságok (pl. terrorizmussal kapcsolatos 

információcsere, az Eurojust-rendelet 21. cikke 
szerinti tájékoztatások, stb. esetén)

Nemzeti hatóság
A tagállamok illetékes hatóságaitól származó 
segítségnyújtás iránti megkeresések a 
nyomozásaikkal/büntetőeljárásaikkal kapcsolatban

EPPO (amint megkezdi a működését)
Az Európai Ügyészség megkeresése alapján a 
hatáskörének korlátain belül

AZ ÜGY MEGINDÍTÁSA
Az Eurojust eljárását kezdeményezheti...
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Az Eurojust szervezete a testületből, az igazgatótanácsból 
és a hivatalból áll. 

A testület az Ügynökség működtetéséért felelős, és min-
den résztvevő uniós tagállam egy-egy nemzeti tagjából áll. 
Az Európai Bizottság egy képviselője is tagja, ha a testület 
nem operatív ügyekben jár el. A testületet az Eurojust 
elnöke és két alelnöke felügyeli, mindegyiküket négy év 
hivatali időre választják meg, legfeljebb két időszakra.

A nemzeti tagok vezetik a nemzeti irodákat, őket az adott 
ország által küldött helyettesek és asszisztensek támogat-
ják. Az irodák az ügyészek és a vizsgálóbírók fő kapcsolat-
tartó pontjai, amikor egy konkrét bűnügyi nyomozásban 
segítségre van szükségük.

Az igazgatótanács az irányítási feladataiban támogatja a 
testületet. Tagja az elnök, a két alelnök, az Európai Bizott-
ság egy képviselője, illetve a testület további két tagja egy 
kétéves rotációs rendszer alapján.

Az Eurojust felépítése
A hivatalon belül az adminisztratív igazgató az Eurojust 
jogi képviselője, igazgatási szempontból pedig annak 
igazgatója. Az adminisztratív igazgató felelős a napi szintű 
igazgatás felügyeletéért, a személyzeti igazgatásért, illetve 
az Eurojust operatív munkáját elősegítő adminisztratív 
támogatás biztosításáért. 

Helyszolgáltatás

Az Eurojust a következő négy hálózatnak ad helyet: az 
Európai Igazságügyi Hálózat titkársága, a népirtás elleni 
hálózat titkársága, a közös nyomozócsoportok hálóza-
tának titkársága, valamint a számítástechnikai bűnözés 
elleni európai igazságügyi hálózat. A hálózatok nemzeti 
kapcsolattartó pontokból vagy nemzeti szakértőkből áll-
nak, akik előmozdítják az igazságügyi együttműködést, az 
információcserét, valamint a tagállamokban a szakértők 
munkáját. 

Az Eurojust a nemzeti hatóságokkal együttműködve felveszi 
a harcot a határokon átnyúló legkülönbözőbb, két vagy több 
országot érintő súlyos és összetett bűnözéssel. Az Ügynökség 
irányítja az Európában növekvő veszélyekre adott igazságügyi 
válaszlépéseket, ezzel lehetővé téve, hogy a tagállamok egy 
lépéssel a bűnözők előtt járjanak, mindenekelőtt a bűnszer-
vezetekre koncentrálva. Az Eurojust elé kerülő ügyek gyakran 
több mint egy bűncselekménytípust érintenek. 

A prioritást képező bűncselekménytípusok közé tartoznak a 
következők: 

 ` Terrorizmus
 ` Kiberbűnözés
 ` Emberkereskedelem
 ` Kábítószer-kereskedelem 
 ` Az Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmények 

(PIF-bűncselekmények) 
 ` Migránsok csempészése
 ` Környezeti bűnözés
 ` Pénzmosás
 ` Csalás

Prioritást képező 
bűncselekmények



Elemzett információk
 9 Az adatok egyeztetése 
 9 Más nyomozásokkal fennálló kapcsolatok azonosítása
 9 Szoros együttműködés az Europollal

Az igazságügyi együttműködési eszközök megvitatása
 9 Európai elfogatóparancs (EEP)
 9 Európai nyomozási határozat (EIO)
 9 Kölcsönös jogsegély (MLA) iránti megkeresés
 9 Biztosítási intézkedést/vagyonelkobzást elrendelő határozat

Együttműködési kérdések rendezése
 9 Joghatósági összeütközések
 9 Párhuzamos eljárások
 9 Az eljárás átadása
 9 A bizonyítékok elfogadhatósága
 9 Együttműködés harmadik államokkal

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORT
Az Eurojust jogi, gyakorlati és pénzügyi támogatást nyújt

KOORDINÁCIÓS ÉRTEKEZLETEK

Nemzeti (igazságszolgáltatási és bűnül-
dözési) hatóságok részvételével tartott 
értekezletek az irány meghatározására

KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

Koordinált akciónap az Eurojust 
által támogatott összetett, 
határokon átnyúló ügyekben

GYORS REAGÁLÁS
Az érintett felek egyeztetnek és meg-
állapodnak a sürgős fellépésről

A megkeresés gyorsan elintézhető

ÖSSZEHANGOLT NYOMOZÁSOK ÉS 
BÜNTETŐELJÁRÁSOK

Az érintett felek megvitatják az ügyet és 
előirányoznak egy sor összehangolt fellépést

Átfogó fellépés szükséges

AZ EUROJUST-ÜGY LEZÁRÁSA
A nemzeti hatóságok folytatják a 
nyomozást/büntetőeljárást 

Az Eurojust felé további 
megkereséssel lehet élni (pl. 
támogatás iránt a tárgyalási 
szakasz során)
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Az Eurojust elé kerülő ügyekben két vagy több uniós tagállam vagy egy tagállam és egy nem uniós állam érintett. Az ügyek-
ben olykor egyetlen tagállamban elkövetett bűncselekményekről van szó, amelyeknek határokon átnyúló következményei 
vannak. Az Eurojust az igazságügyi együttműködésben szerzett hatalmas tapasztalatával és tudásával segíti a tagállamokat, 
ideértve az olyan problémák kezelésére szolgáló eszközöket is, mint a joghatósági összeütközések, a bizonyítékok elfogad-
hatósága, illetve vagyontárgyak zárolása és visszaszerzése. Az Eurojust alkalmazkodik minden tagállam és a különböző har-
madik államok hatóságaihoz, gyorsan tud reagálni a megkeresésekre, segítségével olykor órák alatt megoldódhat egy ügy. 

Ha egy nemzeti tag úgy dönt, hogy az Eurojustnál nyilvántartásba vetet egy ügyet, összeül a testület annak eldöntése 
érdekében, hogy az Eurojust mely nemzeti tagjait kell bevonni. Az ügy irányítása a nemzeti tag (vagy annak helyettese és 
asszisztense) kezében marad, az Eurojust pedig az európai igazságügyi dokumentumok és eszközök összehangolásában és 
alkalmazásában tud tanácsot és segítséget nyújtani. 

Azt követően, hogy egy ügy elindult az Eurojustnál, az érintett országok közötti információcsere támogatása, a vonatkozó 
jogi kérdések megbeszélése, illetve az illetékes nemzeti hatóságok számára a következő lépésekre vonatkozó tanácsadás 
érdekében értekezletet lehet szervezni (az ügyek lehetséges alakulását lásd: Egy Eurojust ügy időrendi áttekintése). 

Az Eurojusthoz fordulás
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Az Eurojust a legkülönbözőbb nyomozásokban nyújt segítséget. 
Minden egyes ügy különböző és egyedi megközelítést kíván. Sok-
szor az ügyészeknek azonnal kell cselekedniük, hogy felkutassák 
és elfogják a gyanúsítottakat. Ilyen ügyekben a nemzeti hatóságok 
számíthatnak az Eurojust páratlan telefonos ügyeleti szolgálatára, 
amely például megkönnyíti az európai elfogatóparancsok (EEP) 
és a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok gyors kiállítását 
vagy európai nyomozási határozatok (EIO) felhasználásával a bi-
zonyítékok rögzítését. Máskor lassan és módszeresen halad előre 
a nyomozás, amely hónapokig vagy akár évekig tartó, gondos ter-
vezéssel, együttműködéssel és tárgyalással jár, amiben az Eurojust 
összekötő szerepet játszik. Az Eurojust által nyújtott támogatás 
négy legfontosabb eszközét képezik a közös nyomozócsoportok, 
az uniós igazságügyi együttműködési eszközök, a koordináci-
ós értekezletek, illetve a koordinációs központok.

Közös nyomozócsoportok

A büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködés legfon-
tosabb eszközei a közös nyomozócsoportok. Ezek 
olyan csoportok, amelyekben két vagy több ország 
meghatározott időre kötött jogi megállapodása 
alapján bírók, ügyészek és bűnüldöző szervek tagjai 
dolgoznak együtt transznacionális nyomozásokban.  

Az Eurojust 2009 óta segíti az országokat a közös nyomozócso-
portok felállításában és működtetésében. A közös nyomozócso-
portok tagjai az Ügynökségnél tartják az értekezleteket, gyakran 
fordítási és tolmácsolási szolgáltatások igénybevételével. Nem 
kevésbé fontos, hogy az Eurojust pénzügyi és logisztikai támo-
gatást is tud biztosítani a közös nyomozócsoportok számára, így 
enyhítve a nemzeti költségvetésre nehezedő terhet a transznacio-
nális ügyek lebonyolításánál.

A legfontosabb nyomozási eszközök

Mi az az európai elfogatóparancs?

Az Unió minden tagállamában érvényes európai 
elfogatóparancs (EEP) arra szolgál, hogy letartóztas-
sák és a kiállító államnak átadják a gyanúsítottakat 
vagy elítélteket egy ottani büntetőeljárás alá vonás 
vagy büntetés letöltése céljából. Az Eurojust kulcsz-
szerepet játszik az EEP alkalmazásának javításában, 
ideértve a jogi és a gyakorlati akadályok leküzdését. 
Az Eurojust előmozdíthatja az EEP-k megküldését és 
időben történő végrehajtását, összehangolhatja és 
véleményezheti a versengő EEP-ket, közreműködhet 
átadással kapcsolatos ügyekben, tisztázhatja az EEP-
kkel kapcsolatos nemzeti jogszabálybeli különbsé-
geket, illetve számos más probléma leküzdésében 
segítheti a nemzeti hatóságokat. 

Mi az az európai nyomozási határozat?

Az európai nyomozási határozat megállapítja a 
különböző tagállamok igazságügyi hatóságai közötti 
együttműködés esetén a bizonyítékok rögzítésére 
és biztosítására, például házkutatások, banki és 
pénzügyi információk szerzése céljából történő ki-
hallgatások végrehajtására, a beszélgetések lehallga-
tására, illetve az őrizetben levő személyek ideiglenes 
átadására vonatkozó egyértelmű eljárást. Az Eurojust 
az európai nyomozási határozat életciklusának négy 
fő fázisával (a kibocsátási fázissal, a megküldési fázis-
sal, az elismerési fázissal és a végrehajtási fázissal) 
kapcsolatos ügyekben működhet közre. Az Ügynök-
ség tanácsot adhat továbbá az európai nyomozási ha-
tározatról szóló irányelv hatályát érintő kérdésekkel 
és annak más egyidejűleg elérhető jogi eszközökhöz 
képest történő alkalmazásával, az illetékes hatósá-
gokkal, az európai nyomozási határozat tartalmával, 
formátumával és nyelvével, illetve egyes konkrét nyo-
mozati intézkedések alkalmazásával kapcsolatban.

Az Eurojust az alábbiakkal támogatja a közös nyomo-
zócsoportokat:

 ` az ügy elemzése abból a szempontból,  
hogy érdemes-e közös nyomozócsoport létrehozni; 

 ` a közös nyomozócsoportról szóló megállapodás meg-
szövegezésének támogatása;

 ` jogi és gyakorlati támogatás nyújtása a közös nyomo-
zócsoport teljes fennállása alatt,  
ideértve a közös műveletek támogatását is (koordináci-
ós központok);

 ` nyomozati és bűnüldöző stratégiák összehangolása; 
valamint

 ` utazás, tolmácsolás, bizonyítékszállítás céljából pénz-
ügyi és logisztikai támogatás nyújtása, illetve felszere-
lés-kölcsönzés.

Az uniós igazságügyi 
együttműködési eszközök alkalmazásának 
támogatása

Az európai elfogatóparancshoz és az európai nyo-
mozási határozathoz hasonló dokumentumok nagy-
ban megkönnyítik az együttműködést a határokon 
átnyúló ügyekben. Az ezekben a dokumentumokban 

rejlő lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében azonban a 
nemzeti hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy gyorsan 
felvegyék egymással a kapcsolatot, és világosan beszéljenek a 
különböző nyelveken és joghatóságokban. Összekötő minőségé-
ben eljárva az Eurojust lehetővé teszi az érintett államok számára, 
hogy a legjobban kihasználják ezeket az eszközöket. 
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       Mivel a határokon átnyúló bűnözés sajnálatos módon terjed, az Eurojust egyre több felkérést 
kap, hogy kiterjedt és összetett ügyekben működjön közre. Ez a helyzet az igazságszolgáltatás 
nemzetközi fellépésének növekedését eredményezi, amit valós időben kell összehangolnunk. Az 
Eurojustnál koordinációs központok felállításával azonnali segítséget tudunk nyújtani, és biztosítani 
tudjuk, hogy az intézkedésekre minden résztvevő országban egyszerre kerüljön sor, és azok az 
igazságszolgáltatás, illetve a rendőrség előnyét szolgálják, míg a tagállamok és a harmadik államok 

által külön-külön tett intézkedések kevésbé meggyőző eredményeket hoznának.

– az Eurojust elnöke, Ladislav Hamran –

Koordinációs központok

Az Eurojust a határokon átnyúló bűnözés le-
küzdésére irányuló nagyszabású műveletekhez 
egy különleges eszközt kínál – a koordinációs 
központot. Ezekben a műveletekben a siker 
legfontosabb tényezője az intézkedések, mint 

például a letartóztatás, a házkutatás, a bizonyítékok lefogla-
lása, a (potenciális) gyanúsítottak és szemtanúk kihallgatása, 
illetve a vagyontárgyak zárolása egyidejű végrehajtására 
való képesség. Ezekre az akciónapokra gyakran több tagál-
lamban egyszerre kerül sor, megakadályozva ezzel, hogy a 
bűnözők figyelmeztessék a hálózataikat. 

Az akciónapok során a koordinációs központok résztvevői 
külön erre a célra fenntartott, biztonságos kommunikációs 
vonalakat vehetnek igénybe. Az illetékes hatóságoktól kapott 
információk alapján a koordinációs központ rendszeres  
tájékoztatást ad a helyszínen zajló műveletek állásáról. 

Az érintett hatóságok a tájékoztatás segítségével helyben 
módosíthatják a stratégiájukat, hogy a változó helyzetnek 
megfelelően tudjanak reagálni. Lehet például, hogy újabb 
EIO szükséges a házkutatáshoz olyan címen, amelyre csak az 
akció során derült fény. A résztvevőknek fel kell készülniük a 
váratlan helyzetekre, és gyorsan kell tudniuk reagálni.

Az Eurojust 2019 szeptemberében tartotta 100. koordinációs 
központját. Ez a mérföldkő és az évek során a koordinációs 
központok segítségével elért eredmények is bizonyítják az 
eszköz sikerességét és az igazságügyi együttműködésben 
egyre növekvő szerepét. 

A nemzeti hatóságokkal folytatott közös csapatmunkával az 
Eurojust nemzeti irodái és elkötelezett elemző munkatársai 
és tanácsadói segítenek megteremteni a bonyolult és gyorsan 
változó, határokon átnyúló műveletek összehangolásához 
megfelelő feltételeket.

Koordinációs értekezletek

Az Eurojustnál gyakran alkalmazott operatív esz-
köz a koordinációs értekezlet, ahol a tagállamok, 
egyes esetekben pedig harmadik államok igazság-
ügyi hatóságai és bűnüldöző szervei ülnek össze. 
A résztvevők információt cserélnek, és olyan 

jogi ügyeket oldanak meg, mint a joghatósági összeütközések 
vagy az eljárások átadása. Megállapodhatnak továbbá a nyomo-
zás következő lépéseiben, közös akciónapokat tervezhetnek, 
illetve egy közös nyomozócsoport lehetőségeiről tárgyalhatnak.

Az Eurojust ezeken az értekezleteken koordinációs szerepet 
tölt be. Az Ügynökségnél az igazságügyi együttműködéssel 
foglalkozó tisztviselők elkötelezett csoportja dolgozik, akik 
jogi tanácsadást, elemzést és operatív segítségnyújtást tudnak 
biztosítani. 

Az Eurojust eszközöket, illetve szállást és utazásiköltség-visz-
szatérítést is biztosít a látogató résztvevőknek. A koordinációs 
értekezletek során szinkrontolmácsolási szolgáltatást lehet 
igénybe venni még akkor is, ha a koordinációs értekezletre 
videokonferencián kerül sor. 

© Eurojust
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Az Eurojust 2011 februárjában tartotta meg első koor-
dinációs központját, amely egy hat országban működő 
bűnszervezet migránscsempészésének lekapcsolására irá-
nyult. Az Eurojust azt a kérést kapta, hogy könnyítse meg 
az érintett tagállamokhoz intézett kölcsönös jogsegély 
iránti megkereséseket, hangolja össze továbbá a nyomo-
zók és az ügyészek munkáját, illetve a másik öt országban 
a bűnszervezetek ellen egy időben folyó műveleteket. Miu-
tán az Eurojust közreműködött a kiterjedt előkészítésben, 
ideértve egy koordinációs értekezlet megszervezését, ahol 
egyeztették a hét városban egy időben folyó műveletekre 
vonatkozó stratégiát, felállított egy koordinációs közpon-
tot. Letartóztattak harmincöt bűnsegédlettel gyanúsítot-

Koordinációs központok működés közben
tat, illetve elfogtak 38 bevándorlót.

2019 szeptemberében került sor az Eurojust 100. koordi-
nációs központjára, amely egy fizetős tv-szolgáltatások-
kal kapcsolatos súlyos visszaélésben és az audiovizuális 
szerzői jogok súlyos megsértésében érintett bűnszervezet 
bonyolult műszaki vizsgálatának végkifejletéről szólt. Az 
akciónapon hat ország vett részt. Huszonkét gyanúsítottat 
azonosítottak be, és több mint 200 szervert lekapcsoltak. 
Az Eurojust a koordinációs központ sikerét követően saj-
tótájékoztatót tartott. 

 Fényképek © Eurojust; az Európai Unió Tanácsa
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EncroChat (2020) Egy közös nyomozócsoport segítségével a francia és holland bűnüldözési és igazságügyi hatóságok, az Europol 
és az Eurojust sikeresen felszámolt egy EncroChat nevű, a bűnszervezetek által széles körben használt titkosított telefonhálózatot. 
A hónapokig tartó nyomozás lehetővé tette több millió olyan üzenet lehallgatását, megosztását és elemzését, amelyeket a bűnözők 
súlyos bűncselekmények megtervezése céljából váltottak egymással. Ezeket az információkat több bűncselekmény folyamatban 
lévő nyomozásában most is használják, és tovább fogják elemezni őket, mint a bűnszervezetek elleni hatékony küzdelem egy olyan 
forrását, amely példa nélküli mennyiségű új bizonyítékba ad különleges bepillantást. A közös nyomozócsoport létrehozásával, 
továbbá az európai igazságügyi együttműködés olyan dokumentumainak kiterjedt alkalmazásával, mint az európai nyomozási ha-
tározat – amelyek közül számos országban több mint százat állítottak ki – az Eurojust nagymértékben előmozdította az igazságügyi 
együttműködést. A közös nyomozócsoport tagjai a nyomozás ideje alatt öt koordinációs értekezletet tartottak az Eurojustnál, hogy 
egy biztonságos környezetben összeüljön minden érintett fél, felderítsék a párhuzamos vagy összefüggő nyomozásokat, döntsenek 
az együttműködés legalkalmasabb kereteiről, illetve megoldják az esetleges joghatósági összeütközéseket.

Példák ügyekre

Pollino művelet (2018) A Pollino művelet Európában az 
eddigi legnagyobb összehangolt rajtaütés volt a Ndrangheta 
maffián. A nyomozás négy évig tartott. A nemzeti hatóságok 
minden tudásukat összeadva kidolgoztak egy közös straté-
giát a bonyolult bűncselekmények megoldására. Az Eurojust 
koordinációs központjából több száz rendőrtiszt valós 
időben nyomon követett összehangolt művelete csaknem 
4 000 kg kokain és nagy mennyiségű más kábítószer lefogla-
lását, két millió euró elkobzását és 84 ember letartóztatását 
eredményezte.

Egy kiemelt IS-körözött gyors elfogása (2019) 
A magyar és a belga hatóságok Eurojust által össze-
hangolt gyors beavatkozása egy visszatérő külföldi 
terrorista harcos letartóztatását eredményezte, aki 
a gyanú szerint Szíriában tevékenyen részt vett 20 
ember meggyilkolásában. Terrorista bűncselek-
mény elkövetésének gyanúja miatti letartóztatása 
annak volt köszönhető, hogy a magyar és a belga 
hatóságok között az Eurojust közvetítésével a hét 
minden napján 24 órában folyt az alapvető doku-
mentumok cseréje és az információk fordítása és 
megosztása. 

Egy migránscsempész-hálózat gyanús tagjainak összehangolt letartóztatása (2020)  Az Eurojust és az 
Europol által támogatott, határokon átnyúló nyomozás eredményeként a belga és a francia hatóságok egy hatalmas 
migránscsempész-csoport 26 gyanús tagját tartóztatták le, akik főként ázsiai menekülteket szállítottak. Amikor 
2019 októberében az egyesült királyságbeli Essexben egy hűtőkamionban holtan találtak 39 vietnami nemzetiségű 
személyt, Belgium, Írország, Franciaország, az Egyesült Királyság, az Eurojust és az Europol azonnal létrehozott 
egy közös nyomozócsoportot. A bűnüldözési és rendőri szervek azóta szorosan együtt dolgoznak a közös nyo-
mozócsoportban, hogy feltérképezzék a bűnszervezetek állítólagos tevékenységét, és meghatározzák, hogy van-e 
összefüggés a migránscsempész-tevékenységgel kapcsolatban folyamatban lévő regionális és helyi nyomozásokkal. 
Az Eurojust hat ügyspecifikus koordinációs értekezlettel, az akciónapon pedig egy koordinációs központ megszer-
vezésével támogatta a közös nyomozócsoportot, ami lehetővé tette a művelet valós idejű összehangolását.
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Világszerte szabad hozzáférés a joghatóságokhoz
A bűnözők a belső és külső uniós határokat egyaránt át-
lépik. Ezenkívül meredeken emelkedik a határokon átnyúló 
súlyos bűnözés megfékezésében nyújtott operatív támoga-
tás iránti igény, mivel évente több mint 20%-kal növekszik 
az uniós országokból eredő ügyforgalom. A harmadik álla-
mokkal való szoros együttműködés ezért alapvető fontos-
ságú az egyre összetettebb bűncselekményekből fakadó és 
a globalizációból és a digitalizációból következő kihívások 
kezeléséhez, különösen az illegális bevándorlás, az ember-
kereskedelem és a terrorizmus elleni küzdelem terén. 

A határokon átnyúló igazságügyi együttműködés katalizá-
toraként az Eurojust kulcsszerepet játszik a tagállamok és 
harmadik országok nemzeti hatóságai közötti hatékony és 
tartós munkakapcsolatok előmozdításában. Az Ügynökség 
együttműködési megállapodásai és több mint 50 kapcsolat-
tartó pontból álló hálózata a világ büntető joghatóságainak 
elérését teszi lehetővé. 

Az együttműködési megállapodások a harmadik államokkal 
való együttműködés legfejlettebb formái. Lehetővé teszik 
a műveleti információk, köztük a személyes adatok rend-
szeres cseréjét, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a nemzeti 

hatóságok büntetőeljárás alá vonhassák a bűnözőket, ha 
nem uniós államokról van szó. Az Eurojust 12 együttmű-
ködési megállapodást írt alá harmadik államokkal, közülük 
nyolc delegált összekötő ügyészt az Eurojustba. Az össze-
kötő ügyészek a tagállamokból érkező kollégákkal együtt 
dolgoznak az Ügynökség operatív eszközeihez való teljes 
hozzáférés mellett. A 2019 decemberében hatályba lépett 
Eurojust-rendelet átalakította az Eurojust külkapcsolati 
politikáját. Az Ügynökség most már az Európai Bizottsággal 
szorosan együttműködve négyéves stratégiákat dolgoz ki 
nemzetközi hatásának további erősítése céljából.

Az Ügynökség szoros kapcsolatban van az Európai Unió 
intézményi struktúrájának legfontosabb szereplőivel, 
ideértve a Bizottságot, a Tanács illetékes munkacsoportjait, 
az Európai Parlament LIBE bizottságát, illetve az Európai 
Külügyi Szolgálatot. Az Eurojust együttműködik továbbá 
más uniós ügynökségekkel, amelyek a büntető-igazságszol-
gáltatási lánc különböző szakaszait támogatják, ideértve az 
Europolt, az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), az Eu-
rópai Ügyészséget (EPPO), az Európai Igazságügyi Képzési 
Hálózatot (EJTN), illetve a Frontexet. 

Kapcsolattartó pontok

 Az Eurojust igazságügyi kapcsolattartó 
pontjainak hálózatát több mint 

60 harmadik állam alkotja

összekötő ügyészek
Az Eurojusthoz delegált 
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