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1. Az Európai Ügyészség felállítása 

 

 
A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei továbbra is üdvözlik az Európai Ügyészség 

felállítását, mint az Európai Unió pénzügyi érdekeinek fokozott védelmét szolgáló fontos lépést. 

Leszögezik ugyanakkor, hogy egyrészt az Európai Ügyészség felállítása nem járhat a nemzetközi 

igazságügyi együttműködés már létező és jól működő intézményeinek gyengítésével, másrészt 

még számos kérdés továbbra is válaszra vár.  

 

A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei hangsúlyozzák, hogy az egymást kiegészítő 

kölcsönös kapcsolat az érintett személyek, köztük az Eurojust között kulcsfontosságú az Európai 

Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekményekkel szembeni küzdelemben. Ennek érdekében 

támogatják az Európai Ügyészség és az Európai Unió ügynökségei (különösen az Eurojust) 

közötti együttműködési egyezmények létrehozását. Ezeket az egyezményeket hasznosnak vélik, 

különösen az együttműködésük részleteivel kapcsolatos megállapodások vonatkozásában. A 

párhuzamos tevékenységek elkerülése érdekében biztosítani szükséges a kölcsönös előnyökön 

alapuló együttműködést.  

 
Kiemelten szükségesnek tartják az Eurojust működésének és kapacitásainak sértetlen megőrzését, 

különös tekintettel arra is, hogy az Eurojust központi szerepet játszik az Európai Ügyészség 

hatáskörén kívül eső büntetőügyekben folytatott együttműködésben. 

 
A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei bátorítják az Európai Ügyészséget és az 

Európai Unió azon tagállamait, amelyek nem részesei az Európai Ügyészségnek, hogy találják 

meg az együttműködéshez vezető azon utat, amely megfelel az Európai Unió alapelveinek, az 

igazságügyi hatóságok közös céljainak és a tagállamok alkotmányos elveinek.  
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2. A terrorizmus elleni küzdelem 

   

A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei felismerik az újonnan megjelent pénzforgalmi 

eszközökben és technikákban – így például az anonimitást biztosító virtuális fizetőeszközökben 

és az előre fizetett feltöltő-kártyák használatában – rejlő veszélyeket, és az igazságügyi 

együttműködés minden lehetséges eszközével fellépnek mindezek illegális, terrorista célokra 

történő felhasználása ellen.  

 

Az eredményes felderítés érdekében az elérhető legszorosabb együttműködést alakítják ki a 

pénzügyi és hírközlési információk egymással való megosztása és egymás közötti kicserélése 

terén, a rendelkezésre álló eszközökkel szorgalmazzák és elősegítik a pénzügyi információs 

egységek és bűnüldöző szervek egymással, valamint az igazságügyi hatóságokkal való 

kapcsolattartását. 

 

Ezen a területen a Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei különösen nagyra értékelik a 

harmonizáció lehetőségét, amelynek alapja az Európai Parlament és a Tanács a készpénz-

helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló 

irányelve és az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy a 

terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelve (4. 

pénzmosás elleni irányelv), amelynek kiegészítései jelenleg is készülnek. 

 

A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei szem előtt tartják azt, hogy a terrorcselekmények 

megelőzésében és megakadályozásában kulcsfontosságú szerepet játszanak a fedett eszközök, 

melyek egyúttal mással nem pótolható bizonyítékot szolgáltathatnak az e bűncselekmények 

miatti büntetőeljárások során. Elkötelezettek a fedett eszközök közös alkalmazására irányuló 

igazságügyi együttműködésben, és ennek során szem előtt tartják egymás igényeit az ilyen 

eszközök használatával nyert bizonyítékok felhasználhatóságát illetően.  
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A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei kiemelt célként tekintenek a terrorizmus támogatására 

szánt javak és források felderítésére, befagyasztására és elvonására, e téren készségüket fejezik ki 

a vagyon biztosítására és elkobzására hivatott jogintézmények lehető legszélesebb körű 

alkalmazására. A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei a Pénzügyi Hírszerző Egységek (FIU), a 

rendőrség és az igazságügyi hatóságok közötti megfelelő együttműködés jelentőségét is 

hangsúlyozzák az ilyen bűncselekményből származó javak felderítése, befagyasztása és elvonása 

terén. 

 

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a terrorizmus elleni specializációra és az e területen 

szolgálatot teljesítő szakemberek képzésére. Üdvözlik és támogatják a terrorizmus elleni 

küzdelem területén működő ügyészek, továbbá a bűnüldöző hatóságok tagjai közötti gyors és 

közvetlen, network típusú kommunikáció és információáramlás megteremtésének előmozdítására 

irányuló kezdeményezéseket. 
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3. A kiberbűnözés elleni küzdelem 

 

A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei követve a 11. és 12. Legfőbb Ügyészek Konzultatív 

Fórumának tevékenységeit és következtetéseit, tekintetbe véve az Európai Unió Tanácsának a 

kiberbűnözésre vonatkozó következtetéseit, az Európai Unió kiberbűnözéssel kapcsolatos 7. 

körös kölcsönös országértékelésének, valamint a Bizottság hatástanulmányának eredményeit, és 

az elektronikus bizonyítékokról szóló jogszabályi rendelkezések tervezetét, kifejezik azon 

elhatározásukat, hogy kiemelt, fokozott és közös figyelmet fordítanak a kiberbűnözés minden 

formájára. Ebben az összefüggésben fokozott figyelmet szentelnek az információs rendszerek 

elleni támadásoknak, így különösen a kritikus infrastruktúra részét képező információs 

rendszerek elleni támadások, az információs rendszerek ellen a szervezett bűnözés által intézett 

támadások, valamint a szellemi tulajdon elleni internetes bűnözés és az internethez kapcsolódó 

gyermekpornográfia visszaszorítására, továbbá a bűncselekményekkel összefüggésben 

alkalmazott zsarolóvírusokkal, a sötét internettel (darknet, deep web) és a virtuális nevekkel való 

visszaélésre. 

 

A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés az információs technológia rohamos fejlődésével lépést 

tartó, a bűnüldözés által alkalmazott technológiai újdonságokat megfelelően értékelő, új ügyészi 

szemléletmódot és ennek megfelelő struktúrát, folyamatos képzést, a hatékony megoldások 

megosztását és a bűnüldöző hatóságokkal, valamint az informatikai szakértőkkel történő szoros 

együttműködést kíván.  

 

Ebben a tekintetben a Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei nagyra értékelik az Európai 

Igazságügyi Számítástechnikai Bűncselekmény Hálózat (EJCN) jelentőségét. Annak érdekében, 

hogy növekedjen gyakorlati szerepe az ügyészségek munkájában, a működéshez elegendő 

támogatást várnak el az Európai Unió hatóságaitól. Ugyanakkor szeretnék elmélyíteni az 

ügyészek nemzeti hálózatainak együttműködését a kiberbűnözés elleni küzdelemben, amely a 

Visegrádi Csoport államaiban az ezen a területen működő igazságügyi hatóságok problémáinak 

jobb megértéséhez fog hozzájárulni. 
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A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei készségüket fejezik ki aziránt, hogy a kiberbűnözés elleni 

hatékony fellépés érdekében mind a Visegrádi Államok közötti, mind a többi uniós tagállammal 

való kellő idejű nemzetközi együttműködés céljából − az Európa Tanács Számítástechnikai 

Bűnözésről szóló Budapesti Egyezményben (2001) és az Európai Parlament és a Tanács 

információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelvében (2013. augusztus 12.) rögzítettek 

szem előtt tartásával − biztosítják a felhasználók azonosításához, illetve a bűncselekményt 

megvalósító internetes tartalmak hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges bizonyítékok 

megosztását. 

 

 


