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EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG

European Public Prosecutor’s
Office

Az Európai Ügyészség az Európai Unió
decentralizált ügyészi hivatala lesz. Az
Európai Ügyészség kizárólagos hatáskörébe
fog tartozni a tagállamokban az uniós
költségvetést érint
b nügyekben (pl.
csalás,
korrupció,
számviteli
ncselekmények,
pénzmosás,
h tlen
kezelés) való nyomozás, vádemelés és az
elkövet k bíróság elé állítása. 2015. január
1-jét l kezd
en az Európai Ügyészség az
illetékes tagállami bíróságoknál fogja ellátni
az ügyészi feladatokat.

The European Public Prosecutor’s Office will
be a decentralized prosecution office of the
European Union. In criminal cases against
the EU budget (e.g. fraud, corruption,
accounting offences, money laundering,
misappropriation), the European Public
Prosecutor’s Office will have exclusive
competence in the Member States for
investigation, indictment and prosecution.
Starting January 1, 2015, the European
Public Prosecutor’s Office will exercise the
functions of the prosecutor in the
competent courts of the Member States.
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Jelen feljegyzésünk elkészítésekor
áttekintettük és értelmeztük a
vonatkozó jogszabályokat, azonban
el fordulhat, hogy ezen
jogszabályokat valamely bíróság vagy
hatóság a mi értelmezésünkt l
eltér en értelmezi. Nem vállalunk
felel sséget a közölt információk
jöv beli hatályosságáért. Az
információk tájékoztató jelleg ek, és
nem vonatkoznak valamely egyedi
természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli szervezet
körülményeire és nem min sülnek jogi
tanácsnak.

During the preparation of our present
memo we reviewed through and
interpreted the related legal
regulation, however it may occur that
these legal regulations that a court or
an authority interprets it differently
from our interpretation. We do not
undertake liability for the future effect
of the information expressed here. The
information is of informative nature
and it is not related to the
circumstances of any unique natural or
legal person or organisation without
legal personality and they do not
qualify as legal advice.

Amennyiben a fent leírtakkal
kapcsolatban bármilyen kérdés
merülne fel, úgy irodánk a készséggel
áll az Önök rendelkezésére, a +36-1372-0740-es telefonszámon, vagy az
info@kmbk.hu e-mailcímen is.

In case you would have any questions
regarding the above our office is at
your disposal, on the telephone
number +36-1-372-0740 or on the email address info@kmbk.hu
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