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Tárgy: A Gál Csaba magyar állampolgár által benyújtott 1629/2012. számú petíció az 
uniós jogszabályoknak a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 
törvény általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 
törvény ellen, amely 2010 júniusában lépett hatályba, és egy olyan rendelkezést (8. cikk 1. 
bekezdése) tartalmaz, amely értelmében a munkavállaló indoklás nélkül elbocsátható. Míg az 
Alkotmánybíróság 2011. május 31-én a rendelkezést semmissé nyilvánította, az ítélet nem 
alkalmazható visszaható hatállyal, aminek eredményeképp a fenti dátumnál korábban 
elbocsátott közalkalmazottak nem élhetnek jogorvoslattal. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
megsértették alapvető jogait, és hogy csak az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet 
orvosolhatja a problémát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A Bizottság a beérkező számos panasz nyomán, valamint a C-488/12 – C-491/12. számú 
egyesített ügyek keretében megvizsgálta a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 
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LVIII. törvény1 uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőségét. Nincs olyan uniós 
jogszabály, amely kifejezetten szabályozza az egyéni felmondások feltételeit, vagy a 
munkáltató számára előírná, hogy a munkajogviszony megszüntetését indokolja, illetve az 
indokokról írásbeli értesítést adjon. 

Tény, hogy bizonyos uniós rendelkezések tiltják a felmondást meghatározott indokok alapján, 
például állampolgárságon2, nemen3, fajon4, valláson5 stb. alapuló hátrányos megkülönböztetés 
esetén. Mindazonáltal e rendelkezések csupán általános szabályokat fogalmaznak meg, és 
nem rendelkeznek külön a szóban forgó nemzeti jogszabályban foglalt, indokolás nélküli 
felmondások feltételeiről vagy jogellenességéről.

Ami az Európai Unió Alapjogi Chartájának lehetséges megsértését illeti, az 51. cikk6

értelmében a Charta rendelkezéseinek annyiban címzettjei a tagállamok, amennyiben az Unió 
jogát hajtják végre. Mivel e területen nincs a fent említett konkrét uniós jogszabály, a Charta 
erre az esetre nem alkalmazható

Az Európai Bizottság a C-488/12 – C-491/12 sz. ügyekkel kapcsolatos, a fentiekkel 
összhangban álló észrevételeit 2013. február végén benyújtotta az Európai Unió Bíróságához.

Az Európai Unió Bírósága 2013. október 10-én bocsátotta ki a fent említett ügyekre 
vonatkozó végzését.

Ebben kimondja, hogy a Bíróság nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a kérdést 
előterjesztő bíróság (Debreceni Munkaügyi Bíróság) által feltett kérdések megválaszolására. 
Az EUB különösen kimondta a következőket:

„14 A kérdéseket előterjesztő bíróság annak megállapítása érdekében, hogy alkalmaznia 
kell-e az alapjogviták esetén a Ktjt. 8. §-a (1) bekezdése b) pontjának, illetve –
Ványai J. esetében – a Ktv. 17. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit, lényegében a 

Charta 30. cikkének értelmezését kéri a Bíróságtól.

15 A Charta 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezéseinek a tagállamok 
csak annyiban címzettjei, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Az EUSZ 6. cikk 
(1) bekezdése, akárcsak a Charta 51. cikkének (2) bekezdése, világossá teszi, hogy ez 
utóbbi rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben 
meghatározott hatásköreit.

16 Jelen esetben meg kell jegyezni, hogy az előzetes döntéshozatalra utaló határozatok 
semmilyen olyan elemet nem tartalmaznak, amely alapján megállapítható lenne, hogy 
az alapjogviták a Chartán kívüli uniós jogszabályok értelmezését vagy alkalmazását is 
érintenék. E határozatok ugyanis, hasonlóan egyébként a Bíróságnak előterjesztett 

                                               
1 E törvény lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy a kormánytisztviselők jogviszonyát indokolás nélkül 
megszüntesse.
2 Lásd a 492/2011/EU rendeletet (HL L 141., 2011.5.27., 1. o.).
3 Lásd a 2006/54/EK irányelvet (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).
4 Lásd a 2000/43/EK irányelvet (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.).
5 Lásd a 2000/78/EK irányelvet (HL L 303.,2000.12.2., 16. o.).
6 Az 51. cikk értelmében a Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének 
megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a 
tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.
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írásbeli észrevételekhez, egyáltalán nem bizonyítják, hogy az alapeljárások az uniós 
jogot a Charta 51. cikkének (1) bekezdése alapján végrehajtó nemzeti szabályozásra 
vonatkoznának.

17 Márpedig amennyiben valamely jogi helyzet nem tartozik az uniós jog alkalmazási 
körébe, a Bíróság annak elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, a Charta esetleg 
hivatkozott rendelkezései pedig önmagukban nem alapozhatják meg e hatáskört (lásd a 
C-617/10. sz. Åkerberg Fransson-ügyben 2013. február 26-án hozott ítélet [az 
EBHT-ban még nem tették közzé] 22. pontját, valamint a C-14/13. sz. 
Cholakova-ügyben 2013. június 6-án hozott végzés 30. pontját).

18 Következésképpen a Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kérdést előterjesztő bíróság 
által feltett kérdések megválaszolására (lásd különösen, analógia útján, a C-457/09. sz. 
Chartry–ügyben 2011. március 1-jén hozott végzés [EBHT 2011., I-819. o.] 25–
27. pontját, valamint a fent hivatkozott Cholakova-ügyben hozott végzés 32. és 
33. pontját).

19 E körülmények között az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján meg 
kell állapítani, hogy a Bíróság nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Debreceni 
Munkaügyi Bíróság által feltett kérdések megválaszolására.”

Következtetés 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a fent említett nemzeti rendelkezések 
önmagukban nem sértik az uniós jogot.


