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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: L. M. magyar állampolgár által benyújtott 0755/2012. sz. petíció a magyarországi 
jogrendszer hiányosságairól egy adóügyi határozat tekintetében

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója magyar állampolgár, aki 1986 óta az Egyesült Államokban él. Állítása 
szerint az illetékes hatóságok nem hajtották végre az 1979-ben hozott adóügyi határozatot, 
aminek következtében jelentős anyagi kárt szenvedett el. Bírósági kereset benyújtása révén 
megpróbálta visszaszerezni az összeget, de nem járt sikerrel. Teljes körű kártérítést követel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 11.10.12 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3 A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A petíció benyújtójának nyugdíját érintő adóvisszatérítés 

A petíció benyújtója felpanaszolja, hogy a nemzeti intézmények nem tartják be a nemzeti 
jogot. Mivel e petíció egy tisztán belföldi, Magyarország hatáskörébe és politikai felelősségi 
körébe tartozó helyzettel kapcsolatos, a Bizottság ezen eljárásokba nem tud beavatkozni.

Az emberi jogok megsértése

Az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapjogok állítólagos megsértésének 
valamennyi esetére. A Charta az 51. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag európai uniós 
jogszabályok végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra. Továbbá az Európai Unióról 
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szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése szerint „a Charta rendelkezései semmilyen módon 
nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit”.

Mivel a szóban forgó ügy nem az európai uniós jog végrehajtásával kapcsolatos, a Charta nem 
alkalmazandó. Ilyen esetekben a tagállamoknak, és többek között azok igazságszolgáltatási 
hatóságainak feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokat a nemzeti törvényekkel és a 
nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel összhangban ténylegesen tiszteletben tartsák és 
megvédjék.

Következtetés

Az adó kérdését érintő fenti megfontolások alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ügy az 
uniós jog hatályán kívül esik, és ezért Magyarországgal szemben nem indít 
kötelezettségszegési eljárást a petíció benyújtója által felvetett kérdések tekintetében.

Meg kell jegyezni, hogy bárki, aki úgy véli, hogy megsértették az emberi jogokról szóló 
európai egyezményben rögzített jogait és szabadságait, az összes nemzeti szintű jogorvoslati 
lehetőség kimerítését követően panaszt tehet az Európai Emberi Jogi Bíróságnál.


