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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – akinek lánya autóbalesetben hunyt el – részletesen beszámol arról, amit 
ő a vizsgálati és jogi eljárások hiányosságainak ítél. Kifejti, hogy alapvető jogai – különösen a 
tisztességes eljáráshoz való joga – sérültek és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„Főszabályként a Bizottságnak a tagállamok intézkedéseivel és mulasztásaival kapcsolatos 
hatásköre az uniós jog alkalmazásának felügyeletére korlátozódik, az Európai Unió 
Bíróságának ellenőrzése mellett (vö. az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdése).  A petíció 
benyújtója által adott tájékoztatás alapján nem valószínűsíthető, hogy az érintett tagállam az 
uniós jog végrehajtásának keretében járt el az említett ügyben.
Az EU elfogadta A sértett jogállása a büntetőeljárásban című 2001/220/IB kerethatározatot, 
amely a sértettek jogairól és védelméről szól. Mivel Magyarország 2004. május 1. óta tagja az 
Európai Uniónak, nemzeti jogszabályainak teljes mértékben összhangban kell állniuk e
kerethatározat követelményeivel. Meg kell jegyezni, hogy a kerethatározatoknak nincs 
közvetlen hatályuk, azokat a nemzeti jogban kell végrehajtani. Továbbá még abban az esetben 
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is, ha Magyarország nem megfelelő módon ültette át a kerethatározatot, ezt az eszközt az 
úgynevezett harmadik pilléres eljárás keretében tárgyalták, ami azt jelenti, hogy a Bizottság 
nem illetékes kötelezettségszegési eljárás kezdeményezésére a kerethatározat 2014. december 
1-jéig (az átmeneti időszak lejárta a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően) történő 
átültetésének elmulasztása miatt.
Mivel általánosságban véve a tagállamok a kerethatározatot minőségileg nem megfelelően 
ültették át nemzeti jogukba1, a Bizottság jogszabályjavaslatot terjesztett elő a sértettekről 
szóló új irányelvre (a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv), 
amelyet nemrégiben tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és amelynek átültetési 
határideje 2015. november 16.  Ez az alapvető eszköz biztosítani fogja, hogy az áldozatok és 
családtagjaik tiszteletteljes bánásmódban részesüljenek, eljárási joguk legyen a megfelelő 
tájékoztatáshoz, támogatáshoz és védelemhez, hozzáférésük legyen az igazságszolgáltatáshoz, 
valamint képesek legyenek aktívan részt venni a büntetőeljárásban. Az irányelv 
követelményeinek nem teljesítése esetén az ügy a végrehajtási határidő lejártát követően az 
Európai Bíróság elé terjeszthető.”

                                               
1 Lásd a Bizottság 2009. évi végrehajtási jelentését:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:HU:PDF


