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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Dr. Várszegi Asztrik, magyar állampolgár által a Magyar Bencés 
Kongregáció nevében benyújtott, 1504/2007. számú petíció a kongregáció 
szlovákiai ingatlantulajdonhoz való jogairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója püspök és a Magyar Bencés Kongregáció apátja. Kifejti, hogy 
kongregációjának joga van az Oroszváron (Rusovce) található kastélyhoz és a hozzá tartozó 
ingatlanvagyonhoz, mivel ezt Stéphanie belga hercegnő és férje, Lónyai Elemér gróf 
végrendeletben a kongregációnak ajándékozta. A párizsi békeszerződés értelmében Oroszvár 
Csehszlovákiához került, majd 1948-ban a cseh hatóságok lefoglalták.

2007. szeptember 20-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elfogadta az 533. sz. 
határozatot, amely többek között a II. világháború utáni, az úgynevezett Beneš-dekrétumok 
végrehajtásából következő helyzet vitathatatlanságát biztosítja. E dekrétumok fő célja az 
akkori csehszlovákiai lakosság bizonyos csoportjainak, főleg a német és a magyar 
származásúaknak az állampolgárságtól való megfosztása és ingatlanjaik elkobzása volt. Az 
533. sz. határozat egyik következménye, hogy az akkoriban kialakult helyzetet 
megmásíthatatlanná tette, ami hatást fog gyakorolni a Beneš-dekrétumok áldozatainak 
kártérítési keresetével kapcsolatos joggyakorlatra. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 
határozat korlátozza a lakosság bizonyos csoportjainak kártérítéshez való jogát. Ezért azon a 
véleményen van, hogy ez állampolgárságon, faji és etnikai származáson alapuló 
megkülönböztetésnek minősül, és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója a Magyar Bencés Kongregáció ingatlan visszaadásához fűződő jogának 
megsértését sérelmezi Szlovákiában. Az ügyet a nemzeti bíróságok, többek között az 
Alkotmánybíróság elé terjesztették.

Az Európai Bizottságnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról 
szóló szerződés alapján nincs általános hatásköre ahhoz, hogy az alapvető jogok 
megsértésének egyedi eseteiben beavatkozzon. Ezt csak akkor teheti meg, ha európai 
közösségi jogi kérdés is érintett. A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján nem 
lehetett kapcsolatot találni az említett ügy és a közösségi jog között.

Aki úgy véli, hogy megsértették alapvető jogait, panaszt tehet az Európa Tanácsnál működő 
Emberi Jogok Európai Bíróságánál (Európa Tanács, 67075 Strasbourg-Cedex, Franciaország). 
A Bíróság azonban csak akkor foglalkozhat az üggyel, ha már minden nemzeti jogorvoslati 
lehetőséget kimerítettek.


