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Dr. Várnay Ernő:

Az uniós jog alkalmazása - mikor, hogyan? 

„Megtisztelő, ugyanakkor nehéz megszólalni ebben a körben. Mint tanárnak az 
a  dolgom,  hogy  a  dolgokat  egyfajta  ellentmondás  mentes  rendszerként 
ábrázoljam, akként mutassam be. A katedráról „az egyedül üdvözítő igazságot 
szolgáltatom ki”,  itt  pedig  egy  teljesen  más  szituációban  találom  magamat. 
Mivel tanárként „az élettel” nem találkozom, ezért szoktam is mondani, hogy 
„számomra  nem  létezik  gyakorlati  probléma”,  mindent  az  elmélet  oldaláról 
próbálok megközelíteni.

Jelen esetben azonban itt van egy konkrét probléma, és adott esetben a bíróság 
előtt megjelenő felek számára egyáltalán nem mindegy, hogy a kamatszámítás 
hogyan alakul, és milyen jogai vannak a jogosultaknak egy ilyen szerződéssel 
kapcsolatban.1

A kollégiumvezető úr nem exponálta kellő élességgel az előterjesztést készítő 
bírónőnek  az  álláspontját,  miszerint  ő  amellett  van,  hogy  a  tagállami 
bíróságoknak  a  pénztartozásokra  lehetne  az  új  jogszabályi  rendelkezéseket 
alkalmazniuk  az  irányelvek  közvetett  hatálya  alapján  a  2013.  március  16-tól 
megkötött szerződésekre is. Azon a vonalon mennék tovább, hogy ténylegesen 
lehet-e alkalmazni. 

Ami a vertikális közvetlen hatályt illeti, ahol a hatóság és egy magánszemély 
közötti  szerződésről  van  szó,  ott  úgy  tűnik,  hogy  lehet,  tehát  ha  a  nem 
implementált  irányelvnek  a  rendelkezése  kellően  egyértelmű,  pontos,  precíz, 
akkor egy magánfél a hatósággal szembeni perében hivatkozhat rá, és a bíró 
arra  az  irányelvi  rendelkezésre  fogja  alapozni  a  határozatát.  Idáig  ez  elég 
egyértelmű. Más kérdés, hogy meg kell nézni, hogy az utaló szabály alapján a 
hatóságon mit ért a magyar jog, de én azt hiszem, hogy az Európai Bíróság e 
tekintetben a kiterjesztő jogértelmezésre hív fel, erre is van egy esetjogi sor, 
hogy mi van abban az esetben, ha vitás, hogy az államhoz tartozik-e az a szerv, 
vagy sem. Ott tényleg arra buzdítja az Európai Bíróság a tagállami bíróságokat, 
hogy legyen kiterjesztő  az értelmezés.  Ha  kérdéses,  hogy  állami  vagy  sem, 
akkor legyen az állami.

Ami  a  horizontális  közvetlen  hatályt  illeti,  tehát  hogy  magánfelek  közötti 
jogvitában  a  bíróság  előtt  lehet-e  hivatkozni  a  nem  implementált  irányelvi 
rendelkezésre,  ha  az  kellően  pontos,  precíz,  egyértelmű,  vagy  sem,  a 
Bíróságnak az álláspontja az, hogy nem lehet hivatkozni rá. Ebben a kérdésben 

1 A Dr. Dzsula Mariann által felvetett probléma dióhéjban: A 20103. évi XXXIV. törvény - többek között - 
a 2011/7/EU sz. uniós irányelv átültetését szolgálja. Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének 
határideje 3013. március 16-a volt. A törvény késve, 2013. július 1-én lépett hatályba, az ezt követően 
kötött szerződésekre rendeli alkalmazni az új, a jogosultakra kedvezőbb késedelmi kamat-számítást. Mi 
legyen a 2013. március 16-a és a 2013. július 1-e között kötött szerződésekre alkalmazandó jog? 
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még a nagy hírű Kücükdeveci  ügyben hozott ítélet2 sem nyitott új fejezetet. 
Az  ügyben  két  magánfél  között  zajlott  a  per,  egy  munkavállaló  és  egy 
munkáltató  közötti  jogvitáról  volt  szó,  Kücükdeveci  úrnak  egy  új  német 
jogszabály  alapján  a  25  éves  kora  előtti  munkában  töltött  idejét  a 
végkielégítésnél  nem  lehetett  számításba  venni,  amit  mint  munkavállaló 
sérelmezett.  A  folyamatban  volt  peres  eljárásban  felmerült  a  kérdés,  hogy 
magánfelek viszonyában az irányelvi rendelkezésre, amely a munkaviszonnyal 
kapcsolatban,  ideértve  az  elbocsátást  is,  tiltja  a  kor  szerinti  diszkriminációt, 
vajon lehet-e hivatkozni. A Bíróság ítéletében azt mondta ki, hogy a horizontális 
közvetlen hatályra, tehát magánfelek közötti jogviszonyban irányelvre hivatkozni 
nem lehet, de mivel ez az irányelv egy alapszerződési alapelv, nevezetesen  a 
kor  szerinti  diszkrimináció  tilalmát  pontosítja,  a  bírónak  félre  kell  tennie  a 
korlátozó  német  jogszabályt,  és  az  egyébként  hatályos  uniós  jogszabályok 
alapján kell meghoznia az ítéletét.
Mivel itt egy úgy nevezett negatív kötelezettségről van szó, vagyis a tagállamok 
nem produkálhatnak, nem alkothatnak olyan jogszabályokat, ami kor szerinti 
diszkriminációt  tartalmaz, ezért  könnyű helyzetben van a bíró,  mert  ha nem 
alkalmazza ezt a korlátozást, akkor nincs korlátozás, és annak megfelelően tud 
dönteni.  Az Európai  Bíróság itt  tulajdonképpen az elsőbbséggel  érvel,  tehát, 
hogy félre kell tenni azt a német jogszabályt, ami az irányelv által pontosított 
alapszerződési rendelkezés érvényesülését gátolja. Nem azt mondja ki itt sem, 
hogy  magánfelek  között  lehet  hivatkozni  irányelvre,  hanem  két  kiskapun 
megpróbál  kihátrálni.  Egyfelől  nem  az  irányelv,  hanem  az  irányelv  által 
pontosított  Alapszerződés  alapján  lesz  Kücükdevecinek  joga  a 
diszkriminációmentes elbánáshoz. Másfelől az elsőbbség, tehát, hogy félre kell 
tenni a minden további nélkül alkalmazható uniós joggal szemben álló nemzeti 
jogot, és aszerint kell dönteni, amit az uniós jog előír.

A jelen esetben az a véleményem, hogy az előterjesztést készítő bírónőnek az 
értelmezése,  miszerint  az  irányelvet  nem  lehet  alkalmazni  horizontális 
relációban,  tehát  magánfelek  közötti  relációban,  helyes.  Kérdés,  hogy ha az 
irányelv  céljának,  rendeltetésének  megfelelő  értelmezési  kötelezettség  (az 
úgynevezett  közvetett  hatály  elve)  alapján operálunk -  amit  az  előterjesztés 
intencionál - , vajon lehetséges-e. 
Ez minden esetben a bíró megítélését igényli, hogy tehát ami a nemzeti jogban 
van, azt az irányelv céljának, rendeltetésének az érvényesülése érdekében kell 
értelmeznünk.  A  nemzeti  jog,  esetünkben  a  magyar  jog,  az  új  Ptk. 
rendelkezések vajon megengednek-e olyan értelmezést, ami alapján a korábban 
a  tényleges  hatálybalépést  megelőzően  és  a  2013.  március  16-ot  követően 
kötött szerződésekre is lehet ezt a magyar törvényt alkalmazni? Nekem az az 
érzésem,  hogy  ilyen  lehetőség  nincs,  mert  a  magyar  törvény  rendelkezése 
precíz a tekintetben, hogy mikortól lép hatályba a törvény, és nincs arra mód, 
hogy  egy  dátumot  másféleképpen  értelmezzünk.  A  dátum  vonatkozásában 
értelmezési tér nem érzékelhető.

2 A Bíróság (nagytanács) C-555/07. sz., Seda Kücükdeveci kontra Swedex Gmbh. and Co. ügyben 2010. 
január 19-én hozott ítélete (Határozatok Tára 2010., I-365.o.)
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Az  előterjesztés  5.  oldalának  végén  van  egy  mind  elméleti,  mint  gyakorlati 
szempontból érdekes kérdés, amelynek elméleti relevanciája biztosan van. Azt 
olvashatjuk, hogy „az irányelvnek részben meg nem felelő jogalkotás a tagállam 
jogszabállyal  okozott  kártérítési  felelősségének  alapjául  is  szolgálhat.”  Úgy 
találom,  hogy  esetünk  az  állami  kárfelelősség  iskolapéldája,  tehát  teljesen 
helyénvaló ez a felvetés.

A magánfél, aki egy másik magánféllel kötött 2013. március 6. és július 1. napja 
között szerződést, az a másik szerződő magánféltől erre a magyar törvényre 
hivatkozással nem követelhet, viszont a magyar állammal szemben a kártérítési 
felelősség megállapítása érdekében felléphet.

Aki kártérítést kér, annak bizonyítania kell, hogy a tagállam részéről az uniós jog 
megsértése  kellően  súlyos  volt,  azt  azonban  tudjuk,  hogy  ha  az  irányelv 
késedelmes  átültetéséről  van  szó,  az  ab  ovo  megalapozza  a  kellően 
súlyosságot.3 A  kárt  neki  kell  bizonyítania,  és  vizsgálandó  az  úgy  nevezett 
közvetlen okozati összefüggés. Az okozatosság kapcsán a bíróknak a magyar 
jog  oksággal  kapcsolatos  felfogását,  gyakorlatát  kell  elővenni.  Az  Európai 
Bíróság egyetlen támpontot ad a közvetlen és a közvetett okozati összefüggés 
elhatárolása kérdésében, mégpedig azt, hogy a tagállami jogsértés (ami a jelen 
esetben  abból  áll,  hogy  nem  történt  meg  határidőben  az  átültetés,  az 
implementáció)  nyomán kár  úgy következik  be,  hogy nincs  olyan szerv,  egy 
olyan alany, amelynek a közvetlen döntése, aktusa idézi elő a kárt. Tehát nem 
iktatódik közbe a mulasztás és a kár keletkezése közé valamilyen egyedi döntés. 
Ha  valamilyen  végrehajtási  jellegű  hatósági,  vagy  netalán  jogalkotói  aktus 
közbeiktatódik, akkor már elesik a közvetlenség, és akkor már nincs tagállami 
kárfelelősség  az  uniós  jog  alapján.  Ha  ilyen  nincs  –  és  nekem  az  az 
álláspontom, hogy ilyen nincs ebben az ügyben –,  az Európai Bíróság tagállami 
kárfelelősség  koncepciója  alapján  a  tagállam  kárfelelőssége  megáll. 
Természetesen szükséges az egyéb feltételek fennállása is. 
 
Még néhány megjegyzést hadd tegyek: Az elsőbbség elve akkor alkalmazható, 
ha egyébként  a  közvetlen  hatály  feltételei  fennállnak.  Csak akkor  merül  fel, 
hogy  félre  kell  tennem  a  magyar  jogot,  ha  az  uniós  jog  közvetlenül 
alkalmazandó.  Láttuk,  hogy  horizontális  relációban  irányelvi  rendelkezés 
érvényesülése érdekében nem lehet. A másik,  hogy vajon az ítélőtáblának van-
e előterjesztési kötelezettsége akkor, ha a saját minden tekintetben egyértelmű 
érvelést nem tud produkálni. Ilyenkor van-e előterjesztési kötelezettsége, illetve 
van-e egyáltalán előterjesztési kötelezettsége. Az Európai Bíróság azt mondja, 
hogy  az  olyan  bírósági  fórumnak,  mint  az  ítélőtábla,  nincs.  Azokban  az 
esetekben nincs előterjesztési kötelezettség, ha felülvizsgálati kérelemmel lehet 
élni.4 Ha  nem  lehet  felülvizsgálati  kérelemmel  élni,  akkor  tényleg  van 

3 A Bíróság C-178/94. sz., Erich Dilenkoffer és mások  kontra Bundesrepublik Deutschland ügyben 1996. 
október 8-án hozott ítélete. (Határozatok Tára 1996., I-4845.o.)
4 A Bíróság (nagytanács) C-210/06. sz., Caetesio ügyben 2008. december 16-án hozott ítélete. 
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előterjesztési  kötelezettség.  Abban  az  esetben,  ha  az  ítélőtábla  előtt  több 
értelmes,  megalapozott  jogi  érvelés  merül  fel,  amelyek  között  nem  tud  jó 
lelkiismerettel  dönteni.  Ilyenkor van előterjesztési  kötelezettsége, azokban az 
esetekben azonban, ahol felülvizsgálati lehetőség van a Kúriához, nincsen.

Ha egy  bíróság,  egy  olyan szituációban,  amikor  előterjesztési  kötelezettsége 
van,  nekifog  egy  érvelés  produkálásához,  egy  értelmezési  probléma 
megoldásához, mivel uniós jogról van szó, több mindenre kell odafigyelnie. Az 
egyik az, hogy az uniós jognak van saját terminológiája. 
Hoztam is két olyan magyar ügyet, ahol ez probléma volt. Az egyik esetében a 
fogyasztóvédelmi törvényben megtalálható ez a szó, hogy „cím”, ez volt a vita 
tárgya. A német cég azt kifogásolta, hogy a magyar bíróság a „cím” szót, mint 
fogalmat  úgy  értelmezte,  hogy  elővette  a  magyar  értelmező  kéziszótárt, 
megnézte, hogy ott mi van, és ott az van, hogy a cím az utca és házszám. A 
magyar  bíróság  ezért  megkövetelte,  hogy  a  terméken,  amit  a  német  cég 
forgalmaz, legyen rajta az utca, házszám. A német cég ezzel szemben azzal 
érvel, hogy a német jog annyit követel mindössze, hogy legyen egyértelműen 
beazonosítható  a  cég,  amely  ezt  a  terméket  produkálja,  márpedig  a  D-
Neckarsulm  megjelölés  is  elég  ahhoz,  hogy  őt  meg  lehessen  találni,  és  ő 
egyébként  is  egy  multi  cég,  amely  számos  országban,  több  tagállamban 
forgalmaz,  ezért  ne  követeljék  meg  tőle  azt,  hogy  a  különböző  címkéken 
különbözően oldja meg ezt a kérdést. 
A Kúriáig fölment a dolog, és a Kúria azt mondta, hogy mivel az uniós irányelv, 
amelynek az átültetésére ez a fogyasztóvédelmi törvény született, csak annyit 
mond, hogy „cím”, a fogyasztóvédelmi törvény is annyit mond, hogy „cím”, ezért 
minden rendben van a magyar bíróságnak ezzel a jogértelmezésével. 
Álláspontom szerint ez így formális, mert ahhoz, hogy ezt a kérdést –  tehát azt, 
hogy mi hát a cím, amikor uniós jogról  van szó – megválaszoljuk, meg kell 
nézni,  hogy  mi  volt  az  uniós  jog  célja.  Ha  az,  hogy  a  fogyasztók  pozíciója 
erősödjön, akkor a magyar törvényhozó a magyar fogyasztók helyzetét alapul 
véve dönthet úgy, hogy megköveteli  az utcanév és a házszám feltüntetését. 
Tehát az irányelvből érdemes, célszerű ilyenkor mindenképpen kiindulni. 

Vagy ott volt a „szerződési igény” fogalma. Ez egy friss ügy, ahol az Európai 
Bíróság kifejezetten azt mondja, hogy az egy irányelvben szereplő szerződési 
igény, és hogy az tulajdonképpen mit takar, mi ennek a terminus technicusnak a 
jelentése,  annak  végső  fokon  az  értelmezője  az  Európai  Bíróság,  és  nem 
feltétlenül felel meg annak a felfogásnak, amit egy nemzeti jog, egy nemzeti 
bíróság  ezen  alapuló  gyakorlata  idáig  megalkotott.  A  konkrét  ügyben  az 
értelmezést az Európai  Bíróság adta meg, ami alapján a magyar joghatóság 
valóban elesett, és az illető német cég Németországban perelhetett.5 

Az uniós jog gyakorlati előfordulásával kapcsolatban több  kérdés tisztázandó. A 
Kúrián működik egy előzetes döntéshozatallal kapcsolatos joggyakorlat elemző 

(Határozatok Tára 2008., I-9461.o.)
5 C-519/12. sz., OTP Bank kontra Hochtief Solution ügyben 2013. október 17-én hozott ítélet 20. pontja
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csoport,  melynek  én  is  tagja  vagyok.  A  csoport  46  olyan  esetet  talált  ahol 
felmerült az, hogy esetleg kellene előzetes döntést kérni, de a bíróságok ezt 
elvetették. Különböző szinteken vetették el, és aztán eljutott a Kúriához, ahol 
szintén úgy ítélték meg, hogy nincs helye előzetes döntést kérni. 
A csoport megállapította, hogy a felek képviselői nagyon sokszor meglehetősen 
odavetetten  jönnek  elő  az  előzetes  döntéshozatal  iránti  indítvánnyal.  Nem 
mondják  meg,  hogy  milyen  uniós  jogra  kellene  az  Európai  Bíróságnál 
rákérdezni, hogy az uniós jog melyik rendelkezését, alapelvét kellene az Európai 
Bíróság által értelmeztetni, vagy netán melyik uniós jog – hangsúlyozom: uniós 
jog –  értelmezését, érvényességét kellene kérdezni. Nem mondják meg, hanem 
csak jelzik, hogy a magyar bíróság kérje azt. 
Ilyenkor két eset van. A bíróság nem tudja, hogy mit is akar a fél, illetve a 
képviselője, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit akar a fél, ezért nem 
fordulok az Európai Bírósághoz. Van előtte éppen elég magyar jog, ami alapján 
ezt az ügyet meg tudja ítélni. 
A másik eset az, amikor a magyar bíróság annak ellenére, hogy a fél nem jelölte 
meg, hogy milyen uniós jog értelmezését szeretné elérni az Európai Bíróságnál, 
a bíróság mégis tudja – hogy úgy mondjam – mire gondol a fél. 

Volt  egy eset,  ahol  arról  volt  szó,  hogy egy román állampolgártól,  Románia 
uniós csatlakozását követően is kértek munkavállalási engedélyt. Az ügyvéd azt 
a kérdést  szerette volna föltetetni a magyar bíróval Luxemburgban, hogy az 
uniós  csatlakozást  követően  is  jogos-e  a  román  állampolgároktól 
Magyarországon munkavállalási  engedélyt  kérni.  Nem állította azonban, hogy 
van egy olyan magyar rendelkezés, ami előírja, hogy a román állampolgárok 
kötelesek munkavállalási  engedélyt  kérni,  és az  ellentétes-e az Európai  Unió 
működéséről  szóló  szerződés  ezen  és  ezen  cikkével,  meg  az  1512-es 
irányelvvel, amely előírja, hogy nem lehet munkavállalási engedélyt kérni. Nem 
így tette fel a kérdést, hanem csak annyit kérdezett, hogy vajon az uniós joggal 
ez nem ellentétes-e. A magyar bíróság pedig nyilvánvalóan tudta, hogy ez egy 
olyan kérdés, amelynek valóban van uniós relevanciája, annak ellenére, hogy 
nem  utalt  az  ügyvéd  konkrétan  arra  az  alapszerződési,  illetve  irányelvi 
rendelkezésre, ami alapján ilyen korlátozó előírás tiltott. 
Más kérdés, hogy az érvelés, amit az eljáró bíróság adott, az túlbonyolított, és 
nem is biztos, hogy teljesen elegáns. Mindössze annyit kellett volna  tennie a 
magyar  bíróságnak,  hogy  előveszi  Románia  uniós  csatlakozási  szerződését, 
aminek  az  egyik  melléklete  expressis  verbis  megmondja,  hogy  a  régi 
tagállamok, ahová abban az időben Magyarország is tartozott, még két évig, 
majd  még  három  évig  fenntarthattak  korlátozó  rendelkezést  a  román 
állampolgárokkal szemben. 
Ezek alapján lehetséges az, hogy annak ellenére, hogy nem utaltak a kérdéses 
uniós jogra az indítványban, mégis a magyar bíróság nekiáll ennek a dolognak.

A joggyakorlat-elemző csoportban felmerült,  és  ez  talán itt  is  érdekes lehet, 
hogy elég gyakori, hogy a felek alapjogra hivatkozva próbálnak célt érni, hogy 
alapjoguk  sérült  volna.  Meg  is  fogalmazzák  azt  a  kérdést,  hogy  a  bíróság 
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forduljon  az  Európai  Bírósághoz,  hogy  ezen  és  ezen  alapjoga  (például  a 
tisztességes eljáráshoz való jog, vagy az indoklás nélküli elbocsátás tilalma) az 
adott  szituációban  nem sérül-e,  és  a  bíróság  ezt  kérdezze  meg az  Európai 
Bíróságon.
Különösen tisztázást érdemlőn, hogy az emberi jogi kérdéseket illetően előzetes 
döntéshozatali  eljárás kezdeményezhető-e.  Ezzel  kapcsolatban két észrevétel. 
Az egyik az, hogy úgy érzékelem, hogy mivel a magyar rendes bíróságok az 
alapjogi bíráskodást inkább elutasítják, mint sem, tehát a magyar alkotmányos 
alapjogokra történő hivatkozással nem szívesen döntenek, ezért ezt érzékelve 
az  egyes  jogi  képviselők  azt  gondolják,  hogy  az  uniós  alapjogi  szisztémára 
(aminek  a  megtestesülése  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája,  amelybe 
számtalan alapjog bele van írva) lehet alapozni indítványaikban.
A másik észrevétel az Alapjogi Charta tárgyi hatályával kapcsolatos: Itt van az 
Európai Bíróságnak a 2013. október 10-én hozott végzése, amelynek száma C-
488/12. Nagy Sándor ügye, vagy Nagy-ügy, amiből kiderül, hogy nem lehet az 
Alapjogi  Chartára  csak  úgy,  minden  további  nélkül  hivatkozni.  A  Debreceni 
Munkaügyi  Bíróság  fordult  előzetes  döntésért  az  Európai  Bírósághoz,  és  azt 
kérdezte, hogy az Alapjogi Charta 30. cikke6 értelmezhető-e oly módon, hogy az 
csupán  a  jogtalan,  megalapozatlan  elbocsátásokkal  szembeni  jogorvoslati 
lehetőségeket kívánja biztosítani, illetve ez a rendelkezés jelenti-e azt, hogy a 
munkáltató  az  elbocsátás  során  köteles  annak  indokait  írásban  közölni  a 
munkavállalóval, azaz az elbocsátás nem történhet indokolatlanul. Tudjuk, hogy 
a  köztisztviselőknek  az  indoklás  nélküli  elbocsátásáról  van  szó.  Az  indokok 
közlésének  a  mellőzése  eredményezi-e  önmagában  az  intézkedés 
jogellenességét,  vagy  esetleges  munkaügyi  vita  során  a  munkáltató  utólag 
megjelölheti-e? 
Az Európai Bíróság határozata szerint nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a 
megválaszolására,  ugyanis  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. Mivel az Alapjogi Charta 51. cikk (1) bekezdése 
szerint  a  Charta  rendelkezéseinek  a  tagállamok  csak  annyiban  címzettjei, 
amennyiben az unió jogát hajtják végre. 
Tehát, ha azzal jön valaki, hogy ilyen és ilyen alapjoga sérült, és ezt tisztázza 
már a bíróság az Európai Bíróság révén, akkor a magyar bíróság megnézi, hogy 
vajon az adott ügyre vonatkozó jog az unió jogát hajtja-e végre, vagy sem, 
mert az utóbbi esetben irreleváns a felvetés, hiszen a Charta nem vonatkozik 
arra a nemzeti jogra, amely nem az unió jogát hajtja végre. Az, hogy az Unió 
jogát hajtja-e végre a tagállami jog, nem mindig magától értetődő. Lehetséges 
az, hogy mondjuk egy irányelv esetében az átültető nemzeti jogszabálynak az 
uniós  jogot  végrehajtó  jellege  nem lehet  kérdéses,  mint  most  is  ez  a  Ptk. 
módosítás. Ez uniós jogot hajt végre, tehát ha netán úgy sikerül ez az átültetés, 
hogy valami alapjogi sérelem is felmerül, akkor van lehetőség az alkalmazásra. 

6 Az Európai Unió Alapjogi Chartája 30. cikk (Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem) 
kimondja: „Az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban minden 
munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.”
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Elképzelhetőek azonban olyan szituációk, amikor nem a szó szoros értelmében 
az unió jogát hajtja végre, hanem az uniós jog alá tartozik a kérdés. Ekkor is 
felmerülhet a magyar joggal  kapcsolatban, hogy sérti  az Alapjogi  Chartában 
foglaltakat.  Ilyen esetben helye lehet előzetes döntést kérni,  de szerintem a 
magyar  bíróságok,  ahogyan  arra  Juhász  Endre,  az  Európai  Bíróság  magyar 
bírája  is biztatja őket, a maguk gondos és megalapozott érvelése alapján adott 
esetben ezt a kérdést eldönthetik.

Az  uniós  ítéletek  hivatkozásával  kapcsolatban  felvetem  problémaként,  hogy 
szebbek  lennének,  megfelelnének  az  Európai  Bíróság  ítéleteiben 
megszokottaknak. Tehát a C-488/12-es számú Nagy-ügyben 2013. október 10-
én született végzésre való hivatkozásnál még oda kellene írni annyit, hogy az 
Európai Bíróság Határozatok Tárában mikor jelent meg, illetve ha még nincs 
közzétéve,  akkor  azt  kell  beleírni,  hogy  a  Határozatok  Tárában  még  nincs 
közzétéve. A másik, hogy az uniós jogszabályokra történő hivatkozás is lehetne 
egy  kicsit  szebb  azzal,  hogy  odaírjuk  a  kibocsátót,  tehát  az  Európai  Unió 
Tanácsa, és nem az Európa Tanács, mint ahogyan olvastam azt ítéletben. Nem 
ezen a tájon született ítéletről van szó, de ezekre érdemes vigyázni, és hát a 
jogszabály pontos számát, a pontos megnevezését, és lehetőség szerint az Unió 
Hivatalos Lapjában történt megjelenést, a Hivatalos Lap számát, a megjelenés 
dátumát és az oldalszámot fel kellene tüntetni.”

(A Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. november 4. napján tartott  
ülésén  a  Polgári  Igazságszolgáltatás  Európai  Napja  alkalmából  elhangzott  
előadás némileg szerkesztett változata.) 


