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ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
IVl33].1-9 /2012.

Az

AlkotmánYbírőság teljes ülése bírői döntés alaptörvény-ellenességének
megállaPÍtására iránYuló alkotmányjogi panasz alapján
dr. Kiss Lósztó és Dr. Lévay

Miklós alkotmánybíró különvéleményével

-

-

meghozta a következó

vé9zést:
Az Alkotmánybíróság a Kúria Pfu.

IV.20.068/2OL2/3. számú ítéletealaptörvényellenességének meg áIlaPÍtására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
panaszt
visszautasítja,

Indokolás
Az EsélYt a HátránYos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (1093 Budapest, Lónyay
u.
34,) 2072. augusztus 1,4-én érkezett alkotmányjogi panaszában a Kúria pfu.
1.

ry,20,058,/20!2/3, számÚ ítéleténekmegsemmisítésétkérte
az Alkotmánybírósá9tól. A

Panasz szerint az AlaPtÖrvénYben biztosított XV cikk (2) bekezdésében foglalt
hátránYos megkÜlÖnbÖztetés tilalmát kiüresíti, hogy a Kúria, bár
megállapította, hogy
a gYŐri Kossuth Lajos általános iskolában megvalósult a jogellenes elkülönítés,
a
kereseti kérelem ellenére nem rendelkezett annak megszüntetéséról.
A Kúria ugyanis
Ú9Y Ítéltemeg, hogy a felperesi kérelem nem teljesíthetó, mert
az egyfelól a perbeli
iskola műkÖdését lehetetlenítené el, másfelól a szülók szabad iskolaválas
ztásaijogát
sértené.Utalt a KÚria arra is, hogy polgári jogi jogvitában végsó
soron az iskola
bezárására vonatkozó rendelkezés nyilvánvalóan nem hozható,
továb bá arra, hogy
egY ilYen rendelkezés a fennálló oktatási szegregáció megszüntetésének
nem volna

alkalmas eszköze.

2, Az AlkotmánYbírőság megvizsgálta, hogy az alkotmányjogi panasz
befogadható-

e, vagYis megfelel-e az Alkotmánybíróságról szóló

201,1,.

évi CLI törvényben

(a

továbbiakban: Abtv.) foglalt, a panasz befogadhatóságára vonatkozó kritériumoknak.

2,1,.

A

befogadhatóság formai feltételeit vizsgálva

alábbiakat állapította meg:

az

Alkotmánybírőság az

indítványozó teljesítette az Abtv, 5]_, § (2) bekezdésében meghatározott
feltételeket, képviseletében a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartott ügyvéd
nyújtotta be az alkotmányjogi panaszt, és az indítványozó csatolta a szabályos

Az

ügyvéd i meghata l m azást.

Az indítvány megfelel az Abtv. 52. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek is. Az
alkotmányjogi panasz tartalmazza az Alkotmánybírőság Abtv. 27. §-e szerinti
hatáskörére vonatkozó indokolt hivatkozást, és az indítványozó kifejezetten megjelöli
az Alaptörvény /. cikk (2) bekezdését, a ll. cikkben elismert emberi méltósághozvalő
jogot, a XV. cikk (2) bekezdésébenfoglalt diszkrimináció-tilalmat és a XXV|ll. cikk (I)
és (7) bekezdésébenbiztosított bírói úthoz és a jo9orvoslathoz fŰződőjogot. Emellett

utal az Alaptörvény 28, cikkére. Az alkotmányjogi panasz határozott kérelmébena
Kúria pfu, Iv.20.068/2Ot2/3. számú ítéleténekmegsemmisítésétindítványozza.
Az Abtv. 30. § (1) bekezdése alapján az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés
kézbesítésétőlszámított hatvan napon belül lehet Írásban benyújtani. Az
Alkotmánybíróság értelmezésébenaz Abtv, 27. §-a szerinti, az ügy érdemébenhozott

döntésnek minősül a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Pfu. IV.20.068/2012/3.
számű ítélete.A Kúria ítéleteugyanis a jogerős ítéletfelülvizsgálattal támadott
rer.de|kezését részben hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéleténeka
Ezt
.1ogsértest megállapító rendelkezésétegy pontosítással ha9yta helyben.
meghaladóan a jogerős ítéletethatályában fenntartotta. A kúriai Ítéleta jogerós
ítéletetrészben hatályon kívül helyező és helyette új és a jogszabályoknak megfeleló
határozatot hozó része alkotmányjogi panasztárgyává tehetÓ. Egyfelól, mert a kúriai
ítéletnekezek az elemei a jogerős ítéletneknem voltak részei, másfelól, mert a
jogerős ítéletmeghozatalakor jogszabály nem biztosította az Ítéletekkelszembeni

alkotmányjogi panasz benyújtásának lehetőségét. Az indítványoző a KÚria Ítéletét
2OI2.június I6-án vette át, alkotmányjogi panasza tehát a hatvan napos határidőn
betül, 201,2.augusztus L4-én érkezett azelső fokon eljárt Győri Törvényszékre.

2.2.

A

befogadhatóság tartalmi feltételeit vizsgálva

következőket

az

Alkotmánybíróság

a

állapította meg:

Az Abtv. 56, § (2) bekezdése alapján a befogadhatóságról dönteni jogosult tanács
mérlegelésijogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának
törvényben elóírt tartalmi feltételeit, különösen a 27. § szerinti ér'rrltettséget, a
jogorvoslat kimerítését,valamint a 29-3L § szerinti tartalmi követelményeket. Az
Abtv. 27. §-a alapján alaptörvény-ellenes .PíO|{o*É::_.l_:rs,mbgn_e_4^__e_9J§"gi,_lg,yP,_,_l
érintett__

__q_zepély vagy

szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat

az

Alkotmánybírósághoz, ha az ü9y érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljálás!
befejezó egyéb döntés a) az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és
b) az indítványozó a jogorvoslati lehetóségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati
lehetőség nincs számára biztosítva.

Az indítványozó, mint az egyenló bánásmódról és esélyegyenlóség elómozdításáról
szőlő 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 3. § e) pontja szerinti
társadalmi és érdek-képviseleti szervezet az alkotmányjogi panasz alapjául szolgálő
személyiségijogi perben felperesként vett részt. Az indítványozó az egyenló
bánásmód követelményének megsértésemiatt jogsérelmet szenvedett személyek
jogának érvényesítésecéljából fordult bírósághoz, közérdekű keresetindítási joga az
Ebktv. 20. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazásán alapult. A vizsgált esetben

a

panaszos, mint közérdekű igényérvényesítőkénteljárt szervezet természetes
a törvényi feltételek
személyek Alaptörvényben foglalt jogai érvényesítésére
eljáró szervezet
saját nevében nem terjeszthet eló. A közérdekú igényérvényesítóként

foglalt alkotmányjogi panaszt az alaptörvény-ellenes bírői
döntéssel szemben egyedi ügy érintettjekéntakkor terjeszthet eló, ha az ügy
:-Cereben hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés a szervezet
(és nem más természetes személyek) Alaptörvényben biztosított jo9át sérti és a
jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára
biztosítva. Az Alkotmánybirőság a fent kifejtettek alapján megállapította, hogy az
indítványoző érintettsége hiányzik, mert a sérelmezett bírói "|tqt_aJ94_qt*I_e_n*g
szervezet, hanem más természetes személyek Alaptörvényben

az Abtv.

27. §-ában

1ndít_yánvozó
Oiitósítótt jogait

éri nti.

Megjegyzi ugyanakkor az Alkotmánybírőság, hogy Ebktv. 18. § (1) bekezdése, illetve
Abtv, 51. § (3) bekezdése lehetóvé teszi az Ebktv. 3. § e) pontja szerinti szervezet
számára azt, hogy a jogsérelmet szenvedett személy(ek) meghatalmazása alapján
képviselőként eljárva

az alapító okiratában

meghatározott jogvédó tevékenységet

gyakorolja, és ennek részeként az qgye_di ü.gybsn érintett természetes személyek
képviseletébenaz Abtv. 2]. §-ában foglalt alkotmányjogi panaszt terjesszen elő az
Alkotmánybírőságnál. Az Alkotmánybíróság a természetes személyek által a törvényi
feltételeknek megfelelóen elóterjesztett alkotmányjogi panasz indítvány alapján tud

érdemi (tartalmi) döntést hozni az indítványban felvetett a természetes személyek
Alaptörvényben foglalt jogait érintó alkotmányossá9i kérdésekról. Az
Alkotmánybíróság a fent kifejtettek alapján tehát megállapította, hogy az
indítványozó szervezet nem tekinthetó az Abtv. 27,§-a és 51. § (1) bekezdése szerint
jogosultnak, az alkotmányjogi panasz eljárás kezdeményezője tekintetében ugyanis

érintettségnem állapítható meg. Az Alkotmánybíróság ezért az
alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján

az egyedi

visszautasította.
Budapest, 2013.jú nius.1_7.

Dr. Poczolay Péter s. k,,
az Al kotm ánybir őság el n öke

Dr. Balogh Elemér s.

k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Bragyova Andrós s.

k.,

Dr. Balsai lstvón s.

k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s.

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Juhósz lmre s. k.,

Dr. Kiss Lószló s. k.,
alkotmánybíró

alkctrnánybír,ó

Dr. Kovócs Péter s. k.,

k.,

Dr. Salamon Lószló s.

k.,

A kiadmány hiteiéql:

i

k.,

Dr. Stumpf lstvón s.

k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s.

Dr. Pokol Béla s.

alkotmánybíró

alkotmánybíró

alkotmánybíró

k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s.

Dr, Lenkovics Barnabás s.

k.,

k.,

Dr. Szívós Mária s.

alkotmánybíró

k.,

Dr. Kiss Lászlő alkotmánybíró különvéleménye
a

IV

/33t1,/20L2. számú ügyben

szemben a határozat rendelkező
volna
részébenírt visszautasítással - be kellett volna fogadnia és érdemben kellett
vizsgálnia az alkotmányjogi panaszt. Ennek megfelelóen meg kellett volna állaPÍtania
nem csak az
azt, hogy az indítvá nyoző Alapítvány, mint társadalmi (civil) szervezet
(a
egyenló bánásmódról és esélyegyenlósé9ról szőló 2003. évi CXXV. törvény
_ közérdekű igény_
továbbiakban: Ebktv.) 20, § (1) bekezdés c) pontja szerint
ezek lezárultát
érvényesitőként -jogosult rendesbírósági eljárásokban eljárni, hanem
(a továbbiakban:
követően - az Alkotmánybíróságról szőlő 2OtI. évi CLI. törvény
jogon is benyújthat
Abtv.) 26-27. §-ai szerinti eljárások indítványozójaként - saját

t. Álláspontom szerint az Alkotm ánybirőságnak

-

alkotmányjogi panaszt.

2.

l

kétségkívü igaz

az, hogy az Alkotm ánybírőság több ügyben utasított vissza
zt azért, mert az adott egyesület (szakszervezet/érdek-kéPviselet)

alkotmányjogi panas
hivatkozással
^3m a sa.]át jogsérelrnére,hanem valamelv ta9ának aIapjo9i sérelmére
nyújtott be indíwányt [lásd például: 3O2L/2OI2. (VI. 21.) AB végzés,309L/20L2, Nn,
26) AB végzés,3O)2/2OI2. (VII. 26.) AB végzés].Ennek ellenére határozott
az
álláspontom áZ, hogy ezekben az alapjogi sérelmet felvetó panaszügyekben
körülményére
Alkotmánybíróságnak mindig esetileg, az adott ügy összes speciális
KÜlÖnÖsen
tekintettel kell lennie akkor, amikor az indítványozó érintettségétvizsgálja.
eljárásban úgynevezett
így van ez akkor, ha azalkotmányjogi panasz alapjául szolgálő
ugyanis
közérdekű igényérvényesítésról(közérdekű keresetról) van sző. Ez esetben
a
nem csupán egyéni jogsérelmet kívánnak orvosolni az indítványozók, hanem
sót,
társadalom egy nagyobb csoportjának (esetünkben a roma tanulóknak),
az integrált
közvetetten az egész társadalomnak az érdekébenléPnek fel, hiszen
A közérdekű
oktatás elónyeit hosszú távon a társadalom minden ta9ja élvezi,
orvosolni kívánt jogsértésitt a személyek pontosan meg nem
igényérvényesítéssel
vélt diszkrimináció e
határozható, nagyobb csoportját érinti, minthogy az állított vagy
az Emberi Jogok
tekintetben rendsze rszerű. Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogY
az L9-70_es
Európai Birősága is _ a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján
állaPÍtott me9 a
évektól alkalmazott _ rendszerszerű, jo9ellenes iskolai elkÜlÖnítést
hozott Horváth és kiss kontra Magyarország Ügyben hozott

közelmúltban

_ az Eurőpai Roma Jogok Központjával együtt
döntésében, amelyben a panaszosokat
a7 indítványozó Alapítvány képviselte. A rendszerszerű, jogellenes elkülönítés

6

megállapítását és orvoslását célző közérdekú kereset benyújtására a leginkább
alkalmas szervezet az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben is eljárt,
állampolgárok által önkéntesen létrehozott jogvédő szervezet lehet, amely
rendelkezik az érintett társadalmi réteget érintő szegregációs problémákra vonatkozó
szakmai ismeretekkel és információkkal. Ezek az ismeretek és információk azok,
amelyek egy bírósági eljárásban a sérelmet szenvedett roma tanulók hatékony
védelmétszolgálhatják. Jelen esetben ez a szervezet az Esélyt a Hátrányos Helyzetű
Gyermekeknek Alapítvány. Ez az Alapítvány kifejezetten azzal a céllaljött létre, hogy a
hátrányos helyzetű, elsósorban roma származású 9yermekek esélyegyenlősé9ét
elómozdítsa. ILásd az Alapítvány honlapját http://www.cfcf.hu/hu/rolunk/celokfeladatok.html] Ezt a szervezetet maguk a bíróságok is az Ebktv. 3. § e) pontja szerinti
olyan társadalmi és érdek-képviseletiszervezetnek ismerik el, amely az Ebktv. 20. § (1)
bekezdés c) pontja alapján jogosult közérdekú kereset benyújtására a roma diákok
iskolai elkülönítését kifogásoló személyisé9ijo9i perekben. A határozat többségi
indokolása alapján az indítványoző Alapítványt az Alaptörvényben foglalt egyenlő
bánásmód alapjogának érvényesítésére
csak a rendesbírósá9ok elótt illeti meg a
joga, az Alkotmánybírőság előtt - ,,a törvényi feltételek
közérdekű igényérvényesítés
hiányában"

-

nem,

3

\ezetem szerint az ügy elbíráiása scrán számoi kel|ett volna vetni az ügyben
felmerült alkotmányossági kérdésalapjául szolgálő társadalmi körülményekkel és
gyakorlatokkal, amelyekre a jognak és a döntéshozóknak is reflektálniuk kell, ha
alkotmányos szerepüket be kívánják tölteni. (Ezt a törvényhozó meg is tette a
közérdekú igényérvényesítés
egyes eseteinek Ebktv.-be foglalásával.) {z_ alepjggg!,
mint általában a jogosultságok érvényesítésének
az e|őfeltéte,le a kelló tájékozg_tts,á9,_=

informáltsá9.

Egy eleve hátrányos

jogérvényesítésével
összefü9gésben

-

helyzetben

- általam

önrendelkezési jogra hivatkozni

levó társadalmi

csoport

is az emberijogok egyik sarokkövének

-

ahogy azt közvetett módon a többségi
indokolás is teszi - önmagában elégtelen, egyes esetekben pusztán illúziő. Számot
kell vetni azzal a ténnyel, hogy az érintett - jövedelmi, vagyoni viszonyaik, iskolai
végzettségükmiatt - halmozottan hátrányos helyzetben élők gyak|an |9J!9!-<_ kívr=rl pl|_ó_
okokból képtelenek élni az őket egyébkéntmegilletó.logókkal, és dermesztő hatással
lehet rájuk az évekig tartó jogérvényesítésieljárás nyilvánoss á1által gyakran .gyyt]
járő, társadalmi megvetettség, stigmatizáció. Ebból a nézőpontból az Abtv.
alkotmányjogi panaszeljárásban alkalmazott érintettségfogalmát a jelen ügyben az
tartott

Alaptörvény XV. cikk

é) bekezdésébe foglalt

esélyegyen]óség! !,ntézkedésklauzula
figyelembe vételévelkellett volna értelmezni, és az Ebktv,-hez hasonlóan - az
esélyegyenlőség elómozdítása érdekében- biztosítani kellett volna az indítványoző

,

Alapítvány számára
i

g

az

alkotmányjogi panasz eljárásban

is a

speciális

ényérvényesítési
szabály érvényesülését,

A

határozat többségi indokolása - mindezekkel szemben - nem ismeri el az
Alapítványt ,,érintettnek", Í9y az e szervezet közreműködésében rejló szakértelmet,
tapasztalatot sem vehette figyelembe az Alkotmánybírósá9. Nyilvánvalóan nincs meg

4.

ez a szakértelem a ,,kárpótlásul" felajánlott természetes személyek által nyújtható

-

a

határozat többségi indokolásának utolsó elótti bekezdésébenmegnyugtatásul
megjelölt - általános képviseleti formában sem. Az éppen leginkább rászorult, saját
jogaikna! hatékony éryényesítésére
is gyakran iépt.l.n személyektől vonta meg
tehát az Alkotmánybírőság e7_zel a Qó,n!é9ével a segítséget.Ezt támasztja alá az az
önmágáért UÓi)árO teny ir, hogy eddig egyetlen, r.it..;"r"tt.n szegregációs ügyben
sem hozott érdemi döntést az Alkotmánybírőság. Mindez pedig az eredményezi,
hogy a közérdekű igényérvényesítés
keretében folyő iskolai szegregációs perekb en az

Alkotmánybíróság eleve kizárja ,,áz alkotmányjogi panasz nyújtotta külön, a
legalapvetóbb jogok védelmére szolgálőjogorvoslati lehetóséget" {42/2012. (XII. 2O.)
AB határozat, Indokolás

5.

[45]}.

A

mostani döntésnek van (lehet) egy távolabbra mutató kihatása is. Az
nevezetesen, hogy a jövóben az Ebktv, 20, § (1) bekezdés c) pontjában
intézményesítettközérdekű igényérvényesítés
teljesen kiüresedik, legalábbis abban
az értelemben, hogy a közérdekű keresetek alapján indult rendesbírósági eljárások
kikerülnek az alkotmányossági felülvizsgálat köréből. Megjegyzem végül, hogy az
Ebktv, szerinti közérdekű igényérvényesítésrelehetőséget adó másik ügycsoportban,
a munkaügyi perekben - a foglalkoztatás és a munkavégzéssorán alkalmazott
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáről szólő 2000/78/EK Irányelv 9.
cikkének (2) bekezdése alapján - a sérelmet szenvedett fél helyetti fellépésreis

lehetósége van az Alapítványnak minden, az egyenló bánásmód érvényesülését
célző
eljárásban , igy az alkotmányjogi panasz eljárásban is.
Budapest, 201,3.június 1_7.
Dr. Kiss László s, k

alkotmánybíró
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A különvéleményhez csatlakozom:
Dr. Lévay Miklós s.

alkotmánybíró
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