ÚTMUTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Mit kell tudni a strasbourgi bíróság előtti eljárásról? Mit érhetek el az eljárással?
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) előtt indított eljárás egy végső
jogorvoslati eszköz, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményében (a továbbiakban:
Egyezmény) biztosított jogok védelmére szolgál. Ez az eljárás mindig kérelemre indul, az
eljárás megindítóját kérelmezőnek nevezzük. Az eljárást a kérelmező a magyar állammal
szemben indítja meg, a magyar államot az eljárásban a kormány képviseli.
Az EJEB eljárása annak megállapítására irányul, hogy a magyar állam megsértette-e az
Egyezményben rögzített emberi jogokat. Ha a bíróság arra jut, hogy e jogok bármelyikét
sérelem érte, igazságos elégtételt ítélhet meg a kérelmezőnek a jogsérelem kompenzálása
végett. Az igazságos elégtétel egy számokban kifejezett pénzösszeg.
Mit tartalmaz a honlapról letölthető indítvány?
A honlapról letölthető kérelem azt kéri az EJEB-től, hogy állapítsa meg az Egyezményben
rögzített tulajdonhoz való jog megsértését, mert a jogviszonyváltást elutasító egészségügyi
dolgozók számára a magyar állam nem biztosította a közalkalmazotti törvény, illetve a
Munka Törvénykönyve szerint őket megillető felmentési időt, illetve teljesen elvonta tőlük a
felmentési (felmondási) időre járó illetményt (munkabért), illetve távolléti díjat. A kérelem azt
is állítja, hogy a kérelmező megfosztása a felmentési időtől, illetve az annak idejére járó
illetménytől és távollét díjtól a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, mivel annak
nincs elfogadható indoka.
Lehetek kérelmező én is? Érdemes kitöltenem a mintát, és eljuttatnom a strasbourgi
bírósághoz?
Ön is lehet kérelmező, ha megfelel az alábbi feltételeknek:
● Ön nem írta alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést, ezért
foglalkoztatási jogviszonya megszűnt a munkahelyeként szolgáló egészségügyi
intézményben,
● a megszűnt munkahelyén Önt közalkalmazottként vagy munkavállalóként
foglalkoztatták (FIGYELEM: a közalkalmazottaknak és a munkavállalóknak más-más
mintát kell kitölteniük.)
Lehetek kérelmező akkor is, ha nem fordultam az Alkotmánybírósághoz a
végkielégítés szabályozása kapcsán?
Igen, a két eljárás semmilyen kapcsolatban nem áll egymással. Ön akkor is benyújthatja a
kérelmet a strasbourgi bíróságnak, ha korábban nem fordult az Alkotmánybírósághoz a
végkielégítés kapcsán.
Hogyan kell kitöltenem a kérelemmintát?
Töltse le a megfelelő mintát a honlapról a számítógépére, majd kövesse az alábbi
utasításokat. Ha Ön korábban munkaviszony keretében végzett egészségügyi

tevékenységet, Önnek a „munkavállaló” jelölésű dokumentumot kell letöltenie. Ha Önt
közalkalmazottként foglalkoztatták, akkor Önnek a „közalkalmazott” jelölésű kérelemmintát
kell letöltenie.
Nyissa meg a letöltött fájlt Adobe Reader programban. (Más pdf olvasó szoftverrel a
kérelem nem szerkeszthető.) Ha nem rendelkezik ilyen programmal, vagy Adobe Reader 9.
verziónál régebbi Adobe Reader programja van, ITT tudja ingyenesen letölteni a programot.
Ha sikerrel járt, egy 13 oldalas kérelem nyílik meg Ön előtt. Alább részletesen leírjuk, hogy
az egyes oldalakon mit kell tennie.
1. oldal:
- Töltse ki a kérelem A/1. pontjában szereplő, hiányzó személyi adatokat: vezetéknév,
utónév, születési dátum, születési hely, állampolgárság, nem.
2-4. oldal:
- Nincs teendője.
5. oldal:
- A tények leírásának első bekezdésében a nyomtatott nagybetűvel írt szöveg helyére
be kell írnia:
- munkába állásának (közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya kezdő
napját);
- a munkáltató egészségügyi szolgáltató nevét
- az Ön beosztását (rezidens orvos, szakorvos, ápoló).
6-11. oldal:
- Nincs teendője
12. oldal:
- Kérelméhez csatolnia kell a foglalkoztatási jogviszony keletkezését és megszűnését
igazoló dokumentumokat. Ezen az oldalon tünteti fel a kérelem ezeket a
dokumentumokat. Önnek itt már csak annyi a dolga, hogy megadja, hogy a csatolt
dokumentum hány oldalból áll.
13. oldal:
- Itt meg kell adnia a kérelem kitöltésének dátumát (nap, hónap, év).
Mit kell tennie az elektronikusan kitöltött kérelemmintával?
1. Ha végzett az adatok fentiek szerinti kitöltésével, ki kell nyomtatnia a kérelmet és
azt alá kell írnia a kérelem 13. oldalán található rublikában.
2. Az indítványhoz hozzá kell fűznie a 12. oldalon felsorolt mellékleteket.
3. Postáznia kell a kérelmet az EJEB számára a következő címre:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

Meddig kell postára adni a kérelmet?
A postára adás határnapja

2021. szeptember 1.
Ez azt jelenti, hogy a kérelmet legkésőbb ezen a napon éjfélig el kell postázni. A határidő
jogvesztő, ami azt jelenti, hogy annak elteltét követően az EJEB előtt már nem tud
jogorvoslattal élni a felmentési idő kapcsán az, aki határidőben nem nyújtott be indítványt.

