
Tisztelt Látogatóink! 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda, 2020. október 15-től annak utódjaként a 

Nemzetközi, Tudományos és Dokumentációs Főosztály – a Kúria európai jogi 

szaktanácsadóival együttműködve – havi rendszerességgel hírlevelet készít, amelyet a Kúria 

honlapján az érdeklődők számára közzétesz, az alábbi tartalommal: 

a. Uniós jogi közlemények: 

- az előző hónapban közzétett előzetes döntéshozatali kérelmek (a Hivatalos Lap 

alapján, szakági csoportosításban, a kezdeményező, az ügyszám, az eljárás nyelve és a 

feltett kérdés feltüntetésével); 

- az előző hónapban közzétett, előzetes döntéshozatali kérelmek tárgyában hozott 

határozatok (a Hivatalos Lap alapján, szakági csoportosításban, a kezdeményező, az 

ügyszám, a rendelkező rész feltüntetésével); 

- az előző hónapban közzétett fontosabb, magyar vonatkozású európai bírósági ügyek 

(a Hivatalos Lap alapján, a felek, az ügyszám feltüntetésével, rövid összefoglalóval); 

- a Kúria előző hónapban meghozott, közösségi jogi tárgyú határozatai (a Kúria 

Határozatainak Adatbázisa alapján, ügyszám megjelölésével, a döntés közösségi jogi 

vonatkozású rövid kivonata); 

b. Emberi jogi közlemények: 

- az előző hónapban meghozott magyar vonatkozású európai emberi jogi  bírósági 

ítéletek (az Emberi Jogok Európai Bíróságának honlapján közzétett sajtóközlemény 

alapján, a felek nevének és az ügy számának feltüntetésével); 

- az előző hónapban véglegessé vált kiemelten fontos európai emberi  jogi  bírósági 

ítéletek (az Emberi Jogok Európai Bíróságának honlapján közzétett sajtóközlemény 

alapján, a felek nevének és az ügy számának feltüntetésével); 

- a Kúria előző hónapban elfogadott emberi  jogi tárgyú iránymutatásai (szakági 

bontásban olyan anyagok, amelyben a Kúria a magyar ügyek tapasztalatait összegzi, vagy 

amelyekben az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára hivatkozik); 

- a Kúria előző hónapban meghozott emberi jogi tárgyú ítéletei (szakáig bontásban, az 

ügyszám megjelölésével olyan ítéletek rövid kivonata, amelyekben a Kúria az emberi jogi 

egyezményre vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára hivatkozik, vagy 

az Egyezmény tárgykörében elvi tételt mond ki). 

Figyelem! A hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos 

állásfoglalásának, hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a 

tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, ezért azokra hivatkozni vagy jogokat 

alapítani nem lehet. 


