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Dr. Völgyesi Miklós

Igazságszolgáltatás és jogértelmezés

A népfelség elvének kollíziója az Európai Unió hatalmi intézményeivel 

Bevezetés

Az Európai Unió nemzetállamainak polgárai 2019. május hónapjában párt-
politikai jelöltek közül választási voksokkal fognak dönteni az Európai Par-
lamentbe delegálandó nemzeti képviselők személyéről. A képviselőjelölteket 
a választási versengésbe az államok politikai pártjai nevezik be, és ennek a 
sajátos rendszernek betudhatóan politikailag elkötelezett személyek fogják 
elnyerni az EP-képviselői mandátumokat.

Az Európai Unió demokratikus jogállamaiban a népfelség egységesen val-
lott elve hatályosul az államhatalmak működésében, mert a versengő pártok 
programjáról a választásra jogosultak ekkor közvetlenül, szabad és titkos eljá-
rásban adják le többségi döntést eredményező voksaikat.

Fősodratú politikai pártok korábbi választási nyerései-vereségei jól példáz-
zák, hogy a legfőbb hatalmat közvetlenül gyakorló „nép” pártpreferenciák, már 
rendíthetetlen politikai elkötelezettségeitől indíttatva, a sokszor gátlástalan 
ígéreteket tartalmazó választási programoktól vezérelve, de alapvetően érzel-
mileg motiváltan választanak. Ezek a tényezők külön-külön, vagy együttesen 
adnak választ a választási győzelmet befolyásoló legmeghatározóbb okokra.

A választási ígéretek sorsából teljesülő vagy elmaradó eredményekből kö-
vetkeztethető, hogy a voksolások legkevésbé alapulnak a választó tudatos poli-
tikai döntésén. A választó kiszolgáltatottságát jellemzi, hogy a beígért anyagi 
jólét, a politikai és kulturális stb. célok nem teljesülésének sincs de facto man-
dátumvesztő következménye az adott választási cikluson belül.

A gátlástalan politikai-hatalmi hazárdjáték gyengítésére a választó civil tö-
meg gondolkodásának a választási döntésre tudatos módon történő ösztöké-
lése a megoldás.

Az intellektuális alapú képviselő-választás motivációja kell legyen, hogy a 
jelölteket állító pártok össztörténeti, de különösen közelmúltbeli tevékenysé-
gét, szavahihetőségének hitelességét, felvázolt jövőképét a valóságos társadal-
mi-gazdasági környezetbe illesztve és nem utolsó sorban a delegáló párt politi-
kai súlyának, befolyásának mérlegelésével szülessen meg a voksolás a személyi 
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döntésre. Mivel a választási állásfoglalással érintettek zöme a napi politikával 
szemben intakt civil személy, ezért az egymással versengő jelöltek közül a hi-
teles, minden szempontból alkalmas parlamenti képviselő megválasztásához 
már jelen időben is szükségszerűen fontos feladat a szavazópolgárok alapvető-
en fontos a fent részletesen felsorolt ismeretekkel történő tájékoztatása.

A hatalomért versengő pártok ígéretei realitásának, a tudatos személyes 
értékeléshez szükségesen elengedhetetlen a pártok ideológiai tevékenységé-
től elkülönülő, de azok közül a választáshoz tudományos megalapozottsággal 
történő gondolkodási-mérlegelési felkészítés lehetőségének nyújtása.

Az állampolgári döntési felelősség tudatos formálása azt az intellektuális 
törekvést szolgálja, hogy hangsúlyosan érvényesüljön a civilitika tudományos 
alapokon álló gyakorlata.

A „civilekkel” kapcsolatos ezek a konstruktív gondolatok indokolják, hogy 
a gazdasági fejlettség különbözősége okán egymástól eltérő tudati szinten álló 
nemzetállamokban az érzelmileg, a pillanatnyi helyzettől motivált döntések 
helyett az Európai Unió intézményeibe választandó képviselők megválasztása 
tudatos, kellően megfontolt legyen, ezáltal pedig alaposan felkészített valóban 
a nemzet érdekét szolgáló parlamenti képviselet megválasztására kerüljön sor.

Ezek a motivációk és gondolatok késztették a magyar Civil Összefogás Fó-
rum (CÖF) szellemi vezetőit arra, hogy kezdeményezzék az Európai Civil 
Együttműködési Tanács (EUCET) életre hívását. Ez a stratégiai cél hatékony 
védekezési módot nyújtana az Európai Unióban uralkodói pozícióba jutott 
olyan törekvések ellen, amelyek az Európai Unióba tömörült nemzetállamok 
rendszerét fokozatosan felpuhítva, majd feloldva egyfajta Európai Egyesült 
Államokat hozzon létre, amelyek a nemzetek szuverenitásának, önazonossá-
gának lényegében jelentéktelen szintre csökkenésével járna.

Ezt a törekvést láthatjuk realizálódni napjainkban, amikor az Európai 
Unió liberális vezérelvű intézményei Magyarország és Lengyelország – ide so-
rolható most már Románia is – jogállami működését kétségbe vonva nem is 
leplezetten inkvizitórius eljárást folytatnak.

E cél megvalósításának szándékával íródott Judith Sargentininek Magyar-
ország jogállamiságáról szóló, és alibiként fő kérdésként a jogállamiság sérel-
meit súlyosan elmarasztaló jelentése.

Ennek a vizsgálati jelentésnek ugyanis hátsó szándékot célzó, de nagyon 
súlyos eredménnyel fenyegető célkitűzése Magyarországnak az ellenőrizetlen 
migrációval szembeni ellenállása megtörése; a magyar lakosságnak beazono-
síthatatlan személyazonosságú, kideríthetetlen célokkal az országba illegáli-
san érkező személyekkel felhígítása, akiknek - az eddigi tapasztalatok szerint 
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- többek között az eltérő kulturális hagyományaik okán is, európai társadal-
makba integrálása óriási nehézségekbe ütközik, esetenként szinte lehetetlen 
feladat.

A magyar kormány miniszterelnökségét vezető Dr. Gulyás Gergely mi-
niszter úr sajtónyilatkozatban jelezte, hogy a magyar állam Sargentini-jelen-
tés dokumentuma elfogadásáról született eljárási határozat megsemmisítését 
indítványozva keresetet terjeszt be a luxembourgi Európai Bírósághoz (EUB). 
Abban a jogi érvelés legfontosabb eleme a jelentés 2/3-os többséggel elfogadá-
sának eljárási jogot sértő állásfoglalása. 

A politikai-jogi kifogásokat felvető Európai Parlament-i dokumentummal 
szemben a bírósági felülbírálat a törvényes jogorvoslat igénybe vételének lehe-
tősége. 

Azonban a per eredménye nagy kockázatával jár, ha a jogi érvelés súly-
pontjaként a jelentésről leadott képviselői szavazatok értékelésének jogsértő 
voltára szorítkozunk.

Kétségtelen, hogy a képviselői szavazatok eredményének megsemmisítése 
petituma, annak érdemi elfogadása esetén az lehetne a legcélszerűbb módja a 
jelentés teljessége elvetésének, és ezzel elkerülhető lenne valamennyi sérelmek-
nek teljes körű megvitatása.

Ezt a meditálást indokolja, hogy az Európai Bíróság alapvetően az Euró-
pai Unió legfelsőbb igazságszolgáltatási szerve, amely az európai jog értelme-
zésének ügyeiben ítélkezik. Találó megnevezés szerint az EUB a „szerződések 
bírósága”.

Az elmúlt négyéves ciklusban azonban tapasztalható volt, hogy a Bíró-
ság a felhatalmazását, jogköreit túllépve számos döntésében liberális politikai 
megfontolásokat is érvényesített, jogértelmezésében felülbírált jogok lényegét 
módosította.

Figyelmeztető természetű az Európai Unió bíróságának Magyarország és 
Szlovákia által közösen előterjesztett „kvótaper” elvesztésének jogi indokolása. 
Keresetében a magyar kormány tíz ténybeli(!), és eljárásjogi érveléssel alapoz-
va kérte a megtámadott jogi dokumentum megsemmisítését. Az EUB azon-
ban „főtanácsnoka” előterjesztésével egyetértve a kereseteket azzal utasította 
el, hogy az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács nem uniós döntésho-
zó intézmény, csak „végkövetkeztetéseket” hoz, és ezért a döntést eljárásjogilag 
kifogásolható rendelkezése nincs.

Mivel a Sargentini-jelentés olyan dokumentum, amely közvetlenül végre-
hajtandó eljárásnak nem alapdokumentuma, hanem csak kezdeményezi Ma-
gyarországgal szemben az ún. 7. cikk szerinti eljárás megindítását. Ezért alap-
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pal veendő figyelembe, hogy az EUB, mint a „szerződés őre” az Európai Par-
lament képviselői által leadott szavazatok értékelésének jogi bírálatába nem 
bocsátkozik. Ez azt is jelenti, hogy a jelentés a maga egészében nem fogja a 
bírálat tárgyát képezni.

Az Európai Parlament érdemi vitájában több képviselői felszólalásban is-
métlődően hangzott el az a politikai érvelés, hogy annak elkészítését a magyar 
kormánnyal szemben a magyar nép „megvédése” indokolja.  

Ez az érvelés azonban alapvetően vonja kétségbe Magyarország népének a 
demokratikus államban a népfelség gyakorlásához szükséges értelmi színvona-
lát, valamint megkérdőjelezi az államforma, az állami berendezkedésre vonat-
kozó elidegeníthetetlen rendelkezési jog gyakorlására alkalmasságát, és egy-
ben különösen sérti az országgyűlési választásokon szavazatukat felelősségtel-
jesen leadók emberi méltóságát, becsületét, és emberi szabadságjogát.

Ezek a mögöttes szándékú, lealacsonyító értékítéletet magukba foglaló 
sértések álláspontom szerint azt indokolná, hogy a magyar kormány a jelen-
téstevő személyének kiválasztása, tájékozódásának egyoldalú módja, a tény-
megállapításainak súlyosan kifogásolható tartalma, valamint az azokból le-
vont értékítéletek elfogadhatatlansága okán, egységesen, az egész jelentés 
elleni bírósági jogorvoslatot érvényesítsen. Erre azonban nincs megfelelő ha-
táskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, mert a luxembourgi székhe-
lyű Európai Bíróság (EUB) a szerződések bírósága – jogkérdésekben döntést 
hozó szerv –, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósághoz (EJEB) fordulás 
lehetőségét pedig az zárja ki, hogy az Európai Uniónak ehhez a bírósági szer-
vezethez kapcsolódó alávetettséget elfogadó nyilatkozata nincs.

A jogorvoslat igénybevételének jogi buktatói miatt fontos a magyarorszá-
gi, valamint az európai nemzetállamok választóinak a figyelmét felhívni az Eu-
rópai Unió intézményeiben a már kialakult, de egyre inkább a népfelség elvének 
gyakorlását veszélyes módon átalakítani szándékolt irányítási tendenciákra. 
Mivel az Európai Unió és különösen Magyarország eljövendő sorsát a nép-
felséget közvetlenül gyakorló választók megfontolt, tudatos szavazása fogja el-
dönteni, ezért okulásként indokolt a Sargentini-jelentés teljes történetének elem-
zését nagy nyomatékkal hangsúlyozottan a széles nyilvánosság elé tárni. 

Ennek a törekvésnek a realizálását segíti a civilitika tudománya, amely 
nem csak a hazai közéletben való civil összefogást preferálja, hanem az arra 
fogékony más nemzetállami választói közösségekkel is törekszik a szorosabb 
együttműködési kapcsolatra. Ezt szolgálja az Európai Civil Együttműködési 
Tanács (EUCET) életre hívása.



45

D r .  Vö l g y e s i  M i k l ó s

A Magyarország jogállamiságát megkérdőjelező Sargentini-
jelentés kritikai bírálata

I.
Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága 

(a 120 képviselőből álló LIBE-bizottság) megbízása alapján Judith Sargentini 
holland zöldpárti EP-képviselőt bízta meg az ún. „Magyarország elleni jogál-
lamisági eljárás” lefolytatásával. 36

A jelentés teljes tervezetét Judith Sargentini 2018. április 25-én mutatta 
be a Bizottságnak, amely szervezet 2018. június 25-én 37:19 szavazati arány-
ban azt elfogadva továbbította az Európai Parlamentnek.

Az Európai Parlament 2018. szeptember 12. napján a megjelent, az ülésen 
szavazási jogukkal élő képviselők szavazatainak 2/3-os eredménnyé manipu-
lált értékelésével fogadta el Judith Sargentini Magyarországról szóló jelenté-
sét. A jelentéstevő a témakörök fejezeteiben pontokba sorolva rögzítette kifo-
gásait, amelyekre alapozva véleményként fogalmazta meg: egyértelmű veszélye 
van annak, hogy Magyarország súlyosan sérti meg EUSZ 2. cikkében felhí-
vott értékeket. Ezért a szerződés 7. cikk szerinti eljárás elindítását kezdemé-
nyezte annak érdekében, hogy „helyreállítsa a befogadó demokráciát, a jogálla-
miságot, és az alapvető jogok tiszteletben tartását Magyarországon.”

Sargentini képviselő asszony a jelentésében szereplő kifogások között a 
legnagyobb súlyosságúnak a magyar államhatalomban érvényesülő diktatóri-
kus kormányzati hatalom gyakorlatát és azzal szoros oksági összefüggésben 
az önálló független hatalmi ágat képező bírósági szervezet, de különösen a 
magyar Alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozását, akárcsak a független 
önálló hatalmi ágat képviselő bírósági szervezet működtetésének valamint a 
magyar bíróságok ítélkezésében a bírói függetlenséget sértően befolyásolni tö-
rekvő kormányzati igazgatási nyomásgyakorlás témáit nevezte meg. 

A ténybeli vádak sorában a Magyarországon súlyosbodó antiszemitizmus-
ra vonatkozó állítások mellett a magyar jogállamnak az Európai Unióval nem-
zetközi bírósági ítéletekkel vagy közös megegyezéssel már lezárt jogvitás esetei 
is megtalálhatók. Ezekben az esetekben a már lezárult jogviták újra napirendre 
tűzésének szándéka húzódik meg. Magyarország miniszterelnöke súlyos jog-

36 Sajtóinformáció: A képviselőnőt delegáló „zöldpárt”-ot a Holland Kommunista Párt 
Központi Bizottsága hozta létre. A Holland Kommunista Párt az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc idején a szovjet katonai beavatkozást támogató álláspontot fog-
lalta el. Az ellene irányuló, fizikai erőszakkal is párosuló tömegharag indokolta a „zöldpár-
tivá” átalakulást.
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dogmatikai sértés szándékára utalt, amikor a de jure jogerősen lezárt ügyek új-
bóli megvitatásának megengedhetetlenségére, az ítélt dolog jogbiztonsága meg-
rendülésére utalt. Ez a törekvés szemben áll a római jogban megfogalmazott és 
a civilizált államok jogszolgáltatásában mindezideig érvényesülő „pacta sunt ser-
vanda” tehát „a szerződéseket be kell tartani” alapvető jogi normával.

E tanulmány szerkesztésének időpontjában ismert tények és események 
tükrében rögzítem: Magyarország és annak kormányáról szóló jelentés Eu-
rópai parlamenti elfogadásáról született 2/3-os „többségi” határozat jogsze-
rűsége a saját eljárási rendjének súlyos megsértése miatt elfogadhatatlan. A 
Lisszaboni-szerződés által kijelölt eljárási rend szerint a javaslat elfogadásá-
hoz az Európai Parlamentben a szavazáson megjelent 693 képviselő 2/3-os 
többsége, tehát 462 képviselő igen szavazatára lett volna szükség a jelentés el-
fogadásához.

Az ülésen megjelent EP-képviselők közül azonban csak 448-an szavaztak 
a jelentés elfogadását jelentő igennel, 197-en azt elutasító nemmel, míg további 
48 képviselő tartózkodott a véleménynyilvánítástól. 

Az Európai Parlament azonban 2 nappal a határozathozatalt megelőző-
en ügyrendi kérdésben akként döntött, hogy az érdemi véleménynyilvánítás-
tól tartózkodó leadott képviselői szavazatok nem értékelhetők és ezért, azokat 
a 2/3-os többség számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Az EP 
jogi szolgálatának erről szóló határozata indokolása, az egyidejű titkosítás mi-
att nem ismerhető meg. Ezt az ügyrendi nem tisztességes jogtechnikai lépést 
félreérthetetlenül az a felismerés motiválta, hogy a létező erőviszonyokat fel-
mérve a tartózkodó szavazatok számításba vétele esetén a 2/3-os többség nem 
jöhetett volna létre.

A szavazatok értékeléséről ez az elhatározás azonban teljes ellentétben áll 
az Európai Parlament saját eljárási szabályzatának 178. cikke 3. pontjával, de 
különösen az Európai Unió alapszerződései által előírt kettős minősített érvé-
nyességet elérő követelménnyel. 

Ezt a kettős feltételt az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 354. cikk (4) bekezdésében megköveteltek szerint „Az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének alkalmazásakor az Európai Parlament a le-
adott szavazatoknak az egyben a tagjai többségét is kitevő többségével dönt.”

Az Európai Parlament Jogi bizottságának titkosított dokumentuma miatt 
nem tudható, hogy a kettős minősített többség kérdésében milyen álláspontot 
foglaltak el. Ennek okán nem tudható az sem, hogy ez a testület csupán véle-
ményt formált, vagy felhatalmazással is rendelkezett az ügydöntő eljárási jogi 
rend másként értelmezésére.
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Az EUMSZ ekként a 7. cikk szerinti eljárás megindításához két speciális 
érvényességi küszöböt elérő minősített többség elérését követeli meg. 

A minősített kettős érvényességi feltétel szerint elsősorban az Európai Par-
lament tagjainak többségét kell elérje az igen szavazatok száma. Az EP-képvi-
selők száma 751 fő.  Mivel a leadott 448 igen szavazat meghaladta a teljes lét-
szám felét kitevő 376 főt -, ennyiben ez az érvényességi feltétel még teljesült. 

Az EUSZ 2. cikke alá tartozó, a csatlakozott tagállam jogait korlátozó, 
már büntető következményekkel is fenyegető ügyben a különleges többséget 
eredményező szavazatok követelménye nem vitatható. Ezért a jogi bizonyos-
ság szintjén állapítható meg, hogy az Európai Parlament ülésén jelen volt kép-
viselők de facto nem fogadták el 2/3-os többséggel a Sargentini-jelentést. 

Az elfogadásról szóló értelmezés és döntés a fentiek alapján jogsértő. Az 
EP-képviselők szavazatainak sajátosan értékelt eredménye abban is súlyos 
jogsértést valósít meg, hogy miközben a szavazati jogukkal élő képviselők tar-
tózkodással jogi értékítéletüket kifejezően voksoltak, mégis azonos értékelésre ke-
rültek az ülésén meg sem jelent képviselők le nem adott szavazataival. 

A magyar kormány az országgyűlési képviselők 2/3-os többségének kez-
deményezésére jogorvoslati eljárás megindításáról döntött az Európai Parla-
ment határozatairól szóló szavazási rendnek minden eddigiektől eltérő pél-
dátlan értékelése és titkosítása okán.

Magyarország kormánya a jelentéskészítő ügyfelderítő tevékenységét is 
súlyos érvekkel kifogásolja. A felrótt jogsértésekre vont következtetések tény-
beli hivatkozásai az objektív valóság minden alapját nélkülözik. A magyar kor-
mány a jelentés ténymegállapításait hazugsággyűjteménynek minősíti. A tény-
beli valóságot torzító megállapítások a civilizált jogállamokban kötelezően 
irányadó tisztességes tényfeltáró eljárás elve megsértésének a következményei.

A jelentéstevő – maga is elismerte –, hogy a felsőbbsége, a LIBE egyetér-
tése hiányával nem hivatalos felhatalmazással, hanem csupán egyetlen nap-
ra magánemberként utazott Magyarországra, és ugyancsak magánemberként 
mindössze egy óra időtartamban találkozott magyar kormányzati tisztségvi-
selőkkel. A jelentéstevő ezzel a egyszemélyes magánakcióval közrehatott ab-
ban, hogy ne érkezhessen hivatalos EP-képviselőkből álló tényfeltáró delegá-
ció Magyarországra.37 

Sargentini képviselő asszony a civilizált európai államok jogrendszerében 
már a 2000 éves római jogrend téziseit követő elvi dogma szerinti „audiatur et 
altera parts” (hallgattassék meg a másik fél is) alapvető erkölcsi-közjogi tézisét 

37 Lásd a Sargentini-jelentés 32/68 oldalán található indokolást, melyben párbeszédeket (?) 



48

P o l g á r ( m ) é rt é k

sértve járt el, amikor nem vett fel kapcsolatot más Magyarországon működő 
civilszervezetekkel. Így figyelmen kívül hagyta a rendkívüli tömegbefolyással 
bíró honi civilszervezet a Civil Összefogás Fórum véleményét is-, ezzel pedig 
a kormány és politikájának támogatását kifejező békemenetek szervezőjének 
és a többszázezres résztvevő képviselőinek nem volt kíváncsi az álláspontjára, 
azt megismerni nem is akarta.

Politikailag szelektált kapcsolatfelvételei alkalmával Judith Sargentini kizá-
rólag a „nyílt társadalom” politikai eszmeiségét valló liberális szervezetek állítása-
it ismerte meg, ezért csak és kizárólag azokra alapozva fogalmazta meg a „törté-
neti tényállást”. Jelentésének „hitelességét” most utólag azzal az érveléssel igyek-
szik erősíteni, hogy ő csak a számára hitelesnek tűnő források adatait használta 
fel. Azoknak a társadalomba beágyazottsága tömegsúlyát nem érinti.

Azonban az európai nemzetállamok által követett nemzetközi jogi nor-
mák sarkalatos tézise a történeti tények ügyfelderítésében a minden érintettre 
kihatóan alkalmazandó „fegyverek egyenlősége” elve. A nemzetközi és nemzeti 
jogalkalmazás gyakorlatában megkövetelt ez az eljárási módszer teszi lehető-
vé azoknak a garanciális elveknek az érvényesülését, hogy pártatlan, tisztességes 
(fair) eljárásban, és az így nyert adatok ésszerű értékelésével, az objektív valóságot 
leíró történeti ténymegállapítás születhessen.

Judith Sargentini sajátos egynapos magyarországi „tényfeltáró tanulmány-
útja” eredményeként tehát megállapítható, hogy Magyarország kormányának 
illetve arra felhatalmazott képviselőinek hivatalos meghallgatására nem került 
sor. Történt ez annak ellenére, hogy az egymást követő három országgyűlési 
választáson, - és mindhárom esetben - 2/3-os többséggel kormányzati hata-
lomba került felelős államférfiak nem ismertethették saját álláspontjukat, és 
nem reagálhattak a választásokon sorozatban súlyos vereséget elszenvedő el-
lenzék politikáját támogató „civil szervezetek” minden valóságalapot nélkülö-
ző állításaira sem.

Kétséget kizáróan állapítható meg, hogy a jelentéstevőnek az ügyfelderí-
tési tevékenységére semmiféle eljárásjogi szabályzata nem volt. Ennek hiánya 
önmagában azt érzékelteti, hogy tájékozódása során az igazság objektív feltá-
rását biztosító garanciális eljárási jogok nem érvényesültek.

Judith Sargentini képviselőnő jelentése a magyar kormány által kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárásban okszerűen az Európai Unió bírósága előtt megmérette-
tésre kell kerüljön. 

említ, melyeket nem kormányzati szervezetekkel folytatott. Közöttük a Civil Összefogás 
Fórum nem került felsorolásra.
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Álláspontom szerint a jelentés hitelessége megítélését nem lehet figyelmen 
kívül hagyni hogy az elkészítése alapját képező ügyfelderítés során az érintett 
felek mindegyike a bizonyítási érdekkörébe tartozó tényvizsgálatra a „fegyve-
rek egyelőségének elve”, a pártatlan, tisztességes (fair) eljárás szabályainak a 
megtartása mellett került-e sor, és ehhez képest a jelentés történeti tényállását 
korrekt adatfelderítés alapozta-e meg. 

A nemzetállamokban az alávetettség elfogadottságán alapuló, és a nem-
zetközi jogból átvett, egységesen követett garanciális elvek téziseinek eljárásjo-
gi gyakorlatát ismertetve emelem ki: 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásjogának rendező elve szerinti fő 
szabály, hogy a bíróság a döntését a nemzeti bíróságok határozatában megál-
lapított tényállásra alapozza.

Azt csak abban az esetben kifogásolhatja, ha az ügyben aktuálisan alkal-
mazandó jogi normával összevetés, az irányadó történeti tényállási hiányossága 
miatt nem lehetséges.

Ilyen esetben nyílik lehetőség arra, hogy az üggyel érintett nemzetállam 
igazságügyi szervéhez fordulva az ügyfelderítés érdekében, a hiányzó történe-
ti tényállási elem megállapíthatóságához, a garanciális eljárási elvek megtartá-
sa mellett kiegészítő bizonyítást vegyen fel. A hiányos tényállás pótlását célzó 
ügyfelderítésnek eljárási szabályzata van. Az ügyben eljáró bírósági tanács ilyen 
esetben hivatalos felhatalmazással bíró delegációt vagy delegátust küld az érin-
tett nemzetállamhoz, amely a szükséges ügyfeltáró tevékenységét az illetékes 
nemzeti hatóságokkal együttműködve tesz eleget feladatának. 

Ennek az eljárásjogi megoldásnak a nemzetközi jogalkalmazásban általá-
nos elfogadottságra utal, hogy Judith Sargentini a Magyarország jogállamisá-
ga helyzetéről készült jelentése indokolásában utal annak kifogásolhatóságára, 
hogy az ügyében hivatalos felhatalmazással rendelkező delegáció hazánkba 
küldésére nem került sor.

Judith Sargentini asszony sajátos egyszemélyes eljárása során nem adott 
lehetőséget a megtámadott magyar kormány ellenérveinek felsorakoztatására 
és kifejtésére, miképpen egyáltalán nem törekedett a jelenleg regnáló kormány 
harmadik parlamenti ciklusban is elsöprő 2/3-os többségét megalapozó, a 
közterületi rendezvényeken többszázezres tömegben megjelenő nemzeti civil-
szervezetek – különösen a Civil Összefogás Fórum – képviselői véleményé-
nek megismerésére sem.

Judith Sargentini egyoldalú politikai motiváltsága egyértelműen tetten ér-
hető abban, hogy a „ténymegállapító” ügyeskedései sorában a legkiemelkedőbb 
hazugság: a kormányzó államhatalom a magyar Alkotmánybíróság döntéseit 
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jogköreinek megkurtításával, az alkotmánybírák hatalmi eszközökkel befolyá-
solásával korlátozza.

A jelentéstevő a rendes bírósági szervezetben ítélkező bírák függetlenségét 
sértő nyomásgyakorlásáról is tesz megállapításokat. 38

Ezek a durva torzítások késztették a magyar Alkotmánybíróság elnökét 
Dr. Sulyok Tamás urat, hogy 2018. szeptember 21-én az Alkotmánybíróság 
székházában a Budapestre akkreditált 50 nagykövetség diplomatája részére 
adott fogadáson áttekintse, és határozottan visszautasítsa a Sargentini-jelen-
tés hazug tényállításait.

Sulyok Tamás elnök úr nyomatékkal utalt arra, hogy Sargentini képvi-
selő asszony nem vett fel kapcsolatot a magyar Alkotmánybírósággal. Tette 
ezt annak ellenére, hogy Európának napjainkban több bonyolult kihívással 
is szembe kell néznie, és ebben az állandóan változó globális politikai, gazda-
sági és társadalmi környezetben az alkotmánybíróságoknak nehéz jogi kér-
déseket kell kezelniük. Tevékenységükben ezért elengedhetetlen a rendszeres 
tapasztalat-, vélemény- és információcsere. Az Alkotmánybíróság célja, hogy 
az intézmény magyarországi demokráciában betöltött szerepéről erős alapjog-
védelmi jogosítványairól a hiteles információk első kézből jussanak el a nemzet-
közi közvéleményhez. Az Elnök úr a nagykövetségek képviselőit tájékoztatta a 
valódi alkotmányjogi panasz bevezetéséről, hogy a jogkeresők alapvető jogaik 
sérelme esetén közvetlen jogorvoslatért az Alkotmánybírósághoz fordulhas-
sanak. Kiemelte a jogértelmezést kérő bírói kezdeményezéseket, melyek a bí-
rósági párbeszéd kiemelten kezelt tevékenységei. Hangsúlyosan beszélt arról, 
hogy az alkotmánybírósági határozatok a sajtószabadság, a közéleti vita sza-
badsága, az egyházak jogállása, és a nemek közötti egyelőség területén nyújta-
nak hatékony alapjogvédelmet. Kiemelte annak fontosságát is, hogy az alkot-
mányjog oktatásánál az olyan absztrakt fogalmak kifejtésénél, mint amilyenek 
az egyelőség, szabadság, jogbiztonság a valós, hétköznapi életben érvényesülé-
sét kiemelt jelentőséggel kezeljék. 

A magyar Alkotmánybíróság elnökének hivatalos nyilatkozatára Sargen-
tini asszony semmimódon nem reagált.

Dr. Sulyok Tamás elnök úr az akkreditált nagykövetek és a nagy nyilvá-
nosság elé tárt észrevételei és megállapításai porig rombolják a Sargentini-je-
lentésben megfogalmazott vádaskodások valóság tartalmát. 

A Jelentés „hitelességét” ugyancsak megrendítő erővel cáfolja az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem intézmény-

38 Lásd a jelentés indokolásában a 7/68-10/68 oldalain
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vezetőinek közleményei, hogy Judith Sargentini a megkeresésük nélkül alko-
tott róluk véleményt.

A Jelentésnek a magyarországi antiszemitizmussal kapcsolatos megállapí-
tásaira ugyancsak súlyos ellenérvekkel reagált Köves Slomó az Egységes Ma-
gyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) egyik alapítója, vezetője, az óbudai 
zsinagóga rabbija. Azonos nyilatkozatot tárt a nyilvánosság elé Turai János a 
Váci Zsidó Hitközség elnöke is.

Hiteles közéleti és egyházi személyiségek a Jelentés objektivitását kétség-
be vonó megnyilvánulásai alapjaiban zárják ki Judith Sargentini vizsgálati te-
vékenységének tisztességét, pártatlanságát valamint, hogy azoknak semmi kö-
zük a valóságos tényfeltárásához tartozó feltételek teljesüléséhez.

A jelentéstevőt ebben a tekintetben tett állításai során az sem gondolkoz-
tatta el, hogy 2019 év nyarán Magyarországon, kiemelten Budapesten kerül 
sor a Maccabi Európa Játékokra. Nyilvánvaló, hogy a Jelentésben vázolt állapo-
tok esetén ennek a rendezvénynek helyszíneként Budapestre választása nem 
történhetett volna meg.

Az Európai Parlament korábbi ülésein Dr. Szíjjártó Péter külügyminisz-
ter érdemi felszólalásai a már korábban koncipiált elhatározásra jutott „több-
ség” részéről teljes mértékben figyelmen kívül maradtak. 

A 2018. szeptember 17-i ülésen Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr, 
mint a Jelentés által megtámadott Magyarország képviselője mindössze 7 per-
ces felszólalási lehetőséget, majd a „vitában” sokszor személyeskedő módon, 
emberi és államférfiúi méltóságát sértegető és gyalázkodó felvetésekre adott 
viszontválaszára is csupán további 2 perces felszólalási lehetőséget kapott. 

A magyar politikai ellenzék által delegált Ujhelyi István (MSZP), aki a 
miniszterelnököt Goebbelshez hasonlította, valamint Szanyi Tibor (MSZP), 
Molnár Csaba (DK), Niedermüller Péter (DK) és Meszerics Tamás (LMP), 
valamint Jávor Benedek (Párbeszéd) EP-képviselők minősíthetetlen módon 
és tartalommal hívták fel magukra a figyelmet a Jelentés elfogadását indokoló 
felszólalásaikban és sajtónyilatkozataikban. Fontos említeni, hogy a tartózko-
dással voksoló Balczó Zoltán ( Jobbik) képviselő úr is a Jelentés csalárd mó-
don elfogadásának tudatosan aktív közreható részesévé vált.

Az Európai Parlament ülésén felszólaló képviselők többségének állásfog-
lalásait szem előtt tartva megállapítható:

Az igennel szavazó „koncipiált többség” egyszerűen nem vett tudomást a 
magyar kormány által minden EP-képviselőnek eljuttatott 102 oldalas do-
kumentumról, amely valamennyi „vádpont” tekintetében jogi érvelésekkel is 
alátámasztott érdemi cáfolatot tartalmazott, és hiteles dokumentumokat so-
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rakoztatott fel. Mindezekre figyelemmel tényként kell megállapítani, hogy 
Sargentini képviselő asszony eljárásának módja nem csupán igazságtalan és 
antidemokratikus volt, de különösen nem felelt meg a nemzetközi jog leg-
szélesebb értelemben kialakult elfogadott és követett eljárásjogi normáinak és 
gyakorlatának sem.

Mindezen tényeket és körülményeket összegezve megállapítható: 
Judith Sargentini EP-képviselőnek ez az inkvizitórius eljárása és annak 

eredményeként koncipiáltan készített, majd csalással többségi véleményként 
értékelt Jelentése erkölcsi, etikai és jogi alapokat nélkülözően alkalmatlan arra, 
hogy Magyarország jogállamisága helyzetéről pártatlan és tárgyilagos véle-
ményt formáljon.

Dr. Szájer József EP-képviselő (Fidesz-KDNP) találó meghatározása sze-
rint a jognak már nincs értéke az Európai Parlamentben!

A politikailag motivált szélsőséges érzelmi megnyilvánulások is súlyos el-
fogultságról árulkodnak. Kirívó esetekben a megcélzott politikai ellenfél be-
csületét, emberi méltóságát durva verbális támadások elfogadhatatlanok. Azok 
egyre súlyosabbá válását Cohn Bendit után Guy Verhofstadt már önuralmát 
veszítő dühkitörései a nyilvánosság előtt is bizonyítottak.

A jelenleg szavazó relatív „többség” politikai állásfoglalásának érzelmi túl-
fűtöttségről, motiváltsága bizonyítékaként hivatkozom a Sargentini-jelentés 
„2/3-os elfogadása” elnöki bejelentését követő már-már sírásig fajuló öröm 
megnyilvánulásokra. Az ekkor látott jelenet okszerűen indokolja annak kér-
désként felvetését, hogy a Magyarország jogállamiságát vizsgáló jelentés egy 
tisztességes, pártatlan emócióktól mentes jogi eljárásban született-e?

Az Európai Uniónak az Európai Egyesült Államok létrehozására való tö-
rekvését, egyben tömeges ellenőrizetlen bevándorlással a nemzetet alkotó né-
pesség felhígításával a nemzetállamok legyengítését célzó törekvéseket a szov-
jet hatalmi uralom alól felszabadult a közép-kelet európai országok felismer-
ték. Okkal következtettek arra, hogy a Lengyelország, Magyarország valamint 
az újabban kiszemelt Románia ellen megindított „jogállamisági eljárások” a 
szolidalítás, az emberi jogoknak idővel politikai szavazati joggá továbbfejlesz-
tése távlatilag már az államhatalom megválasztásához kellő számú tömeges 
szavazati jog megszerzésére irányul. Ennek a célzatos motívuma az európai 
nemzetállamok nemzeti önállóságától megfosztása egyben Európai Egyesült 
Államokká alakítása. 

A még csupán fenyegető veszély felismerésének következménye, hogy 
2018. október 2-án Csehország parlamentjének 153 képviselőjéből 97-en sza-
vazták meg azt a dekrétumot, amely szerint Judith Sargentininek Magyaror-
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szág jogállamiságáról készült jelentése és annak hibás elfogadása „nem szeren-
csés”. Érdemben mélyíti az Európai Uniót létrehozó régi, majd később újként 
befogadott tagállamok közötti árkokat.

A magyar Országgyűlés 2018. október 16-án határozatot hozott Magyar-
ország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak 
visszautasításáról, egyben felszólítja Magyarország kormányát, hogy a Sargen-
tini-jelentésben felsorolt valótlan vádakkal szemben jogi úton is lépjen fel a 
csalással elfogadott, politikai indíttatású dokumentummal szemben.

II.
Az Európai Parlament LIBE Bizottságának Judith Sargentini zöldpárti 

EP-képviselő a „Magyarország elleni jogállamisági eljárás” lefolytatásával meg-
bízása önmagában megdöbbentő fejlemény.

Egy ilyen eljárásra felhatalmazás okszerűen feltételezi, hogy a kiválasztott 
személy a feladat ellátásához szükséges felkészültséggel, ismeretekkel és intel-
lektussal rendelkezzen.

A nyilvánosságra került információk szerint a képviselő asszonynak felső-
fokú végzettsége, diplomája nincsen. Az Európai Unió tagországa, Magyaror-
szág jogállami rendjének, működtetése állapotának ilyen magas szintű vizsgá-
lói felhatalmazása okszerűen a legszélesebb értelemben vett jogi, de azon be-
lül különösen államjogi, miképpen közigazgatási szaktárgyakban is diplomát, 
valamint a szakmai gyakorlatban is megfelelőséget követel meg. 

Az eddig áttekintett tevékenysége önmagában bizonyítja, hogy a minőségi 
felkészültség hiánya milyen nagymértékben hatott közre megbízásának meg-
kérdőjelezhető színvonalú teljesítésében.

A magyar közéletben használt bon mot szerint Judith Sargentini asszony 
az erkölcsről, jogkövető magatartásról, évszázadokon át betartott tisztességes 
emberi magatartások jogtudata ellen igen erős védőoltással rendelkezik.

Az Európai Unió egyik tagállamában érvényesülő jogállamisági eljárás 
vizsgálójának elvárt jogászi felkészültsége kérdését érintően említem:

A civilizált európai nemzetállamok joghallgatói képzésének legelső moz-
zanata, az ősi Római jognak a jogászi műveltség bázistudását megalapozó kép-
zéssel, továbbá a nemzetközi és egyetemes jogtörténeti ismeretek elsajátítá-
sával kezdődik. Közülük kiemelten a Római jogi stúdiumban jártasság az a 
szűrő, melynek sikeres teljesítése előfeltétele a tanulmányok továbbfolytatha-
tóságának.

Mivel a nyilvánosságra került információk szerint a képviselő asszony 
ilyen felsőfokú képzésnek a közelébe sem került, ezért egyértelműen kije-
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lenthető, hogy az EP-képviselő asszonynak fogalma sincs sem Magyarország 
több, mint ezer éves történelmi jogállamiságáról, korszakonként annak intéz-
ményi fejlődéséről, a jelenleg fennálló jogrendjéről, sem pedig a hivatalban lévő 
kormány a hatályos Alaptörvénybe foglalt alapelveket betartó államigazgatási 
gyakorlatáról.

Sargentini képviselő asszony a magyar nyelv ismeretének teljes hiányá-
ban bátorkodott súlyosan elmarasztaló kifogásait megfogalmazni. Tárgyi hiá-
nyosságában az általa megbízhatónak tartott informátorai tájékoztatására tá-
maszkodott. Erre a nyelvi segítő bázisára utalva javasolható, hogy a több, mint 
ezer éves magyar történelmi alkotmányosságról, annak fejlődési szakaszairól, 
a rendkívüli terjedelemben rendelkezésre álló szakirodalomból is szerezzen is-
mereteket. A szakirodalomban kutakodás megkönnyítése érdekében ajánlom 
Dr. Zétényi Zsolt kollégámnak „A történeti Alkotmány Magyarország ősi Al-
kotmánya”címen kiadott jogtörténeti-tudomány értékű kötetét, melyet jelen 
tanulmányomban magam is több esetben forrásként használtam.

Annak fárasztó vizsgálódását segítő szándékkal hívom fel figyelmét arra, 
hogy Kr.u. 896. év körüli időpontra tehetően a Kárpát-medencébe érkező ma-
gyar törzsek 7 fejedelmi vezére (Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhö-
töm) felismerte, hogy a honfoglalással megkezdett útjuknak végére nem járhat-
nak, hacsak vezér és parancsoló nem lesz felettük. Ez a 7 férfiú szabad akarattal 
és egyetértéssel Attila király ivadékából származó Álmost – sőt annak fiait is a 
végső nemzedékig – választotta meg fejedelmi vezérként. Közös döntésük meg-
pecsételéseként – pogány szokás szerint – a vezérek vérüket egy közös edénybe 
csorgatták, esküjüket pedig ezzel szentesítették meg. Ezt a magyar őstörténeti, a 
centralizált vezéri hatalmat létrehozó mozzanatot nevezzük vérszerződésnek. Ez 
magzati csírája volt a jogállammá válás folyamata elindulásának.

A fejedelmek által vezérré választott Álmos későbbi leszármazottja a po-
gányként született Vajk, aki a magyar pogány törzsek keresztény vallásra átté-
rítéséhez és európai keresztény királyi hatalom létrehozásához II. Szilveszter 
pápától és III. Ottó német-római császártól koronát kért és kapott. 

A pogány Vajkot 1000. december 25-én Istvánként királlyá koronázták. 
A később szentté avatott István király megtagadta, hogy III. Ottó német-ró-
mai császár vazallusa legyen. Önálló államhatalom kialakítása során 45 királyi 
vármegyét hozott létre, cselekedetei sorából fontossága és aktualitása okán kell 
kiemelni, hogy szuverén országa határainak védelmére határvárakat, ispánsá-
gokat épített ki. 

A pogány hitvilág erkölcsi és szokásjogi rendje alapján mindennapjait élő 
fejedelmi törzseknek az európai keresztény államok vallási és jogrendbeli kö-
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zösségébe beilleszkedése fontos eseményeként említendő, hogy a már közpon-
tosított ítélkezést megteremtve a István király Székesfehérváron évenként tör-
vénynapokat tartott. Jogtörténelmünk Szent István király 56 törvénycikkelyé-
nek fennmaradásáról rendelkezik kordokumentummal. Európai keresztény 
gondolkodásmódjának mindmáig hiteles és irányadó elvi téziseit Imre fiához 
intézett intelmei tartalmazzák. 

A mai fogalmaink szerinti jogállami működésnek megfelelő dogmatikát a 
Szent Korona Tan testesítette meg, melynek terjedelmi okok miatt ősi európai 
értékeként kifejtését mellőzöm.

A magyar történeti jogtudomány alkotmányosságunk legjelentősebb kor-
dokumentuma, a magyar állam alaptörvényei közé sorolt, 1222. május 29. 
napján II. András király által kibocsátott és aranypecséttel (bulla) ellátott 
Aranybulla, mely 31 cikkelyből áll.

Az Aranybulla kibocsátása a korábbi uralkodók hatalom-túllépései, a 
rendszer fenntarthatóságát veszélyeztető tettei miatt vált szükségessé. 

A történeti alkotmánynak ez az alapköve bevezető részében írja: „Mint-
hogy mind országunk nemeseinek mind másoknak is Szent István király által 
elrendelt szabadságából akartak bosszút állni, olykor pedig gonosz emberek ha-
mis tanácsaira hallgattak, vagy olyanként akik saját hasznukat keresték, igen sok 
dologban kisebbedést szenvedett ezek a mi nemeseink felségünket és a mi elődeink-
nek az ő királyaiknak felségét kéréseikkel és sok sürgetéssel zaklatták országunk 
újjáalakítása végett.”

Az Aranybulla a Szent István király által elrendelt szabadságnak megerő-
sítésére ismétli „megengedjük mi nekik, mint országunk más embereinek a Szent 
Király által engedett szabadságot. Fontos kiemelni, hogy az Aranybulla cikkelyei 
elismerik a „ius resistendi” (ellenállás), miképpen az „ius murmurandi” (mor-
golódás) jogát.

Az európai államok jogrendszereinek a szabadságjogok megteremtésében az 
Aranybulla betöltött szerepét az határozza meg, hogy kibocsátását csak a 1215-
ben I. (Földnélküli) János király által kibocsátott Magna Charta előzte meg.

A két kordokumentum összevetésében Aranybullánk alaposan megállja a 
helyét. Az Aranybulla nem csak a nemeseké, hanem a polgári társadalom ter-
mészetének és céljának követelményeként a nemzet minden egyedéé.39

Az Aranybulla által érintett személyi körrel ellentétben a Magna Char-
tával összehasonlításként az emelhető ki, hogy az eltérő társadalmi-politikai 
helyzetben lévő Angliában a nagy föld és egyéb magánvagyonok tulajdonosai 

39 Hajnóczy József az Országgyűlésről szóló alkotmányjogi tanulmányában írja
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és szövetséges vagy függő társadalmi csoportok meglévő hűbéri helyzetüket 
kívánták megvédeni és megerősíteni, mert eddigi hűbéri kiváltságukat látták 
veszélyeztetve. Tehát „a Magna Charta a magyar Aranybullához képest csak 
azok jogairól szól, akik vagyonilag képesek szerződő félként erőt kifejteni”.40

A vérszerződés, a Szent István-i törvények és az Aranybulla tartalmi ele-
mei az Európában élő, formálódó, létező vagy majd később kialakuló államok 
szabadságjogai és tulajdonviszonyai összehasonlításában minden mást meg-
előző pozíciót mutatnak. Ezek az ősi elemek a magyar államiság jogtörténe-
ti fejlődései csúcsán a jelenlegi Alaptörvényünk szellemiségében, miképpen 
egyes tételes előírásaiban is megtalálhatók. (Ide nem értve országunk függet-
lenségét elveszítő korszakaiban született, a történeti alkotmány jogfolytonos-
sága elvével ellentétes jogalkotásokat.)

A megelőző, szovjet-sztálinista alkotmányból átvett, a hatalomváltás után 
számtalan korrekcióval javítgatott, de megnevezésében mindvégig az 1949. évi 
XX. törvénnyel kihirdetett Magyar (Nép)Köztársaság Alkotmányát 2011. áp-
rilis 25. napján hatályba lépett és a 2011. évi CCII. törvénnyel megalkotott Ma-
gyarország Alaptörvénye alapvetésként deklarálja: Magyarország független, de-
mokratikus jogállam, a közhatalom forrásaként népuralom hatályosul, amely ha-
talmat a nép kiválasztott képviselői útján kivételesen közvetlenül gyakorolja.41

Az Alaptörvényben meghatározott joguralom Magyarország jogrendsze-
rének az alapja. Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelező érvé-
nyűek. Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával a benne foglalt Nemzeti 
Hitvallással és a történeti alkotmányunk vívmányaival kell értelmezni.42

Alaptörvényünk külön fejezetben foglalkozik a szabadságjogokról, a gon-
dolat, a lelkiismeret- és a vallásszabadságról, valamint a véleménynyilvánítás, 
és a sajtó szabadságáról.  De a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása 
nem irányulhat mások emberi méltóságának megsértésére.

Mivel Judith Sargentini feladata a Magyarországon élő, létező jogállami-
ság vizsgálata volt, kötelezettsége hiteles elvégzéséhez alapvető ismereti stú-
diumként, tulajdonolnia kellett volna Magyarország ősi alkotmánya kezdeté-
től a történeti alkotmányon át, majd azokra épülve a jelenleg hatályos magyar 
Alaptörvény jogfejlődése hosszmetszeti folyamatát.

Ennek az ismeretnek a teljes hiánya okán a magyar jogállamiság helyzetére 
tett – ráadásul tartalmilag valótlan, eltorzított – megállapításai, mint gyaláza-
tos hazugsággyűjtemények visszautasítandók. 

40 Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya, Budapest, 2007. 73. oldal
41 Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés B)Cikk (1)-(4) bekezdés
42 Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés R)Cikk (1)-(3) bekezdés
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A LIBE Magyarországhoz hasonlóan Lengyelország, valamint a kormány 
távozását követelő tömegtüntetésekkel küzdő Románia jogállamiságáról is 
vizsgálódik. Ezen fejlemények miatt szakmai körökben megoldandó feladat-
ként vetődött fel, hogy mivel az EU minden egyes nemzetállamára egységes 
mértékül szolgáló „jogállami normarendszer” nincs, ezért ezt a hiányosságot 
ideje lenne kiküszöbölni. Miképpen az „európai értékek” önkényes értelmez-
hetőségét felváltó egzaktabb rendszerbe foglalása is az egységes elbírálásnak ez 
elengedhetetlen előfeltétele.

Az Európai Uniónak Magyarország jogállami működéséről aktuális vizs-
gálata a magyar népességben viszolyogtató ambivalens érzéseket keltett. Az 
Európai Unió ugyanis nem nyilvánított semmilyen alkotmányossági érzékeny-
séget, amikor 2006. szeptember-október hónapjaiban Magyarországon, de el-
sősorban Budapest közterületein a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által ve-
zetett, és általa bevallottan hazug kormánya távozását követelő folyamatos, 
de békés tömegtüntetések kezdetétől az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulója ünneplése napjáig tartóan, azokon résztvevőkkel 
szemben véres és brutális rendészeti beavatkozásokra került sor. A szűnni 
nem akaró kinyilvánított civil népharag ugyanis súlyosan veszélyeztette Gyur-
csány Ferenc miniszterelnöki pozícióját. A személyét ért verbális támadások 
egyre fenyegetőbb eszkalációja miatt Gyurcsány Ferenc alkotmányos minisz-
terelnöki felhatalmazásaival (vissza)élve, REBISZ (Rendészeti Biztonsági 
Szolgálat) rendőri csapaterővel véres és brutális tömegoszlatásokat hajtatott 
végre. Rendőr-gyakorlóöltözékbe öltözött, de a sarkalatos törvényben megkö-
vetelt, hivatalos személy minőségét azonosító jelvényeket parancsra nem viselő 
rendőrök emberekre vadászva közterületen, nemzeti zászlókat, jelképeket vi-
selő civileket fogtak el, majd őket (Alkotmánybíróság határozatában említet-
ten legalább 472 személyt) nyomozási bírák elé állították. A nyomozási bírói 
eljárásokban valótlan – többnyire konkrét elkövetett cselekményt nem tartal-
mazó – rendőri jelentésekre alapozottan az érintetteket (kevés kivételétől el-
tekintve) 30 napos letartóztatásba helyezték. Ezekben a döntésekben az eljá-
rási törvényben megkövetelt, az előzetes letartóztatás elrendeléséhez szükséges 
különös okai nem álltak fenn. Másodfokú bírósági felülbírálat során minden 
ilyen esetben ezt a kényszerintézkedést mellőzték, és szabadlábra helyezést 
rendeltek el.

Az általában csapaterőben végrehajtott tömegoszlatásoknak (cinikusan 
tömegkezelésnek is) nevezett rendőri intézkedések során a Rendőrség sarkala-
tos törvényében, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatában, valamint a Csapat-
szolgálati Utasításban megkövetelt arányos és szükséges intézkedési előírások 
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durva megsértésével az eljárás alá vont személyekkel szemben nem csak tiltott 
kényszerítőeszközök alkalmazásával, de már jogsértően robbanófegyverekből 
kilőtt gumilövedékekkel, gázgránátokkal, és kivont karddal tömeg elleni lo-
vasrohammal fellépve súlyos sérüléseket, számos esetben pedig maradandó 
egészségkárosodásokat okoztak.

A tömegoszlatások eltúlzott brutalitását a végrehajtó REBISZ azon je-
lentése érzékelteti, amely szerint a 2006. október 23-án az ünneplés szándé-
kával összejött tömeggel szemben a délutáni órákig ellövöldözték a rendőr-
ség teljes könnyfakasztó gránát és gumilövedék készletét. A hivatalos közle-
mény szerint a robbanófegyverekből 1164 db könnyfakasztó gránátot, 1902 
db 7,62-es indítólőszert, 2-féle gumilövedékből 1195 db-ot, 581 db granulá-
tumos vadásztöltényt lőttek ki, és 10 db kombinált hang- fénygránátot hasz-
náltak fel.

A kormány működésének alkotmányos rendje szerint a miniszterelnök ren-
dőri erőknek közrendvédelemre utasításának végrehajtásához kormányának 
rendvédelmi és igazságügyi minisztere vagy parlamenti államtitkára közremű-
ködésével kellett volna az országos rendőrfőkapitányt cselekvésre utasítani.

A Magyar Televízió Szabadság téri székházát ért támadás elleni rendőrsé-
gi intézkedések kérdésében azonban, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök sem 
Dr. Petrétei József igazságügyi minisztert, sem Dr. Kondorosi Ferenc par-
lamenti államtitkárt az alkotmányosan megkövetelt hivatalos eljárásba nem 
vonta be.

A kormányfő elvárásainak az országos rendőrfőkapitány számára továb-
bításában ők nem vettek részt, ilyen államigazgatási tevékenységet nem végez-
tek. Mellőzésüket törvénysértésként megélve Dr. Petrétei József 2006. október 
19-én miniszteri rangjáról lemondását jelentette be. Azt azonban a miniszter-
elnök nem fogadta el.

Az országos rendőrfőkapitány az MTV-székház ostroma idején Brazíli-
ában Interpol-konferencián tartózkodott. Távollétét kihasználva a miniszter-
elnök közvetlenül Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt utasítgatta a 
közterületre vezényelt rendőri egységek általa elvárt tevékenységéről. Vissza-
érkezését követően az országos rendőrfőkapitány a főparancsnoki jogállását 
sértően tapasztalta, hogy a miniszterelnök az ő megkerülésével közvetlenül 
instruálta a budapesti rendőrfőkapitányt. Parancsnoki jogállásának szolgálati 
jogsértése miatt nyugállományba vonulását ajánlotta fel, melyet a miniszterel-
nök visszautasított.

Mindkét eset egyértelmű bizonyíték a miniszterelnök közvetlen utasítá-
saira, hogy a véres és brutális „rendvédelmi” történések megfeleltek az elvárá-
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sainak. Gyurcsány Ferenc a bevetett állománnyal a Thököly úti bázison közös 
ebéden vett részt, és ez alkalommal köszönte meg parancsainak végrehajtását. 

A miniszterelnök alkotmánysértéssel közvetlenül a budapesti rendőrfőka-
pitányhoz eljuttatott parancsainak kitűzött célja volt, a hetek óta távozásáért 
békésen tüntető, majd később az ünnepelő tömeg rendőri csapaterővel szétve-
rése, hogy ezzel a megfélemlítéssel kényszerítse a szabadságjogukkal élőket fel-
oszlásra és otthonaikba visszatérésre. A cél, az eszköz és az eredmény egymás-
ra épülő teljesülése okán az elkövetéskor hatályos büntető törvényben defini-
ált terror-bűncselekmény egyik elkövetési magatartásának felel meg, melynek 
fenyegető büntetési tétele akár életfogytig tartó fegyházbüntetés. Ilyen anya-
gi-jogi megfontolás alapján azonban felelősségre vonásokra nem került sor.

Európai Unió hivatalos képviselőit Dr. Sólyom László köztársasági elnök 
példátlan nyilatkozatai sem késztették a jogállamiság, mint európai érték védel-
mében megszólalásra. 

Először 2006. november 25-én, a kormányhatalom félhivatalos Népsza-
badság napilapjában megjelent nagy ívű nyilatkozatában állapította meg, majd 
2007. szeptember 11-én az Országgyűlés őszi időszakának nyitónapján tett 
nyilatkozata szerint:

„Az alkotmány nem tűri az erőszakot. Intézményi oldalról ennek fontos kér-
dése, a rendőrség milyen kényszerítőeszközöket alkalmaz. Ezek garanciális szabá-
lyok. Túllépésük a jogállamot érzékenyen sértik.” 

„A jogállam próbája lesz, hogy mit tesz az igazságszolgáltatás a tavaly szep-
temberben, de főleg október 23-i tüntetéseken történteket jogállamban a bűnt … 
meg kell büntetni.”

Tényként állapította meg: „Megrendítően súlyos jogsértéseket követtek el a 
rendőrök.” „De kérdés kik állnak bíró elé?”

Kinyilvánította aggodalmát: „Félő, sok ismert vezető felelőssége a szakmai és 
politikai felelősségek szintjén tisztázatlan marad.”

Ma már tudjuk, hogy „próféciának” bizonyult a köztársasági elnök kinyil-
vánított aggodalma.

Demokratikus jogállamban példátlan történések miatt az Alkotmánybí-
róság nyugalmazott három bírája – Dr. Herczegh Géza (a Hágai Nemzetkö-
zi Büntetőbíróság bírája) Dr. Terstyánszkyné Dr. Vasadi Éva és Dr. Zlinszky 
János – Franco Frattini az Európai Bizottság akkori alelnökéhez intézett sze-
mélyes levélben adott tájékoztatást Gyurcsány Ferenc első alkalommal alkot-
mánysértéssel illegitim módon miniszterelnöki pozícióba kerüléséről; 2006. 
évben választási csalás okán jogilag féllegitimként folytatott regnálásáról, a 
közterületeken békésen gyülekező, a távozását követelő tömeg ellen rendőri 
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tömegoszlatásoknak az elvárására törvénytelen véres brutális végrehajtása mi-
atti személyes felelősségéről.

Frattini úr a közjogi méltóságot megtestesítő három jogtudóst és emerítus 
alkotmánybírót válaszra sem méltatta. Későbbi budapesti látogatása alkalmá-
val Frattini alelnök úr Dr. Gönczöl Katalin kormányzati főtisztviselővel tár-
gyalt, aki a kormány rendelete alapján készített jelentést a 2006. évi őszi ese-
mények során végrehajtott hatósági intézkedések szükségességéről és jogsze-
rűségéről.43 

Franco Frattini biztos úr az áldozatok vallomására alapított jogsértésekről 
a független civil vizsgálati jelentést elsőként elkészítő Civil Jogász Bizottság ké-
résére 1 órányi időre tette lehetővé ténybeli és jogi tájékoztatásuk elmondását. 
Azonban a kiszabott idő elteltével érdemi válasz nélkül távozott. Az Európai 
Parlamentnek sem az alelnöke, sem számos bizottsága nem látott okot a jogsértő 
eseményekre való reagálásra, a regnáló kormány eljárásának jogállami szempont-
ból értékelésére.

A szakmailag felelős EU biztos később levélben hívta fel Gyurcsány Fe-
renc kormánya igazságügyi miniszterét Dr. Petrétei Józsefet hivatalos nyilatko-
zat megtételére, hogy ismertesse a kormány álláspontját az inkriminált ren-
dőri intézkedések szükségességéről, jogszerűségéről és arányos voltáról. A vá-
laszadásra szokatlan módon határidőt nem tűzött.

A megszólított miniszter 3 hónappal később megküldött válaszlevelében a 
rendőrhatósági fellépést törvényesnek és szükségesnek minősítette. Franco Frat-
tini úr hivatalos biztosi eljárása ennek az értékelésnek kézhez vételével lezárult. 

Az Európai Uniónak a 2006-os őszi történeti eseményekkel szembeni tét-
lensége azért is szembetűnően kirívó, mert Magyarország Országgyűlése az 
állami vezetői mulasztások, az állam nevében elkövetett jogsértések áldoza-
tait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI.11.) OGY határozatában 
megállapította:

„Tovább súlyosította a helyzetet, hogy az előzetes letartóztatások indítványo-
zásakor és elrendelésekor első fokon az ügyészi és a bírói szervezet nem volt képes 
alkotmányos rendeltetésének megfelelni, és a személyi szabadságot korlátozó kény-

43 A 1105/2006. (XI.6.) sz. kormányhatározat alapján Dr. Gönczöl Katalin elnökletével 
alakult meg a 2006. szeptember – októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavará-
sokkal és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményeket elemző szakértői mun-
kacsoport. A kormányhatározat jelölte ki a vizsgálati feladatokat. Mivel abban a hatósági 
eljárás alá vont személyek meghallgatása feladatként nem lett kitűzve, így azokra nem ke-
rült sor. A terjengős munkaanyag Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt a mindennemű jogi 
felelősség alól felmentette, és a rendőrhatósági eljárást jogosnak és szükségesnek értékelte.
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szerintézkedésekre az esetek többségében megfelelő szakmai indokok hiányában a 
büntetőeljárás semmibe vételével került sor… A demokratikus jogállam legsúlyo-
sabb sérelme mégis az, hogy a történtekre következmények nélkül kerülhetett sor, 
törvényszerűen ássa alá a jogállamba vetett közbizalmat és a közrendet…”

Mindezek ismeretében van-e az Európai Uniónak erkölcsi alapja arra, 
hogy Magyarországon a jogállamiság tényét számon kérje különösen egy ki is 
nyilvánított ellenszenvtől motivált inkvizitórius koncipiált eljárásban, amelynek 
valóságos megtámadott célpontja Dr. Orbán Viktor miniszterelnök?

III.
A Sargentini-jelentés elmarasztaló megállapításaiban részletesen foglalko-

zik a magyar igazságszolgáltatás és intézményeinek függetlenségével, valamint 
az ítélkező bírák jogaival.44

A jelentés e fejezetének (12) és (13) pontja az Országos Bírósági Hivatal 
(OBH) kollektív testülete, de különösen annak elnöke, valamint a magyar bírák 
által megválasztott Országos Bírósági Tanács (OBT) közötti múltbéli működési 
egyensúly hiányosságaival foglalkozik. Judith Sargentini maga is megállapította, 
hogy a nemzetközi ajánlásokat követően, törvényhozási eszközökkel korrekciók 
történtek, melyekkel ítélt dolog szintjén a felmerült jogvitákat lezárták. Ugyani-
de sorolható a (16) pont tárgyalt Gazsó kontra Magyarország ügy.

A fenti pontokban vázolt eseményeket újból „felmelegíteni”, a magyar kor-
mány kompromisszumos változtatásai eredményeként már korábban lezárt 
státusuk ellenére aztokat ismételten felróni, teljes jogi képtelenség.

Indokolt azonban arra határozottan rámutatni, hogy az Országgyűlés által 
az OBH elnöki pozíciójába választott Dr. Handó Tünde nem a politikai szfé-
rából érkezett. A Budapesti Munkaügyi Bíróság elnökeként a bírói hivatásrend 
fontos vezetői pozíciójából került a bírósági igazgatási szervezet vezetői pozíció-
jába. Személyét érintő támadások ellenzéki tényezők részéről érkeznek, melyek-
nek valóságos oka az, hogy házastársa Dr. Szájer József  EP parlamenti képviselő 
a FIDESZ egyik alapítója, meghatározó jelentőségű politikusa.

Hasonlóképpen ítélt dolog tárgyát képezi e fejezet (15) pontjában az Eu-
rópai Bíróság Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott döntése. Az Or-
szággyűlés és a magyar kormány az ítélet végrehajtásából fakadó kötelezett-
ségeinek eleget tett, és az érintett bírákat az EUB döntésének megfelelően 
jogállásukba visszahelyezte, vagy visszatérési szándék hiányában 12 havi jö-
vedelmük (12 hónapos átalányösszegével) őket kárpótolták. Ennek a valóban 

44 Lásd a jelentés 8/68-10/68 oldalain a (12)-(19). pontjait
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elhibázott, az érintett bírók 70. életév betöltéséig tervezett életpályájukat, eg-
zisztenciájukat súlyosan sértő hatalmi döntésnek valóságos latens „eredmé-
nye”, hogy az ítélkező bírák egy részében a kormányzóhatalommal szemben 
malignus érzelmek keletkeztek, és ez a nyílt vagy rejtett de jól felismerhető el-
lenzéki politikai társutasság érzetét keltették politikailag érzékeny ügyek be-
fejezésében.

Utóhatásként a médiák nyilvánosságában egyes bírák politikai elköte-
lezettségéről szóló félreérthetetlen megnyilvánulások jelentek meg, melyek 
rendre a politikai ellenzék eszmeiségéhez igazodtak.

A (17) pontban a Baka kontra Magyarország valamint a (18) pontban tár-
gyalt Jóri András kontra Magyarország peres ügyeknek a lezárásán túlmenően 
szükségesnek tartom kiemelni, mindkét megnevezett egykori vezető, magas 
pozíciójukból intézményük átszervezése okán kikerült sértett személyiségek, 
akiknek a megújult struktúrában hivatali vezetőként megbízását az államha-
talom nem támogatta.

A Sargentini-jelentésnek a magyar bíróságok szervezeti működését, az 
ítélkező bírák függetlenségét a kormányhatalom részéről „fenyegető” állapotá-
ra utalását a jelentéstevő informátorainak kormányt váltó szándékú politikai 
meggyőződése határozta meg.

Tájékozatlansága okán nem tudja, hogy Magyarország tradicionális jog-
rendszerében a bíróságok igazgatását, személyi kinevezési karrierügyeit, mi-
képpen az anyagi technikai előfeltételek biztosítását a mindenkori Igazságügyi 
Minisztérium Bírósági főosztálya végezte. Magyarország 1945. évi megszál-
lását követően, az állampárti berendezkedés idején a politikai hatalom köz-
vetlenül, saját bizalmi embereit építette be a bírósági vezetői hatalmi rend-
szerbe. Az Igazságügyi Minisztérium, a bíróságok – miképpen az ügyészségek 
– vezetői pozícióit a legmagasabb politikai szférákból érkezők töltötték be. 
A bírósági szervezetekben az elnökök és helyetteseik, a kollégiumvezetők, de 
általában még tanácselnökök eseteiben is a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottsága adminisztratív osztályáról átirányított pártkatonákat he-
lyeztek ezekbe vezetői pozíciókba, és minden bírósági helyi szervezet vezeté-
sének meghatározó súlyú tagja volt a hivatali állampárt-szervezet párttitkára.

Az ügyeket tárgyaló bírók érdemi döntéseit a politikai hatalom elvárása-
inak megfelelőssége érdekében (államfő hiányában), a Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsa (NET) „Jogalkalmazás jogpolitikai irányelvei”-t bocsátott ki, amely 
direktívákat tartalmazott ún. „osztályidegenek, ellenséges elemek” ellen, a tör-
vény szigorának alkalmazásáért, míg a „megtévedt dolgozók” eseteiben a mél-
tányosabb elbírálásról. A NET érzékelve, hogy ez az eljárás durva beavatko-
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zás a bírói ítélkezésbe, a törvény előtti egyelőség elvébe, ezért a direktívát tit-
kos iratként kezelték, és csak felolvasással tették közzé a bírák ismerhetővé.45 

A Fidesz-KDNP 2010-ben hatalomra kerülése után az igazságszolgál-
tatás szervezete, mint az államhatalomtól, a kormánytól és azok politikájá-
tól független önálló hatalmi ágazat megvalósítása céljával részben új intézmé-
nyekbe szervezéssel egyidejűleg megszüntette az Igazságügyi Minisztérium 
Bírósági- és Ügyészségi főosztályait.

Az új struktúra szerint a bíróságok igazgatási természetű ügyeinek végre-
hajtására hozta létre az Országos Bírósági Hivatalt és nevezett ki annak élé-
re elnöknek hivatásos bírót. Az OBH tevékenységének jogai és kötelezettsé-
gei között a legfontosabbakat említve feladata a működtetés személyi és dolo-
gi feltételeinek biztosítása, a bírósági igazságszolgáltatás legfontosabb alapjait 
érintően a bírósági fogalmazók, titkárok, bírák, majd a sokféle vezetői pozíci-
óba kinevezettek pályázati alapokon történő kiválasztása. Az OBH feladatát 
képezi az ítélkező bírák munkájának törvényben meghatározott időszakon-
kénti értékelése, valamint az érintettek szakmai továbbképzése. A bírák jo-
gértelmezési kérdéseikkel közvetlenül fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz, 
mely soron kívüli eljárásokban határoz azokról.

Az ítélkezéssel igazságszolgáltatás legfontosabb szerve a Kúria, melynek 
élén annak elnöke áll egy helyettesével, a szakmai kollégiumvezetőkkel, továb-
bá a tanácselnökök által vezetett bírósági tanácsok bíráival. A Kúria a bírósá-
gok ítélkezésének törvényessége érdekében elvi határozatokkal, továbbá ren-
des és rendkívüli eljárásokban jogorvoslati döntésekkel, és érdemi határoza-
tokkal teljesíti irányítási kötelezettségét.

A Sargentini-jelentés aggályokat fejezett ki a regnáló politikai hatalom-
nak a bírói függetlenség befolyásolására törekvései, az OBH elnökének mérle-
gelési jogkörön alapuló személyi döntésekben rejlő potenciális kockázatok, a 
bírói önigazgatásnak az Országos Bírói Tanács (OBT) és Dr. Handó Tünde 
elnök együttműködését akadályozó személyi és jogi felhatalmazási anomáli-
ák tárgyában.

A jelentéstevőnek annyiban van igazsága, hogy az igazságszolgáltatás 
rendszerében valóban léteznek működési hibák.

Ezek a hibák azonban a képviselő asszony állításaival ellentétben, valójá-
ban a fennálló bírói hivatásrend egyes személyiségeinek a kormány politikai 
ellenzékét nyíltan vagy rejtetten támogató politikai megnyilvánulásaiból ered-

45 Ez a „titkosítás” teremtette meg annak lehetőségét, hogy ha a bíró „nem emlékezett” a szó-
beli instrukcióra, úgy a döntéseiben azok direktíváit nem alkalmazta.
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nek. Ez a tevékenység azonban mind az Alaptörvény, mind pedig a bírák jog-
állásáról szóló sarkalatos törvény rendelkezéseibe ütközik.

Magyarország Alaptörvényének a bíróságokról szóló fejezete deklarálja, 
hogy „A bírák függetlenek, és csak a törvényeknek vannak alávetve, ítélkezési tevé-
kenységükben nem utasíthatók. A bírákat a tisztségükből csak sarkalatos törvény-
ben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. A bírák nem lehet-
nek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.”46 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. számú 
sarkalatos törvény számunkra most fontosabb dogmái szerint „a bíró ítélkező 
tevékenységében független” (1.§ (1)); „mentelmi jog illeti meg” (2.§ (1)).

A bíró jogai és kötelezettségei sorában „a bíró minden ügyben befolyástól 
mentesen és részrehajlás nélkül köteles eljárni” (36.§ (2)), „a bíró a döntés befolyá-
solására irányuló minden kísérletet köteles elhárítani, és arról a bíróság elnökét tá-
jékoztatni” (36.§ (3)).

A sarkalatos törvény Összeférhetetlenség fejezetében kötelezettségként 
írja elő, hogy „a bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem 
folytathatnak” (39.§ (1)); „a bíró köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szem-
ben összeférhetetlenségi ok merül fel” (42.§ (1)).

Az Alaptörvényből és a bírói jogállás sarkalatos törvényéből kiemelten 
idézett rendelkezések egyértelművé teszik az összeférhetetlenség szabályait. 

A bírák számára a politizálás bármely formája olyan súlyos tilalmat sért, 
amely miatt de facto és de jure ezt a tisztséget nem töltheti be, és ennek okán ilyen 
bíróval szemben a törvényben meghatározott ok miatt su generis eljárás keretében 
elmozdításának lenne helye.

A bírói hivatásrend tagjai által megválasztott Országos Bírói Tanács a leg-
magasabb szintű törvényi tilalmak ellenére – eddig következmények nélkül – 
mégis politizál.47

Az OBT 2018. januárjában megválasztott 15 tagja és 14 póttagja közül az 
elmúlt hónapokban 17-en mondtak le tisztségükről. A lemondások egyértel-
mű indítéka a testület félreérthetetlen ellenzéki politikai érdekeket érvényesí-
tő megnyilvánulásai.

Judith Sargentini az OBH elnökének, valamint az OBT testületének 
egymással szembenállását olyan kontextusban mutatta be, mintha a bírák ér-
dekképviseleti szervezete az államhatalom, a kormány által az önálló függet-
len szervezet működését befolyásolására törekvő, valamint az ítélkező bírák 

46 Magyarország Alaptörvénye 26. cikk (1) bekezdése
47 Ugyancsak a politizálás érzetét kelti a Magyar Bírói Egyesület valamint a Bírónők Egye-

sülete tevékenysége.
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függetlensége státusát korlátozó beavatkozások ellen folytatna védekező küz-
delmet.

Ez az állítás ténybeli és jogi okokból teljesen megalapozatlan, hamis. 
Az Alaptörvény, valamint a Bírák jogállásáról szóló sarkalatos törvény már 

idézett tézisei szerint a kiosztott ügyeik elbírálásában a bírák befolyásolhatat-
lanok, ítélkezésükben csak a törvényeknek alávetettek, függetlenek és érinthe-
tetlenek. Még befolyásolásuk megkísérlését is azonnal jelenteni kötelesek a bí-
róság elnökének. Hivatásrendi állásukban teljes biztonságot nyújt számukra, 
hogy elmozdításukra, elhelyezésük megváltoztatására kizárólag az erre szol-
gáló ügyrendi eljárásban kerülhet sor.

Ezekre a legmagasabb jogalkotási szinten megszabott garanciális törvényi 
rendelkezésekre tekintettel minden alapot nélkülöző állítás, hogy az (egyes) 
bírák egzisztenciájukat féltve a politikai hatalom nyomása miatt függetlensé-
gükben befolyásoltan ítélkeznek.

Véleményem szerint, ha lenne olyan bíró, aki a kiemelten említett védett 
jogi környezet ellenére mégis az ő függetlenségét megtörő befolyásoltságot ér-
zékel, és arra nem a törvényi védettségével reagál –, az ilyen személy a bírói 
tisztség betöltésére alkalmatlan.

A bírák jelenleg mintegy 3000 fős közösségében megjelent és észrevehető-
en politikai érdekeket érvényesítő határozatokban is kitapintható, hogy egyes 
bírák – önjelölt, de magasabb beosztásra irányuló pályázataik során elutasí-
tottak – az érdekképviseleti szervezetükben tették igazán hatékonnyá politi-
záló befolyásolási kísérleteiket. Ezek a törekvések az OBH elnökének, külö-
nösen a bírói és bírósági vezetői pályázatokban hozott elutasító, vagy éppen-
séggel kinevezéseket eredményező döntései ellen irányultak.

A törvénytelen politizálás eszkalációja hatott közre abban, hogy a már 
lényegében ellenzéki pártként működő OBT még le nem mondott tagjaival 
szemben a bírák küldött közgyűlése 2018. október 10. napján megtagadta a 
lemondásokkal megüresedett tagi és póttagsági helyeknek választással betöl-
tését; a jelenlévő küldöttek többsége lemondásra szólította fel az OBT vala-
mennyi tagját. Egy nappal később törvényszékek és ítélőtáblák elnökei is kö-
zös nyilatkozatot adtak ki azzal az indokolással, hogy a tagok Magyarország 
Alaptörvényének szellemétől visszafordíthatatlanul eltávolodásuk miatt a tör-
vényesség helyreállítása érdekében lemondásukkal tegyék lehetővé az érdek-
képviseleti szervezet tagjainak és póttagjainak újraválasztását.

Az Országos Bírósági Hivatal és elnöke személye elleni politikai táma-
dás egyik kirívó példája a munkahelyi képzés hiányosságának felrovása. A bí-
rák képzéséről a 2011. CLXII. törvény 45. §-a (1) bekezdése rendelkezik. Az 
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abban foglaltak szerint a bíró köteles az ítélkező tevékenysége gyakorlásához 
szükséges, rendszeres, térítésmentes továbbképzésen részt venni, és ennek tel-
jesítését a munkáltatói jogkör gyakorlójának igazolni. A (4) bekezdés szerint 
a képzés rendszerét és a képzési kötelezettség előírásait az OBH elnöke sza-
bályzatban határozza meg. A kötelezettség teljesítésében felelősséggel tartoz-
nak a törvényszékek, az ítélőtáblák elnökei, de a Kúria elnöke is. Erre a szabá-
lyozásra tekintettel a jelentéstevő kifogása alaptalan. 

Felmerül azonban annak gyanúja, hogy a jelzett kifogás annak a kétes leg-
alitású törekvésnek hivatalos intézményesítésére irányul, hogy a bírák a „be-
vándorlással” hazánkba érkező személyek eseteiben tanfolyamokon történő 
érzékenyítésük eredményeként a törvény előtti egyenlőség elvétől eltérve kedve-
zőbb elbírálást alkalmazzanak.

Bírósági közleményekből tudható, hogy bírák az elmúlt időkben egyes bí-
rósági vezetők engedélyével és közreműködésével ún. „érzékenyítő tréninge-
ken” vettek részt. Ezeknek a „képzéseknek” befolyásolási kísérlete törvénytelen. 

Judith Sargentini a GRECO csoport állásfoglalásaira alapozva fogalmaz-
ta meg jelentésében a legfőbb ügyész és az ügyészség szervezete működésé-
ben felfedezett „hiányosságokat”. Állításait a Legfőbb Ügyészség szakmai vizs-
gálata elbírálta. Eredményeként azok alaptalanságáról adtak ki közleményt, 
amelyben rámutatnak arra, hogy az Európa Tanács korrupció elleni csoport-
jának ajánlásaira hazánk már évekkel korábban reagált. Azokban a legfőbb 
ügyész újra választhatósága, a fegyelmi eljárások és az ügyek eljárás közben 
szervezeten belüli átszignálása miatti aggályosság kérdéseit már megcáfolta, 
és ez az eljárás jogállamiság hiányának megállapítását nem eredményezte. A 
szakmai vizsgálat eredményeként a Legfőbb ügyészség a Sargentini-jelentés-
nek az igazságszolgáltatásra vonatkozó vádjairól megállapította, hogy az ab-
ban foglaltakkal ellentétben a jogállamiság követelményei nem sérültek.

A magam részéről fontosnak tartom megemlíteni, az Európai Uniónak 
nemzetközi ügyészi szervezet felállítását tervező elképzelései a nemzetálla-
mok szuverenitását biztosító egyik nagyfontosságú intézményének leváltásá-
val fenyeget, és ezért az visszautasítandó törekvés.

Judith Sargentininek az Európai Parlament által csalárd módon 2/3-os-
ként „elfogadott” jelentése a fentieken túl még számos más okból is kifogásol-
ható. Személyes véleményem szerint ezek a súlyukban legjelentősebb részek 
ismertetésével az olvasó számára is egyértelművé válik a jelentés hiteltelensége 
és politikai elfogultsága. 
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