
GaJdOs erzsébet bOrbála

Egy konferencia margójára

Jubileumi tanácskozás az emberi jogok világnapján

Már hagyomány, hogy 2009-től kezdődően minden év decemberében az emberi 
jogok világnapja alkalmából a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Független 
Rendészeti Panasztestület és a Hanns Seidel Alapítvány konferenciát szervez a bu-
dapesti Károlyi-palota Dísztermében. Ennek előzménye, hogy 2006 októberében az 
akkori miniszterelnök által békés polgárok ellen vezényelt rendőri brutalitás moz-
gósította a társadalom önvédelmi reflexeit, az emberi méltóság védelmét a figyelem 
középpontjába állította. Azóta az emberi jogok világnapján a Polgári Magyarorszá-
gért Alapítvány partnereivel együtt rendszeresen áttekinti, mit tehetnek az emberek 
és mit az állam az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében. 

Az „Emberi és polgári jogok Magyarországon 1989–2009” című 2009. évi kon-
ferencia az 1948. december 10-én az ENSZ által aláírt Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára kívánta felhívni a figyelmet, valamint összefoglalni az elmúlt húsz 
év magyarországi emberi jogi történéseit. 2010-ben „Az emberi és polgári jogok a 
magyar EU – elnökség előtt” témában, majd az azt követő évben „Az emberi és pol-
gári jogok kisebbségi alapvetései – különös tekintettel a nemzetiségi jogokra” cím-
mel tartottak a társszervezetek konferenciát és kerekasztal-beszélgetést. Az utóbbi 
konferencia díszvendége Smaranda Enache romániai közéleti személyiség volt, aki 
évtizedek óta küzd országában az ott élő nemzetiségek jogainak tiszteletben tartá-
sért. Ebben az évben különös figyelmet szenteltek a részt vevő szervezetek az etni-
kai kisebbségek – az új Alkotmány szerint: nemzetiségek – egyéni és kollektív jogai 
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érvényre jutásának. 2011-ben az emberi jogok világnapja alkalmából „Az emberi 
jogvédelem fény- és árnyoldalai 1990 óta Magyarországon” témában hirdették meg 
a tanácskozást a részt vevő szerveztek. 

2013-ban immár ötödik alkalommal került sor a konferenciára és az azt követő 
kerekasztal-beszélgetésre. A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Hanns Seidel 
Alapítvány „Szabadságjogok Magyarországon ma” címmel konferenciát szerve-
zett december 10-én, Budapesten, a Károlyi-palota Dísztermében. Az eseményen 
előadást tartott Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi 
elnöke, Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, Péterfalvi 
Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és Juhász 
Imre alkotmánybíró.

A rendezvényt a Polgári Magyarországért Alapítvány képviseletében Kruchina 
Károly emberjogi aktivista köszöntötte, aki röviden kifejtette a 2013. évi konferen-
cia fő témájának fontosságát és aktualitását. 

Az eseményt a Hanns Seidel Alapítvány nevében Martin Axmann nyitotta meg 
jó tanácskozást kívánva az egybegyűlteknek. Az alapítvány képviselője többek kö-
zött arra emlékeztette a megjelenteket, hogy a konferenciát hagyományosan minden 
évben az emberi jogok világnapján tartják meg, aminek dátuma egybeesik az Embe-
ri Jogok Egyetemes Nyilatkozatának az 1948. december 10-i, párizsi elfogadásának 
időpontjával. Martin Axmann beszédében megemlékezett Nelson Mandeláról, a faji 
megkülönböztetés elleni harc világszerte ismert alakjáról és jelképéről, aki 65 éve, 
amióta az emberi jogok chartája érvényben van, síkraszállt az emberi jogokért és 
szabadságukért.

Balog Zoltán örvendetesnek nevezte, hogy a Polgári Magyarországért Alapít-
vány és a Hanns Seidel Alapítvány minden évben az emberi jogok világnapján 
megrendezett közös szervezésű konferenciája egy olyan fórumként szolgál, ame-
lyen több politikai irányzat képviselői félretéve a napi csatározásokat egy asztalhoz 
ülnek, és az emberi jogok kapcsán párbeszédet folytatnak. Az emberi erőforrások 
minisztere hozzátette: meglehet, hogy részkérdésekben mást és mást gondolnak, 
de az emberi jogok ügyéért morálisan mindannyian elkötelezettek. Mint mondta, a 
konferenciát immár az ötödik alkalommal rendezték meg közösen.

Az emberi erőforrások minisztere előadásában felhívta a megjelentek figyelmét 
arra, hogy a társadalom a 2006-os őszi tüntetések alkalmával tanulta meg, hogy 
az emberi jogok akkor kerülnek az érdeklődés középpontjába és válnak érdekessé, 
amikor sérülnek. Ha sérülnek az emberi jogok egy országban, akkor előbb-utóbb 
megtalálják ennek felelőseit. 2006-ban pedig éppen az állam sértette meg csopor-
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tok és személyek emberi méltóságát. Az államnak is van felelőssége, a felelősség-
re vonás azonban a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás dolga – mondta 
Balog Zoltán. Hozzátette: az állam felelősséget vállal azokért a jogsérelmekért is, 
amelyeket egyébként az előző kormány követett el, az államnak a felelősségválla-
lásból következően kell kárpótolnia többek között a romagyilkosságok áldozatainak 
hozzátartozóit, és a 2006. augusztus 20-ai viharról szóló tájékoztatás elmulasztása 
miatt kárt szenvedőket is. A kormány a 2008–2009-ben a romák ellen elkövetett 
gyilkosságsorozatban elhunyt áldozatok hozzátartozóinak kártérítést ad, ennek vég-
rehajtása folyamatban van.

Balog Zoltán kiemelte: az államnak olyan keretnek kell lennie, amely az életnek 
és az emberi méltóságnak biztonságot nyújt. Az államnak nemcsak felelősséget kell 
vállalnia, hanem segítenie kell polgárainak is felelősséget vállalni az emberi jogok 
ügyében – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy az állam egyúttal kockázat-
közösség is, amelynek az a feladata, hogy megvédje minden állampolgárát, akit 
sérelem, jogtalanság ért.

A szolidaritás és a felelősség közössége azt is jelenti, hogy az állam minden 
magyar állampolgárát megvédi, akit sérelem, jogtalanság ért. Az Alaptörvény azt 
is kimondja, hogy a magyar államnak kötelessége megvédeni azokat az embereket, 
akik a határainkon kívül élnek és őket valamilyen jogtalanság, sérelem éri. Előadá-
sában a miniszter kiemelte: az államnak olyan keretnek kell lennie, amely az életnek 
és az emberi méltóságnak biztonságot nyújt. Az államnak nemcsak felelősséget kell 
vállalnia, hanem segítenie kell polgárainak is felelősséget vállalni az emberi jogok 
ügyében – hívta fel a figyelmet Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a 
Szabadságjogok Magyarországon ma című konferencián, Budapesten.

„Amikor az emberi jogokról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy az államról 
beszéljünk, és beszéljünk az állampolgárról. Az államról – amint már említettem –, 
mint nemzeti, emberi és szolidáris közösségről. Egy olyan szerveződésről, amelyik-
nek kötelessége megvédeni az emberi jogokat, és erre másoknak lehetőséget bizto-
sítani, de nagyon fontos, hogy olyan helyzetet teremtsen, hogy az állampolgárok ne 
csak lehetőségnek és jognak érezzék azt, hogy a magyar állam az, aki az ő emberi 
jogaikat védi, hanem részt vegyenek ebben az emberi jogvédő tevékenységben. Ön-
magukat is úgy tekintsék, mint a magyar állam részeit állampolgárként, és hogy ők 
is gondolják azt, hogy nekik is kötelességük megvédeni és garantálni a saját terü-
letükön az emberi méltóság tiszteletét, az emberi jogok érvényesülését. Ehhez szük-
ség van arra – és ebben nagyon komoly lépésekre van szükség Magyarországon –, 
hogy az állam és az állampolgár között az a bizalom érvényesüljön, az a bizalom 
erősödjön, ami nélkül egy ilyesfajta szolidáris nemzeti közösség nem létezhet: hogy 
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az állampolgár tudja azt, hogy számíthat az államra, és az állam is tudja azt, hogy 
számíthat az állampolgáraira ebben az ügyben” – fogalmazott Balog Zoltán. 

A továbbiakban az előadó a szabadság és a méltóság összetartozásáról szólt Bibó 
István gondolatait megosztva a hallgatósággal, mely szerint „A szabadságszerető 
ember szüntelenül szem előtt tartja, hogy a szabadság és az emberi méltóság egy és 
oszthatatlan. Az egyik ember ellen elkövetett sérelem mindenki más szabadságát és 
méltóságát veszélyezteti.”

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke előadásában, az 1945-ben megal-
kotott ENSZ-alapokmányról beszélt, amely az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elvét említette meg és ezzel áttörést hozott az emberi jogok nemzetközivé válásá-
ban. Mint mondta, a Népszövetség kudarca, a második világháború szörnyűségei 
után remélhető volt, hogy a nemzetközi kapcsolatok fejlődése is új minőségbe lép. 
Az ENSZ-alapokmány elfogadását követően, rövid időn belül kidolgozták a chartát, 
amit az Emberi Jogok Bizottsága kapott feladatul Eleanor Roosevelt elnökletével.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát közgyűlési nyilatkozatként fogadták 
el, nem pedig kötelező nemzetközi jogi normaként, azonban később az alkotmány 
értelmezéseként szokásjogi úton kötelező erejűvé vált, mondta az előadó. Hozzá-
tette: ennek következményeként az emberi jogokat egyetemesnek tekintették, ami 
megalapozta az emberi jogok nemzetközi egyezménybe foglalását.

A nyilatkozat, amelyet az ENSZ közgyűlés 1948. december 10-én fogadott el 
azért egyetemes, mert mindenkire vonatkozik, emlékeztetett Paczolay Péter. Az 
emberi jogok egyetemességét azóta is folyamatosan kihívás éri közjogi, illetve ma-
gánjogi érdekből. Az emberi jogok egyetemességének koncepciója és az érvényre 
juttatása közötti feszültség keletkezik akkor, amikor az államok saját szuverenitá-
sukra hivatkozva nem engednek beavatkozást ügyeikbe, még ha az emberi jogok 
megsértésének alapos gyanúja áll is fenn: az államok a szuverenitásukra hivatkozva 
utasítják vissza az emberi jogok érdekében történő beavatkozást, a magáncégek sa-
ját vagyonuk szabályozására hivatkoznak – fogalmazott az előadó. 

Paczolay Péter hozzátette: az ENSZ emberi jogi törekvésének eredményei a kül-
világ számára töredékesen jelennek meg, miközben „a jogok érvényesítése folya-
matos küzdelem”.

Az Alkotmánybíróság elnöke szerint a konkrét ügyekben helye van vitának, a 
nemzetközi felelősség létjogosultsága pedig nem kérdőjelezhető meg. Az Európai 
Unió bírósága egyre inkább alapjogi bíróságként is működik, az Európai Unió pedig 
megerősítette elkötelezettségét a jogállamiság és az alapvető emberi jogok mellett, 
jegyezte meg az előadó.

Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke előadásában 
nyugtalanítónak nevezte az államhatalomnak a jogállami intézményrendszerekhez 
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való viszonyát. „A hatalmi ágak megosztása egy kulcsfontosságú kérdés, úgy látom, 
hogy a végrehajtó hatalomnak az igazságszolgáltatással, a bíróságokkal való viszo-
nya némiképp aggodalomra ad okot” – fogalmazott az előadó. Példaként említette 
a veszprémi kézilabdás Marian Cozma meggyilkolási ügyében hozott másodfokú 
ítéletet, ami jelentősen enyhítette az első fokút, ezzel meglehetősen nagy felháboro-
dást kiváltva sokakban, többek között az egyik képviselőben, aki kérdést intézett az 
Országgyűlésben a miniszterelnökhöz.

A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke szerint a megkérdezett Magyarország 
miniszterelnökeként nem jár el helyesen, ha véleményt mond a bírói ítéletről, hiszen 
ezzel annak a képzetnek a kialakulását segíti, miszerint a kormányhatalom nyomást 
akarna gyakorolni az igazságszolgáltatásra.

Kádár András Kristóf a Cozma-üggyel kapcsolatban megemlítette azt is, hogy a 
közigazgatási és igazságügyi miniszter levélben fordult a Kúria elnökéhez, tegyen 
lépéseket az irányba, hogy a bírósági gyakorlat egyensúlyban legyen a társadalmi 
elvárásokkal. Magyarország alaptörvénye szerint a bírák ítélkezési tevékenységük-
ben nem utasíthatóak, mivel függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve, 
mondta az előadó, aki további példákra hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Többek között megemlítette, hogy 2013 márciusában a Magyar Energia Hivatal 
rendszerhasználati díjakat meghatározó rendeletével szemben indított bírósági fe-
lülvizsgálat során a gázszolgáltatók első fokon pert nyertek, amely bírósági döntést 
kormánypárti politikusok botrányosnak és arcátlannak neveztek. 

Az előadó emlékeztetett: a Kúria 2013. július 4-ei döntését követően a Fidesz 
szóvivője nyilatkozatában a döntést elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte, 
megjegyezve, hogy a devizahitelesek joggal érzik azt, hogy az igazságszolgáltatás 
is cserbenhagyja őket. A „Kúria a bankok oldalára állt” a devizahitelesekkel szem-
ben, hangzott el a nyilatkozatban.

A továbbiakban az előadó az ittas vezetésért első fokon elítélt szlovák nő házi 
őrizetének ügyét említette, amelynek kapcsán a Fidesz frakcióvezetője felháborító-
nak nevezte, hogy a négy halálos áldozattal járó közúti baleset okozója egy luxus-
ingatlanban tölti a házi őrizetet. A kormánypárti politikus az Országgyűlés alkot-
mányügyi bizottságának elnökétől és az igazságügyért felelős minisztertől a szabad 
lábra helyezés és a házi őrizet indokoltságának kivizsgálását kérte.

A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke szerint, amennyiben kormánypárti po-
litikusok azt hangoztatják, hogy egy bírósági döntés arcátlan és felháborító, akkor 
lehet, hogy az állampolgár egy idő után nem tiszteli majd az igazságszolgáltatást. 
Mindez pedig mérgező módon hatna a magyar közéletre, a fékek és ellensúlyok 
rendszerére. A hatalmi ágak elkülönülését tiszteletben kell tartani a jogalkotás és 
a politikusok nyilatkozatának szintjén is, jelentette ki Kádár András Kristóf. „Ez a 
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tendencia rendkívül veszélyes, én azt gondolom, hogy a hatalomágak elkülönülését 
tiszteletben kell tartani, és nem csak a jogalkotási szinten” – fogalmazott az előadó.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnö-
ke arról beszélt, hogy az új intézmény működési keretei a korábbinál nagyobb jogot 
adnak arra, hogy kényszerítő formában lépjenek fel a jogellenes adatkezelés ellen. 
Azt mondta, 72 hatósági ügyben 46 millió forintnyi bírságot szabtak ki 2012-ben 
és 2013-ban, függetlenségüket pedig alátámasztja, hogy az állammal vagy önkor-
mányzatokkal szemben is fellépnek, ha jogsértést tapasztalnak.

Juhász Imre alkotmánybíró, a Független Rendészeti Panasztestület volt elnöke 
szerint az emberi jogok olyan természetű jogok, illetve szabadságjogok, amelyek 
minden embert születésüktől fogva egyenlően megilletnek. Olyan alapvető polgári 
és politikai jogokat foglalnak magukba, mint az élethez vagy a szabadsághoz való 
jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint gaz-
dasági, szociális és kulturális jogokat (mint a kulturális életben való szabad rész-
vétel joga), az élelemhez, neveléshez és munkához való jog. Ködbe vész azonban 
mindenki számára elfogadható jelentésük és megsértésük ténye vagy foka is.

A konferencia témájára utalva az előadó hozzátette: a személyes szabadság nem 
abszolút joga az embernek, így korlátozható. A szabadságvesztés esetén, letartózta-
tás, őrizetbe vétel, távoltartás esetén láthatunk erre példákat. A korlátozás feltétele, 
hogy arányos, szükséges és célszerű legyen a korlátozás, emellett pedig jogszabály 
írja elő – fogalmazott Juhász Imre.

Az alkotmánybíró emlékeztetett: az ember személyes szabadsága addig tart, 
amíg a másokét nem veszélyezteti. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jogállami struk-
túrát lehet bírálni, de nem indulatok, hanem tények mentén. Az emberi jogvédelem 
világa sokszínű, azt nem sajátíthatja ki egyetlen világnézet sem. Így van ez az úgy-
nevezett szabadságjogokat illetően is, mondta az alkotmánybíró. Hozzátette: a baj 
akkor kezdődik, amikor valaki, valakik csak a saját megközelítésüket fogadják el, 
csak azt gondolják sérelemnek, ami szerintük az.

„Gondoljunk csak 2006 sötét árnyakkal teli, fenyegető őszén történtekre. Már 
másnap – október 24-én – kiderült, hogy az ember nem hihet a saját szemének sem. 
És lássuk be, e téren azóta sem jutottunk előbbre. Országgyűlési képviselői szinten 
is csőcselékeznek mind a mai napig és az egykori miniszterelnök pedig büntető-bíró-
sági tárgyaláson próbálja befolyásolni az eljáró tanácsot, vállalva a súlyos szemé-
lyi sérüléseket, a rendőri brutalitást, a tömeges emberi jogsértéseket (ezen belül a 
személyi szabadságjogok jogállamban elképesztő méretű semmibe vételét). Ilyenkor 
pedig mintha nem féltenék annyira a bírói függetlenséget arra máskor oly érzékeny 
véleményformálók” – fogalmazott Juhász Imre.



A felszólalásokat kerekasztal-beszélgetés követte Schiffer András, az LMP társ-
elnöke, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és Gaudi-Nagy Tamás, a 
Nemzeti Jogvédő Szolgálat képviselője részvételével.

Schiffer András szerint a szocialista vezetésű álbaloldali kormányok idején a 
rendvédelmi szervek működését átpolitizálták, ám azokban a ciklusokban nem 
építették le a jogállami garanciarendszert. Ebben a ciklusban nem történtek ugyan 
olyan jogsértések, mint 2006 őszén, de a többségi uralomnak nincsen korlátja – 
mondta az LMP társelnöke. 

Gulyás Gergely hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 óta sen-
kinek nem korlátozták az alkotmányos alapjogát. Ha valaki az intézményrendszert 
pártatlanul elemzi, akkor látja, hogy több a garancia, nem kevesebb – tette hozzá. 

***

Az ENSZ Közgyűlése 1954-ben nyilvánította december 10-ét az emberi jogok nap-
jává annak emlékére, hogy 1948-ban ezen a napon fogadták el az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát. Ebben a dokumentumban foglalták össze az úgynevezett 
klasszikus politikai és polgári jogokat, továbbá a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok bizonyos körét. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát a világ összes 
állama ratifikálta.

 Rendészet és emberi jogok – 2013/4. s 55


