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külföldön, ami után viszont nem fizettek harmincadvá- 
mot. A földesurak természetesen ezt a fajta kereskedel
met minél inkább korlátok közé próbálták szorítani, 
ami mögött elsődlegesen nem a vámszabályok 
megsértése keresendő, hanem a földesúri saját bor 
védelme.

A délelőtt harmadik előadója, Völgyesi Levente a 
borral kapcsolatos szakrális kérdésekről folytatott 
kutatásait idézte. Bemutatta, milyen szigorúan szabá
lyozzák a szakrális előírások a borral kapcsolatos 
kérdéseket az ókortól a feudális korig, és ennek alátá
masztására -  többek között -  a Bibliából idézett részle
teket. Bemutatta, hogyan vált a tized a jobbágyság 
adójává, és a feudális korszakban a török veszélyre 
tekintettel hogyan csökkent jelentősen ennek az adófaj
tának a szakrális jellege.

Kajtár István a magyar borok születésének helyszí
neiről. a hegyközségekről tartott előadást. Prezentáció
jában végigvezette a hallgatóságot a hegyközségek meg
alakulásától kezdve a jelen problémáiig, külön kitérve a 
borral kapcsolatos hegyközségi szabályozásra. Előadá
sából kiderült, hogy az egyik legnagyobb veszélyt ré
gen és ma is a borhamisítás jelentette a hegyközségek 
számára, ami szorosan összefügg a minőségvédelem
mel és a hegyvidék jó hírnevének védelmével.

Pálvölgyi Balázst hallgatva szinte a borhamisítás 
szakértőjévé léphetett elő a közönség, hiszen az egysze
rű vizezési hamisítástól a modern vegyészet haszná
latáig jutott el az előadó. Mindennek háttereként a bol
dog békeidő, a dualizmus korát idézte fel. amikor is a 
filoxéra 1875-ös megjelenését követő borhiány miatt 
újabb hamisítási eljárásokat ismerhetett meg a kor em
bere. Az egyre fokozódó borhamisítás és a magyar bor 
külföldi népszerűségének csökkenése ellenére sem volt 
egyszerű a felmerült szabályozási igényeket orvosolni, 
ám az 1893. évi első modern bortörvény megszületése 
megoldott néhány problémát, például a műbor készíté
sének teljes tilalmával kapcsolatban.

Az ebédszünet után Karácsony András Hamvas Béla 
A bor filozófiája című művével kapcsolatban a bor 
lelkének és az embernek a kapcsolatáról értekezett. A 
könyv bemutatása után a borok ma használatos 
jellemzőivel (termőhely, szőlőfajta, évjárat) összefüg

gésben arról beszélt, hogy mi lehetett az oka annak, 
hogy Hamvas művében a borok évjáratát nem tartotta 
kiemelkedően fontosnak. Az előadó részletesen bemu
tatott egy magyar specialitást is. miszerint hazánkban 
nem a vidék megnevezése, hanem a borász neve a mi
nőség garanciája.

A filozofikus előadás után a szekszárdi szőlő és bor 
jogi néphagyományairól beszélt Töttős Gábor, aki 
prezentációját -  a hallgatóság nagy örömére -  népies 
rigmusokkal színesítette. Előadásából megismerhetővé 
vált a szőlőőrzés. a szőlőpásztorkodás hagyománya, a 
hálótanyázás szokásai és az ezekre vonatkozó népdal
kincs is. Szekszárdiként természetesen irodalmi és jogi 
példákon keresztül mutatta be a helyi vörös óbor. a 
bikavér kiemelkedő presztízsét is.

Ezután Kiss Bernadett hazánk legkisebb borvidé
kéről. a somlóiról beszélt, amelyet I. Istvántól kezdve 
hozzáértő szőlőtermesztők laktak, akik 1511-től speci
ális privilégiumok birtokába jutottak. A hallgatók 
megismerhették az első hegyközségi szabályzat (1629) 
rendelkezéseit éppúgy, mint azokat a történelmi 
folyamatokat, amelyek a 20. században a birtokok tönk
remeneteléhez. elaprózódásához, majd a hegyközség 
megszűnéséhez vezettek. Az előadás végén az előadó a 
jelenlegi négy helyi hegyközségre vonatkozó, a rend
szerváltás után született szabályozást ismertette.

A konferencia zárszavaként Máthé Gábor, aki a dé
lutáni előadások moderátora is volt, foglalta össze rövi
den az elhangzottakat. Az előadássorozat végén az ün
nepi előadást Wilhelm Brauneder. a bécsi egyetem pro
fesszora tartotta német nyelven, amelyben bemutatta a 
bor és a jog kapcsolatát Ausztriában, amit történelmi 
példákkal illusztrált. Előadásából megismerhetővé vált 
a hatályos osztrák szabályozás is, amelynek pár eleme 
példaként szolgálhat a magyar szabályozók számára is.

A konferenciát finom szekszárdi borok kóstolója 
zárta egy helyi pincészetben, ahol jó hangulatú beszél
getések közepette mind a fehér, mind a vörös borok 
terítékre kerültek. Az előadások értékes anyagát a ter
vek szerint egy 2008-ban megjelenésre kerülő kötetből 
ismerhetik meg az érdeklődők.

Gosztonyi Gergely

G ró f Batthyány Lajos
emléke

E gy igen hűvös és zimankós napon. 2007. novem
ber 15-én. Szegeden gyűlt össze a magyar 
jogtörténészek nagy része, hogy az V. Hazai 

Jogtörténész Találkozó keretében figyelmüket (és 
amúgy egy kétnapos konferencia első napját) gróf 
Batthyány Lajos emlékének szenteljék. Az emlékülést a 
mártír miniszterelnök születésének 200. évfordulója
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alkalmából rendezték meg. Az eredetileg októberre. 
Debrecenbe tervezett, s az MTA IX. Osztályának 
Jogtörténeti Albizottsága által szervezett, de különféle 
okok közrejátszása miatt elhalasztott emlékülésnek 
végül a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jog- 
tudományi Karának Kari Tanácsterme adott otthont, 
így az MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, 
a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszéke és a befo
gadó Szegedi Egyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke 
nevében a megjelenteket Homoki-Nagy Mária fogadta 
háziasszonyként. Balogh Judit elnök asszony, az 
emlékülés szervezője rövid bevezetőjében ismertette 
gróf Batthyány Lajos életének feltárt szakaszait, és
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hangsúlyozta, hogy a konferencia az államférfi „jogász- 
ságával", jogi ismereteivel, továbbá életének jogi vo
natkozású eseményeivel kíván részletesen foglalkozni.

Bató Szilvia előadása ugyan a Batthyány Lajos bün
tetőjogi vonatkozású megnyilvánulásai a reformkorban 
címet kapta, de -  miként azt az előadó elmondta -  a 
kutatás látószögét jóval szélesebbre kellett nyitni, mint 
amit a cím eredetileg takar, tekintve, hogy Batthyány 
nem írt naplót, újságcikket, feljegyzést, nem volt kiter
jedt levelezése. így a korabeli főrendi naplókon túl 
életét és politikai munkásságát csak gróf Széchenyi 
István naplója, illetve a titkosrendőrség 1839 utáni fel
jegyzései segítségével lehet rekonstruálni. Ebben az 
évben szervezte meg ugyanis a Főrendi Ellenzéket; ez a 
szűk kör élesen elhatárolta magát a gróf Dessevvffy 
Aurél vezette Konzervatív Körtől. A reformkorban a 
büntetőjog területén az egyik leglényegesebb kérdés a 
kodifikáció volt. Ez a háromszereplős tevékenység, ti. a 
kormányzat, a konzervatív rendek és a liberális ellen
zék együttműködésével zajló folyamat igazán 1830 
körűi kezdődött, amikor megszületett a liberális cso
portosulás, és programjára tűzte a büntetőjogi kodifiká- 
ciót. A liberálisok arisztokratákra -  ide sorolható 
Széchenyi is -  és középnemesi liberálisokra oszlottak; 
az események alakításában leginkább az utóbbiak ját
szottak szerepet. Kossuth és Deák irányításával. A 
konzervatív csoportok sem voltak egységesek, hiszen a 
Dessevvffy Aurél nevéhez köthető újkonzervatívok 
elhatárolódtak a hagyomány tisztelőktől. A bizottságok 
elkezdték a működésüket, de az érdemi munkát a Deák 
Ferenc vezette centralisták végezték. Tekintettel azon
ban arra. hogy az egyetemeken zajló jogászképzés 
elavult volt. a jogakadémiák viszont pusztán gyakorlati 
ismereteket nyújtottak, nem akadt megfelelő tudású 
jogászi réteg. így a kodifikációt jelentős mértékben az 
alternatív jogtudomány és az önképzés tette lehetővé.

Batthyány rendelkezett némi. bár igen csekély jogi 
ismerettel, a kodifikációban nem vett részt, csupán a 
Deák vezette bizottság ülésein volt néha jelen. Bünte
tőjogi vonatkozású megszólalásai gyakran más témájú 
beszédeiben voltak fellelhetők, például az 1843-44. évi 
országgyűlésen a szólásszabadságért és a törvény előtti 
egyenlőségért való felszólalásaiban. Az 1840-es évek 
elején a pénzbüntetést támogatta a botbüntetés helyett, 
pedig akkoriban még az volt a meggyőződés, hogy az 
előbbi szegénységbe taszítja az elítéltet. Két mintabör
tön felállítását szorgalmazta, egyet-egyet a magány-, 
illetve a hallgató rendszer alkalmazására.

A következő előadó, Mezey Barna szerint Batthyány 
politikusi zsenialitását mutatja, hogy a börtönügyi vitá
ban, amikor összeütközésbe került az egy (magány
rendszerű) mintabörtön felállítását szorgalmazó gróf 
Apponyi Györggyel, két rövid, maliciózus felszólalást 
követően közölte, hogy többé nem is kíván hozzászólni 
a főrendiházi vitához. (Érvelésének szakmai mélységét 
mutatja a magányrendszerrel szemben és a hallgató 
rendszerű mintabörtön mellett felhozott argumentuma, 
hogy ti. meggyőződése szerint „könnyebb a magyart 
hallgatásra, mint munkára fogni".) Batthyány beszéde

inek rövidsége annak volt betudható, hogy mivel 
hadilábon állt a magyar nyelvvel, hozzászólásait rend
szerint rövid német vázlatban vetette papírra, amit 
többnyire a titkára fordította le magyarra, hogy azután 
a politikus memorizálhassa következő felszólalását. A 
hiányos nyelvismeretből is következik, hogy nehéz 
meghatározni valódi szakmai tudását. Molnár András, a 
gróf életrajzírója szerint Batthyány 15-16 éves 
korában. Bécsben jogi tanulmányokat végzett. Mezey 
Barna azonban ennek nem lelte nyomát. Szerinte 
katonáskodása idején. Padovában járt hozzá Jurijics 
József magánórákat adni. majd a gróf 1826-ban 
valóban vizsgát tett a zágrábi jogakadémián, de ez még 
nem bizonyítja, hogy bevégezte a teljes jogi tan
folyamot, s arra sem lehet belőle következtetni, hogy 
milyen mélységű jogi szakismerettel rendelkezett. 
Mivel a titkosrendőrség nyilvántartotta az útlevél
kiadási adatokat, ebből valamelyest rekonstruálni lehet 
utazásait, aminek kapcsán külföldi államokban gyűjt
hetett némi tapasztalatot. Meglehet, hogy ilyen élmé
nyei hatására kívánt külföldi mintákat meghonosítani. 
A kortárs Hajnik viszont arra emlékezett, hogy 
Batthyány igen járatlan volt a jogban.

Politikai karrierje kezdeteként az 1839. évet jelölik 
meg, bár gróf Széchenyi István naplója szerint már az 
1832-36. évi országgyűlés idején is ott volt Pozsony
ban. azonban nincs bizonyíték arra. hogy magukon az 
üléseken is részt vett volna. Vagyonát felhasználva a 
Mágnás Kaszinót tette a főrendi ellenzék központjává, 
ahol a tagok találkozhattak, együtt gondolkodhattak és 
nézeteiket terjeszthették. Szervezőkészségét még az a 
Szemere Bertalan is méltatta, aki egyébként úgy nyi
latkozott róla, hogy hangja visító, ha ideges volt vagy 
izgalomba jött. míg halk és érthetetlen, ha ünnepélye
sen beszélt. Gróf Majláth György is megjegyezte, hogy 
Batthyány egyetlen tekintetével össze tudta tartani az 
ellenzékiek társaságát. Bár számos politikai kérdésben 
megnyilvánult, vitathatatlanul arisztokrata volt. Az 
alkotmányos jogfolytonosság mellett tett deklarációnak 
minősül megjegyzése, hogy „előrehaladás csupán 
nemesi intézményekkel lehetséges egy arisztokratikus 
államban". 1842 decemberében szakított Széchenyi
vel. és Kossuth felé fordult. Megfogalmazott igazság
ügyi programja azonban nem volt. és egyes elképzelé
sei sem teljesen tükrözték az adott intézmények mai 
jelentését. Számára az országgyűlési ifjaknak a főrendi
ház üléseire való beengedése jelentette a nyilvánossá
got. a szólásszabadságot országgyűlési vonatkozásban 
-  mint a felszólalások sorrendjében és a felszólalók 
személyének meghatározásában -  értékelte, míg a 
sajtószabadságot az országgyűlési naplók cenzúrázat- 
lanságában látta. Mindezzel együtt is fantasztikus poli
tikus és nagyszerű szervező, döntéshozó volt, de aligha 
állítható, hogy szakmai felkészültséggel rendelkezett.

Az emlékülés második részében két előadás hangzott 
el Batthyány peréről. Barna Attila inkább az anyagi jog 
oldaláról vizsgálta a pert. különös figyelmet szentelve 
az osztrák érveknek, míg Horváth Attila a per koncep
ciós jellegére koncentrált. Az előbbi előadás a felség-
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árulási perek modellezésének kérdéskörével kezdődött, 
majd a nemeseket megillető mentességeken át eljutott a 
hűtlenségi tényállások fejlődéséig. Megállapította, 
hogy -  a nagyon pontos megfogalmazás ellenére -  igen 
nehéz volt őket alkalmazni, hiszen ha az elkövetési 
magatartás nem fedte teljesen a leírt tényállást, akkor 
nem lehetett értelmezni.

Batthyány perében a vádat a Pragmatica Sanctióra 
alapozták; eszerint a miniszterelnök fel kívánta bontani 
a két ország egységét. Az 1848:3 te. meghatározta a 
különböző tárgykörök megoszlását, azt. hogy mely 
ügyeket kellett a királlyal együtt, melyeket közösen és 
melyeket függetlenül intéznie a magyar minisztérium
nak. Ennek értelmében Batthyány -  bár a helyzet Jella- 
cic támadása miatt valóban sürgető volt -  engedély 
nélkül cselekedett, amikor sorozást, újoncozást vagy 
bankjegykibocsátást rendelt el. Bár József nádor ellen
jegyezte a követek kiküldő levelét, az mégsem jelentett 
kellő engedélyezést, ugyanis a király jóváhagyására lett 
volna szükség, amint az kikövetkeztethető a fenti 
törvénycikk szövegéből. Mégis nehezen igazolható, 
hogy miért is jártak el Magyarországon a magyar mi
niszterelnökkel szemben osztrák szervek. A fennmaradt 
források szerint az osztrákok úgy döntöttek, hogy 
Batthyány valamennyi tevékenységét együttesen kell 
megítélni, azt nem lehet szétválasztani időszakokra, 
aszerint, hogy mikor, milyen pozíciót töltött be. Az 
osztrák katonai hadiartikulusok 5. cikkelye szerint a 
felségárulás bűntettéért kötél általi halál jár: többek 
között az követi el. aki az uralkodó személyes bizton
ságát sérti, avagy akinek célja az alkotmányos rend 
erőszakos megdöntése szóval vagy tettel. Ez a bűntett 
együtt járt a becstelenséggel, csak szándékos alakzata 
létezett, de kísérlete is büntetendő volt.

A kornak megfelelően Batthyány pere is inkvizitó- 
rius eljárás keretében zajlott. így minden folyamatot 
egyetlen ember végzett. A vizsgálóbíró olyan kérdé
sekre kereste a választ, hogy a miniszterelnök tartott-e 
lázító beszédet, toborzott-e, vett-e részt éjszakai talál
kozókon és így tovább. Az összegyűjtött bizonyítékok 
alapján első fokon az olmützi haditörvényszék hozta 
meg a halálos ítéletet. így a kegyelmi eljárásban a bécsi 
katonai és fellebbviteli törvényszéknek kellett volna 
eljárni, de Haynau kierőszakolta, hogy minden ilyen 
ügyben ő járjon el másodfokon. Erre azonban nem 
került sor. A katonai szabályok szerint a halálos ítéletet 
az ítélet meghozatalát követő negyedik nap reggelén 
kellett végrehajtani, de ezt az időt a kegyelmezési 
jogkörrel rendelkező személy megrövidíthette. 
Batthyány ítéletét október 5-én déltájban hirdették ki 
azzal, hogy a rákövetkező napon végre is kell hajtani. 
Az elítélt este 10 körül megsebezte magát a hozzá be
csempészett késsel, és majdnem elvérzett, de megmen
tették és bekötötték a sebeit. Elhalaszthatták volna a ki
végzést, hiszen még maradt rá négy napjuk, de ra
gaszkodtak a 6-ai dátumhoz, úgy is, mint a bécsi forra
dalom évfordulójához. A miniszterelnök rossz egész
ségügyi állapotára való tekintettel határozott a helyszí
nen az illetékes altábornagy arról, hogy az ítéletet

golyóval, és nem kötéllel hajtják végre, részben azért, 
hogy elkerüljék a felzúdulást, amiért a vérző elítéltet 
azonnal kivégezték. Pár nappal később az altábornagy 
bocsánatkérő levelet írt a tajtékzó Haynaunak, amiért 
megváltoztatta az ítéletet. Emellett az ítélet elrendelte a 
vagyonelkobzást is. amit az 1711. évi osztrák szabá
lyoknak megfelelően zároltak, évekig kezelték, és csak 
az 1850-es években kobozták el. Barna Attila előadása 
azzal zárult, hogy az adott korban nehéz jogfoly
tonosságról és koncepciózusságról beszélni, mert Ma
gyarország 1849-ben elvesztette a függetlenségét, és 
bár Batthyány valamelyest átlépte a törvényesség 
határát, annak megítélése, hogy ez valóban megvalósí
totta-e a felségsértést, szinte megállapíthatatlan.

Batthyány Lajossal szemben koncepciós per zajlott 
le 1849-ben -  jelentette ki Horváth Attila az emlékülés 
záró előadásának elején. A laikusok szerint minden 
igazságtalan per koncepciós per, de a jogászok ezeket a 
pereket is kategóriákba sorolják. Eszerint négyféle per 
különíthető el. Az első kategóriába azok tartoznak, 
amelyekben valakire olyan tényállást fognak rá, amit 
nem követett el, és ezt hamis tanúkkal vagy ritkábban 
tárgyi bizonyítékokkal támasztják alá; erre példaként 
említhető a Rajk-per. A második kategória az, amikor 
átminősítik a megvalósult történetet, hogy az tényállást 
valósítson meg: ilyen volt a Nagy Imre-per. A har
madik kategóriához sorolható perekben a vádlott által 
elkövetett kisebb bűncselekményt felnagyítják, ese
mények okozójává teszik és súlyosbítják. Például, 
amikor két kulák a búzaföldön tüzet rak. hogy szalon
nát süssön, kipattan egy szikra és leég a tarló. Ezt 
követően statáriális eljárás keretében halálra ítélik és 
szándékos gyújtogatásért ki végzik őket. Végül a negye
dik kategória az, amikor a bűncselekményt úgy 
alakítják, hogy a tényállás is igaz. a büntetés is igaz. de 
amorális jogszabályt alkalmaznak. Ezt demonstrálja az 
1950/26 sz. titkos tvr. a külföldre szökő katona meg
büntetéséről, amely elrendelte a hozzátartozó bün
tetését is -  ha tudott a szökésről, akkor 10 év. ha nem. 
akkor 5 év szabadságvesztéssel - ,  ilyen módon kollek
tív büntetést alkalmaztak.

A bécsi kormányzat nem volt teljesen kezdő az ilyen 
pereket illetően, hiszen hasonló módon, koncepciós per 
keretében jártak el Dobó Istvánnal szemben 1569-ben. 
vagy Zrínyi Péter és később II. Rákóczi Ferenc ellen a 
18. század első felében. A Martinovics-féle össze
esküvést záró per 1795-ben és az 1838. évi eljárás báró 
Wesselényi Miklós ellen szintén ide sorolhatók. Miért 
is koncepciós per Batthyány pere? A miniszterelnök 
szinte önként feladta magát. Reprezentálta az 1848. 
március-áprilisi eseményeket, amelyeket Bécs min
denképpen törvénytelennek kívánt bemutatni. Az a -  
Barna Attila előadásában említett -  bécsi döntés, amely 
szerint Batthyány különböző cselekedeteit nem lehet 
eltérően megítélni, megengedte az eljáró hatóságnak, 
hogy összemossa az eseményeket, s a politikus 
reformkori tevékenységét mint előkészületet állítsa be. 
A Habsburg-család személyes ellenszenvet is érzett 
Batthyányval szemben, mert egy titkosrendőrségi
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feljegyzés szerint kijelentette, hogy az ő családja régeb
bi. mint a Habsburgoké. Az osztrákok, ahogy az meg
szokott. a sajtót is felhasználták; a Figyelme:/) című lap 
már akkor közölte a vádpontokat, amikor éppen csak 
letartóztatták a miniszterelnököt. Jogszabályokat keres
tek. amivel alá tudták támasztani, hogy miért is az 
osztrákok jártak el. Batthyány egyszer úgy nyilatkozott, 
hogy a nádorra vonatkozik az 1848:3 te., de a minisz
terelnökre nem. A koncepciós per pedig mindig azt 
használja, ami leginkább szolgálja a céljait.

A perben hamis tanúkkal és Batthyány ellenfeleinek 
vallomásaival bizonyították, hogy a vádlott részt vett az 
október 6-ai bécsi felkelésben, illetve pénzzel támogat
ta azt. Az újoncozást és a bankókibocsátást átminősítet
ték, annak ellenére, hogy a katonai bíróság elöljárói 
elismerték a jogos önvédelmet ezen a téren. Felrótták a 
miniszterelnöknek, hogy a magyar alkotmány szerint 
járt el. Bizonyítékként a hamis tanúvallomások mellett 
Batthyány nyilatkozatát, mint beismerőt vették 
figyelembe, és felrótták neki a további bizonyítékok 
hiányát, hiszen olyan helyzetben volt. hogy minden ter

helő bizonyítékot el tudott tüntetni. A hadbíró utasítá
sok alapján folytatta le az eljárást, ő képviselte a vádat 
és a védelmet egyszemélyben. A kegyelmi eljárás során 
őszintén feltárták, hogy koncepciós perről volt szó. Az 
első fokon eljáró fórum szinte biztos volt benne, hogy a 
fellebbvitel kegyelmez majd. ezért is merték kimondani 
a halálos ítéletet első fokon -  jelentette ki néhány 
merészebb író.

Az ilyen módon kivégzetteket titokban és jeltelen 
sírban temették el. de a józsefvárosi plébános, arra 
hivatkozva, hogy a megásott sírgödör nem elég mély. 
átvitette a holttestet egy kriptába, ahol csak a monog
ramjával látták el (ti. G.B.L). és a kiegyezés után temet
ték újra.

Az 1849. október 6-án kivégzett első felelős magyar 
miniszterelnök feleségéhez írt búcsúleveléből Balogh 
Judit, az emlékülés zárszavaként a következőt emelte 
ki: „esküszöm, hogy az árulás gondolata soha nem fért 
lelkemhez, a törvény szabályozott és ezért ölnek meg 
engemet!"

Beke-Martos Judit

A z  ombudsman  
intézménye 

és a z  emberi jogok 
védelme M agyarországon

A  Parlament felsőházi üléstermében. 2007. de
cember 3-án. az Országgyűlési Biztosok Hi
vatala (OBHl és a Magyar ENSZ Társaság 

közös konferenciát szervezett Az ombudsman intézmé
nye és az emberi jogok védelme Magyarországon cím
mel. Az emberi jogok napja alkalmából szervezett ren
dezvényen a jelenlegi és a már hivatalban nem levő 
országgyűlési biztosok, a két szervező hivatal munka
társai, valamint civil és állami jogvédő szervezetek 
képviselői voltak jelen.

A mintegy négyórás tanácskozáson megjelenteket 
Mandur László, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte, 
majd Aáry Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa vette 
át az előadások levezetését. Az első előadásblokkban 
Simái Mihály akadémikus, a magyar ENSZ Társaság 
elnöke emlékezett meg az ENSZ emberi jogokat min
denkor szem előtt tartó működéséről, hangsúlyozva, 
hogy a következő év jelentős lesz a szervezet életében, 
hiszen ekkor ünnepük majd az emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatának 60. „születésnapját".

Ezt követően a három ombudsman 20-20 perces 
összefoglalója következett.

Kállai Ernő hangsúlyozta, hogy az országgyűlés 
másfél évtizedes mulasztásban van, mivel nem biztosí

totta a kisebbségek parlamenti képviseletét. Az om
budsman kritikus hangú beszámolójában számon kérte 
ezt a mulasztást az illetékesektől, és szorgalmazta a biz
tosi hatáskör bővítését is. Véleménye szerint, mivel a 
legtöbb jogsértés a magánszférában történik, meggon
dolandó lenne a hivatal hatáskörének kiterjesztése a faji 
alapú diszkrimináció elleni fellépés hatékonysága 
érdekében. Egyben kifejezte azon törekvését, hogy a 
származásuk miatt diszkriminálták elkötelezett szó
szólójaként kíván ezután is el járni, helyi kirendeltségek 
létesítésével pedig közelebb szeretné hozni az in
tézményt az állampolgárokhoz.

Péterfalvi Attila előadásában az adatvédelem megje
lenését és az emberi jogok egyre növekvő fontosságát 
mutatta be történelmi-jogtörténeti és jogbölcseleti 
példákkal alátámasztva. Kifejtette, hogy a személyhez 
fűződő alapvető jogok védelmét ugyan már az ókori 
jogrendszerek is biztosították, ám az ombudsmani rend
szer hazánkban csak tizenkét éves múltra tekint vissza. 
Ez az eredetileg kétszáz éve létező, svéd gyökerű 
intézmény az 1960-as évektől terjedt el a világon, nap
jainkban pedig százhoz közelít azoknak az országoknak 
a száma, ahol valamilyen formában létezik. A legtöbb 
államban szakombudsmanok is működnek, természete
sen országonként eltérő feladat- és garanciarendszerrel. 
Hazánkban a hiányzó történelmi alapok miatt nehezen 
honosodott meg ez az intézmény, jóllehet az Alkot
mány és az Obtv. is szabályozza. Az egyes ombudsma- 
nok között nem beszélhetünk hierarchikus viszonyról, 
mindegyik biztos kizárólag az Országgyűlésnek felelős, 
viszont a közös hivataluk működését érintő kérdések
ben a három (négy) biztos közösen határoz. Az om- 
budsmanok működésükről évente beszámolnak a Parla
mentnek: beszámolójuk megtekinthető a www.obh.hu

http://www.obh.hu



