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Hivatkozom a 2019. májusi levelemre, amelyben tájékoztattam Önt az Európai Bírói Egyesület 

(EAJ) közelmúltbeli tényfeltáró missziója által a magyarországi igazságszolgáltatás helyzetével 

kapcsolatban készített jelentésre, mely jelentést korábban már továbbítottam Önnek. Ebben a 

dokumentumban bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a magyar igazságszolgáltatás rendkívül 

kritikus helyzetben van, és az igazságszolgáltatás függetlensége veszélyben van. 

A jelentés szerint: 

• Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki a teljes bírósági igazgatásért felel, látszólag túllépte 

hatáskörét, amikor akadályozta az Országos Bírói Tanácsot abban, hogy gyakorolja felette a 

felügyeleti jogát hivatali feladatai ellátása során.  

• Az Országos Bírósági Hivatal elnöke jogellenesen beavatkozott a bírói kinevezések és 

előléptetések folyamatába, és néhány esetben biztosította, hogy bizonyos bírói kinevezésre 

vagy a bírósági elnöki tisztségre jelöltek kudarcot valljanak és / vagy kérelmüket 

érvénytelennek nyilvánította. 

• Az Országos Bírósági Hivatal elnöke késleltette a szükséges választások megtartását, amely 

lehetővé tette volna az Országos Bírói Tanácsban megüresedett számos pozíció betöltését.  

• A kormány bejelentette a külön közigazgatási bíróság rendszerének létrehozására irányuló 

szándékát, amely a bírák kinevezése és karrierje szempontjából nagyrészt az Igazságügyi 

Minisztérium ellenőrzése alatt állt volna. 

Az Európai Bírói Egyesület Nursultanban, 2019. szeptember 15-én tartott ülésén a magyar 

küldött sajnálattal jelentette be, hogy a tényfeltáró misszió beszámolójában szereplő kérdések 

kezelésében a beszámoló óta nem történt előrelépés. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 

továbbra is akadályozza az Országos Bírói Tanács működését. A bírósági elnökök betöltetlen 

állásaira pályázó jelöltek önkényes kinevezése és /vagy elutasítása folytatódik. Időközben az 

Országos Bírói Tanácsnak a Parlamenthez intézett indítványát, amely az Országos Bírósági 

Hivatal elnökének felmentésére irányult, indoklás nélkül elutasították. 

A Magyar Bírói Egyesület eddig nem kapott visszajelzést vagy választ erre a jelentésre. Az EAJ 

magyar küldöttje sürgetőnek tartja a lehető leggyorsabb intézkedés megtételét annak érdekében, 

hogy Magyarországon a jogállamiság további veszélyeztetése elkerülhetővé váljon. 



Ezeket az aggodalmakat továbbítom Önnek, és arra kérem, hogy tegyen meg minden lehetséges 

lépést e zavaró fejlemények megállítására. Nagyra értékelném a mielőbbi választ, jelezve, hogy 

milyen intézkedéseket szándékozik tenni a felmerült kérdések kezelésére. Az EAJ kérdés esetén 

rendelkezésre áll további információk szolgáltatására, és ha Ön is indokoltnak tartja, valós 

támogatást nyújthat e kérdések kezelésében. 
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