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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Kinek az érdekében befolyásolják a bíróságok ítélkezését Magyarországon?” címmel az

egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24) OGY határozat 121 . § (1 )

bekezdése alapján interpellációt kívánok benyújtani Dr . Trócsányi László igazságügy i

miniszternek .

Tisztelt Miniszter Úr !

A bírói függetlenség a jogállamiság egyik alappillére, amely alkotmányos alapelvet az

Alaptörvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény is deklarál .

Amennyiben tehát valamely személy vagy szervezet a bírói függetlenséget veszélyezteti, a z

magatartásával súlyosan szembemegy a jogállamisággal, azt is mondhatjuk, hogy teljese n

érzéketlen a demokrácia alapértékei iránt .

Tisztelt Miniszter Úr !

Amint a közelmúltban kiderült, a Soros-hálózat egyik legaktívabb lobbi szervezete a Helsink i

Bizottság több száz bíró és igazságügyi alkalmazott számára tartott úgynevezett „érzékenyít ő”

tréningeket az elmúlt években. Mint ismert, a Soros Györgyhöz köthető Helsinki Bizottság a

migráció egyik legnagyobb magyarországi támogatója, ennek megfelelően jogászai és

„szakértői” előadásaik során a bírákat a bevándorlókkal szembeni pozitív diszkrimináció



alkalmazására kívánták érzékenyíteni . A tréningeket a szervezethez köthető jogászok és

általuk szakértőnek nevézett személyek tartották, akiknek célja, hogy a büntetőügyekben a

migráns személyek pozitív elbírálásban részesüljenek . A bírói függetlenséget különösen

sértheti az a helyzet, amikor a tárgyalóteremben, konkrét büntet ő ügyben találkozik egymással

az érzékenyítésen részt vett bíró és a tréninget tartó ügyvéd .

Világossá vált, hogy a Soros-hálózat tehát nemcsak jogsegéllyel, hanem a bíró k

befolyásolásával is segíti a migránsok Európába történ ő bevándorlását, ez pedig szembemegy

a magyar emberek és a magyar Kormány akaratával, és fenyegeti az igazságszolgáltatá s

függetlenségét és a nemzetbiztonságot is .

Mindezek alapján tisztelettel kérdezem Miniszter Urat, hogy mit tehet a Magyar Kormán y

annak érdekében, hogy elejét vegye a hasonló kezdeményezéseknek és így meg őrizze az

igazságszolgáltatás függetlenségét?

Várom Miniszter Úr megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2018. május 30 .

yi István
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