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Írásbeli kérdés !

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§., valamint a 115 .§ . alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Bajnai
Gordon miniszterelnök Úrhoz :

„Vannak-e emberi jogaink, vagy inkább fogadjuk el, hogy az álla m

a törvények felett áll? ”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Az Emberi Jogok Európai Bírósága „A Kenedi c/a Magyarország” ügyben 2009 . május
26.-án született ítéletében elmarasztalta a magyar államot, mert Kenedi Jáno s
kutató számára 1998 óta nem biztosítottak betekintési jogot - joger ős magyar bírósági
ítélet(ek) ellenére sem (!) - az általa kért iratokba . A magyar hatóságok az ítélet anyagi
vonatkozású részét kívánják csak rendezni a kutatóval, a kért iratokat továbbra se m
bocsátják rendelkezésére . Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a mai napig se m
vette fel hivatalosan a kapcsolatot az ítélet kedvezményezettjével, az Önkormányzat i
Minisztérium sem kereste meg hivatalosan. Mivel a strasbourgi ítélet a
véleményszabadság megsértéséről is szól, az iratok megismerését, a kutatóna k
történő rendelkezésre bocsátását magától értet ődőnek tekinti . Mindezek miatt
érthetetlen a magyar hatóságok elzárkózása az ítélet maradéktalan végrehajtásától .

Kenedi János évtizedek óta kutatja az 1944 és 1990 közti történelmi múltat, ezen belül ,
illetve a kutatómunka részeként a pártállam belügyminisztériumi iratait . Jelen esetben
hivatali és nem állambiztonsági iratokról van szó. Ebben az ügyben "titkos min ősítését "
1996. június 30-án elvesztett iratok kutathatóságát korlátozza a magyar álla m
számomra ismeretlen döntéshozója, ismeretlen okból, bár megjegyzem, az ok nem i s
lehet érdekes, ha már egyszer bírósági ítélet rendelkezik arról, hogy Kenedi János t
megilleti az iratokba való betekintés jog, s őt ennek biztosítására kötelezi a magyar
államot.
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Feltételezem, hogy Ön a Magyar Köztársaság miniszterelnökeként felel ő sséget érez ,
mert felelősséggel is tartozik, azért, hogy a Magyar Köztársaság különböz ő szervei ,
intézményei jogállami válaszokat adjanak a jogsérelmekre, és hazánkat a nemzetköz i
megítélés jogállamként kezelje. Éppen ezért nem fogadható el, hogy joger ős bírói
ítéletet ne hajtson végre - sajnos most már nemzetközi fórum elmarasztalása után sem -
a magyar állam, illetve annak illetékes minisztériuma, bármely közhatalmi szerve ,
intézménye. Tény azonban, hogy ebben az esetben - nem tudni ki, kinek a döntés e
nyomán - mint a vonatkozó strasbourgi ítélet 45 . pontja kimondja, az állami szervek
„önkényesen” és „obstruktív jelleggel (. ..) akadályozzák a törvény által előírt
intézkedéseket” . Az állam tehát a törvények felett áll, az alkotmányos alapjogok pedi g
sérülnek .

Kérdezem ezért a Miniszterelnök Urat, hogy

• Ön szerint törődjünk bele, hogy sérülhetnek az alapvető emberi jogaink,
fogadjuk el, hogy állam a törvények felett áll ?

• Ön szerint letudható-e az ügy azzal, hogy a megítélt kártérítést átutalják ,
de az iratok megismerését változatlanul megakadályozzák a „magya r
állam képviselő i”?

• Egyáltalán ki testesíti meg ebben az ügyben a magyar államot, vagyis ki a
felelős azért, hogy az illetékes magyar bírósági döntések ellenére éveke n
keresztül megtagadták Kenedi Jánostól az általa szabályos irattár i
jegyzéken fellelt, titkos min ősítését 1996-ban már elveszített
dokumentumokhoz való hozzáférést ?

• Ki a döntéshozó ebben az ügyben, melyik kormánytag felelőssége a
döntés, vagy döntések meghozatala?

• Ki a felelős azért, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar államo t
elmarasztaló döntése után sem történt semmi? Hogyan fordulhat elő,
hogy Kenedi Jánossal közvetlenül az ítélet nyilvánosságra kerülése után
sem vette fel senki közvetlenül a kapcsolatot a magyar álla m
képviseletében?

• Ezzel a precedenssel nem jár-e élen a kormány a jogkövető magatartás
szétzüllesztésében?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2009. szeptember 4 .
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