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EGY NEMZETKÖZI EMBERI JOGI KONFERENCIA MARGÓJÁRA… 

 

Jacsó Judit – Kardos Sára Patrícia – Czibrik Eszter 

 

 
„Van az utazás… Izgatottan készülsz rá, tervezel, 

szervezel, és ahogy közeleg az idő, egyre kevesebbet alszol. 

Aztán elérkezik a nagy nap. Vágyaid teljesülésének napja. 

A nagy utazás. Egy számodra hívogató tájra. Izgatottan 

fedezed fel, teszed magadévá. És egy életre megőrződ 

magadban.”  

       Csitáry-Hock Tamás 

 

 

Az İstanbul Kültür Üniversitesi Törökországban, Çeşmében 2019. szeptember 9. és szeptember 

15. között rendezte meg a „22. Internationale Menschenrechtsakademie” című nemzetközi 

konferenciát, amelyen a Miskolci Jogi Kart Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jacsó 

Judit dékánhelyettes, valamint Czibrik Eszter és Kardos Sára ötödéves joghallgatók 

képviselték. A rendezvényen tíz török és külföldi egyetem – így többek között Németországból 

a Bochumi, az Osnabrücki, a Lipcsei és a Gießeni Egyetem, Ausztriából pedig a Bécsi Egyetem 

– professzorai és joghallgatói vettek részt és tartottak előadásokat. Továbbá Olaszországból, 

Horváthországból, Portugáliából, Franciaországból és Oroszországból is érkeztek résztvevők a 

nyári egyetemre. Az elméleti szakemberek mellett azonban gyakorló jogászok (bírók, 

ügyészek) is részt vettek a szakmai diskurzusban. A résztvevői létszám is bizonyítja a 

nemzetközi rendezvény sikerét, hiszen azon összesen 120-an vettek részt. 

Az Emberi Jogi Akadémia (EJA) több mint húsz éve jött létre, amelynek fő szervezője és 

működtetője az Isztambuli Kültür Egyetem Jogi Kara. Farkas Ákos professzor úr török és német 

professzorokkal együtt az EJA Kuratóriumának tagja; az általa delegált miskolci joghallgatók 

és oktatók lassan tizedik éve vesznek részt ezen a nemzetközi szakmai fórumon, ahol neves 

professzorok által tartott plenáris előadásokat követően a joghallgatók előre meghatározott 

témákban az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) általuk választott egy-egy határozatát, 

az abban szereplő jogesetet ismertik német vagy angol nyelven, melynek legfontosabb kérdéseit 

professzorok és hallgatók közösen vitatják meg.  

A 22. Nyári Emberi Jogi Akadémián Farkas Ákos professzor úr szekcióvezetői feladatokat 

látott el. Jacsó Judit tanárnő a „Faires Verfahren und der „Nemo tenetur”-Grundsatz” címmel 

tartott plenáris előadást, amelyben az önvádra kötelezés tilalmát, kapcsolatát a tiszteséges 

tárgyaláshoz való joghoz (Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke), valamint az alapelv 

jogrendszerben és a büntető eljárásjogi alapelvek körében betöltött szerepét mutatta be. Czibrik 

Eszter és Kardos Sára egy-egy magyarországi vonatkozású EJEB előtti ügyet dolgozott fel 

német, illetve angol nyelven. A joghallgatók színvonalas előadásukkal, kimagasló idegennyelv 

tudásukkal és a vitában való aktív közreműködésükkel kivívták a szakmai grémium elismerését. 

 
 Habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete, 

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék. 
 Joghallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
 Joghallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
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Prof. Dr. Bahri Öztürk, az Istanbuli Kültür Egyetem Jogi Karának1 dékánja volt a 

konferencia házigazdája, aki egyben a Miskolci Egyetem díszdoktora is, és több éve 

gyümölcsöző együttműködést folytat a Miskolci Jogi Karral. Prof. Öztürk elévülhetetlen 

érdemeket szerzett hazájában az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása, valamint az 

anyagi büntetőjog és a büntető eljárásjog reformja terén.  

 

Az alábbiakban Czibrik Eszter és Kardos Sára rövid összefoglalója olvasható az Emberi Jogi 

Akadémián szerzett élményekről: 

 

Miként is telik általában egy joghallgató első hete az egyetemen? Talán az újbóli korán kelés a 

legnehezebb két hónap pihenés és lustálkodás után, újra előadásra járni, referátumokat készíteni 

és félve számolni a napokat az újabb vizsgaidőszakig. Azonban nekünk kivételesen nem így 

telt az őszi szemeszter első hete. Lázas készülődés előzte meg az utazás előtti napokat. 2019. 

szeptember 9.-e azonban hamar utolért minket és már csak azon kaptuk magunkat, hogy Európa 

felett szeljük a kilométereket és lassacskán elérjük a török földet. Az este már egy csodálatos 

szállodában hajthattuk nyugovóra fejünket várva a másnap izgalmait, ugyanis nagy 

megmérettetés előtt álltunk. A konferencián különböző nemzetek joghallgatói, valamint nagy 

tiszteletben álló és elismert professzorai vettek részt, így többek között német, osztrák, portugál 

és természetesen török előadók mellett szerepelhettünk mi is. A konferencia négy napja során 

a prezentációk ötfős szekciókba voltak sorolva és egy napra négy, körülbelül másfél órás 

szekcióülést terveztek a szervezők, amelyeket minden esetben hosszabb-rövidebb diszkusszió 

követett. A szekciók felépítésében egyaránt szerepeltek a professzor urak és professzor 

asszonyok, valamint hallgatók előadásai is.  

A Nyári Akadémián az alábbi témák kerültek napirendre: Emberi Jogi Egyezmény2 8. cikk. 

– Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog; 6. cikk – Tisztességes tárgyaláshoz 

való jog; 10. cikk – Véleménynyilvánítás szabadsága; 11. cikk – Gyülekezés és egyesülés 

szabadsága. Az általunk feldolgozott magyarországi vonatkozású, az Emberi Jogok Európai 

Bírósága előtti ügyek a tisztességes tárgyaláshoz való jog kategóriájába tartoztak, és ezeket 

angol, illetve német nyelven kellett összefoglalnunk és előadnunk.   

Egyikünk előadásában az Abbas kontra Magyarország ügy3 került bemutatásra német 

nyelven. A jogeset alapja egy Magyarország ellen benyújtott kérelem volt Abbas Faisal által, 

aki panaszolta, hogy az eljárás hossza összeegyeztethetetlen az Emberi Jogi Egyezmény 6. 

cikkének 1. bekezdésében foglalt ésszerű idő követelményével, amely panaszt a Kormány 

vitatott. Az eljárás 2004. február 14-én kezdődött és 2010. március 9-én született döntés a 

házassági bontóperben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a benyújtott íratok alapján 

megállapította, hogy a Kormány nem nyújtott be olyan érvet alátámasztó dokumentumot vagy 

terjesztett elő olyan argumentumot, amely más következtetést engedett volna levonni. Eszerint 

a Bíróság megállapította, hogy az eljárás túlzottan hosszú volt, ezáltal nem felelt meg az ésszerű 

eljárás követelményének. A kérelmező az eljárás elhúzódása miatt sérelemdíjat követelt. A 

Bíróság a kérelmező javára döntött és 750 Eurónak megfelelő összeget ítélt meg a javára. A 

prezentációmban a következőkben az ésszerű idő követelményét emeltem ki. Hiszen bár nem 

egy komplikált jogesettel találta magát szembe az Emberi Jogok Európai Bírósága, azonban 

ezen tényező – mint az ésszerű idő követelménye – kiemelt szerepe miatt választottam ezt a 

 
1 A Kültür Egyetem az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények rangsorában Törökországban a ranglista 

élén áll. 
2 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény). 
3 Abbas kontra Magyarország ügy 36124/10. kérelem 
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jogesetet. Mit is jelent az ésszerű idő, mit kell alatta érteni? A jogalkalmazás kapcsán sokszor 

azt tapasztalja az ügyfél, hogy a bíróság előtti ügye évekig is elhúzódnak. Ezért az eljárás nem 

megfelelő időtartama befolyásolja a jogbiztonságot, és veszélyeztetheti az egyén 

igazságosságba vetett hitet. Milyen problémák merülhetnek fel az eljárás időtartama kapcsán? 

Az ésszerű idő betartásának kötelezettsége az egész eljárásra vonatkozik. Az eljárás kezdő 

időpontja a polgári eljárásjogban általában a tárgyalás megkezdésének a napja, de lehet 

korábban is, ha közigazgatási hatósági eljárást kellett előzetesen lefolytatni az ügy kapcsán. 

Emellett nehéz annak megállapítása is, hogy az eljárás mikor fejeződik be. Azonban a kérelmek 

befogadhatóságának nem feltétele az eljárás jogerős befejezése, amely egyébként az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata szerint az eljárás befejezését jelenti az ésszerű idő 

vizsgálata során. Bizonyos ügyek kapcsán a Bíróság kiemelt figyelmet szentel az időnek, mint 

tényezőnek, ide sorolandó például a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések, vagy a 

szülői felügyeleti jog gyakorlása. Ezekben az esetekben a Bíróság az öt évet meghaladó eljárási 

időtartamot már jogellenesnek ítéli meg. A strasbourgi Bíróság a következő tényezőket veszi 

számításba az ügy eldöntése során. Első helyen az ügy objektív komplexitása szerepel, ezt 

követi a felek eljárás során tanúsított magatartása, amely időnként nagyban megnehezíti az 

eljáró bíróság tevékenységét, amennyiben a felek rosszhiszemű magatartása vezet az eljárás 

elhúzódásához. Harmadik helyen pedig vizsgálni kell a hatóságok, valamint a bíróságok 

eljárását, hiszen leggyakrabban a tárgyalások megszakításai jelentik az eljárás elhúzódásának 

legfőbb okát. Az érintett tagállamok gyakran a bíróságok túlterheltségével, pénzügyi 

nehézségeivel, valamint az adminisztrációs problémákkal érvelnek, azonban az Emberi Jogok 

Európai Bírósága ezeket az okokat elfogadhatatlannak tartja, mivel az állam kötelezettsége a 

hatékony jogvédelmi rendszer működtetése. Végül de nem utolsó sorban ki kell emelnem, hogy 

az ésszerű idő követelménye a tisztességes eljáráshoz való jog egyik eleme. Hazánkban 

megfigyelhető az utóbbi pár évben, hogy kiemelt célkitűzésként kerül megfogalmazásra ennek 

az elvnek a betartása és a hatékonyság minél magasabb szinten történő megvalósítása mind a 

hatósági, mind pedig a bírósági eljárásokban.  

A másikunk prezentációja angol nyelven került előadásra és egy merőben más témájú 

jogesetet dolgozott fel. A Béres és mások kontra Magyarország ügy4 három, hazánk ellen 

benyújtott kérelmen alapul, melyeket az Emberi Jogi Egyezmény 34. cikke alapján tizenegy 

magyar állampolgár nyújtott be 2012. szeptember 10-én. A kérelmezők azért fordultak az 

Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), mert véleményük szerint az ártatlanság vélelméhez 

való jogukat és jó hírnevüket sértette az eljárás, amelynek során a velük szemben folyamatban 

lévő büntetőeljárást megszüntették.  

A tényállás rövid összefoglalása szerint a kérelmezők – akik egyben politikai aktivisták – 

politikai tüntetésen vettek részt 2011. december 23-án, amelynek során a tüntetők egymást 

összeláncolva, és saját magukat a bejárat melletti betonoszlophoz láncolva elfoglalták a 

Parlament épülete melletti parkolót. Az eseményt követően 29 személy ellen személyi 

szabadság megsértése miatt büntetőeljárást indítottak az 1978. évi IV. törvény (régi Büntető 

Törvénykönyv) 175. §-ára hivatkozással. Azonban 2012. március 9-én az Országgyűlés 

elfogadta a 2012. évi XII. törvényt (a továbbiakban: Közkegyelmi Törvény), amelynek 

értelmében közkegyelemre hivatkozással megszüntették a büntetőeljárást az említett 29 

személlyel szemben. Természetesen megemlítendő, a kérelmezők 2012. szeptember 6-án 

alkotmányjogi panaszt terjesztettek elő, amelyben a Közkegyelmi Törvény meghatározott 

paragrafusai alkotmányellenességének megállapítását kérték az Alkotmánybíróságtól.  

 
4Application nos. 59588/12, 59632/12, 59865/12 
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A kérelmezők az említett tényállásra tekintettel előadták, hogy a Közkegyelmi Törvény 

megsértette az ártatlanságuk vélelmét azáltal, hogy bűncselekmény elkövetésével bélyegezte 

meg őket. Álláspontjuk szerint semmilyen bűncselekményt nem követtek el, ezért kijelenthető, 

hogy egy bírósági eljárás során bűncselekmény hiányában felmentették volna őket, azonban a 

Közkegyelmi Törvényben használt „elkövetett” szó semmilyen más magatartásra nem 

utalhatott, mint magára a bűncselekményre. A Kormány ezt az álláspontot vitatta. A Bíróság a 

felek előadásaira tekintettel megállapította, hogy amennyiben a jogszabály a gyanúsítottak 

eljárását pontos tények leírásával ismerteti, a megfogalmazás önmagában nem tekinthető a 

bűnösség megállapításának, vagyis hogy a gyanúsítottak büntetendő cselekményt követtek 

volna el. A Bíróság továbbá azt is kijelentette, hogy a Közkegyelmi Törvény 

megfogalmazásában nem történt utalás sem a kérelmezőkre név szerint, sem arra, hogy a 

törvényben leírt cselekményt elkövették volna. A kérelmezők azon panaszát pedig, hogy joguk 

lett volna formális eljárásra és ítéletre (amely felmentésükhöz kellett volna vezessen) a Bíróság 

rögzítette, hogy a 6. cikk nem biztosítja a jogot ahhoz, hogy egy büntetőeljárás speciális 

kimenetelét követelje valaki. A kérelmezők ártatlanság vélelméhez való joga tehát nem sérült 

azzal, hogy az ellenük folytatott büntetőeljárás nem formális ítélettel zárult le.  

A kérelmezők azon állítására vonatkozóan, hogy megsértették a jó hírnévhez való jogukat, 

az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a Közkegyelmi Törvény nem sértette a kérelmezők jó 

hírnévhez való jogát, hiszen ezek a megállapítások a kérelmezők téves értelmezéséből eredtek. 

Mindemellett a Bíróság megállapította, hogy a politikai aktivista szerepükön és az általános 

politikai összefüggésen kívül a kérelmezők nem bizonyították, hogy a jogszabálynak bármilyen 

tényleges, vagy potenciálisan hátrányos hatása lett volna a magánéletükre. Különösen 

valószínűtlen pedig, hogy a kérelmezőket a közvélemény bűnözőnek tekintené. Összegezve a 

Bíróság öt szavazattal kettő ellenében úgy döntött, hogy elutasítja a kérelmezők egyesített 

kérelmeit, megállapítva, hogy az Egyezmény 6.2. cikke5 alapján nem sértették meg az 

ártatlanság vélelméhez való jogukat.  

Az előadást követően mind a ketten vitaindító kérdéseket kaptunk a német professzor 

úraktól. Négy napig tartó konferencia előzte meg a megérdemelt pihenést. A munka mellett 

természetesen jutott idő a városnézésre, a török bazár felfedezésére és a csobbanásra is. A 

konferencia lezárását követő napon Törökország harmadik legnagyobb városát látogathattuk 

meg, Izmirt. A török vendégszeretet vitathatatlanul lenyűgözött minket, ennek mi sem adhatott 

volna nagyobb tanúbizonyságot, minthogy az utazást megelőzően egy búcsú buliban vehettünk 

részt a szomszédos Alacatiban, amit az izmiri Kültür Egyetem fiatal oktatói szerveztek a 

számunkra. Ahogy teltek a napok már csak azon kaptuk magunkat, hogy a Miskolci Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar XXI. előadójában ülünk Infokommunikációs jog előadáson. 

Rendkívül gyorsan telt el ez az egy hét, azonban megannyi kedves emlékkel és tapasztalattal 

térhettünk haza. Mindezekért pedig kimondhatatlan hálával tartozunk Farkas Ákos Professzor 

Úrnak és Jacsó Judit Dékánhelyettes Asszonynak! 

 

Bízunk benne, hogy e rövid beszámoló felkeltette a miskolci joghallgatók érdeklődését. 

Örömmel tudatjuk, hogy az Izmiri Emberi Jogi Nyári Egyetemen 2020-ban is meghirdetésre 

került, melyen ismét két hallgató képviselheti a Miskolci Jogi Kart. 

 

 

  

 
5 Az Egyezmény 6. cikk 2 pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt 

mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.” 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Fórum 

2020/1. szám 159–163.  Egy emberi jogi konferencia margójára… 
 

 

 

163 

 

 

 

 

 


