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Tárgy: ENSZ különmegbízottak országlátogatása 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Értesültünk róla, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) tagjaként országunk 

több ENSZ különmegbízott figyelmét is felkeltette, akik a kormánnyal 

együttműködésben segíteni kívánnak abban, hogy országunk emberi jogi nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak maradéktalanul eleget tegyen. Az általunk képviselt jogvédő 

szervezetek témaköreivel összefüggő területeken tevékenykedő ENSZ különmegbízottak 

munkatársaitól megtudtuk, hogy a következő különmegbízottak már kérték Magyarország 

kormányától a közeljövőben tervezett országlátogatásuk jóváhagyását: 

• Maina Kiai, a gyülekezés és egyesülés szabadságával foglalkozó ENSZ 

különmegbízott, 

• Michel Forst, az emberi jogi jogvédőkkel foglalkozó ENSZ különmegbízott, 

valamint 

• David Kaye, a szólásszabadsággal foglalkozó ENSZ különmegbízott. 

 

Amint az a kormány számára ismeretes, az ENSZ különmegbízottak csak akkor 

látogathatnak hivatalos országlátogatás keretében hazánkba, ha a magyar kormány 

elfogadja kezdeményezésüket és meghívja őket. Tudomásunk szerint mostanáig azonban 

a felsorolt különmegbízottak nem kaptak választ a kezdeményezésükre, noha 

országlátogatásuk szándékaik szerint legkésőbb a következő évre, 2016-ra esne. 

A munkalátogatás a különmegbízottak munkájának alapvető módszere, amely módot ad 

arra, hogy mélységében is feltárják az általuk védett alapvető jogok érvényesülésének 

helyzetét egy-egy országban, a vizsgált országról annak kormányával párbeszédben 

alakítsák ki álláspontjukat, és amennyiben szükséges, szakmailag megalapozott segítő 

ajánlásokat tegyenek, melyek megvalósításával Magyarország saját állampolgárai 

érdekében hatékonyabban teljesítheti önként vállalt kötelezettségeit. 

A fenti különmegbízottak látogatása hazánk minden állampolgárának érdeke. 

Polgártársaink alapvető jogainak érvényesülése érdekében tehát szükségesnek tartjuk, 

hogy e látogatásokra mielőbb sor kerüljön. A megkeresésekre való válaszadás elhúzódása 

ráadásul a gyanú árnyékát veti Magyarországra, esetlegesen azt sugallva a nemzetközi 

közösségnek, hogy hazánknak rejtegetni valója van az emberi jogok tiszteletben tartása 

terén. 
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Mint az érintett alapvető jogok védelmével foglalkozó jogvédő szervezetek vezetői, 

polgártársaink jogvédelmének és hazánk minél kedvezőbb emberi jogi megítélésének 

előmozdítása érdekében ezúton érdeklődünk, hogy várhatóan mikor ad választ a magyar 

kormány a különmegbízottak országlátogatás-kezdeményezéseire, és a magyar kormány 

szándékai szerint mikor valósíthatók meg a különmegbízottak látogatásai. 

Budapest, 2015. október 15. 

 

Tisztelettel, 
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