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Az Emberi Jogi Tanács (Human 
Rights Council; a továbbiakban: 
EJT)1 az ENSZ legfőbb emberi 

jogi kormányközi testülete, amely a kö-
zel 60 évig fennállt Emberi Jogok Bizott-
ságát (Commission on Human Rights; a 
továbbiakban: EJB) váltotta fel. Szemben 
elődjével, amely az ECOSOC2 aláren-
deltségében, annak segédszerveként mű-
ködött, az EJT az ENSZ Közgyűlése alá 
tartozik. Az Emberi Jogi Tanácsnak 47 
tagja van, hattal kevesebb, mint amennyi 
az EJB-nek volt. Bár a tagok száma csök-
kent, a demokratizálódás irányába mu-
tató lépés, hogy egy-egy ország csak két 
egymást követő hároméves időszakban 
lehet tagja az EJT-nek, utána legalább 
egy évet ki kell hagynia.

Az EJB korábbi mechanizmusainak 
többsége vagy változatlan, vagy némi-
leg átalakult formában, de megmaradt 
az EJT keretei között is. A legfontosabb-
ként az ún. különleges eljárások (special 
procedures) emelhetők ki, amelyeket 
– nem meglepő módon – sokan az EJT 
„szemének és fülének” is neveznek. Az 
Emberi Jogi Tanács3 jelenleg 43 temati-
kus és 14 országspecifikus „mandátum-
mal” rendelkezik. E feladatok végrehajtói 
független szakértők, akik munkájukért 
fizetést nem, csupán költségtérítést kap-
nak. Ők a megbízásuk teljesítése érde-
kében helyszíni látogatásokat tesznek, 
egyes jogsértésekkel kapcsolatban tájé-
koztatást kérnek az érintett kormányok-
tól, tematikus jelentéseket készítenek 
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az általuk fontosnak tartott ügyekről, és 
adott esetben szakértői konzultációkat 
hívnak össze bizonyos kérdések megvi-
tatására. Évente jelentenek munkájukról 
az EJT-nek, de jelentős részük a közgyű-
lésnek is beszámol az elvégzettekről.

A korábbi rendszerhez képest talán 
legjelentősebb újításnak az ún. általános 
emberi jogi felülvizsgálati mechaniz-
mus (Universal Periodic Review, UPR)4 
számít, amely alapján az EJT 4,5-5 éves 
ciklusok keretében mind a 193 ENSZ-
tagállam emberi jogi helyzetét áttekinti. 
Jelenleg a második ciklus végén járunk. 
Hazánk esetében két alkalommal történt 
ilyen felülvizsgálat: az első 2011. május 
11-én, a második 2016. május 4-én.

A felülvizsgálati folyamat során az 
adott országnak joga van ahhoz, hogy vá-
laszoljon a bírálatokra, illetve ajánlások-
ra – azaz megvédje magát. Egy-egy or-
szág „védése” szigorú procedúra alapján 
zajlik; 3,5 órán keresztül tart, és 60–120 
ország is felszólalhat, az érintett ország 
felé ajánlásokat megfogalmazva – amely 
azokat vagy elfogadja, vagy visszautasít-
ja. Természetesen a rendelkezésre álló idő 
rendkívül szűkös ahhoz, hogy a gyakran 
több mint száz jelentkező ország elmond-
ja a véleményét. A szabály szerint csak 
az kerülhet be a jegyzőkönyvbe – és így 
csak az lehet a későbbi „számonkérés” 
alapja –, ami szóban is elhangzik, tehát 
az egyes országok írásban benyújtott do-
kumentumai nem szolgálhatnak alapul. 
A nagyszámú résztvevő miatt azonban a 
felszólaló országokra gyakran csak egy-
egy perc vagy még kevesebb jut, hogy bí-
rálatukat (vagy támogatásukat) kifejtsék 
az eljárás alá vont állam kapcsán.

A következő felülvizsgálat során az 
adott országnak számot kell adnia arról, 
hogy mely ajánlásoknak mennyiben tett 
eleget. A UPR-folyamat hatására jelen-
tősen megnőtt az emberi jogi egyezmé-
nyeket ratifikáló államok száma, hiszen 
ez szerepel az egyik leggyakoribb és leg-
konkrétabb ajánlásként. Tekintettel arra, 
hogy a UPR egy együttműködésen ala-
puló mechanizmus, lehetőséget biztosít a 
felülvizsgálat alatt álló országgal történő 
valódi dialógusra, és sok esetben tény-
leges változásokat tud indukálni a hely-
színen. Ezért a folyamat nagyon pozitív 
visszhangra talált mind a tagállamok, 
mind a civil társadalom körében.

A magyar diplomácia a rendszerváltást 
követően kiemelt prioritásként kezelte az 
emberi jogok védelmének és előmozdí-
tásának a kérdését. Ennek megfelelően 
Budapest az 1990–92-es, majd az 1994–
96-os, végül pedig a 2004–2006-os idő-
szakban is sikerrel pályázta meg az EJB 
kelet-európai csoportjának járó helyet.5 
Magyarország az EJT megalakulásakor, 
2006-ban is a tagságra törekedett, de ak-
kor a próbálkozás nem járt sikerrel, így 
végül hazánk először 2009 júniusától 
2012 decemberéig – vagyis a mandátu-
moknak a naptári évhez történő igazítá-
sa miatt fél évvel tovább – volt a testület 
tagja.6

A magyar kormány 2013-ban – néhány 
hónappal Horvátország után – újra benyúj-
totta a jelentkezését az EJT-tagságra, a 
2017–19-es időszakra vonatkozóan. A kelet-
európai csoport számára rendelkezésre 
álló két hely egyikére azonban egy évvel 
később Oroszország is pályázott. Az oro-
szok az EJB-ben követett gyakorlatukat 
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folytatva kvázi állandó tagságra aspirál-
tak, ami az új körülmények között annyit 
jelentett, hogy csak hatévente egyszer, 
a kötelező „pihenő” évben kívántak az 
EJT-ből kimaradni. Az ENSZ-közgyű-
lés 2016. október 28-án Magyarországot 
(144 szavazat) és Horvátországot (114 
szavazat) választotta be a világszervezet 
legfontosabb emberi jogi testületébe. 
A nemzetközi közösség legnagyobb 
meglepetésére Oroszország csak 112 sza-
vazatot kapott, és így nem jutott be az 
Emberi Jogi Tanácsba.

Az EJT-tagság kiváló lehetőségeket kí-
nál egy ország számára, hogy az ENSZ 
egyik legfontosabb politikai testületében 
mutathassa be emberi jogi politikáját, és 
konkrét kezdeményezések révén hozzájá-
rulhasson a világ emberi jogi helyzetének 
hatékonyabb védelméhez és előmozdítá-
sához. Jelen írás a magyar EJT-tagság fé-
nyében kívánja összefoglalni hazánknak 
az ENSZ emberi jogi rendszerének mű-
ködéséhez való, a rendszerváltás óta tör-
tént hozzájárulását, megemlékezve több 
olyan kiváló szakértőről, diplomatáról, 
akiknek a tevékenysége döntő mértékben 
meghatározta a magyar multilaterális 
emberi jogi diplomácia fejlődését.

A magyar emberi jogi diplomácia 
intézményes sikerei

Hazánk rendszerváltás utáni emberi jogi 
diplomáciájának sikereit jól jelezte az a 
tény, hogy 1992-ben Hollandia úgy dön-
tött, hogy az addig általa kezelt, az ENSZ 
emberi jogi testületeivel együttműkö-
dő személyek védelméről szóló EJB-
határozatot – és így az annak beterjesztésével 

kapcsolatos feladatokat is – átadja ha-
zánknak.7

A határozat akkoriban nem számított 
különösebben konfrontatív kezdemé-
nyezésnek, és hosszú éveken keresztül 
konszenzussal fogadta el azt az Emberi 
Jogok Bizottsága, majd az Emberi Jogi 
Tanács. (Az ENSZ gyakorlata értelmé-
ben a nem vitatott kérdésekkel foglalko-
zó határozatokat is évente vagy kétévente 
fogadja el az EJT, nagyon hasonló tar-
talommal, ezzel is jelezve a téma fon-
tosságát.) Az együttműködő személyek 
védelmének jelentősége azonban az 
utóbbi években rendkívüli módon meg-
nőtt, mivel számos kormány az ellenzéki 
hangok elleni leghatásosabb eszköznek 
a világszervezettel együttműködő sze-
mélyek fenyegetését, letartóztatását és 
bizonyos esetekben végleges elhallgat-
tatását tekintette. Ennek ellensúlyozása 
céljából Magyarország néhány éve – a 
határozat társszerzőivel és a különböző 
civil szervezetekkel konzultálva – egy, 
az ENSZ rendszerének egészét áttekin-
tő ún. focal point tisztség megalkotását 
kezdeményezte. Számos jogsértő ország 
ellenállása miatt azonban még évekig vá-
ratott magára a posztot betöltő személy 
kiválasztása, mire 2016 októberében Ban 
Ki-moon ENSZ-főtitkár végül Andrew 
Gilmourt, az emberi jogokért felelős 
ENSZ-főtitkárhelyettest (ASG) nevezte 
ki a kérdés kezelésére. Gilmour (akinek 
hivatalos titulusa: high-ranking official 
to combat reprisals) munkáját a tervek 
szerint egy Genfben és egy New York-
ban dolgozó munkatárs is segíteni fogja. 
Reménykedhetünk abban, hogy a világ-
szervezettel együttműködő személyek 
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számára oly fontos funkció létrehozása 
némi védettséget fog biztosítani az em-
beri jogvédők számára.8

Ugyancsak hazánk emberi jogi tevé-
kenységének elismertségét mutatja, hogy 
a kilencvenes évek közepén Belgium is 
hazánkat kereste meg azzal, hogy szíve-
sen átadnák a bírói függetlenségről szóló 
határozatuk kezelését, tekintettel a bel-
ga bírósági szervezetet akkoriban érintő 
botrányokra. Magyarország természete-
sen elvállalta a határozat kezelését, amely 
nemcsak az egyik legfontosabb jogállami 
garanciát jelentő hatalmi ág független-
ségén őrködött a világszervezet kerete-
in belül, de jelentősége miatt egy EJB-/
EJT-különmegbízotti poszt is kapcsoló-
dott hozzá.9 A határozatot hazánk néhány 
éve már egy régiókon átívelő (Ausztrália, 
Mexikó, Ruanda, Maldív-szigetek, Ma-
gyarország alkotta) csoport keretében 
kezeli, ami növeli a kezdeményezés nem-
zetközi támogatottságát és súlyát.

A többéves kormányzati-diplomáciai 
előkészítő munka eredményeként 2010 
októberében megalakult budapesti népir-
tás-megelőzési központ (hivatalos nevén: 
A Népirtás és Tömeges Emberi Jogsér-
tések Megelőzésének Budapesti Köz-
pontja, Budapest Centre for the Interna-
tional Prevention of Genocide and Mass 
Atrocities)10 újabb lehetőséget jelentett, 
hogy hazánk e kiemelkedő emberi jogi 
területen is a nemzetközi közösség aktív, 
kezdeményező szereplője legyen. Pozí-
cióinkat erősítette, hogy Magyarország 
nem rendelkezik gyarmatosító múlttal, 
a fejlődő világban általában szimpátiá-
val tekintenek rá, valamint hogy több, a 

korai előrejelzés terén fontos szerepet be-
töltő humanitárius szervezet (UNHCR, 
IFRC) is működtet regionális irodát Bu-
dapesten.

A szervezet létrehozása is hozzájárult 
ahhoz, hogy Ausztrália 2012 elején Thai-
föld, Uruguay és Nigéria társaságában 
hazánkat is meghívta az általuk akkor 
életre hívott védelmi felelősséggel foglal-
kozó (R2P)11 csoportba, amelynek fő cél-
ja a védelmi felelősség elve megelőzési 
vonatkozásainak az erősítése. Jelenleg a 
core groupnak hazánk mellett Ausztrá-
lia, Uruguay, Nigéria, Ghána és Ruanda 
a tagja.

A magyar emberi jogi tevékenység 
elismertségéhez jelentősen hozzájárult, 
hogy EU-elnökségünk alatt, 2011 első fe-
lében hazánk koordinálta és képviselte az 
uniós álláspontot az Emberi Jogi Tanács 
munkájának felülvizsgálatáról folytatott 
tárgyalások során (2011. január–már-
cius).12 A magyar diplomácia munkáját 
mindvégig kiemelt figyelem kísérte, és 
uniós, illetve egyéb nyugati partnereink 
is támogatták a hazánk által képviselt 
tárgyalási magatartást. Magyarország-
nak ugyanakkor komoly megbecsülést 
sikerült kivívnia az el nem kötelezett or-
szágok körében is: azok hazánkra mint 
kiszámítható, korrekt és következetes 
tárgyalópartnerre tekintettek.

Kényes diplomáciai feladatot jelentett, 
hogy az EJT 2011 februárjában, az „arab 
tavasz” eseményeire reagálva, rendkívüli 
ülésszakot tartott Líbiáról. A kezdemé-
nyezés és a határozat megszövegezése el-
sősorban a magyar, a brit és az amerikai 
delegációhoz kapcsolódott. A határozat 
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nyomán az ENSZ Közgyűlése felfüg-
gesztette Líbia EJT-tagságát. Az EJT, 
szintén a magyar EU-elnökség idején, 
hasonló rendkívüli ülésszakon foglalko-
zott Szíriával is.

Az eddig említetteken kívül fontos em-
beri jogi tevékenység volt az is, hogy az 
EJT márciusi és júniusi ülésszakán a ma-
gyar EU-elnökség gondozta a tunéziai, 
az észak-koreai, a burmai és a fehérorosz 
emberi jogi helyzettel, valamint a gyer-
mekek jogaival és a vallásszabadsággal 
foglalkozó határozatokat – uniós partne-
reink teljes megelégedésére.

A magyar emberi jogi diplomácia nagy 
sikerének számított, hogy 2011 júniusá-
ban Dékány András nagykövetet, a genfi 
magyar állandó ENSZ-képviselet vezető-
jét választották az EJT egyik alelnökévé. 
A feladatkört a magyar diplomata – mivel 
az EJT-mandátumok kezdő és záró idő-
pontját időközben megváltoztatták – nem 
egy, hanem másfél évig töltötte be. Így 
Magyarország képviselője 2012 decem-
beréig lehetett az Emberi Jogi Tanács el-
nökéből és alelnökeiből álló Büró tagja.

Ennek egyik gyakorlati jelentősé-
ge 2011-ben mutatkozott meg. Az EJT 
munkájának felülvizsgálatát lezáró je-
lentés ugyanis a fogyatékossággal élő 
személyek jogaival foglalkozó munka-
csoport felállításáról rendelkezett, az 
EJT elnöke pedig a Büró egyik tagját, 
így a magyar delegáció élén álló Dé-
kány Andrást kérte fel annak vezetésé-
re. A munkacsoport egyrészt konkrét 
javaslatokat fogalmazott meg az ENSZ 
genfi épületének akadálymentesítésére 
vonatkozóan – ideértve egyes liftek és 

kiszolgálóhelyiségek átalakítását, táblák 
kihelyezését az épületben, valamint az 
EJT-ülésszakok helyszínéül szolgáló XX. 
terem modernizálását –, másrészt pedig 
az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala honlap-
jának átalakítására vonatkozó ajánláso-
kat is megfogalmazott.

2013 januárjában, a kelet-európai regi-
onális csoport képviseletében Magyar-
országot beválasztották az ötfős Kon-
zultatív Csoportba.13 (Ausztrália, Kuba, 
Dzsibuti és Jordánia mellett). E tagság 
révén hazánk érdemi befolyást szerzett 
az EJT-különmegbízottak kiválasztása 
terén. A Konzultatív Csoportot az EJT 
2007. évi 5/1-es határozata hozta 
létre. A feladata, hogy megvizsgálja a 
különböző EJT-mandátumokra beérkező 
jelentkezéseket és életrajzok, illetve a te-
lefonos interjúk alapján kiválasszon két-
három kiemelkedő jelöltet, majd a rájuk 
vonatkozó javaslatot az EJT elnöke elé 
terjessze. Az elnök általában a csoport 
által erősorrendbe állított lista alapján, 
a regionális csoportokkal történő kon-
zultálás után nevezi ki az egyes mandá-
tumokat betöltő szakértőket. A testület 
szerepe az elmúlt időszakban rendkívül 
megnőtt, mert az esetek döntő részében 
az EJT-elnök a munkacsoport által legal-
kalmasabbnak tartott személyt nevezi ki. 
Ha mégsem így dönt, részletes magyará-
zatot kell adnia, hogy miért nem a Kon-
zultatív Csoport által első helyen javasolt 
személyre esett a választása.
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Magyar emberi jogi szakértők 
az ENSZ-ben

A rendszerváltást követő magyar embe-
ri jogi diplomácia története kapcsán el-
sőként Szelei Kiss Gyula szerepéről kell 
megemlékeznünk, aki 1988-tól 2005-ig 
dolgozott a Külügyminisztérium Nem-
zetközi Szervezetek Főosztályán, és 
1995-től vezette is annak munkáját. El-
évülhetetlen érdemeket szerzett a rend-
szerváltást követő magyar ENSZ-diplo-
mácia kialakításában, mindmáig érvé-
nyes prioritásainak meghatározásában. 
Mind életére, mind munkásságára a töké-
letességre való törekvés, az igényesség, 
a professzionalizmus és az értékelvűség 
volt jellemző. Ebben a szellemben irányí-
totta, tanította fiatal diplomaták generá-
cióit.

Ő volt az, aki az emberi jogok nem-
zetközi védelmét a magyar ENSZ-diplo-
mácia fókuszába helyezte, s ezzel nem-
zetközi elismerést szerzett hazánknak 
a világszervezet emberi jogi fórumain. 
A magas szintű diplomáciai munka mel-
lett feladatának tekintette az ENSZ-nek a 
hazai közvélemény, különösen a fiatalok 
körében történő népszerűsítését. E törek-
vését jól jelezték a hosszú éveken keresz-
tül nagy sikerrel zajló egyetemi kurzusai 
is. A magyar diplomácia kiemelkedő je-
lentőségű, iskolateremtő alakja volt, aki 
sok pályakezdő fiatalt nyert meg a hazai 
multilaterális diplomácia ügyének. Sze-
lei Kiss Gyula korábban a New York-i 
ENSZ-képviseleten foglalkozott emberi 
jogi kérdésekkel, majd főosztályvezetői 
tisztségét követően (2006-tól) a 2008-ban 

tragikus hirtelenséggel bekövetkezett 
haláláig a genfi magyar állandó ENSZ-
képviselet vezetője volt. 2006-ban ő kép-
viselte hazánkat az EJB helyzetekkel 
foglalkozó munkacsoportjában (Working 
Group on Situations).14 Az ötfős, azaz 
valamennyi regionális csoport által kép-
viselt testület feladata, hogy egyéni pa-
naszok alapján jelentésben számoljon 
be az EJB/EJT-nek azon országokról, 
amelyekben az emberi jogok szisztema-
tikus és súlyos megsértéséről szereztek 
bizonyságot.

Talán kevesen tudják, de az első szabad 
választások évében már volt egy magyar 
szakértő tagja a világszervezet egyik 
legfontosabb emberi jogi testületének, a 
„Polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmányának” végrehajtásáért 
felelős Emberi Jogi Bizottságnak 
(Human Rights Committee).15 Fodor 
János 1990-től 1993-as haláláig töltötte 
be a pozíciót, és őt választották meg a 
bizottság első raportőrévé a testületi 
döntések végrehajtásának követésével 
(follow-up) kapcsolatban.

Utóda a testületben (1994–96 között) 
a kiváló emberi jogi szakértő, Bán Ta-
más lett, aki hosszú évekig vezette az 
Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi 
Főosztályát, és Bárd Károllyal együtt 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a ma-
gyar európa tanácsi tagság szakmai elő-
készítésében. Bán Tamás szakértelméből 
később az ENSZ más területen is profi-
tálhatott, mivel a rendkívül felkészült 
szakértő 2001 és 2008 között az EJB/EJT 
önkényes fogva tartásokkal foglalkozó 
munkacsoportjának (Working Group on 
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Arbitrary Detention)16 volt tagja, s ilyen 
minőségében részt vett a munkacsoport 
Kínában tett – forradalmi jelentőségű – 
helyszíni látogatásán is. A munkacsoport 
jelentésében megfogalmazott álláspon-
tok később visszaköszöntek az EU–Kína 
közti emberi jogi párbeszéd vonatkozó 
napirendi pontjáról szóló vitában is.

A rendszerváltást követő magyar multi-
laterális emberi jogi diplomácia progresz-
szív jellegére rövid időn belül felfigyeltek 
nemcsak a régió, hanem a nemzetközi 
közösség más tagjai is. Ennek elisme-
réseként 1992-ben, amikor az Emberi 
Jogok Bizottságának elnöki tisztségét a 
kelet-európai csoport képviselője kaphat-
ta meg, a tagok úgy döntöttek, hogy Solt 
Pál, a Legfelsőbb Bíróság akkori elnöke 
töltheti be – a rendszerváltást követően a 
volt szocialista országok képviselői közül 
elsőként – ezt a fontos pozíciót. Munká-
ját osztatlan elismerés övezte, és külföldi 
diplomaták évekkel később is elismerés-
sel beszéltek arról, hogy bíróként töké-
letesen elsajátította az EJB eljárási sza-
bályzatát, s így határozottan és professzi-
onálisan vezette le – francia nyelven – az 
Emberi Jogok Bizottsága 48. ülésszakát.

1992-re esett az első magyar EJB-
különmegbízott kinevezése is. Bíró Gás-
párt, a sajnos szintén elhunyt kiváló jo-
gászt, kisebbségi szakértőt az EJB elnöke 
a szudáni emberi jogi helyzet figyelem-
mel kísérésére jelölte ki, és ő ezt a felada-
tát fantasztikus professzionalizmussal 
látta el 1993 és 1998 között. Munkáját je-
lentős mértékben nehezítette, hogy 1996-
ig a szudáni kormány nem engedte be az 
országba, ezért a környező államokban 

kényszerült és tudott csak információkat 
gyűjteni a szudáni rezsim emberi jogsér-
téseiről. Mandátuma sikeréhez jelentős 
mértékben hozzájárult a szakmai előéle-
te: a rendszerváltást megelőzően ügyvéd-
ként a demokratikus ellenzéket védte Ni-
colae Ceaușescu Romániájában, és ennek 
megfelelően az emberi jogok védelme so-
rán nem ismert kompromisszumokat.

Mandátumát az első időszakban a szu-
dáni kormánnyal folytatott komoly viták 
jellemezték, mivel Bíró Gáspár a saría 
szudáni alkalmazását sok esetben nem 
tartotta összeegyeztethetőnek az egyete-
mes emberi jogi normákkal. Ezzel kivív-
ta Kartúm haragját, a szudáni kormány 
többször meg is fenyegette.17 Ennek elle-
nére a posztjáról csak akkor mondott le, 
amikor már normalizálódtak a kapcso-
latai a szudáni kormányzattal, és az or-
szágba is beutazhatott.

Bíró Gáspár még a különmegbízotti 
kinevezését megelőzően, 1991-ben tag-
ja lett az ENSZ azon munkacsoportjá-
nak, amely végül kidolgozta az ENSZ 
Közgyűlése által 1992. december 18-án 
elfogadott, „Nyilatkozat a nemzeti vagy 
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez 
tartozó személyek jogairól” című doku-
mentumot. Bíró Gáspár 2004 és 2006 kö-
zött tagja volt az Emberi Jogok Bizottsá-
ga mellett tanácsadó testületként működő 
Emberi Jogok Védelmével és Előmozdí-
tásával Foglalkozó Albizottságnak is.18

Az Emberi Jogi Bizottságot követő-
en hazánk a Nők Elleni Diszkriminá-
ció Felszámolásával Foglalkozó Bizott-
ságban (Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women, 
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CEDAW)19 nyert el képviseleti lehetősé-
get 2002–2006 között, Morvai Krisztina 
révén.

Hosszú éveken keresztül (2007–2015 
között) a Gyermek Jogai Bizottság 
(Committee on the Rights of the Child)20 
meghatározó tagja volt Herczog Mária, a 
nemzetközi körökben rendkívül elismert 
gyermekjogi szakértő. 2009-ben a gyer-
mekjogi egyezmény 19., azaz a gyerekek-
nek az erőszak valamennyi formájától 
való védelmét előíró cikkének az átfogó 
kommentárját kidolgozó bizottsági mun-
kacsoport vezetője volt.

Az ENSZ treaty body-kban (az emberi 
jogi egyezmények végrehajtásán őrködő, 
független szakértőkből álló bizottságok, 
amelyek az adott egyezmény fontos pa-
ragrafusainak végrehajtását értelmező 
kommentárokkal segítik elő, és a tagál-
lamoknak az adott egyezmény nemzeti 
végrehajtásának állásáról szóló jelenté-
seit is ők tárgyalják) betöltött magyar 
tisztségek közül szólnunk kell a Fogya-
tékossággal Élők Jogaival Foglalkozó 
Bizottságról is (Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities),21 amelyben 
a 2010-es megalakulásától kezdve folya-
matosan dolgozott magyar szakértő. Az 
első évben Könczei György, majd 2011–
2012 között Gombos Gábor, és végül 
2013-tól Lovászy László, akit 2016 júniu-
sában újraválasztottak, így 2020 decem-
beréig a testület tagja marad. Mindhár-
man nemzetközileg elismert szakértőnek 
számítanak, akiknek munkája hasznosan 
járult hozzá a bizottság munkamódszerei 
és prioritásai kidolgozásához, meghatá-
rozásához.

A nemzetközi kisebbségvédelem kér-
dése mindig is a magyar ENSZ-politika 
prioritását képezte, így a hazai multi-
laterális diplomácia egyik legnagyobb 
és leglátványosabb sikerét Izsák Rita 
megválasztása jelentette, akit 2011 jú-
niusában, az EJT 17. ülésszakán nevez-
tek ki az ENSZ kisebbségi kérdésekkel 
foglalkozó független szakértői poszt-
jára.22 A rendkívül fontos mandátumért 
komoly harc zajlott, tekintettel annak 
politikai érzékenységére és arra a tényre, 
hogy a megbízatás betöltője – egy leve-
zető elnök támogatása mellett – irányít-
ja szakmai szempontból a világ egyik 
legfontosabb kisebbségi testületének, az 
ENSZ Kisebbségi Fórumának (Forum on 
Minority Issues)23 a munkáját is.

A magyar szakértelemnek a kisebbség-
védelem területén való elismertségét jelzi 
továbbá, hogy a Kisebbségi Fórum első, 
2008-as ülésszaka elnökének egy akkori 
EP-képviselőt, Mohácsi Viktóriát válasz-
tották meg.

2012-ben az Emberi Jogi Tanács dön-
tése értelmében Haraszti Miklóst került 
a belorusz emberi jogi helyzettel foglal-
kozó különmegbízotti posztra,24 pedig 
a jelölteket elbíráló és sorrendbe állító 
Konzultatív Csoport nem őt, hanem egy 
norvég jelöltet javasolt az első helyen. Az 
EJT uruguayi elnöke azonban az előé-
letére és orosz nyelvtudására tekintettel 
Haraszti Miklóst nevezte ki erre a rend-
kívül érzékeny posztra, aki a feladatát 
azóta is magas szakmai színvonalon látja 
el, annak ellenére, hogy Minszk nem en-
gedélyezte számára, hogy helyszíni láto-
gatást tegyen az országban.
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Magyar–amerikai kettős állampolgár-
sága okán ebben a körben szólnunk kell 
Róna Gáborról, aki jelenleg is tagja a 
zsoldos katonák által elkövetett emberi 
jogsértésekkel foglalkozó ENSZ-mun-
kacsoportnak, bár nem a kelet-európai, 
hanem a nyugati országoknak járó kvóta 
alapján.

Végezetül még egy olyan kiváló ma-
gyar diplomatáról kell megemlékezni, 
aki ugyan nem számított kifejezetten 
emberi jogi szakértőnek, azonban mun-
kássága több ponton is kapcsolódott az 
emberi jogok nemzetközi védelméhez és 
előmozdításához. Prandler Árpád nagy-
követ, egyetemi tanár hosszú éveken 
keresztül vezette a Külügyminisztérium 
Nemzetközi Jogi Főosztályát, dolgozott a 
New York-i magyar ENSZ-misszión, és 
1981-től tagja volt a hágai székhelyű Ál-
landó Választott Bíróságnak is. Az egyik 
legmagasabb rangú magyar ENSZ-tiszt-
viselőként 1983 és 1990 között az ENSZ 
Leszerelési Főigazgatóságának helyettes 
vezetője is volt. Témánk szempontjából 
azonban azt kell kiemelnünk, hogy 1995 
és 2002 között részt vett a Nemzetközi 
Büntetőbíróság statútumának megszöve-
gezésében, 2002-ben megválasztották az 
ENSZ Közgyűlése VI. (Jogi) Főbizottsá-
ga elnökének, 2005-től pedig a volt Jugo-
szlávia területén elkövetett háborús bű-
nök kivizsgálására létrehozott, Hágában 
működő Nemzetközi Törvényszék (The 
International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia, ICTY) ad litem (azaz 
eseti) bírójaként tevékenykedett szinte 
haláláig (2014).

Zárógondolatok

E rövid összefoglaló is jól jelzi, hogy a 
magyar emberi jogi szakértők a rendszer-
váltást követően aktív, kezdeményező 
szereplőként vettek részt a világszervezet 
munkájában, komoly megbecsülést sze-
rezve a magyar diplomáciának és az or-
szágnak, tudatosítva annak erős emberi 
jogi elkötelezettségét. A 2017–19-es EJT-
tagság óriási lehetőségeket kínál arra, 
hogy Magyarország kiemelkedő módon 
tudjon hozzájárulni a világ biztonságo-
sabbá tételéhez, ahol mind kevesebb em-
bernek kellene félelemben élnie, emberi 
jogsértést elszenvednie, illetve hátrányos 
megkülönböztetést megtapasztalnia. 
Nagy a felelősségünk, élnünk kell vele.
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