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Tisztelt Bírónő! 
 
Bizonyára már értesült róla, hogy az Ön 2014. március 24. napján kelt súlyosan előítéletes, a 
cigány közösségeket sértő 12.P.20.045/2013/47. számú ítéletével szemben az alábbi 
szervezetek tiltakozásukat fejezték ki az ítélet sajtóban való megjelenésének másnapján: 
 
Roma Polgári Tömörülés, Fővárosi Cigány Önkormányzat, Társaság a Szabadságjogokért, 
Magyar Helsinki Bizottság, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Eötvös Károly 
Intézet. 
 
A tiltakozó jogvédő szervezetek szerint az ítélet indoklásából „nemcsak az derül ki, hogy a 
bíró mennyire egyoldalúan mérlegelte a rendelkezésre álló bizonyítékokat, hanem az is, hogy 
mi a véleménye roma honfitársainkról és a „cigánybűnözés” jelszavával fellépő 
gyűlöletcsoportokról. A Szebb Jövőért Egyesület retorikáját értelmező indokolásból 
nyilvánvalóan következik az, hogy a bíró alapvetően egyetért e nézetekkel, hiszen mentegeti, 
legitimálja ezeket.” 
(http://tasz.hu/jogallam-vedelme/torveny-szaja-biro-nem-ciganyozhat) 
 
Az elsőfokú ítélet indoklásának áttanulmányozását követően arra az álláspontra 
helyezkedünk, hogy a kritikát megfogalmazók felháborodását teljes mértékben osztjuk, 
érveikkel egyetértünk. Véleményünk szerint Ön az ítéletével és különösen annak 
indoklásával több ponton megsértette a bírák etikai normáit, és ahogy arra a jogvédő 
szervezetek felhívták a nyilvánosság figyelmét Ön rombolja „a bíróságokba vetett 
közbizalmat” azzal, hogy személyes elfogultsága megjelenik az ítélkezésében, és mi több, 
elfogultságára nyíltan kirekesztő és előítéletes magyarázatot adott. 
 
 „A cigányság nem deviáns életforma!” 
 
Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Ön a szélsőséges, az országban élő 
kisebbségekkel szemben nyíltan előítéletes és gyűlöletkeltő „Szebb Jövőért” szervezetet 
mentegeti, a roma közösségekkel szemben tanúsított megfélemlítő magatartást 
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bagatellizálja és védelmébe veszi. Felháborítónak tartjuk, hogy a cigány emberekre nézvést 
negatív tartalmú, előítéletes és a cigányságot a deviáns viselkedéssel azonosító, rasszista 
megállapításokat tett ítéletében.  
 
A Bírák Etikai Kódexe alapján  
„(2.) A bíró maga is védelmezi a függetlenséget, amely nem csupán a politikától, politikai 
pártoktól való függetlenséget jelenti, hanem azt is, hogy a bíró döntéseit minden más külső 
vagy belső befolyástól mentesen hozza meg.  
(3.)A bíró jogalkalmazói tevékenységét nem befolyásolja a közvélemény vagy a média 
kritikája, illetőleg a közvélemény vagy egy részének előítélete. 
(4.) A bíró hivatásából eredő kötelezettségeit - a felek egyenjogúságát tiszteletben tartva - 
pártatlanul teljesíti. Fokozottan ügyel a pártatlanság látszatára is. Indulatait, érzelmeit, jogi 
álláspontját nem nyilvánítja ki oly módon, hogy abból a részlehajlásra lehessen 
következtetni. 

(12.) A bíró a magánéletben és a közéletben is megfontoltságot, feddhetetlen magatartást 
tanúsít, kerül minden olyan megnyilvánulást, amely a bírói hivatás méltóságát és 
tekintélyét veszélyezteti. Mind a viselkedésben, mind a külsőségekben tartózkodik a 
szélsőségektől.” 
 
Ön bírónő az ítéletben a pártatlanságnak még a látszatára sem ügyelt. Indulatait, a 
cigánysággal szembeni álláspontját olyan módon nyilvánította ki ítélete indoklásában, amiből 
részrehajlásra lehet következtetni. Ítélkezése ezért súlyosan sérti a bírói hivatás méltóságát 
és tekintélyét. 
 
Mindezek alapján közösségeink és szervezeteink nevében arra szólítjuk fel Önt, hogy bár 
ítéletét jóvátenni nem tudja, vállalja azért a felelősséget, nyilvánosan mutasson megbánást, 
kérjen bocsánatot döntésének a cigánysággal szembeni negatív előítéletekre alapozott, 
nyíltan rasszista tartalma miatt és kérje munkáltatójától az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
előítélet kezelő képzésén való soron kívüli részvételét! 
 
 
 
Budapest, 2014-04-30 
 
 
Szécsi Magdolna  
Amari Kris Cigány Szervezet 
 
Jeney Orsolya  
Amnesty International Magyarország 
 
Szántó Diána 
Artemisszió Alapítvány 
 
Nun András 
Autonómia Alapítvány 
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Gosztonyi Géza 
Budapesti Szociális Forrásközpont 
 
Csóka Sándor 
Civil Összefogás Egymásért Egyesület 
 
Mohácsi Erzsébet, Ujlaky András 
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) 
 
Robert Kushen  
Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC) 
 
Barna Zsuzsa  
Európai Romákért Egyesület - Ónod 
 
Lakatos Krisztián 
Fejér Megyei Roma Reintegrációs Információs és Tanácsadó Egyesület 
 
Darvas Ágnes 
Gyerekesély Közhasznú Egyesület 
 
Mocsonaki László 
Háttér Társaság 
 
Setét Jenő 
Ide tartozunk! – Roma Közösségi Hálózat 
 
Gulyás Márton 
Krétakör 
 
Erdélyi Tea 
Labrisz Leszbikus Egyesület 
 
Juhász Borbála 
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 
 
László Johanna 
Magyar Szegénységellenes Hálózat 
 
Szőrös Irén 
Mozaik Egyesület 
 
Berki Judit, Szomora Szilárd 
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 
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Oláh József  
Pest Megyei Roma Szervezet 
 
Szőke Judit 
Polgár Alapítvány 
 
Váradi Béla  
Roma Magyar Baráti Társaság - Ózd 
 
Mészáros Attila 
Roma Mátrix Program 
 
Daróczi Gábor  
Romaversitas Alapítvány  
 
Farkas Zsuzsa 
Szegényeket Támogató Alap (SZETA) Egri Alapítványa 
 
 
 
A tiltakozó szervezetek mélységes megütközésében és felháborodásában osztozva, 
  
 
Dr. Kaltenbach Jenő PhD 
nyug. tanszékvezető egyetemi docens, volt kisebbségi ombudsman 
 
Kállai Ernő  
társadalomkutató, volt kisebbségi ombudsman 


