
ALKOTMÁNYELLENES A BÍRÓK NYUGDÍJBA KÜLDÉSE 
 
 
 

Kende Péter ügyvéd: – Az alkotmány egyetlen passzusára szeretnék kitérni, ha 
megengeded. Amiről Gatter Lászlót is kérdezted. A bírókkal kapcsolatos alkotmánybeli 
döntésre. És rögtön kiadom magam, hogy egyetlenegy okból telefonálok be, nevezetesen 
azért, hogy elmondhassam, hogy rettenetes, szörnyű, égbekiáltó gazság ez a döntés. Ami 
egyúttal teljesen nyilvánvalóan diszkriminatív, következésképpen törvénytelen és 
alkotmányellenes. 

Bolgár György: – Na. Mondod ezt te, aki annyi könyvben, cikkben bíráltad a bíróságokat 
és bírókat. 

Kende Péter ügyvéd: – Így van, és most is jelent meg olyan írásom, amelyben 
kifejezetten bírálatot fogalmaztam meg és fog is megjelenni ilyen. Ez más lapra tartozik. 

– Én is úgy gondolom, ez más, ez konkrétum, az pedig maga a rendszer, hogy hogyan 
működtetik. 

– Így van. Meg az, hogy sok a hiba, sok a bírói műhiba. De ez teljesen más lapra tartozik, 
sőt azt is hozzá kell tennem, hogy én, aki nem újságíróként, hanem gyakorló ügyvédként 
naponta őrjöngök amiatt, ami folyik ma a bíróságokon, mert rettenet, de ennek semmi köze 
ehhez. Itt egy dolognak van jelentősége, hogy rémes amit tesznek velük, megengedhetetlen, 
de legfőképpen diszkriminatív. Ahogy olvasom a magyar sajtót, én nem láttam, hogy valaki 
megértette volna például, de lehet, hogy tévedek persze, hogy miért kellett ezt az 
alkotmányban szabályozni. Miért nem abban a törvényben szabályozták a bírók 
nyugdíjkorhatárát, amely erről szól. Tudniillik a bírósági törvényben. A bíróságokról két 
törvény is létezik, miért nem az egyikben. 

– Hát talán azért nem, mert az alkotmánybírósághoz lehetne fordulni nem? 
– Hát erről van szó. Pontosan ezért. Mert ha nem az alkotmányban szabályozzák ezt, 

tudniillik ennek semmi keresnivalója természetesen az alkotmányban, soha nem is volt, 
nincs a földön olyan ország, amelyiknek az alkotmányában szerepelne a bírók 
nyugdíjkorhatára. Ez Orbánék ötlete, hogy az alkotmánybíróság előtt – most leszámítva a 
saját szörnyű, szintén jogtalan döntésüket a hatáskör szűkítésről –, senki ne támadhassa 
meg. Tehát nem lehet majd hatályon kívül helyezni ezt a mocskos döntést, bocsánat, ezt a 
galád döntésüket. És azt szeretném hozzátenni, hogy sajnos lesz még rosszabb is. Ami a 
bíróságokkal, ami a bírókkal történni fog. 

– Mire gondolsz? 
– Arra, hogy meglehetősen megbízható információk szerint olyan terv forog, ami úgy szól, 

hogy mindazokat a bírókat, akik a 2006. október 23–ával kapcsolatos ügyekben ítélkeztek, ki 
fogják rúgni, akárhány évesek, és az sem kizárt, mert a tervezetben ez is szerepel, hogy 
büntetőbíróság elé fogják állítani őket. Na most ez borzalom. 

– És ez egy olvasható, leírt terv volt? 
– Olvasható, leírt terv, igen, mármint persze nem nyilvánosan olvasható. Ez egy tervezet, 

ami jelen pillanatban. 
– És ezt milyen módon lehet megcsinálni? Egyszerűen kormányzati intézkedés? 
– Ugyanúgy, ahogy hatvankét évesen el lehet zavarni bírókat. Úgy, hogy rögtön 

hozzáteszik, hogy ugyanez önmagukra például, a parlamenti képviselőkre nem igaz, majd 
hozzáteszik azt a döbbenetes ötletet, hogy az ügyészek is kötelesek elmenni hatvanként 
évesen, kivéve az ő Polt Péterüket, és a bírók is kötelesek mind elmenni hatvankét évesen, 
kivéve az ő Baka Andrásukat. 

– Szerinted, aki jól ismered azért a bíróságokat és a bírókat is, vagy egy részüket 
legalábbis, lesz valamilyen hatásosabb vagy folytatódó tiltakozás azon a levélen kívül, amit a 
múlt héten összeállítottak? 

– Lesz, igen, tiltakozás lesz, és az teljességgel hatástalan marad. 
– Mert hogy az egész bírói kar nem fog felállni és nem fog nem tudom mit csinálni. 
– Hát természetesen. 



– Sztrájkba léphetnek a bírák vajon? 
– Nem léphetnek. De tudunk mondani olyan országot, ahol szintén a sztrájktörvény azt 

mondja, hogy a bírók nem léphetnek sztrájkba, majd sztrájkba léptek, nem ilyen ügyben, 
fizetésemelést követeltek, semmi nagyobbat. Sztrájkba léptek, és természetesen győztek. 
Ugye egy ország nem képes két hétig működni bíróságok nélkül. Ki fogja letartóztatni az 
embereket? Mert kiengedni, ugye, nem szokás őket. 

– Vagyis a bíráknak volna érdekérvényesítési lehetőségük. 
– Hú, de mekkora. Csak ahhoz az kéne, hogy egyrészt egységesebbek legyenek, nem 

politikailag, Isten ments. 
– Persze. Hát csak a saját szakmájuk érdekében és a saját érdekükben. 
– Így van. Másrészt, hogy ne legyen ilyen borzalmasan sok köztük, aki nagyon örül ennek 

a mostani döntésnek, és nagyon örül ennek a kormánynak Hát akkor könnyebb lenne a 
dolguk. 
 
(Elhangzott a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában 2011. április 19-én.) 


