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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent 
tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Bajkai István képviselőtársunk helyettesíti 
Kovács Zoltán alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Ahogyan azt korábban is jeleztem, a járványügyi helyzetben a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni és zárt láncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

Az Alkotmánybíróság tagjának javasolt jelölt meghallgatása 

Soron következik első napirendi pontunk, az Alkotmánybíróság tagjának javasolt 
jelölt meghallgatása az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. § (2) 
bekezdése alapján. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az Alkotmánybíróság tagjait 
jelölő eseti bizottság ma délelőtt ülésezett, s az Alkotmánybíróságról szóló törvény 7. § (1) 
bekezdése alapján dr. Márki Zoltán urat jelölte a korábban megüresedett alkotmánybírói 
tisztségre, akit nagy tisztelettel köszöntünk itt a bizottsági ülésünkön. Tisztelettel 
köszöntjük! (Dr. Márki Zoltán feláll és meghajol.) 

A hivatkozott törvény 7. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság tagjának 
javasolt személyt az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó 
bizottsága meghallgatja. Erre a meghallgatásra kerül most sor. Mielőtt elkezdjük a 
napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével kapcsolatban az alábbi javaslatot 
kívánom tenni.  

Azt javaslom, hogy a meghallgatás lefolytatására az eddig kialakult gyakorlatnak 
megfelelően kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, vagyis jelölt úr nyitóbeszédét 
követően kérdések feltételére, majd a jelölti válasz után vélemények megfogalmazására 
legyen lehetőség. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a tárgyalás menetére tett 
javaslatomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki 
nem? (Nincs jelentkező.) S aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Ismét tisztelettel köszöntöm dr. Márki Zoltán alkotmánybíró-jelölt urat, és mielőtt 
felkérném beszéde megtartására, előtte bejelentem, hogy alkotmánybíró-jelölt úr 
kifejezetten azt kéri, hogy a kinevezése 2021. június 22-ével történjen. Köszönöm. 

Alkotmánybíró-jelölt úr, öné a szó. Tessék parancsolni! 

Dr. Márki Zoltán expozéja 

DR. MÁRKI ZOLTÁN alkotmánybíró-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Az 
élőbeszéd és a jelenlét során a maszk használatától eltekinthetek? 

 
ELNÖK: Igen. 
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DR. MÁRKI ZOLTÁN alkotmánybíró-jelölt: Köszönöm szépen.  
Elnök Úr! Igen Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Köszönöm a szót. Köszönöm, hogy 

meghallgatnak. Rövid leszek. Egy bírónak nincsenek tervei. Nekem az üggyel nem célom 
van, hanem dolgom. Nem a felekkel van elszámolnivalóm, hanem a törvénnyel, a Kúrián 
a büntetőtörvénnyel, az Alkotmánybíróságon pedig az Alaptörvénnyel kell elszámolni. 
Három dologról szeretnék beszélni egyszerűen, őszintén, jóhiszeműen; kúriai bíróként 
ritkán van arra módom, hogy önök előtt ezt megtegyem. Az igazságot, a függetlenséget és 
az ítélkezést nem tartom bonyolult, teoretikus kérdésnek. Az igazság államcél, 
mindenkinek lehet igaza, ám, ha vita van, alanyi joga senkinek nincs az igazságra. De az 
igazság kiperelhető, az igazság a joggal szemben is kiperelhető, s ennek ma minden 
lehetősége megvan. Ezért vagyok bíró, ezért érdemes bírónak lenni, hogy valami 
személyeset is mondjak.  

Az igaz és az igazság között pont annyi különbség van, mint az ember és az 
emberség között. Függetlenség van, azt legfeljebb el lehet venni, ezért olyan, mint az 
elsőbbség, mindig meg kell adni, különben csattanás van. Egy lényege van, hogy nem 
lehet döntésre utasítani, s ezt kell betartani. Ha ezt betartják, akkor nincs baj. Nekem az 
elmúlt 30 esztendőben ebben nem volt deficitem.  

Az ítélkezés az, ami az emberek magatartását nem csupán megbünteti, hanem a 
morális, közösségi alapú jog szerint minősíti és dönti el. Az ítélkezés nem személytelen, 
de nem is személyes, hanem intézményes ügy, és ítélkezés az is, amikor bírói ítéletet 
semmítenek meg; nem a semmisségét mondják ki. Semmisségi törvényt készítettem elő, 
pontosan tudom, hogy mi annak az indoka, alapja, a semmítés mást jelent. Ha pedig bírói 
ítéletet semmítenek meg, azt csak bíró teheti meg, ezért az Alkotmánybíróság is ítélkezést 
végez. 

Végül kérem megértésüket abban, hogy én most bíró vagyok, nem alkotmánybíró, 
és a különbség kettő: nekem nem adatik meg sem a párhuzamos, sem a különvélemény 
lehetősége, s ez így van jól. Az alkotmánybíró legfőbb feladata az Alaptörvény védelme, a 
bíró feladata pedig a hatályos törvény alkalmazása. A felelősség közös, de nem azonos. 
Én nem ennek vagy annak, hanem Magyarországnak vagyok a hivatásos bírája, és 
bárhogy lesz, az akarok maradni. De hogy valami konkrét fogódzót mondjak, az ítéletéről 
ismerszik meg a bíró, bíróról a bíróság, a bíróság pedig az állam lelkiismerete. Az első 
kettő az én gondolatom, az utolsó Csemegi Károlyé 1861-ből.  

Mondanivalóm végére értem. Köszönöm, hogy figyelmesen végighallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen alkotmánybíró-jelölt úrnak a beszédét. Megnyitom a 

kérdések körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Varga László képviselő 
úr, tessék parancsolni!  

Hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Alkotmánybíró-
jelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon zavarban vagyok, mert a kérdések köre van, de 
igazából nem öntől szeretnék kérdezni. Én azt látom, hogy ami előttünk fekszik - 
amennyire pár perc alatt át tudtam tekinteni -, az egy komoly szakmai életút, és nyilván 
jelentős elkötelezettségről adott számot ez a pár perc is, amit szóban kiegészített. Tehát, 
amit mondok, nem önnek szól, nem is önhöz szól ilyen értelemben a kérdésem, de azért 
mégiscsak azt szeretném mondani, hogy egy nappal vagyunk az ülésszak vége előtt, ez 
egy komoly bizottság, ezt a bizottságot megelőzte egy eseti bizottság, amely jelölést tett a 
mai nap folyamán, nyilván megtehette volna ezt a múlt héten vagy még régebben.  

Én azt gondolom, hogy az kezelhetetlen ellenzéki képviselőként, hogy néhány 
perccel az ülés előtt tudjuk meg egyáltalán azt, hogy tulajdonképpen a kormánytöbbség 
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kit szándékszik jelölni alkotmánybírának. Ez nem a jelöltet minősíti ebben a pillanatban, 
hanem az eljárást és a kormánypártok hozzáállását. 

Nagyon sokféle dolgot elmondhatnék, véleményt, észrevételt, kérdéseket tehetnék 
föl, csak azt gondolom, hogy az eljárás ilyen módon kezelhetetlen számomra. Nem annak 
a jogszerűségét, de minimum a tervszerűségét vitatom. Úgyhogy előrebocsátom, ez az egy 
oka van annak, hogy én így, ebben a formában nem tudok részt venni ebben, és ez 
semmiképpen nem önnek szól. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársamé a szó. Tessék!  
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Alkotmánybíró-jelölt Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy az előbb végül is elhangzott 
Varga László képviselőtársam részéről, neki kérdése vagy észrevétele nem volt a tisztelt 
jelölthöz, illetve nem volt ilyen típusú észrevétele sem, és valószínűleg az észrevételek 
körében is tartózkodó lesz a véleménye.  

Azt kell mondjam, hogy nyilván a bizottság jellegéből és munkájából fakadóan itt 
van a lehetőség arra, hogy az alkotmánybíró-jelölt számára kérdéseket tehessünk föl, és 
ha ezzel egy képviselő adott esetben nem él, nyilvánvalóan másra nem háríthatja át ezt a 
felelősséget, minthogy a felelősség, úgymond, elmélete, és ez mindig minden 
szempontból - például a büntetőjogban is - alátámasztja a felelősség-központúságot és a 
személyhez kötöttséget.  

Azt szeretném megkérdezni a tisztelt alkotmánybíró-jelölt úrtól - rendkívül 
tartalmas és hosszú szakmai életútjából is ez következik -, hogy előfordulhatott, és talán 
elő is fordult olyan kérdés, olyan büntetőjogi kérdés, amelyiknek volt kapcsolódása, vagy 
felvetett alkotmányjogi kérdést vagy az alkotmányossághoz fűződő szempontokat is. A 
magam részéről, vagyis számomra az lenne az egyik kérdésem a tisztelt alkotmánybíró-
jelölt úrhoz, hogy vissza tud-e emlékezni olyan esetre, ahol alkotmányossági 
szempontokat is figyelembe kellett venni, vagy adott esetben felmerült az 
Alkotmánybíróság eljárása az ön bírói praxisában és gyakorlatában. Ez számunkra 
sokatmondó kérdés minden szempontból, hisz’ alkotmánybíróvá való jelölése kapcsán 
alkotmánybírósági, alkotmányossági kérdések fognak az ön munkájában szerepelni, adja 
a jó Isten! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További jelentkezőt nem látok, a kérdések körét 

lezárom, és mielőtt válaszadásra megadnám a szót alkotmánybíró-jelölt úrnak, 
tájékoztatom, hogy nyilván azokra a kérdésekre kell válaszolnia, melyek a személyéhez 
kötődnek. Tessék parancsolni, öné a szó. Különben pedig teljesen törvényes az 
eljárásunk.  

Dr. Márki Zoltán válaszai 

DR. MÁRKI ZOLTÁN alkotmánybíró-jelölt: Köszönöm szépen. Képviselő úr 
(Dr. Varga Lászlónak:), kölcsönösen értjük egymást, és én Bajkai képviselő úr kérdésére 
tudok válaszolni. (Dr. Varga László bólint.) 

Nekem az elmúlt 30 évben, szerintem ezt elnök úrnak említettem… az az egésznek 
a mondanivalója, hogy én közpénzen lettem jobb ember, tehát egyszerűen, itt van olyan, 
akivel perjogi helyzetben is találkoztam. Én az egész bírói tevékenységemet, beleértve azt 
az időszakot is, amit a minisztériumban töltöttem - hat évet 1996-2002 között -, nem egy 
folyamatos készülésnek, de egy olyan helyzetnek tartottam, amelynek a lényege az, hogy 
mindazt, amit az egyetemen tanultam, azt tegyem át, és előbb-utóbb ne csak a leckét 
mondjam föl, hanem - ez lehet, hogy egy picit túlmegy talán ezen a meghallgatáson, de - 
tudomásul kell venni, ha a jogerőt zárja le az ember, akkor ő lesz a lecke, és ez felelősség. 
Ez felelősség. Az itteni megszólalásom is felelősség. 
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Ez azt is jelenti, hogy amikor az új Alaptörvény… - Pontosabban visszafelé megyek, 
nekem egyetlenegy olyan jogalkotási előkészítésem van az emlékezetem szerint, amit az 
Alkotmánybíróság megsemmisített. Pontosan tudom, ez a doppingról szóló tényállás 
volt. Azt hiszem, talán Strausz bíró úr volt az előadója. A határozatlanság miatt volt ez, 
igen, ez volt egy jogalkotási előkészítésben. Ugye, nem veszem magamra, nem én hozom 
a jogot, de én készítettem elő ezt a törvényt.  

Olyan alkotmánybírósági megsemmisítés, aminek én voltam az alanya vagy a 
szenvedő alanya, arra azt kell mondanom, hogy olyanra emlékszem - ez volt a 
gyermekekkel kapcsolatos -, a szexuális erőszaknak egy olyan értelmezése, amit 
jogegységben hoztunk meg. Az előadója, emlékezetem szerint Mészár Róza volt, és én 
most is úgy vagyok vele, hogy bennünket az vezérelt, hogy az a hatóanyag, ami benne volt 
a módosítás előtt, az később nem veszhetett ki. Ezért hoztuk azt az értelmezést, de 
kétségtelen, megsemmisítette az Alkotmánybíróság, és a jogalkotót egy újabb alkotásra 
késztette.  

EJEB-es ügyben jártam el, amikor a tatai sortűz ügyében az EJEB, a strasbourgi 
emberi jogi bíróság visszadobta az ügyet, és akkor mi a felülvizsgálatban végül is azt 
mondtuk, hogy mégis csak van ott olyan bűn, ami nem maradhat szó nélkül. Hogy 
egyértelmű legyek, még egy ilyen EJEB-ügyre emlékszem, ez a vörös csillag ügye volt, 
amikor olyan ügyekben jártunk el nemegyszer, amikor visszajött a tényállással 
kapcsolatos közismert álláspontja a strasbourgi bíróságnak, mire mi meg azt mondtuk, 
hogy igen, ezért ebben az ügyben ezt a döntést meghozzuk, viszont ez nem azt jelenti, 
hogy a büntető törvényben lévő törvényi tényállás nem alkalmazható.  

És van még egy ilyen a közelmúltból, ez is egy jogegységi döntés. Ezeknek a 
jogegységi döntéseknek, felülvizsgálati döntéseknek én vagy előadója voltam, az elnöke 
pedig, azt hiszem, talán minden alkalommal a kollégium vezetője, a Kúria 
elnökhelyettese, dr. Kónya István volt. Ezek az én számomra, az egész Kúrián töltött időm 
számára azt jelentették, hogy sikerült… - Még visszatérve az életfogytos döntésnél, ugye 
ez a 2015-ös jogegységi döntésünk, amikor azt mondtuk ki, hogy a strasbourgi bíróság 
döntése nem jelenti azt, hogy a magyar Alaptörvényben meglévő jogintézményt a perjogi 
szinten lehetne mellőzni. És azt kell mondani, hogy ebben a kérdésben most is ez az 
álláspontom, nem azért, mert - most nézzék el! - egy olyan döntésről beszélek, amelyben 
részt vettem, előadója voltam, hanem azért, mert úgy érzem, hogy ennek az 
intézménynek ’99-től kezdve a bevezetése és a léte nem volt olyan társadalmi-politikai, 
ha tetszik viták tárgya, ami ezt meg kellene, hogy kérdőjelezze.  

Itt most nem hitet tettem egy jogintézmény mellett, csak tényként közöltem, hogy 
nem volt mindig kétharmados az életfogytig tartó szabadságvesztés kérdése, és akkor is 
benne maradt már; a tényleges életfogytról beszélek, amikor a bíró kizárja a szabadulás 
lehetőségét. Ez egy tényhelyzet. Itt is azt érzem, mint majdnem mindegyik döntésben, 
hogy én, ha tetszik, a büntetőjog konzervatív dogmatikájának vagyok a híve, és azt 
szeretném alkalmazni, amit megtanultam az egyetemen, konzervatív dogmatika azokra a 
törvényekre, amelyeket új élethelyzetekben hoznak; fordítva sokkal rosszabb lenne. Én 
nyugodtan merek állni olyan filológiaelemzések elé, amelyek ezekre a mondataimra 
kapcsolódnak. Az is kétségtelen, hogy ezeknek a pillérei hosszú idők óta megvannak a 
magyar büntetőjogban.  

Nem akarom kikerülni a kérdést, azt a részét sem, és ezek mind írott anyagok akár 
előadásban, akár ügyekben. Én azt hiszem, hogy ha a büntetőjog és a ’90 utáni 
időszaknak, 30 évnek a történetét nézzük, akkor két olyan kérdés van, amely kérdésnél 
nyugodtan lehet bármikor szakmai konferenciákat rendezni, mindig van mondanivaló, 
még nem jutott nyugvópontra. Az egyik ilyen a véleménynyilvánítás szabadsága, a másik 
a gazdasági büntetőjog kérdése, a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos 
büntetőjognak a kérdése. Ebben a kérdésben az utóbbi időben kétségtelen ugyancsak egy 
hagyományos dogmatika alapján, de óhatatlan, hogy az új jogviszonyok között, az új 



9 

társadalmi viszonyok között hoztunk olyan döntéseket, amelyek talán valamiféle 
útkeresésből kiutat mutathatnak.  

Van egy mondat a fejemben, ezt a mondatot 2009-ben az akkori szenátusi 
meghallgatásán mondta Sonia Sotomayor, akit többször jelöltek, és akkor választották 
meg. A mondat így szól: „Egy bírónak nem az a dolga, hogy új gondolatokat fogadjon vagy 
tagadjon, hanem az, hogy a meglévő törvényeket alkalmazza új helyzetekre.” Én ehhez 
tartom magamat, de ez nem azt jelenti, hogy a törvény betűjén túlmenően a törvény 
értelmét nem szeretném látni, azt viszont láttatni kell, láthatatlanul nem maradhat 
semmi. Egy büntetőjogász soha nem tudta volna elfogadni azt, hogy láthatatlan jog 
alapján ítélkezzen. A KRESZ-nek is van egy harmadik szakasza, mégsem az alapján 
hozzuk a felelősséget, a büntetőjognak is van egy társadalmi veszélyességi klauzulája, 
mégsem az alapján mondjuk ki, hogy bűnös. Úgyhogy nekem talán így körbeért az a 
mondanivalóm, amit képviselő úr kérdésére válaszolni kívántam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A véleménykört és a vita 
egészét lezárom. 

Kérdezem jelölt urat, kíván-e még valamit mondani. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal  

Most a határozathozatalra kerül sor. Kérdezem tehát tisztelt képviselőtársaimat, 
támogatják-e dr. Márki Zoltán úr alkotmánybíróvá történő megválasztását. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
1 tartózkodás mellett dr. Márki Zoltán úr alkotmánybíróvá történő megválasztását 
támogatta. 

Gratulálunk alkotmánybíró-jelölt úrnak! Köszönjük, hogy itt volt a bizottsági 
ülésünkön, és köszönjük továbbá Bánáti János úrnak is, a Magyar Ügyvédi Kamara 
elnökének, hogy részt vett az ülésünkön. További szép napot kívánok! Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Rátérünk következő napirendi pontunkra, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem 
a bizottság tagjaitól, van-e egyebek közt bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Mivel a bizottság ebben a félévben már nem tervez további ülést 
tartani, ezért engedjék meg, hogy megköszönjem a bizottság minden tagjának, 
képviselőtársaimnak, munkatársaimnak, sőt a gyorsíróknak is azt az áldozatos munkát, 
amit ebben a vírushelyzettel terhelt, mozgalmas félévben végeztek, végeztetek. Jó 
pihenést, szép nyarat kívánok! A bizottság ülését berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc)  

 
 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Lajtai Szilvia 


