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Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság

állásfoglalás a

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Az Országgy ű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az Alkotmánybírósá g
tagjait jelölő eseti bizottság - 2010 . július 19-én kelt - H/814. számú javaslata alapján, az
Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII. törvény 7 . §-ában foglalt jogkörének megfelelően
2010. július 20-án tartott ülésén meghallgatt a

Dr. Tóth Mihály

Alkotmánybíró-jelöltet .

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a jelölt megválasztását támogatja.

Budapest, 2010 . július 20 .

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke
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1) Családom, az ügyészségen töltött évtizedek, rövid kitér ő
az Igazságügyi Minisztériumba n

1951-ben születtem Budapesten, ahol jelenleg is élek . Szüle-
im pedagógusként dolgoztak, ma nyugdíjasok . Feleségem
ügyvéd, idősebbik lányom a Budai Központi Kerületi Bíró-
ságon bírósági titkár, kisebbik lányom 2008-ban az ELTÉ- n
pszichológia szakon végzett.
1970-ben érettségiztem, 1975-ben szereztem diplomát Buda -
pesten, az ELTE Allarn- és Jogtudományi Karán .
1977 őszén bírói-ügyészi szakvizsgát tettem, s ezt több évti-
zedes ügyészi munka követte .
1980-tól különböző fővárosi ügyészi egységeknél vezetőként
dolgoztam, voltam nyomozó ügyészként csoportvezet ő , éve-
kig álltam a Budapesti V. kerületi ügyészség élén, ezt köve-
tően a Fővárosi Főügyészség titkárságának, majd a Büntető -
bírósági Osztálynak a vezetője voltam, emellett jelentős,
főként gazdasági bűnügyekben készítettem vádiratokat, és
képviseltem a vádat . (p1. a „Klapka"-ügyben, a „Tocsik" -
ügyben, vagy az XSl-bank vezető inek ügyében) .
Ügyészi munkámat 1997-ben az ügyészi szervezet legrango-
sabb kitüntetésével, a „Kozma Sándor-díjjal” ismerték el ,
amit az elsők között kaptam meg .
1998 októbere és 2000 márciusa között az Igazságügyi Mi-
nisztérium büntetőjogi ügyekkel foglalkozó helyettes állam -
titkárának kértek fel, feladatom a büntetőjogi kodifikáció
koordinálása és a büntetés-végrehajtás törvényességi fel-
ügyeletének irányítása volt .
Ebben az időszakban kezdődtek el az új Btk . előkészítésének
munkái is .
2000 márciusa óta egyetemi tanárként dolgozom.
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2) Tudományos tevékenység

Gyakorlati munkám mellett kezdettől fogva tudományo s
tevékenységet is folytattam, rendszeresen publikáltam é s
szakmai fórumokon, továbbképzéseken tartottam el őadáso-
kat. Többször nyertem els ő díjat a Magyar Jogász Szövetség
tudományos pályázatán, 1989 őszén megvédtem kandidátus i
disszertációmat, melynek a büntető eljárásjog körébe eső
tárgya a terhelt védekezési szabadságának tartalma volt .
Ezután is folyamatosan igyekeztem tapasztalataimat és kuta-
tási eredményeimet közreadni, s az évek során közel 200
büntető eljárásjogi, büntetőjogi, kriminológiai illetve krimi-
nalisztikai tárgyú cikkem, tanulmányom, könyvem jelent
meg, köztük több egyetemi jegyzet, tankönyv és monográfia .
Számos kommentárnak és kézikönyvnek a szerzője, társszer-
zője vagyok. Írásaim a büntetőjog, büntető eljárásjog, kri-
minológia és kriminalisztika legkülönböz őbb területeit érin-
tik, foglalkoztam pl . kríminál-taktikai kérdésekkel, egyes
bűncselekmények dogmatikai, értelmezési problémáival ,
vagy az ügyész szerepével, alkotmányjogi és büntet őeljárási
helyzetével . A 90-es évek elejétő l érdeklődésem fokozatosan
a gazdasági büntetőjog felé fordult .
„Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban” c .
monográfiám 1997-ben elnyerte „az év szakkönyve” díjat .
„Gazdasági bűnözés és bűncselekmények” című könyvem 3 .
kiadása készül ,
A gazdasági büntetőjog mellett szívesen foglalkozom a bün-
tetőeljárás és az emberi jogok összefüggéseivel, igyekeztem
egy 2001-ben megjelent monográfiában kimutatni Alkot-
mánybíróságunk és az Európai Emberi Jogi Bíróság szemlé-
lete és gyakorlata közötti szoros összefüggést .
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2009 őszén megvédtem akadémiai doktori értekezésemet
„Gazdasági bűnözés és bűncselekmények a rendszerváltozá s
éveiben” címmel .

3) Oktatói tevékenység

Egyetemi diplomám megszerzése óta folyamatosan tanítot-
tam, előbb matematikai logikát az ELTE Filozófia tanszé-
kén, később, több mint 10 évig ugyanott gyakorlatokat ve-
zettem a Büntető eljárásjogi tanszéken. 1992-tő1 címzetes
egyetemi docensi címet kaptam . Az ELTE-n jelenleg a Jogi
Továbbképző Intézetben szakvizsga-előkészítő tanfolyamo-
kat vezetek és a gazdasági büntet őjogi szakjogászképzé s
keretében tartok előadásokat . Az Intézet több oktatási segéd-
anyag írásával is megbízott .
1994 szeptemberétől Földvári József professzor kérésér e
oktatok a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudormányi
karán, ahol ugyanebben az évben kaptam docensi kinevezést .
1997 őszi habilitációm után 1995 júniusában a köztársasági
elnök egyetemi tanárrá nevezett ki .
1998 szeptemberétől, Békés Imre professzor felkérésére a
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam -
tudományi Karának Büntető Eljárásjogi Tanszékének vezető -
je lettem (2007 őszétől itt részfoglalkozású oktatóként dol-
gozom) .
A PPKE-n a hallgatók szavazata alapján 2006-bar a legjob b
előadónak járó „Pro facultate” díjban részesültem. A Pécs i
Tudományegyetem Büntetőjogi tanszékét 2000 őszétől veze-
tem ,
A PPKE ÁJK-n a Doktori iskola hallgatóinak büntetőjogi
előadásokat tartok, Pécsett, a Doktori iskola alapító tagjakén t
jelenleg kb, 10 doktorandusz hallgató konzulense, vezet ője
vagyok.
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A pécsi jogi karon irányításommal kialakulóban van egy
tekintélyes gazdasági büntetőjogi műhely, amely minden
évben rangos konferenciákat rendez, az itt elhangzó el őadá-
sok utóbb nyomtatásban is megjelennek .

4) Közéleti-szakmai tevékenységem, kapcsolataim

1989-ben tagja voltam a koncepciós perek felülvizsgálatár a
létrehozott jogász-történész bizottságnak. Idestova 20 éve a
Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztályának titkára ,
tavalytól elnöke és a Jogi Szakvizsgabizottság tagja vagyok .
Részt veszek az OKRI Tudományos Tanácsának munkájá-
ban. 2009-ben megválasztottak A Magyar Büntetőjogi Tár-
saság elnökének, évekig kuratóriumi Elnöke voltam a Ma-
gyar Helsinki Bizottság Jogi Segítségnyújtási Programjának .
Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a „JURA” folyóiratnak, a
pécsi Kari Actának, a Jogesetek Magyarázata, a Miskolc i
Jogi Szemle és a Bűnügyi Szemle című folyóiratoknak .
A hazai egyetemek jogi karainak oktatóival igyekeztem igen
jó, baráti-kollegiális viszonyt kialakítani . Támogatjuk egy-
más kutatási programjait, doktori képzéseit és konferenciáit .
Vendégprofesszorként több előadást tartottam, elsősorban
német nyelvterületen, Deggendorfban, Trierben, Würz-
burgban, Baselben, Innsbruckban, Ljubljanában .
Szoros kapcsolatot tartok fenn több európai egyetem bünte-
tőjogászaival, pár éve különösen jó együttnwííködést alakítot-
tunk ki a freiburgi Max-Planck Intézet vezet őjével és munka-
társaival .
Nemzetközi kapcsolataink további erősítésében segíthet a
magyar büntetőjog történetét és intézményeit ismertető és a
büntető jog tudománytörténetét feldolgozó, nemrégiben né-
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metül megjelent és német nyelvterületen is terjesztett köny-
vem.

Budapest, 2010, július 15 .

Dr. Tóth Mihály
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