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Bakos Rebeka – Heiszer Veronika: 

„Minden tárgyalóterem egy színház” – interjú dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó 

alkotmánybíróval 
 

 

Hol nőtt fel? Családi gyökerei hogyan hatottak karrierjének későbbi alakulására?  

Somogy megyében születtem, ott éltem életem első öt évét, aztán édesapám munkájával 

kapcsolatosan megszűntek a lehetőségek, így aztán felköltöztünk Budapestre és 

lényegében öt éves koromtól kezdve Budapesten élek. Egy nagy üvegbúra alatt éltem, 

egy nagyon kiegyensúlyozott, küzdelmes, de igazából polgári miliőben. Zongoraórára 

kellett járnom, mert anyukám szerint minden rendes ember zongorára járatta akkoriban a 

gyerekét, és ahhoz volt is némi tehetségem. Azon túl, hogy letudtam a zongorát, ami 

kötelező program volt, egy kicsit sportoltam, de nem nagyon. Igzándiból ahol laktunk, az 

utca egyik részén volt az általános iskola, ahova jártam, a másik részén a gimnázium, 

ahova mentem tovább, szóval, amikor felvettek az egyetemre, akkor lényegében 

elmentem a városba körülnézni, hogy Budapest hogy is néz ki, melyik a kiskörút és 

melyik a nagykörút, és hogy lehet megközelíteni az ELTE jogi karát a legpraktikusabban. 

Igazából nagyon jó gyerekkorom volt, mert azon a környéken, ahol laktam nagyon sok 

gyerek volt, és nagyon sok üres telek, aztán ott lehetett bandázni.  

 

 
 

Sok minden akartam lenni, televíziós bemondónőtől kezdve színésznőn keresztül 

zongoraművészen át, de leginkább ruhatervező, pontosabban cipőtervező. Egész 

gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy unalmas matematikaórákon cipőket és ruhákat 

terveztem. Nagyon szerettem kertészkedni is, de ezeket édesanyám „kilőtte”, hogy 
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ruhatervező azért nem „mert”, színésznő eszembe se jusson, és így tovább. Végül ő azt 

mondta, hogy legyek jogász, mert sokat tudok beszélni, jól tudtam írni, és szerinte ez jó 

lenne. Korábban senki nem volt a családban jogász. Így lettem jogász. Az első év után ott 

akartam hagyni. Akkor már ismertem a férjemet, mert gimnáziumi osztálytársak voltunk, 

és már akkor kialakult ez a szerelem. Ő a bölcsészkarra ment, és így szóba jött, hogy én is 

menjek a bölcsészkarra, ebből lett egy nagy családi mizéria, hogy ez micsoda hülye ötlet. 

Jó kislány voltam és maradtam a jogi egyetemen.  

 

Miért választotta a bírói pályát? 

Amikor azt kellett eldönteni, hogy mi legyen, nekem egy merült fel: a családjogi bíró. 

Csak a bíróság merült fel, mert azt gondoltam, hogy ügyvédnek alkalmatlan vagyok. 

Ügyvédnek lenni egy önálló habitus, egy önálló karakter, aki ügyvéd akar lenni, annak 

egy sajátos gondolkodásmódot kell követnie. A 80-as években ügyésznek lenni, vagy 

államigazgatásba elmenni nem tűnt szimpatikus pályának, így csak a bíróság volt az, ami 

szóba jött, és ezen belül is csak családjogi ügyeket akartam tárgyalni, mert azt gondoltam, 

hogy az van közel az emberekhez. Egy ideig működött is, végül családjogi bíró lettem, 

csak aztán elkövetkezett egy apaság-megállapítási per, ahol olyan történeti tényállás volt, 

amitől egyszerűen fizikailag hányingerem volt. Ekkor úgy gondoltam, hogy ennyi volt a 

családjogból. Akkor pont babát vártam, és amikor visszamentem dolgozni, akkor már 

más ügyeket tárgyaltam, polgári ügyeket. 

 

Végül aztán az Igazságügyi Minisztériumban is dolgozott, hogy alakult így?  
Egy évre, 1996-97 között a férjem révén kimentünk Brüsszelbe, ahol kétségbe estem, 

hogy miközben az ember bíróként itthon osztja az igazságot, létezik az uniós jog, 

közösségi jog, és ha ez egyszer megjelenik Magyarországon, akkor én erről semmit sem 

tudok. Ezért úgy döntöttem, hogy nem bíróságra megyek vissza, hanem az Igazságügyi 

Minisztériumban próbálok közösségi jogi területen dolgozni. Így kerültem a 

minisztériumba, ahol végül nem az uniós jogi rész, hanem a közjogi rész lett az, ami 

megfogott. Eredetileg az egyetem után ez nem érdekelt, de a rendszerváltást követően, 

pár év alkotmánybírósági működés után, ez már egy elég érdekes területté vált. Így 

váltottam az IM-en belül a közjogi területre. 

 

Az életrajzában az szerepel, hogy tanult francia egyetemen, így gondolom, beszél 

franciául is...  

Igen, ez is az IM-hez kötődik. Amikor kint voltunk Brüsszelben, én valójában 

háziasszony voltam, családanya, és úgy gondoltam, hogy ne menjen semmibe az az 

évem, ezért az első napon kerestem egy nyelviskolát és elkezdtem franciául tanulni. Egy 

évig tanultam a nyelvet, abszolút a nulláról, én korábban csak németül tanultam, viszont 

megszerettem a francia nyelvet, úgyhogy amikor hazajöttünk '97 októberében, 

megcsináltam a középfokú nyelvvizsgát. Aztán egyszer az Igazságügyi Minisztériumban 

egy pénteki napon fél2-kor egy kolleganőm jött, hogy láttam-e egy pályázati lehetőséget. 

Hétfő volt a határidő, szóval nem mondom, hogy nem volt rohanás a pályázati anyag 

összeállítása, de leadtam. Végül valami csodával határos módon megkaptam, ugyanis 

akkor társult állami viszonyban voltunk, tehát nem voltunk uniós tagállam, és így minden 

évben csak egy embert választottak ki régiónként. Olyan rendszer volt, hogy volt hosszú 

ciklus és rövid ciklus, a hosszú ciklus két éves a rövid ciklus egy éves, és meghatározott 
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életkor felett csak a rövid ciklus volt lehetséges. Akkor harminchat éves voltam, tehát 

nekem a rövid ciklus jutott, de hát én voltam az az egy, akinek ez sikerült. Nyilván az is 

benne volt, hogy én egy Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró voltam, tehát lehet, 

hogy ebben láttak valami különlegeset. Az én ismereteim szerint két ilyen ország van, 

Franciaország és Magyarország, ahol ez a műfaj dívik hagyományosan, tehát történeti 

hagyományai vannak annak, hogy mi bírók, az Igazságügyi Minisztériumban a bírói 

gyakorlatból profitálva részt vehetünk a jog előkészítésének folyamatában és ez 

Franciaországban is jelen van, lehet hogy ez volt az ok amiért kiválasztottak, nem tudom.  

 

Hogyan kell ezt a minisztériumi munkát elképzelni?  

Most kormánytisztiviselői munka, amit én ott végeztem. Igazából a státuszom volt egy 

extra, úgynevezett beosztott bíró, tehát én nem köztisztviselői státuszban vagy 

kormánytisztviselői státuszban voltam, hanem bírói státuszban. Ez egyedül az 

Igazságügyminisztériumban lehetséges, és először az uniós jogi főosztályon dolgoztam, 

aztán pedig a közjogi kodifikációs főosztályon.  

 

Sikerült elmerülni a francia közjog rejtelmeiben? Mennyire tartja követendőnek 

alkotmánybíróként a francia alkotmányjogot?  

Én úgy gondolom, hogy az egy eléggé speciális jogrend, főleg nekünk, akik inkább a 

németes-osztrákos vonalat követjük, és valamiért én azt gondolom, hogy a francia 

jogrend valahol az angolszász és a kontinentális jog között van. Persze Nagy-Britanniából 

nézve a francia jog kontinentális jog, de Kelet-Európa vagy Németország oldaláról nézve 

viszont közelebb van az angolszászhoz. Egy optimális, köztes megoldás a francia jog. 

Történelmileg azt gondolom, az elmúlt 150-200 év tapasztalata alapján, hogy nem biztos, 

hogy át kell állni a német hagyományokról a francia hagyományokra, azonban muszáj 

ismerni és közel engedni magunkhoz. Én a magam részéről azt gondolom, hogy nem 

ártana Magyarországnak, hogyha megengednék, hogy a német uralkodó jogot egy-két 

helyen megbontsa a francia jogi kultúra. Másrészt van egy érzékelhető angolszászos 

elköteleződés, ami nem jött be nekünk. Nem azt akarom mondani, hogy a francia az ilyen 

nagyon bejött, de az angolszászos irányból szerintem elég sokat kapunk már most is, és 

még többet fogunk kapni, amikor az új generáció hazatér Angliából. Persze ráébrednek 

arra, hogy „Amerikában sem kolbászból van a kerítés”, tehát amikor ennek a 

generációnak egy jelentős része hazajön, akkor fogják hozni ezt az angolos kultúrát. Én 

úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is jó, ha a franciás dolgokról is tudunk, 

menekülő útvonalat ad nekünk, hogyha van egy ilyen lehetőség, és érzékelek is a francia 

kormányzat részéről egy közeledést eddig.  

 

Én francia kéttannyelvűbe jártam, tehát nekem van ilyen tapasztalatom, hogy a 

francia állam felől van egy ilyen nyitás, és anno ezeket a kéttannyelvűeket is a 

rendszerváltás után ők hozták létre. 

Igen! És ami a francia közigazgatási bíráskodásban van, az szerintem nagyon sok 

Nyugat-Európai országban példaadó. Az nem véletlen, hogy manapság azt mondjuk, 

hogy az egyik mintaadó ország közigazgatási bíráskodás szempontjából Franciaország, és 

nagyon sok ország, pl. a spanyol, a belga, a holland, amit alapvetően egy angolszászos 

jogrendnek tekintünk, de konkrétan az a rendszer valósul meg ott, ami Franciaországban. 

Tehát ha ezekben a fejlett nyugat-európai országokban ez így meg tudott ragadni, akkor 
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talán nekünk is érdemes lenne elgondolkodni, hogy valamit azért érdemes tanulni a 

franciáktól, ha valamiből, akkor például a közigazgatási bíráskodásból mindenképp.  

 

Kicsit más jellegű kérdés, a mai fiatalok életében nagyon sokszor egy dilemma a 

családi élet és a szakmai karrier párhuzamos kiépítése, az Ön életében ez hogy 

alakult?  

A családi élet meg a karrier… Én jogi szakmai munkakörben elindultam egy bírói 

vonalon, amihez teszem hozzá, hogy a rendszerváltáskor évfolyamtársaim, 

csoporttársaim azt mondták, hogy ne menj bíróságra, mert az egy zsákutca. Ez egy 

nagyon izgalmas dolog, sok helyen elmondtam, hogy értettem én, hogy miért mondják: a 

rendszerváltás komplett zsákutcában hagyta a bírói hatalmi ágat. És most 20-25 év után 

jönnek rá egyes politikusaink, hogy tényleg, itt van ez a bírói kar. Ez azért van, mert 

minden átalakul. Egy szegmense a politikai kultúrának és államberendezkedésnek azt 

várta, hogy Münchhausen módra húzza ki magát a mocsárból a bírói hatalmi ág és bírói 

kar.  

 

Én nem bántam meg, hogy bíróságra mentem, azt tudom mondani így 30 év tapasztalat 

alapján, hogy ugyanannyi kiváló, jól képzett és fantasztikus embert ismertem ott meg 

mint, ahány trehány, csaló, lusta bírói kollegát. Hozza a nagy magyar átlagot. Hogy 

mondjam, az attitűdön kell változtatni, a beállítottságokon, a munkamódszereken és 

egyebeken, de 27 év alatt nem volt olyan politikai elit, aki erre rászánta volna magát a 

maga egészében és földi valóságában. Szerintem most jó úton vagyunk végre, kicsit 

elindult valami.  

 

Hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, nekem nagyon szerencsém van, hogy négy-öt 

évente munkahelyet váltottam. Ez csak így alakult, de ez nagyon sokat tett hozzá az én 

látásmódomhoz. Most úgy gondolom, hogy a bírói pályán indultam el, és annak most a 

csúcsára jutottam.  

 

Hogy lehet megoldani a karrier melletti családi életet? Szerintem ezt csak úgy lehet, ha 

van az embernek egy stabilnak mondható, kiegyensúlyozott párkapcsolata, ahol a párja 

nem azt gondolja, hogy csak neki kell karriert csinálnia, hanem úgy gondolja, hogy a két 

gyerek nem csak a feleségnek van, hanem együtt próbálják csinálni a dolgokat, és kiveszi 

a részét a munkából, a napi szintű szervezésből, a napi szintű logisztikából. Az én férjem 

a közös életünk első 10 évének legalább felét külföldön töltötte, ekkor születtek a 

gyerekeink. Innentől kezdve, amikor én 36 évesen fogtam magam és elmentem 

Franciaországba akkor két gyereket hagytam itt, és ezek a gyerekek kicsik voltak, tehát 

10-11 és 6-7 évesek. Akkor ő segített és még együtt is maradtunk, egyikünk sem nézett 

más után. Ez így működik. Amikor a lányunk elindult egy sportkarrier irányába, akkor én 

iszonyú leterheltség alatt voltam a Fővárosi Bíróságon. Éjjel fél1-ig írtam az ítéleteket, 

hogy ki tudjam hirdetni másnap, de keltem fél5-kor, mert tudtam, hogy ha annyi aktát 

kell bevigyek, hogy gyalog nem tudom, és ha nem érek be 6 órára reggel, akkor nincs 

parkolóhely a környéken. Ez így ment, és kértem engedélyt a Fővárosi Bíróság elnökétől, 

hogy 8-ig bent maradhassak este, mert tudtam, hogy a lányom fél9-kor végez a 

tornateremben, így 8-ig dolgoztam, és átrohantam a tornaterembe és összeszedtem a 

gyereket.  
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A férjem ma az Akadémia Filozófiai Intézetének vezetője, egy országosan ismert 

publicista és irodalomtörténész, költő és filozófus, a fiam mérnök-közgazdász, 

Londonban a világ öt legjobb egyetemének egyikén fogja megvédeni a doktori fokozatát, 

szóval úgy tűnik, állása is ott lesz. A lányom, aki többszörös országos bajnok válogatott 

sportoló, most táncművész próbavezető. 

 

Visszatérve a bírói karra, Ön milyen változásokat látna szívesen a bíróság 

működésében? 

Nekem erről nincs összefüggő koncepcióm. De például szerintem egy csomópont az, 

hogy a bírói munka az alsóbb fokú bíróságokon ne úgy nézzen ki, mint egy 

tanácsügyintézői tevékenység. Tehát magyarul: biztos, hogy a központi igazgatásnak 

hatékonynak, átláthatónak és demokratikusnak kell lennie, ez is egy fontos dolog, biztos, 

hogy az is fontos, hogy jók legyenek az épületek, az infrastruktúra, a számítógépes 

ellátás, de én az alapkérdésnek azt tartom, hogy ne a bíró dolgozzon a keresetlevél 

befogadásától kezdődően minden egyes jogi döntést igénylő kérdésben egészen a 

végrehajtás elrendeléséig. Ez így rosszul működik, mert nincs más, aki megcsinálja. 

 

A bíróságok viszonyával kapcsolatban azt említeném meg, hogy most Sulyok bíró úr egy 

teljesen nyitott hozzáállást tanúsít ezzel kapcsolatosan, hogy ne törjön ki egy nagy 

konfliktus. Nyilván nem fogok nagy titkot elárulni, ha a rendőrképmás-ügyeket említem. 

Ez egy olyan emblematikus történet, ahol egyébként majdnem elszakadt a fonal. Most 

sem vagyok benne biztos, hogy a Duna túlpartján, a Kúrián a polgári, magánjogi ítélkezés 

hogyan fogadta. Most náluk pattog a labda, szóval ennek hamarosan lesz folytatása, hogy 

hogyan akceptálják. Én a magam részéről azt gondolom, hogy nem tartom jó 

megoldásnak, ha ütjük az asztalt, hogy az Alaptörvény 24. cikke azt írja, hogy mi 

vagyunk felül. Az Alkotmánybíróság akkor tudja megőrizni a jó kapcsolatot, ha hajlandó 

megérteni a magánjogi ítélkezés paradigmáját, és ahhoz képest kellő intelligenciával és 

felkészültséggel fogjuk tudni megmutatni, hogy ahhoz képest mit jelent az alkotmányos 

megközelítés. És akár még segíteni is tudunk abban, hogy mi a kivezető út: hogy lehet 

párhuzamba hozni egy kialakult, dogmatikailag letisztult magánjogi logikát, ebbe hogy 

lehet beépíteni az alkotmányossági logikát, vagyis azt, hogy az Alaptörvény érvényesülni 

tudjon. Ugyanez igaz a büntetőjogra is. Nyilván mind a két félnek hozzá kell tennie a 

dologhoz. Az a közigazgatási bíró, akinek fogalma sincs az alkotmányjogi aspektusról, az 

szerintem mondjon le. A magánjogi ítélkezéstől ezt nem várhatjuk, nekik ezt kellő 

empátiával meg kell mutatni.  

 

Milyen alkotmányos kérdések és alapjogok állnak Önhöz a legközelebb?  

Minden olyan, ami a jogállamisággal, jogbiztonsággal kapcsolatos, ezen belül a bírói 

függetlenséggel, mert ebben a kérdésben tudom elhelyezni a bírói tevékenységnek a 

lényegét és az alkotmánybírói tevékenységet is.  

 

Egyszer olvastam Jean-Marc Sauvé-nak egy előadását, aki a Francia Közigazgatási 

Legfelsőbb Bíróság elnöke, és gyönyörűen fogalmazta meg, hogy minden tárgyalóterem 

egy színház, egy színházi kerete annak, hogy a jogállamiság és a jogbiztonság érvényre 

tudjon jutni. Az alapjogi bíráskodás lényege, hogy az emberek szenvednek, és nincs aki 

megvédje őket. De például azt érzékelem a Strasbourgi Bíróságnál, hogy túlléptek az 
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emberi szenvedésen, és csak jogászkodnak, hogy érvényesüljenek az alapjogok. Nagyon 

szépen kijött tavaly, amikor Luxemburgban voltam, a Strasbourgi és a Luxemburgi 

Bíróság közötti hatalmas különbség. Úgy éreztem, hogy Strasbourg ilyen spontán 

művészkedést folytat az alapjogok érvényesülésével. Ehhez képest Luxemburg 

pragmatikus, a földhöz, a valósághoz közeli. 

 

 
 

Említette, hogy Ön saját magát bírónak látja, Ön szerint van különbség a bírói 

attitűd és az alkotmánybírói attitűd között? 

Alkotmánybírónak lenni szerintem szemlélet kérdése, alkotmányjogásznak lenni 

szemlélet kérdése. Bíróként talán az ember közelebb van a konkrét jogvitákhoz, más a 

megközelítés. Itt kinyitom az aktát és a bírói döntésnek kerülök fölébe, felülről nézem, 

van egy globális nézet és onnan indulok a részletkérdések felé. Más a megközelítés. De 

különösen a valódi panasz bevezetésétől kezdve, sajnálom néha alkotmánybíró társaimat, 

akik soha nem voltak bírók, soha nem láttak bíróságot belülről. És azért az ügyeinknek a 

80%-a bírói döntések felülvizsgálata, ezért nagy a mellélövés lehetősége, és bizony 

miután korábban még bíróként figyeltem a testület döntéseit, látom, hogy mennyire sokat 

tud rombolni egy rossz alkotmánybírósági döntés. Körülbelül, mint egy 

szőnyegbombázás.  

 

Erre tudna esetleg példát mondani?  

Nem egy látványos ügy, de az Alkotmánybíróság a csatornabírságos ügyben kettő 

oldalon lenullázta azt a húszéves közigazgatási bírói gyakorlatot, amit az adott 

jogkérdésben a bíróságok esetek ezrein keresztül kínlódva felépítettek. Az első 

különvéleményemet itt írtam meg. Ez mutatja, hogy igenis mielőtt megsemmisítünk egy 

bírói döntést, az előtt át kell látnunk, hogy mögötte mi van. E mögött az ügy mögött egy 

húszéves bírói gyakorlat volt, kollégiumi vélemény, jogegységi határozat, ami mögött 

rengeteg munka és energia. Fontosnak tartom, hogy minden bírói döntés 
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megsemmisítésénél értékelnie kell az Alkotmánybíróságnak a bíró által belefektetett 

munkát, energiát. Egymás tiszteletén kell, hogy alapuljon az Alkotmánybíróság döntése.  

 

Van Önnek akár hazai, akár külföldi alkotmánybíró kollegája, akinek 

szemléletmódjával, világnézetével azonosulni tud, vagy akit követendő példának 

tekint?  

Nincs igazából ilyen. Jean-Marc Sauvé, akivel szerencsém volt személyesen is találkozni, 

ő egy végtelenül szimpatikus ember, emellett nagyon nagytudású, továbbá közigazgatási 

bíró. Ő nagyon izgalmas, olyan értelemben, hogy a semmítőszék elnökeként alapvetően 

átformálta a semmítőszék tevékenységét, modernizálta. Olvastam erről egy-két dolgot, 

még amikor kúriai bíróként az a páratlan szerencse ért, hogy eltölthettem egy hetet a 

francia semmítőszéken, akkor hallottam is róla sokat.  

 

Ezen kívül a tavalyi négy hónapban, amit Luxemburgban töltöttem, szimpatikus bírói 

attitűdöt mutatott Juhász Endre. Én az ő stábjában voltam négy hónapig és nagyon nagy 

tapasztalat volt, így talán őt is tudnám említeni. Végtelenül hatékony, pragmatikus 

megközelítésű ember. 

 

Szakmai irodalomból van valami meghatározó könyvélménye?  

Ezen nem gondolkodtam. Nem tudom, akárkit mondanék, pl. Sólyom László, ez 

átértékelődne és tőlem független életre kelne. Egyébként jelenleg három könyvet olvasok 

Deák Ferenctől párhuzamosan.  

 

Van valamilyen cél, amit alkotmánybírói megbízatása alatt szeretne elérni?  

Én úgy érzem, hogy ez a csúcs, ahol én most vagyok, és nagyon meg vagyok tisztelve. 

Nincsenek karrierterveim, azt hiszem, hogy nagyon megtisztelhető, hogy itt lehetek.  

 

Eddigi munkássága alatt volt-e olyan ügy, ami nagy dilemmát jelentett, amit nehéz 

volt eldönteni?  

Egész bírói pályafutásom alatt, két ügyben van lelkiismeretfurdalásom. Az egyik egy 

menekültügy, ahol a férj és a feleség menekült Ukrajnából a narancsos forradalom idején, 

ez a 2000-es évek derekán volt valamikor. Én kaptam a feleség menekültkérelmét, egy 

másik kolleganőm a férjét. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától kaptunk 

tájékoztatást, hogy miután győzött a narancsos forradalom, ezért Ukrajnából nincs ok 

menekültet elismerni. Ehhez képest teljesen hihető menekülési történetet adott elő a 

felperes, és én nem ismertem el menekültként. Nem csak hogy hihető volt a történet, 

hanem alá is támasztotta. Ez egy lelkiismeretfurdalás számomra, hogy ha őt elismertem 

volna, akkor megmenekülnek, így meg nem tudom, mi lett velük. Két gyerek állt a 

határon, ma is beleborzongok abba, hogy vajon mit tettem a családdal. Ez egy rossz 

döntés volt, el kellett volna ismerni a feleséget.  

 

A másik az, amikor tárgyaltam a HírTV-nek a 2006-os ügyét. Nagy demonstráció volt 

Budapesten és a televízió székházát ostromolták. A HírTV egy hatórás műsorfolyamban 

felvette az egész eseményt, és ott durva dolgok történtek. Az akkori Médiahatóság azt 

mondta, hogy a tudósítás alkotmánysértő volt és nem volt kiegyensúlyozott a 

tájékoztatás. Azt a döntést hoztam, hogy nem történt alkotmánysértés, de nem is volt 
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kiegyensúlyozott. Úgy gondolom, hogy ez nem volt jó döntés. A másodfok 

helybenhagyta a döntésemet, de tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a tájékoztatás 

kiegyensúlyozott volt. A magukból kivetkőzött félmeztelen emberek megszólaltatása 

nyilvánvalóan nem, de minden ilyen részt követett egy olyan, amikor a mentők, a 

rendőrök, a tűzoltók beszéltek és ez egy kiegyensúlyozottságot eredményezett. Ezt 

rosszul döntöttem el.  

 

Ez a kettő, ahol máshogy kellett volna döntenem, egyébként nagyon sok, nagyon „klassz” 

ügyem volt: az M0-ás körgyűrűnek a keleti szektora, ahol a Megyeri-híd építési 

engedélyét tárgyalta a bíróság, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, így például a 

fővárosi közgyűlés hajléktalan rendelete, vagy települési adó ügyében én hoztam az első 

ítéletet. Egyáltalán az a normakontroll tevékenység, ami teljesen új a közigazgatási 

bíráskodáson belül, annak az alapjait megcsináltuk. Nagyon jó ügyeket tárgyalhattam, 

nagyon szerencsés voltam. Itt az Alkotmánybíróságon még nem volt kiemelkedően jó 

ügyem.  

 

Hogyan látja a magyar és a strasbourgi gyakorlat viszonyát?  

Nem annyira látok bele. Ez egy bonyolult kérdés, különösen most ezekben a zivataros 

időkben. Az biztos, hogy vannak alapkérdések ebben az ügyben is, hogy mi a 

referenciapont, az Alaptörvény, az Egyezmény. Én úgy érzem, hogy Strasbourgban kicsit 

túl vannak már azon a kérdésen, hogy emberi szenvedések felett döntünk, és különös 

tekintettel a Luxemburgi alapjogi gyakorlatra, messzebb van Strasbourg a mostani 

valóságtól, mint pl. Luxemburg, vagy akár a magyar alkotmánybíráskodás.  

 

Strasbourg mindig is van, volt, lesz, amit én hiányolok, az inkább az, hogy kevéssé 

vagyunk tekintettel a luxemburgi gyakorlatra. A tizenöt fős testületben nagyon sokféle 

attitűd van, van olyan bíró a testületben, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a strasbourgi 

gyakorlat megjelenjen a mi gyakorlatunkban, őrködik ezen, én ennek nem állok ellent, és 

nyitott vagyok ebben az irányban. Amikor úgy érzem, hogy túlléptek bizonyos 

kérdésekben, amikor már a „jogászkodás” zajlik, nem pártolom. Az a lényege a 

dolognak, a bírói attitűd lényege, hogy középen kell állni, akkor haladunk jó úton. Tehát 

amikor közigazgatási bíróként az egyik héten „gyurcsányista” voltam a másik héten 

„orbánista”, akkor úgy éreztem, hogy egész jó úton járok.  

 

A stábtagjait milyen alapon választotta ki, milyen a munkamódszere velük 

kapcsolatban, mennyire tud munkája során a törzskarára támaszkodni?  

Nagy szerencsém van, mert olyan kollegákat kaptam, akik itt voltak kollegák, amikor én 

megérkeztem. Tulajdonképpen, akikkel én dolgozhatok nagyon kiváló emberek és 

ismerem őket abból az időszakból, amikor magam is tanácsadó voltam. Rajtuk kívül, akit 

hozhattam magammal, őt a Kúriáról ismerem, ott volt főtanácsadó, és egy kivételes 

felkészültségű ember, és kiemelkedő módon tud ítéletet írni. Ez nagyon fontos, hogy 

határozott és megingathatatlan határozatszerkesztői kvalitással rendelkezik. Van egy 

szakterület, adó-, és pénzügyi kérdések, lényegében önkormányzatiság, ebben nagyon 

otthon van és nagyon felkészült, ugyanakkor minden egyéb irányban is nagyon jó és 

képes hatalmas mennyiségű anyagokat áttekinteni, analizálni és szintetizálni. Az én 

munkamódszerem az, hogy próbáljuk mindenen rajta tartani a tekintetünket. Ezeket 
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felosztottuk egymás között, ezt követően a hét közepén stábértekezletet tartunk arról, 

hogy a következő heti ügyek melyikében kell majd megszólalni. Ez kezd kialakulni, nem 

mondom, hogy teljesen zavarmentesen működik minden, de kezd kialakulni.  

 

Milyen változást, változásokat látna szívesen az Alkotmánybíróság működésében? 

Ezt nem tudom. Nem is gondolom, hogy fél év után ildomos lenne erről nekem nagyívű 

gondolatokat előadni. Én bízom az elnökségben, majd ők megmondják, mi az irány, és 

akkor én is menetelek. 

 

Mit gondol az Alkotmánybíróság munkájának nyilvánosságáról?  

Én őszintén szólva híve vagyok a nyilvánosságnak. Ebből a szempontból is több 

tapasztalatom van, több elképzelésem van a bírói karral kapcsolatosan. Én elég jól 

ismertem a Paczolay-féle elnökség alatt a nyilvánossághoz fűződő kapcsolatunkat, azt 

rendkívül hatékonynak tartottam, de minden elnöknek megvan a maga autonómiája abban 

a kérdésben, hogy hogyan jelenjen meg kifelé az Alkotmánybíróság, hiszen az ő testülete. 

Ha mondják, hogy jövő kedden lesz nyilvános hirdetmény, akkor felöltöm a talárt és 

elmosolygom rövid ideig. A jogi közvélemény úgyis gondol valamit az 

Alkotmánybíróságról, a közvélemény pedig megint gondol valamit. Praktikusan 

édesapámtól megkérdezem, hogy most jól dolgoztunk-e szerinte vagy nem, számomra ő a 

közvélemény. Amit ő mond, akkor tudom, hogy kb. az az álláspont. Ez mindig érdekes, 

hogy a közvélemény befolyásolja-e a bíróság működését, akár az Alkotmánybíróság 

működését, vagy nem. Szerintem az nem jó, ha kölcsönhatás van a nyilvánosság és a 

bíróság működése között.  

 

Ha Ön szerint lennének nyilvános meghallgatások, annak milyen hatása lenne?  

Ez bonyolult kérdés nálam, mert én annak idején is azt az álláspontot képviseltem, mikor 

az Abtv. létrejött, hogy ha egy bírói döntés az Alkotmánybíróság eljárásának a tárgya, és 

mondjuk idejön a felperes, mert neki nem tetszik a bírói döntés, az nem olyan jó. Én nem 

szeretem azt, hogy miközben a felperes itt triumfál, hogy végre megsemmisítették a 

számára kedvezőtlen ítéletet, közben az alperes lerágja a tíz körmét, hogy szétverik azt az 

ítéletet, ami neki jó volt, és egy szót nem tudok hozzászólni.  

 

Én a magam részéről a francia példát tudom mondani, náluk nincs valódi alkotmányjogi 

panasz, és soha nem is tartják valódi Alkotmánybíróságnak az Alkotmánytanácsot, de 

már ott is el lehet menni perből a jogszabály felülvizsgálatára az Alkotmánytanácshoz. 

Mi sem volt természetesebb a franciáknak, minthogy megy tovább a felperes és az 

alperes, és bár bírói kezdeményezésről van szó, a felperes is kifejti az álláspontját, és az 

alperes is elmondja, hogy mit gondol arról a bírói végzésről, ami azt mondja, hogy a 

perben alkalmazandó jog alkotmánysértő. Én is ültem már végig Franciaországban ilyen 

személyes meghallgatást, és nagyon sok unalmas része volt, de nagyon sok izgalmas is. A 

jövő, a világ a kontradiktórius eljárásra fog támaszkodni. Most úgy döntünk bírói 

döntések felett, hogy a felperes elmondhatja, hogy mi a véleménye az ítéletről, mert ő itt 

panaszkodik, az alperes meg csöndben ül. Még ha az alperes az állam is, hadd 

mondhasson már valamit. Lehet tévúton járok, meg lehet amicus curiae-t írni, de hát 

mindegy, nem ebben az irányba ment el a törvényalkotás.  

 


