Varga Zs. András professzor laudációja
Varga Zs. András 1968. június 20-án született Marosvásárhelyen. Gyermekkorát is itt töltötte.
A Bolyai Líceumban érettségizett, majd építészmérnöki tanulmányokat kezdett Temesváron.
1990. fekete márciusa Marosvársárhelyen találja – március 19-én ő is ott van az RMDSZ
székházának padlásán.
Jogi tanulmányait 1990-ben kezdte el az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol
1995-ben szerezett diplomát. Ügyészségi ösztöndíjasként első munkahelye az Ügyészség lett.
1995-től az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosának hivatalában dolgozik, 1999-2000-ben
hivatalvezetőként, majd visszatér az Ügyészségre, 2000-től 2006-ig és 2010-től 2013-ig a
legfőbb ügyész helyettese.
E magas tisztségéről 2013-ban lemond, hogy elvállalja a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékáni megbízatását.
2014-ben az Országgyűlés alkotmánybíróvá választja (dékáni megbízatását ettől fogva
pro bono látja el). Alkotmánybírói megbízatásáról 2020-ban lemond, lemondása után az
Országgyűlés a Kúria elnökévé választja.
2003-ban szerez doktori fokozatot, 2010-ben habilitál, 2012-ben kap egyetemi tanári
kinevezést.
Több egyetemre hívják oktatónak – ő meggyőződése okán választja a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemet, ahol 2004 óta a teljes munkaidőben oktat. 2008 óta a Közigazgatási
Jogi Tanszék vezetője.
Fontos, alakító szerepet játszik a kodifikációban – nem csak az Ügyészségre vagy a
közigazgatási bíráskodásra vonatkozó normák kialakításában, hanem Magyarország
Alaptörvényének több fordulata mögött is az ő elgondolásait láthatjuk viszont.
Az egyedülálló szakmai közéleti életút mögött kiemelkedően lelkiismeretes és
elkötelezett oktatói-kutatói tevékenység áll. Több mint 250 tudományos közlemény szerzője
(ezek között hat önálló monográfia, melyek közül kettő idegen nyelven is megjelent), és
egyben nagy számú felsőoktatási tananyag szerzője is. Munkásságában egyrészt oktatási
tevékenysége – elsősorban a közigazgatási jog mélyebb tudományos megalapozására,
alkotmányos meghatározottságának feltárására törekszik, másrészt a közvéleményt is elérő,
aktuális viták fogalmi kereteinek tudományos megalapozását végzi el (így a jogállam-fogalma
körüli viták vonatkozásában).
Egyetemi tanárként beiratkozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Karán katekéta-lelkipásztori munkatárs szakjára, ahol 2019-ben BA diplomát szerez.
Számos szakmai testület, szerkesztőbizottság tagja, ezek közül kiemelkedik a Velencei
Bizottság, melynek 2013 óta ő a magyar tagja. Szakmai munkásságát is több kitetetéssel
ismerték el, ezek felsorolása helyett álljon itt néhány névtelen hallgatói vélemény:
„Baromi unalmas egy tárgy – ha nem Tanár Úr előadásait hallgatod. Zseniális,
lehengerlő, érdekfeszítő módon mutatja be a közigazgatásra vonatkozó szabályrendszert.”
„Aranyember! Elképesztő mód közvetlen, emberséges és humánus”
„Miatta érdemes beiratkozni a Pázmányra, ő a legjobb tanár az egyetemen.
Hihetetlenül intelligens és még jóindulatú is. Nem arra törekszik, hogy erőszakkal rád
erőltesse a nézeteit, tudását. (…) Holt költők társasága feeling.”
„Tökéletes fellépés, megjelenés, előadásmód és felkészültség. Abszolút le a kalappal
előtte, minden témára és kérdésre tökéletes válaszokat tud adni.”
1998-ban feleségül veszi Kovács Helgát, házasságukból két, immár nagykorú
leánygyermek született.
A Budai Szent Imre Plébánia közösségének elkötelezett tagja.

Ciszterci oblátus.
Varga Zs. András személye és munkássága kiváló példa a világi krisztushívő
méltóságának kibontakoztatására. A legmagasabb szakmai-közjogi tisztségekben történő
felelősségvállalással, odaadó oktatói-kutatói munkával az egyház és a nemzet ügye iránti
elkötelezettségről tesz tanúságot napról napra.
Schanda Balázs – Kuminetz Géza

