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Budapest, 2006 . február 1 .

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság

állásfoglalása

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztását előkészítő jelölő bizottság 2006 . január 30-án kelt javaslata alapján, az
Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXX11. törvény 7. §-ában foglalt jogkörének megfelelően
2006. február 1 -jén tartott ülésén meghallgatta

Dr. Paczolay Péter

alkotmánybíró jelöltet .

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a jelölt megválasztását egyhangúlag támogatja .

Dr. Vastagh Pá1
a bizottság elnöke



Paczolay Péter életrajza

Dr. Paczolay Péter 1956 . május 20-án született Budapesten .

Egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán . Jogtanácsosi munka után 1983-ban tett jogi szakvizsgát .
1983-tól az ELTE AJK Allam- és Jogelmélet Tanszékén tudományos továbbképzési
ösztöndíjas, 1986-tól adjunktus, 1989-töl docens. 1990-tól 2005-ig az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológia Tanszékén oktatott .
Ezzel párhuzamosan 1992 óta a szegedi József Attila Tudományegyetem (jelenleg
Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai tanszékének
vezetője . 1994. október 1 jétöl 1998 . szeptember végéig - két időszakra - a József Attila
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatási dékánhelyettesének
választotta .
Kandidátusi disszertációját "Az állam fogalma Machiavelli elméletében" címmel az
állam- és jogtudományok tudományágban 1989 januárjában védte meg (könyv
formában : Machiavelli és az államfogalom születése) . 1999-ben az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán habilitált .
2000. július 1 je óta egyetemi tanár .
Jelenleg oktatott tárgyai : Államelmélet, A politikai gondolkodás története, Az Európai
Közösségek Bírósága . 2005 őszi félévében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az
Összehasonlító alkotmányjog c . kurzust vezette . 1993 óta oktatja az általa kidolgozott Az
alkotmánybíráskodás szerepe a politikai rendszerben c . tárgyat .
Kiemelkedő oktató-nevelői munkájáért 2004-ben Apáczai Csere János-díjban részesült .

Tudományos közleményeinek száma közel 130, köztük több angol, német, olasz
folyóiratokban, illetve könyvekben jelent meg. Tudományos kutatásainak tárgya
kezdetben az államfogalom, a jogfilozófia, illetve a politikaelmélet története . Ez utóbbi
témában jelent meg a Szabó Mátéval közösen írt, a politikaelmélet történetét bemutató,
sok kiadást megért monográfia, mely 1984 óta az ország számos egyetemén és
főiskoláján kötelező tananyag (A politikatudomány kialakulása. A politikaelmélet
története az ókortól a huszadik századig) .
A kilencvenes években érdeklődése az alkotmánybíráskodás és az összehasonlító
alkotmányjog felé fordult (ennek egyik eredménye az Alkotmánybíráskodás -
alkotmányértelmezés c . kötet). Az utóbbi években az európai jog egyes kérdéseit, az
Európai Bíróság szerepét, a nemzeti alkotmányok és az Európai Unió viszonyát, a
szuverenitás és a föderáció összefüggését kutatja (e tanulmányok gyűjteménye Az
alkotmányelmélet fejlődése és az európai kihívás c . kötet) .

1991 decembere és 1992 szeptembere között a washingtoni Woodrow Wilson
International Center for Scholars ösztöndíjasa volt . Rövidebb tanulmányúton tartózkodott
Ausztriában (Salzburg Seminar, 1990), Hollandiában (Maastrichti Egyetem, 1991),
Olaszországban (Trentói Egyetem, 1993), Spanyolországban (Madrid, 1996, Granada,
1997) .



1990. január 1-jétől az Alkotmánybíróság főtanácsosa volt Sólyom László
törzskarában . Az európai alkotmánybíróságok X . konferenciáján, 1996 májusában
Budapesten a "Hatalommegosztás az alkotmánybíráskodás gyakorlatában" téma
főelőadója volt .
1996 novemberétől 2000 augusztusáig az Alkotmánybíróság főtitkára volt .
2000. augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetője . Munkakörébe
elsősorban az alkotmányjogi kérdések tartoztak, többek között annak a tizennégy elnöki
alkotmányossági vétónak a kidolgozása, amelyeknek az Alkotmánybíróság kivétel nélkül
helyt adott . 2005 augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője .
Több külföldi állami kitüntetés birtokosa .

Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (Salzburg) tagja .
1991 óta vesz részt az Európa Tanács `Joggal a Demokráciáért' Bizottsága (közismert
nevén a Velencei Bizottság) munkájában, azóta az Alkotmánybírósági albizottság
szakértője, 2001 és 2005 között a Bizottság magyar póttagja, 2005-től magyar tagja .

A következő társaságok tagja :
Magyar Politikatudományi Társaság ; Magyar Szociológia Társaság ; Magyar Atlanti
Tanács ; Nemzetközi Jog- és Társadalomfilozófiai Társaság (IVR) Magyar Tagozata ;
Woodrow Wilson Center European Alumni Association ; Political Science Association of
the UK; International Centre of Sociological, Penal and Penitentiary Research and
Studies, Messina .
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