
Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság

4r€ .ággyűk Hivatali
javaslata

	

i>: zy arn ;

;: 2011
az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról

Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelöl ő eseti bizottság az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII . törvény 6. §-ában foglalt jogkörének megfelel ően

Dr. Paczolay Pétert

javasolja az Alkotmánybíróság elnökének megválasztani .

Budapest, 2011 . június 28 .

rga István
á bí'gottság elnöke



ÉLETRAJZ

Dr. Paczolay Péter , egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Allam- és Jogtudományi Karán . Jogtanácsosi munka után 1983-ban
tett jogi szakvizsgát . Angol és olasz nyelvb ő l középfokú nyelvvizsgával rendelkezik .
1983 és 1986 között az MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíjasa volt
(kutatóhelye az ELTE AJK Allam- és Jogelmélet Tanszéke) . 1986-tól ugyanezen a
tanszéken adjunktusként, 1989-tő l docensként oktatott.
Kandidátusi disszertációját az állam- és jogtudományok tudományágban "Az álla m
fogalma Machiavelli elméletében" címmel 1989 januárjában védte meg . 1999-ben a z
ELTE Allam- és Jogtudományi Karán habilitált. 1990. szeptember 1-jétő l az az Eötvö s
Loránd Tudományegyetem Allam- és Jogtudományi Kar Politológia Tanszékéne k
docense, 2000 . július 1-jétő l 2005-ig részfoglalkozású egyetemi tanára volt .

1992. július He óta a szegedi József Attila Tudományegyetem (jelenleg Szeged i
Tudományegyetem) Allam- és Jogtudományi Kara Politológiai tanszékének vezet ője,
2000. július 1-je óta egyetemi tanár. 1994. október 1-jétől 1998. szeptember végéig - ké t
időszakra - a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatás i
dékánhelyettesének választotta . 1996 és 2000 között az Egyetemi Tanács választott tagj a
volt .

Kiemelkedő oktató-nevelő i munkájáért 2004-ben Apáczai Csere János-díjban részesült .

1991 decembere és 1992 szeptembere között a washingtoni Woodrow Wilson
International Center for Scholars ösztöndíjasa volt . Tudományos közleményeinek száma
közel 170, köztük több angol, német, olasz folyóiratokban, illetve könyvekben jelen t
meg .

1990. január 1-jétő l az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996 novemberétől a testület
fő titkára volt . 2000 augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetője. 2005
augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal vezet ője .

2006 februárjában az Országgyű lés alkotmánybíróvá választotta . 2007 márciusa óta az
Alkotmánybíróság helyettes elnöke volt . 2008. július 4-étől három évre elnökne k
választotta az Alkotmánybíróság testülete .

2002 óta az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (Salzburg) tagja.

Az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar tagja .

Több külföldi kitüntetés viselője .
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