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Tudományos minősítés:
 kandidátus (1991)
 habilitáció (2000)
Felsőfokú tanulmányok és végzettség:



1980 ELTE Állam-és Jogtudományi Kar
1985 Jogi szakvizsga

A KRE-en jelenleg oktatott tárgyai:
 Alkotmányjog II. előadás
A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök:
 1994-től-2014-ig a Szegedi Tudományegyetem (korábban: József Attila
Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi karának Alkotmányjogi
Tanszékén tanszékvezető, egyetemi tanár
 2014-től az SZTE ÁJK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
igazgatója (a magyar. az angol és a francia nyelvű nemzetközi tanulmányok
irányítása), egyetemi tanár
Korábbi munkahelyek, szakmai életút:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1980-ban,
1985-ben tett jogi szakvizsgát. 1980 – 1981 között jogi szakkönyvtáros az Országgyűlési
könyvtárban, 1981-1988 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos

segédmunkatársa, majd munkatársa volt. A Szegedi Tudományegyetem (korábban: József
Attila Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi karának Alkotmányjogi Tanszékén 1989
és 2018 között tanított, először adjunktusként, 1992-től docensként, 2000-től egyetemi
tanárként. 1991-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 2000-ben habilitált. 1994-től ugyanitt
tanszékvezető, 1994-1998 között dékánhelyettes, 2004-től az SZTE ÁJK Európatanulmányok Központjának igazgatója volt, 2014-től az SZTE ÁJK Nemzetközi és Regionális
Tanulmányok Intézet igazgatója. 2007-2009 a Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Jogi Karának
vendégprofesszora, a Louvain-la-Neuve-i Katolikus Egyetem vendégoktatója.
2000 és 2004 között nagykövetként a Belga Királyság, illetve a Luxemburgi Nagyhercegség
területére kiterjedő hatállyal képviselte a Magyar Köztársaságot. 1985-től a Budapesti
Ügyvédi Kamara tagja, 2006-tól a BÜK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke volt
2007-ig. Az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar póttagja volt 2005 és 2013
között. 2007-től 2010-ig alkotmánybíró, majd 2010. november 1-től párizsi nagykövet. 2014től Magyarország igazságügyi minisztere. 2014-től a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
elnöke.
Kutatási területei a nemzeti parlamentek fejlődése, az alkotmányfejlődési tendenciák, a
nemzeti alkotmányjog és az európai integráció, az alkotmányos identitás alapkérdései, a
közigazgatási bíráskodás témaköre, a közszolgáltatások joga, a frankofón országok politikai
és jogi berendezkedése.
Nyelvtudás:
 angol
 francia

Szervezeti tagságok:
European Public Law Organization Board (Athén) tagja
Acta Humana szerkesztő bizottságának elnöke

Díjak, elismerések:







1996 Palmes académiques (francia Kormány kitüntetés)
2002 II. Leopold főtiszti kereszt (belga állami kitüntetés)
2005 Pro Universitate (SZTE)
2005 Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara)
2018 Csongrád megye díszpolgára
2018 Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje

Publikációinak száma: 131 (2018. május 29.)
Publikációk:
Publikációs lista: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Jelentős eredményeket ért el a közigazgatási bíráskodás áttekintése területén. 2005-ben jelent
meg az Európai Unió akkori tagállamainak alkotmányát magyar nyelvre lefordító kötet,
amelyet Badó Attilával közösen írt. Több tanulmányban foglalkozik a frankofón országok
államszervezetével és jogrendszerével, valamint a nemzeti parlamentek fejlődésével és az
alkotmányfejlődési tendenciákkal. Több mint ötven tudományos publikáció szerzője vagy
társszerzője. Munkáit elsősorban magyar, francia, német és angol nyelven adja közre.
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
Idegen nyelven megjelent önálló könyv:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Idegen nyelven megjelent könyvrészletek:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Magyar nyelven megjelent könyvek:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Magyar nyelven megjelent könyvrészletek:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863

Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent
teljes értékű anyag esetén):
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, online formában
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10004863
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