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A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, a Legfelsőbb Bíró-
ság, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Jogász Egylet, a Magyar 
Közigazgatási Kar, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a 
Magyar Ügyvédi Kamara és az MTA Jogtudományi Bizottsága 
a 2003. évben megalapította a Deák Ferenc Jogász Díjat. A díj 
megnevezése: „Pro meritis de iuris peritia * In memorian Fran-
cisci Deak” (Jutalmul a jog tudójának * Deák Ferencre való 
emlékezéssel). A díjazottak hat szakmai ágból (bírák, ügyészek, 
ügyvédek, közigazgatási szakemberek, közjegyzők, jogtudósok) 
– évente egy-egy fő – kerülnek kiválasztásra. (Évente felváltva 
alkotmánybíró vagy bíró részesül a kitüntetésben.) A díjazottak-
ra vonatkozó javaslatot az adott szakmai ág teszi meg. A díja-
zott személyek névsorát az alapítókból álló Deák Ferenc Jogász 
Díj Testület határozza meg, amelynek tagjai az Alkotmánybí-
róság elnöke, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, a Magyar Jogász 
Egylet elnöke, a Magyar Közigazgatási Kar elnöke, a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kama-
ra elnöke és a MTA Jogtudományi Bizottság elnöke. 

* * *

A Deák Ferenc Jogász Díj Testület a beérkezett javaslatok 
alapján a bírói szakmai ág 2019. évi díjazottjának Dr. Stumpf 
István egyetemi tanárt, volt alkotmánybírót urat választotta.

Dr. Stumpf István 1982-ben végzett az ELTE jogi karán, 
majd 1985-ben másoddiplomát szerzett az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán, szociológia szakon. Tanulmányait 1989-ben 
az Európa Tanács nyári vezetőképző és nyelvi kurzusán Lon-
donban folytatta, majd 1990-ben German Marshall ösztöndí-
jasa volt az Egyesült Államokban. 1992-93-ban a Harvard és 
a George Washington egyetemeken közpolitikával foglalkozott. 
1996-tól a politikatudomány kandidátusa, 2008-ban az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán politikatudományokból habili-
tált. 

DR. STUMPF ISTVÁN
A DEÁK FERENC JOGÁSZ DÍJ

2019. ÉVI DÍJAZOTTJA

1 Főszerkesztő, Új Magyar Közigazgatás.
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Egyetemi oktatói pályafutását az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán az Állam-és Jogelmélet Tanszéktanársegédjeként 
kezdte 1982-ben. 1994-től a Kar politológiai tanszékén ad-
junktusként, 1996-tól docensként tanít, jelenleg is munkatársa 
a Kar Politikatudományi Intézetének. 2015. szeptember 1-jével 
egyetemi tanári kinevezést kapott a győri Széchenyi Egyetem 
jogi karának alkotmányjogi és politikatudományi tanszékére. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Ku-
tatóközpont kutató professzora. Az ELTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájában folyó doktori 
képzésben (témavezető, témakiíró) magántanárként vesz rész. 

1991-ben megalapította, és 1998-ig vezette a Századvég 
Politikai Iskolát, valamint irányította a Századvég Politikai 
Elemzések Központját. A Századvég című folyóirat alapító szer-
kesztője, 1996-tól társszerkesztője, 2002-től alkotmánybíróvá 
történő megválasztásáig a Századvég Alapítvány elnöke. Kuta-
tási területei: ifjúsági- és társadalmi mozgalmak, politikai pár-
tok, politikai szocializáció és választói magatartás, közigazgatás 
és kormányzati politikák, az alkotmányos berendezkedéssel és 
állammal kapcsolatos elméletek.

Az Országgyűlés 2010-ben választotta az Alkotmánybíró-
ság tagjává, kilencéves mandátuma ez év júliusában járt le. 
Dr.  Stumpf István alkotmánybírói működése során hivatalba 
lépésétől kezdve sajátos, a testületben addig kevéssé ismert szem-
léletet képviselt, amely tudományos előéletével is összefüggött. 

Látásmódjának egyik eleme az volt, hogy az alkotmánybí-
ráskodást nem lehet pusztán alkotmányjogi, dogmatikai alapon 
művelni, hanem annak során figyelembe kell venni az állam-
hatalmi rendszer egészének működését és belső dinamikáját. 
Az Alkotmánybíróság eszerint nem csak alapjogvédő, hanem 
államhatalmi szerv is, és ezt a működése során szem előtt kell 
tartania. Az alkotmánybírósági döntések azonban csak akkor 
adnak megfelelő és hiteles támaszt ehhez, ha alkotmányjogilag 
megalapozottak, kiszámíthatóak és következetesek. Éppen ezért 
mind előadó bíróként, mind a testületi viták és szavazások során 
független alkotmánybíróként igyekezett eljárni és érvelni, és ha 
kisebbségben maradt, álláspontját különvéleményben fogalmaz-
ta meg. Előadó alkotmánybírói tevékenységéből kiemelkednek a 
vallásszabadsághoz való jog, a közérdekű és közérdekből nyil-
vános adatok megismeréséhez fűződő jog, továbbá a választójog 
alkotmányos tartalmát kibontó, az adott alapjog védelme szem-
pontjából mérföldkőnek tekinthető AB határozatok.

Felesége bíró, négy gyermeket neveltek fel. Bár első diplomáját 
jogászként szerezte, a szociológia és a politológia területén vált 
elismert tudóssá. Jogászi felkészültségéről és gyakorlati érzékéről 
pedig alkotmánybírói működése során tett tanúbizonyságot.2

A Deák Ferenc Díjat kiemelkedő egyetemi oktatói, okta-
tás- és tudományszervezői munkásságára, valamint alkot-
mánybírói működésére figyelemmel ítélte oda a Deák Ferenc 
Jogász Díj Testület.

2 Forrás: Alkotmánybíróság.


