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ELŐSZÓ

Kukorelli István egyik különvéleményében Bibó Istvánt a “legtürelmesebb magyar demok-
ratának” nevezte. Mi, a győri alkotmányjogi tanszék jelenlegi munkatársai tanszékvezetőn-
ket a “legtürelmesebb alkotmányjogásznak” nevezzük. Kukorelli István pozíciója alapján
formálisan munkahelyi vezetőnk, ám valójában a győri alkotmányjogi iskola létrehozóját,
vezetőjét és egyben barátunkat köszöntjük jelen kiadvánnyal.
Professzor Úr valamennyiünk tanulmányaira, kutatásaira, munkájára, előmenetelére meg-
határozó befolyást gyakorolt az elmúlt években, évtizedekben. Összetartó és megtartó sze-
mélyiség, barátjának büszkén vallhatjuk magunkat. Munkatársai és tanítványai mindig
derűs szelídségéért, bölcs szavaiért, türelmes természetéért is szeretik.
Jelen kiadvánnyal Kukorelli Istvánt hatvanadik születésnapján köszöntjük. Tanulmányain-
kat az egy évtized múlva esedékes kötetbe tartogatjuk, itt most Professzor Úr azon alkotá-
sait gyűjtöttük egybe, amelyekben szakmai nagysága találkozik emberi természetével. Al-
kotmánybíróként nem mindig sikerült meggyőznie a testület többségét igazáról, ám külön-
véleményeiben türelmesen, nagy alázattal fejtette ki álláspontját a jogállam védelmében -
úgy, ahogyan azt szemináriumi alkalmakkor megszoktuk tőle.
Nem tudtuk és nem kívántuk hiánytalanul összegyűjteni az összes alkotmánybírósági hatá-
rozatot, amely meghozatalakor kisebbségben maradt Kukorelli István. A különvéleményei
közül itt azok olvashatóak, amelyeket szerzőként jegyzett, ugyanakkor meg kell említeni,
hogy jónéhány itt nem szereplő esetben más alkotmánybíró által megfogalmazott különvé-
leményhez csatlakozott.
Gyűjteményünkbe az alkotmánybírósági határozatok rendelkező részeit és Kukorelli István
különvéleményeinek szövegét szerkesztettük egybe. A jogértő közönségnek az adott esetek
ezen szövegrészletekből nagyrészt rekonstruálhatóak és élménnyel olvashatóak. Ezen kü-
lönvélemények között alapvetően fajsúlyos eseteket – például az államfő kitüntetési jogá-
ról, a gyülekezési jogról szóló vagy az ún. droghatározat – találunk, amelyek alkotmányjo-
gi problémakörének megértéséhez elengedhetetlen, hogy az AB döntése mellett Kukorelli
István különvéleményét is ismerjük. Így tanítjuk az egyetemen, így gondolkodunk róla
kutatóként.
Kedves Professzor Úr! Talán számodra is szívesen felidézhető emlékek elevenednek meg
ezen határozatok olvasásakor. Tisztelettel és szeretettel köszöntünk hatvanadik születésna-
pod alkalmából!
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