
Dr. Schmidt Péter 1926. december 27-én, Mezőberényben született német származású, de 
magát magyarnak valló családban. Nős és két gyermek édesapja. 

Hároméves koráig tanyán éltek, 1929 őszén költözött a család Mezőberénybe. Elemi iskoláit 
Mezőberényben és Békésen járta, majd a Polgári Iskola után a Békéscsabán működő 
Kereskedelmi Középiskolába nyert felvételt 

1946-1947-ben a tehetséges fiatalember népi kollégista lesz és ez az időszak ugyancsak 
meghatározó szerepet játszott gondolkodásmódjának, szemléletének, szakmai és politikai 
hitvallásának alakításában.  

1947-ben érettségi után Budapesten, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre iratkozott be, a Közigazgatási Karra, majd 1948 szeptemberétől átkerült a Jogi 
Karra. ahol 1951-ben diplomázott. A Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa, majd Pécsen, 
az egyetem jogi karán lett adjunktus. Budapesten tudományos kutató lesz az Állam –és 
Jogtudományi Intézetben. Intézeti munkája során tudományos érdeklődésének 
középpontjában a választójog és az állampolgári alapjogok kerültek kutatómunkája mellett, az 
ELTE Állam és Jogtudományi karán tanít félállásban és dolgozott a Társadalomtudományi 
Intézetben. 1980-tól az ELTE Jogi Karán a kar dékánjaként vezette az intézményt 1990 július 
1-ig amikor az országgyűlés alkotmánybíróvá választotta. Ezt a tisztséget hat éven keresztül 
töltötte be, 70. életéve betöltéséig, és nyugdíjba vonult.  

Dr. Schmidt Péter, tudományos kutatói és oktatói tevékenysége átfogja az államhatalom és 
állampolgár egymáshoz való viszonyulását az államszervezet különböző területétén a 
választójog alapvető emberi jogok kérdéskörét, valamint ezeknek a kérdéseknek szélesebb 
társadalmi összefüggését.  

Dr Schmidt Péter a politikatudomány elismertetésének, és intézményesítésének egyik 
élharcosa volt, nem véletlen hogy 1994-ben a Politikatudományi Társaság a Bibó István Díjjal 
tüntette ki. Alkotmánybíróként is mindig határozottan és következetesen kiállt véleménye 
mellett, ellenezte az Alkotmánybíróság hatalmának jelentős kiterjesztését és megfogalmazta 
egy új alkotmány megalkotásának szükségességét. 

Mint egyetemi oktató, keze alatt, jogásznemzedékek nőttek fel. Tanítványaiban mindig az 
embert tisztelte, szigorú szeretettel adta át tudását. A komplex, összefüggésekben való 
gondolkodás az, ami minden tanítványának szánt ajándéka. 

Dr. Schmidt Péter egész életével, tudományos és oktatói, alkotmánybírói munkájával példát 
állított mindazoknak, akik a közvetlen környezetében lehettek. Kiállt a véleménye mellett a 
kisemberekért, a társadalmat jobbító szándéka védelmében. 

Dr. Schmidt Péter- bár az élet Budapestre szólította- sohasem tagadta meg mezőberényi 
gyökereit, származását. Ahol tudta, segítette szülőhelyét, mert elszakadni soha nem tudott a 
gyökerektől. Amikor Berény várossá nyilvánítása szóba került, maga is tevékenyen 
egyengette a várossá válás útját. Tagja volt az elszármazottak budapesti csoportjának, és 
alapítóként vett részt a Baráti Egylet Mezőberényért egyesület munkájában. 

Életművét 2008-ban „A politikai átalakulás sodrában” c. könyvében összegezte. A 
politikatudományi, oktatói és alkotmánybírói területén végzett, kiemelkedő tevékenységéért, 
nemzetközi és országos viszonylatban szerzett elismeréséért,mellyel hozzájárult Mezőberény jó 
hírnevének öregbítéséhez Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak 
tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi elismerésként 2014. évben „Mezőberény Város 

Díszpolgára” kitüntető címet adományozDr Schmidt Péternek 


