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A kutatás harmadik évében befejeztük 

azokat a részkutatásokat, amelyek a ko-

rábbi években függőben maradtak, ille-

tőleg amelyeket korábban nem sikerült 

lezárni. Ezekkel párhuzamosan termé-

szetesen előrehaladtunk a 2015. szep-

tember 1. és 2016. augusztus 31. közé 

tervezett feladatokkal is. 

A korábban függőben maradt, s most 

lezárt témakörök egyike a közjogi 

„rendező elveknek” az értelmezése, 

melyet a német és osztrák államelméleti-államtani hagyomány alapján Sólyom Péter vizs-

gált. Ő a tételes közjogot értelmező közjogtudomány perspektívájából elemezte az államtani 

hagyományt – a kutatás második évére tervezett két tanulmány helyett a harmadik évben, ill. 

évre egy átfogó kismonográfiában dolgozva fel a kérdést. A Jogászi módszer és politika című 

kötetben arra keresett és talált választ, hogy milyen kapcsolat van az alkotmányhoz kötődő, 

abból kiinduló közjogi érvelésekben a jogdogmatika és az az állam általános elmélete között. 

Vizsgálta továbbá a jogászi pozitivizmus politikai funkciójával kapcsolatos ún. weimari tra-

díció feltételrendszerét, azt állapítva meg, hogy Hans Kelsen állam- és jogelmélete tekinthető 

a demokratikus jogállam viszonyai között művelhető közjogtudomány egyik első általános 

elméletének. Részben ezzel áll tartalmi kapcsolatban Sólyom Péternek a jogtechnika és jogpo-

litika viszonyát Hans Kelsen alkotmányelméletében elemző rövidebb írása is, mely magyarul 

és németül is megjelent.  

A korábban függőben maradt, s most sikeresen lezárt témakörök egyik legfontosabbika az 

állam és paternalizmus viszonyának vizsgálata, valamint a paternalizmus elvének elemzése 

volt. Ennek keretében Szerletics Antal befejezte angol nyelvű monográfiáját, mely 

Paternalism címen jelent meg. A modern állam elemzése szempontjából a paternalizmus elve 

azért fontos, mert – az ún. kár-elvvel (harm-principle), a sérelem-elvvel (másként: a megbot-

ránkozatás elvével) és jogi moralizmussal együtt – ez jelöli ki a szabadság-korlátozás elfoga-

dottnak gondolt mértékét, sőt néha még a módját is, s ezáltal ez jelöli meg a szabadság és a 

szabadság-nélküliség közötti egyik fontos határvonalat. Miközben ideális esetben, nem in-

tézményesül, folyamatos hatást gyakorol az államok működésére.   

Harmadszor, a kutatás második évére terveztük, de most fejeztük be annak viszgálatát is, 

hogy a XIX-XX. század uralkodó eszméi – liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, na-

cionalizmus – milyen hatást gyakroltak az állam felépítésére és működésére. Ezt az elemzést 
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Takács Péter végezte el és jelentette meg egy oktatási célkat szolgáló terjedelmes tankönyv-

részletben. Fő tétele, hogy a liberális államelméletek elsősorban intézmény-elméletként, a 

konzervatívok az államfunkciókra és hatásokra figyelő működés-elméletként, a szocialista és 

a nacionalista (nemzetelvű) elméletek pedig elsősorban hatalom-elméletként foghatók fel. 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódik – immár az ezévi kutatási programból – Egedy Gergelynek 

az a tanulmánya, amely az ismert amerikai konzervatív gondolkodó, Russel Kirk értelmezése 

alapján vizsgálja az Amerikai Egyesült Államok kulturális identitását.  

A kisebb lemaradások pótlása mellett, illetőleg azokkal együtt a kutatás a 2015/16-ra ter-

vezett témák közül elsősorban azon a területen lépett előre, amelyet a pályázati anyagban „a 

történetileg meghatározó, mintaértékű, napkainkig ható államstruktúrák tanulmányozása-

ként” jelöltünk meg. E tekintetben Rácz Lajos egy három nagy témakört átfogó tanulmány-

gyűjteményt tett közzé: ennek különböző írásaiban foglalkozott a magyar politikai gondolko-

dás múltjával, a kormányzás és közgazgatás történetével, valamint a hatalmi szimbolika kér-

désével. A Rex et regnum című kötetben néhány korábbi írásának átdolgozásával és újakkal 

való kiegészítésével Rácz egyéni hangú, érzékeny elemzésekben tárgyalta – egyebek mellett – 

a hatalom átörökítésének módjait, legitimációját, gyakorlásának korlátozott vagy korlátlan jel-

legét, közigazgatási érvényesítését, az állam struktúráinak problémáit és a hatalom gyakorló-

ját gyakran övező misztikumot. Az utóbbi körbe sorolható írásaival előreléptünk a hatalmi 

szimbolika tanulmányozása terén is. Az ezekre vonatkozó hazai elméletek feldolgozását, va-

gyis a sajátosan magyar államelméleti hagyomány áttekintését a középkori és újkori magyar 

állam kormányzását és igazgatását bemutató tanulmányokkal egészítette ki. Az írások időbeli 

horizontja Szent Istvántól Széchenyi Istvánig ívelt, s a szerző elemzései során szívesen idő-

zött el Báthori István és Bethlen Gábor korában s az ő fejedelemségükben is. 

A 2013-ban írott kutatási programunk szerint tervbe vettük, hogy az elméleti elemzések 

mellett „speciális forrásokat”, valamint „közlésre érdemes dokumentumok[at] válogatunk”, 

„gyűjtünk össze” és „publikálunk”. Ennek egyik eredménye a száz évvel ezelőtt élt 

kimelkedő magyar tudós, Somló Bódog hátrahagyott kéziratos államelméleti jegyzeteinek 

feldolgozása és egyes írásainak újrakiadásával együtt történő megjelentetése. Ezt – mivel 

szerzőjük feltehetőleg egy „Állambölcselet” című munkát tervezett írni (aminek befejezését 

korai tragikus halála megakályozta) – Állambölcseleti töredék címen jelntettük meg. A kötet-

hez Takács Péter készített részletes értelmező jegyzetapparátust, írt egy értékelő-elemző ál-

lamelméleti tanulmányt és átfogó életrajzot. Ennek a munkának néhány részeredménye (pél-

dául Somló Bódog jegyzetei Cicero állam- és jogbölcseletéről) előzetesen folyóiratban is 

megjelent, vagy (Somló államelméletéről szóló tanulmánya) egy másik folyóiratban megjele-

nés előtt áll, míg egy harmadik kutatási anyagot (műveinek bibliográfiát) az interneten tettünk 

közzé. 

A „közlésre érdemes dokumentumok válogatása” terén a kutatás egy másik irányba is meg-

indult, s meglepő, de legalábbis nem várt eredményre jutott. A kutatási terv e pontja alatt egy 

olyan dokumentum-gyűjteményt terveztünk összeállítani és közzétenni, amely az „államiság 

változó kritériumat” mutatja be az elmúlt négy évszázad során. Mivel a modern állam az ún. 

vesztfáliai rendszerrel jött létre (létét ma is sokan a „vesztfáliai paradigma” keretében értel-

mezik és „vesztfáliai szuverenitásról” beszélnek, stb.), tervünk szerint e gyűjteményben – a 
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montevideói egyezmény, 1933, a Nemzetközi Bíróság egyes tanácsadó véleményei és a 

Badinter bizottság jelentése, 1993, mellett – szerettük volna közzétenni a vesztfáliai béke 

(1648) magyar szövegét is. Ilyen azonban – sokunk meglepetésére – nem létezik, mert az ere-

detileg latin nyelvű szöveget, mely később német, angol, olasz, svéd stb. nyelveken is hozzá-

férhető lett, magyarra nem fordította le senki. Ezért tervbe vettük, hogy lehetőleg még e kuta-

tásban elkészítjük és közzétesszük azt.  

A „történetileg meghatározó, mintaértékű, napkainkig ható államstruktúrák tanulmányo-

zása” keretében számos más munka is született. Ide tartozik Egresi Katalinnak a szentkorona 

tan alaptörvényi szerepével kapcsolatos olasz nyelvű írása (Dalla Sacra Corona alla Legge 

Fondamentale Principi…), valamint a Szent Korona-tan olasz recepcióját ismertető magyar 

nyelvű írása. Ide tartozik továbbá az olasz alkotmányozással összefüggő két tanulmánya is: 

ezek egyike a tulajdonjog kéréseit elemzi az olasz alkotmányban, másika (mely megjelenés 

előtt áll, s várhatóan ezen az őszön meg is jelenik) az olasz alkotmányjogász, Costantino 

Mortati elméletét mutatja be. Ennek lesz folytatása Egresi Katalinnak a kutatás negyedik évé-

ben publikálandó monográfiája. –  A „történetileg meghatározó államstruktúrák” elemzései 

körébe tartozik Rácz Lajosnak a rendiséget a szerződéses államelmélet alapjai kiteljesedése-

ként értelmező írása. 

A modern állam jelenkori alakulását és főbb tendenciáit Takács Péter elemezte az „Iszlám 

Állam” államiságának kérdéseit tárgyaló tanulmánya is, melyben az ISIS-t a modern állam 

válsága fogalmi keretében értelmezte. Ez egy 2015 tavaszán tartott konferencia-előadás kibő-

vített, átdolgozott és 2015 végén megjelent változata. A konferencia más, a programhoz köz-

vetve kötődő szerzőinek ugyancsak ekkor jelentek meg írásai. Ilyen például Ganczer Móniká-

nak az államutódlásról szóló elemzése, mely az államok Közép- és Kelet-Európában jellemző 

tovabbélését és megszűnését vizsgálja a kétpólusú világrend megszűnését követően; Keszthe-

lyi Zsoltnak a modern állam valságát a nyugat-európai muzulmán migráció kontextusába he-

lyező cikke, valamint Pongrácz Alexnek a „bukott államok” problémájanak aktuális kérdéseit 

bemutató szövege. Mindezek a Jog – Állam – Politika című folyóiratnak a program keretei 

között szervezett konferencia anyagait közlő számában jelentek meg. 

A migráció kérdései központi szerepet kaptak abban a tanulmányban is, amit Egedy Ger-

gely készített a Cameron-kormány (2010–2015) idején jellemző brit bevándorlási politikáról. 

A program keretében több külföldi tanulmányútra és konzultációra is sor került, annak ku-

tatói több konferencián is előadtak, illetve több ünnepi kötetben tettek közzé tanulmányokat. 

Egresi Katalin az olaszországi Sapienza Egyetemen (Sapienza Università di Roma) folyta-

tott alkotmányelméleti kutatásokat; Sólyom Péter az Abedeeni Egyetem jogi karán (Univer-

sity of Aberdeen) végzett közjogi kérdéseket érintő kutatómunkát és folytatott konzultációt; 

Takács Péter pedig az Oxfordi Egytemen (University of Oxford) konzultált egykori tanárával, 

annak kollégáival, és végzett könyvtári kutatásokat a politikai filozófia és az állam általános 

elmélete terén. Ezen kívül Takács Péter a romániai Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-

egyetemen tett rövid szakmai látogatást a fenti kutatásokkal összefüggésben.  

A program résztvevői által tartott konferencia-előadások a következők. Egresi Katalin „Az 

első olasz köztársaság születése” címen adott elő az MTA TK JTI közjogi kutatócsoportja ál-

tal (az NKE ÁKK-val együttműködésben)  az 1946. évi I. törvény évfordulójára szervezett 
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konferencián, Budapesten. Sólyom Péter „A közjogtudomány interpretív felfogásához” cím-

mel tartott előadást „A jogtudomány helye, szerepe és haszna” című konferencián, melyet 

MTA TK Jogtudományi Intézete rendezett. Rácz Lajos „A vallásügy szabályozása a magyar 

országgyűléseken a XVIII. századtól 1848-ig” címen tartott előadást azon az „Iszlám 100” 

címmel megrendezett  konferencián, amit az iszlám 1916. évi magyarországi elismerésének 

100. évfordulója alkalmából szervzett az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az MTA Böl-

csészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete. Takács Péter a VIII. Nemzet-

közi Hungarológiai Kongresszuson vett részt Pécsett, s annak „A nyelvi-nemzetiségi kérdés 

jogi szabályozása Magyarországon” című szimpóziumán tartott előadást „Államnevek – sze-

mélynevek. Népek, nemzetek és nemzeti nyelvek” címmel. 

A kutatócsoport tagjai által a különböző ünnepi kötetekben megjelentettek írások a követ-

kezők. Egresi Katalin a Lenkovics Barnabás tiszteletére öszeállított kötetben publikálta az 

olasz tulajdonjog alkotmányos szabályozásáról szóló írását. Takács Péter ugyanebben a kö-

tetben tette közzé a szuverenitás egy speciális kérdéséről szóló cikkét. Rácz Lajos a Kajtár 

István tiszteletére megjelentetett kötetben tette közzé a rendiség és a társadalmi szerződéses 

elméletek kapcsolatát bemutató, fentebb már említett cikkét, a Király Tibor 95 születésnapjára 

öszeállított, jelenleg megjelenés alatt álló kötetben pedig a reformáció és a vallásszabadság a 

XVII. századi jogalkotás alapján megállapítható összefüggéséről szóló elemzését. Takács Pé-

ter a Paczolay Péter megtiszteltetéseként öszeállított kötetben jelentett meg egy olyan, a kuta-

tási programhoz kapcsolódó írást, amely Rafaello egyik freskója kapcsán a hatalmi szimboli-

ka kérdéseivel foglalkozik. 

 

2016. szeptember 1. 

 

 

Takács Péter 

a kutatás vezetője 
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A PROJEKT KERETÉBEN ÉS AHHOZ KÖTŐDVE KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 

 

2015. szeptember 1. – 2016. szeptember 1. 

 

Önálló kiadvány: monográfia, tanulmánygyűjtemény, forráskiadvány 

 

1. Rácz Lajos: Rex et regnum. Tanulmányok a magyar 

politikai gondolkodás történetéből. Budapest, Gondo-

lat Kiadó, 2016. 410 o. Sorozat: Florilegium (ISSN 

2498-7603) ISBN 978 963 693 682 2 (tanulmány-

gyűjtemény) 

2. Sólyom Péter: Jogászi módszer és politika. Fejezetek 

a német közjogtudomány történetéből. Budapest, 

Gondolat Kiadó, 2016. 197 o. Sorozat: Intentio Recta 

(ISSN 2064-7107) ISBN 978 963 693 650 1 (monog-

ráfia) 

3. Szerletics Antal: Paternalism. Frankfurt am Main – 

Bern etc., Peter Lang Internationaler Verlag der 

Wissenschaften, 2015. 239 o. Sorozat: Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences 

(ISSN: 2196-0143) [a kiadvány nem tünteti fel a program-támogatást] (monográfia) ISBN 

10: 3631668007 ISBN 13: 9783631668009 (monográfia) 

4. Takács Péter (szerk): Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyze-

tei egy megírni tervezett Állambölcseletből. Gondolat Kiadó, 2016. 262. o. Sorozat: Juris 

Dictio (ISSN 2416-1500) & Florilegium (ISSN 2498-7603), ISBN: 978 963 693 684 6 

(forráskiadvány, gyűjteményes kötet) 

 

Könyvrészlet 

5. Takács Péter: Az uralkodó eszmék és hatásuk az államra. = Államelmélet. A kötet szerzői: 

Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter. Egyetemi tankönyv. Győr, 

SZE DFK Jogelméleti Tanszék, 2016. III. rész: 104–193. o. (kiv. 160–169. o.) ISBN 978-

615-5391-72-9 (könyvrészlet tankönyvben) 

 

Tanulmányok, folyóirat-cikkek, könyvrészletek I. 

6. Egedy Gergely: Az Egyesült Államok kulturális identitása. Russel Kirk értelmezése. = 

Konzervatív reneszánsz az Egyesült Államokban. Szerk.: Pogrányi Lovas Miklós. Buda-

pest, Századvég Kiadó, 2016. (240 o.) 51–67. o. ISBN: 9786155164286 (tanulmány) 

7. Egedy Gergely: Brit bevándorlási politika: a Cameron-kormány (2010–2015) = Polgári 

Szemle. 2015/4–6. szám, 128–141. o. ISSN 1786-6553 (tanulmány) 

8. Egresi Katalin: A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában. = Tanulmányok a 65 

éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos, vala-

mint Lévayné Fazekas Judit. Budapest – Győr, Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt. – 
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Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, 2015. 58–76. o. 

ISBN: 978 963 9955 66 0 (tanulmány) 

9. Egresi Katalin: Dalla Sacra Corona alla Legge Fondamentale Principi e valori del 

costituzionalismo Ungherese. = Geopolitica. Supplemento a Geopolitica [Quaderni di 

Geopolitica 6 Ungheria: 1000 anni in Europa]. Vol. 5. Anno 2016. 81–87. ol. ISSN: 

2009-9193 (tanulmány) 

10. Rácz Lajos: Rendiség – a szerződéses elmélet alapjainak kiteljesedése. = Ut juris ordo 

exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65 születésnapja tiszteletére. Szerk.: Béli Gá-

bor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné. Pécs, ID Research Kft / Publikon Ki-

adó, 2016. (325. o) 245-259. o. ISBN 978-615-5457-69-2   

11. Sólyom Péter: Zwischen Rechtstechnik und Rechtspolitik. Bemerkungen zu der Ver-

fassungstheorie von Kelsen. = Vorbedingungen des Rechts. Tagungen des Jungen Forums 

Rechtsphilosophie (JFR) in der internationaler Vereinigungfür Rechts- und Sozialphiloso-

phie (IVR) im September 2014 Passau und im April 2015 Hamburg. Szerk.: Abraham, 

Markus – Zimmermann, Till – Succa-Soest, Sabrina. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 

2016. (231. o.) 105-118. o., sorozat: Nomos & ARSP Archiv für Rechts und Sozialphilo-

sophie. Beiheft 150. ISBN: 978-3-515-11389-2 [a közlemény nem tünteti fel a program-

támogatást] (konferencia-előadáson alapuló tanulmány) 

12. Sólyom Péter: Jogtechnika és jogpolitika között. Megjegyzések Hans Kelsen alkotmány-

elméletéhez. = Közjogi Szemle. [HVG-Orac] IX. évf. (2016) 1. szám, 1-7. o. [a közlemény 

nem tünteti fel a program-támogatást] (a fenti közlemény magyar nyelvű változata) 

13. Takács Péter: A félbehagyott Jogtudomány. Raffaello freskója a Stanza della Segnaturá-

ban. = Suum cuique. Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapjára. Szerk.: Fe-

jes Zsuzsanna és Török Bernát. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2016. 204-220. o. [A 

Pólay Elemér alapítvány könyvtára 60] ISBN: 978-615-5411-34-2 vászonkötött: 978-615-

5411-35-9] ISSN:1786-352X (tanulmány) 

14. Takács Péter: Szuverenitás és immunitás. = Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás 

tiszteletére. Szerk.: Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos. Budapest – Győr, Eötvös József 

Könyv- és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudomá-

nyi Kara, 2015. 497–517. o. ISBN: 978 963 9955 66 0 (tanulmány) 

15. Takács Péter: Somló Bódog jegyzetei Cicero állam - és jogbölcseletéről. Bevezető. = Ál-

lam - és Jogtudomány. LVII. évfolyam, 2016/1. szám, 72–74. o. ISSN 0002-564X (beve-

zető forrásközléshez) 

16. Takács Péter (szerk.): Somló Bódog jegyzetei Cicero állam - és jogbölcseletéről [autográf 

kézirat közlése]. = Állam - és Jogtudomány. LVII. évfolyam, 2016/1. szám, 75–87. o.. 

ISSN 0002-564X (forrásközlés) 

17. Takács Péter: Az „Iszlám Állam”államiságának problémái.  Államnak tekinthető-e az 

ISIS, bármilyen értelemben is? = Jog – Állam – Politika. [ISSN: 2060-4580]. VIII. évfo-

lyam, 2015/4. szám, 47–77. o. (tanulmány) 

 

Tanulmányok, folyóirat-cikkek, II.: Tematikus folyóiratszám: A modern állam válsága  

18. Takács Péter: Bevezető. =  Jog – Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 5. o. 

[ISSN: 2060-4580] (bevezető) 
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19. Ganczer Mónika = Az államutódlás. Az államok tovabbélése és megszűnése Közép- és 

Kelet-Európában. a kétpólusú világrend megszűnését követően. = Jog – Állam – Politika. 

VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 6-22. o. [ISSN: 2060-4580] (tanulmány) 

20. Pongrácz Alex: A bukott államok problémájanak aktuális kérdései = Jog – Állam – Politi-

ka. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 23-37. o. [ISSN: 2060-4580] (tanulmány) 

21. Keszthelyi Zsolt: A modern állam valsága és a nyugat-európai muzulmán migració. = Jog 

– Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 39-46. o. [ISSN: 2060-4580] (tanul-

mány) 

+1. Takács Péter: Az „Iszlám Állam” államiságának problémái.  (megegyezik a megjele-

nési adataival a fentebb részletezett közleménnyel; ld. 17. tétel) (tanulmány) 

 

Konferencia-előadás és absztrakt, valamint diasor (ppt) 

22. Egresi Katalin: Az első olasz köztársaság születése. Konferencia-előadás A „Két korszak 

határán – A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény és a köztársasági 

hagyomány”  című konferencián. Budapest, 2016. március 8. Szervező: NKE ÁTKK – 

MTA TK JTI. Budapest, 2016. 1. o. (absztrakt) 

23. Sólyom Péter: A közjogtudomány interpretív felfogásához. Konferencia-előadás „A jogtu-

domány helye, szerepe és haszna” c. konferencián. Budapest, 2015. június 18. Szervező: 

MTA TK Jogtudományi Intézete. Budapest, 2016. 1. o. (absztrakt) 

24. Rácz Lajos: A vallásügy szabályozása a magyar országgyűléseken a XVIII. századtól 

1848-ig. Konferencia-előadás az „Iszlám 100: Konferencia az iszlám 1916. évi magyaror-

szági elismerésének 100. évfordulója alkalmából” című konferencián. Szervező: ELTE 

Bölcsészettudományi Kar – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomá-

nyi Intézet. Budapest, 2016. március 30–31. Budapest, 2016. 1. o. (absztrakt) 

25. Takács Péter: Személyes nevek (személynevek) – nemzeti nyelvek. Konferencia-előadás a 

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (fő téma: „Kultúra- és tudományköziség. 

Magyarságtudomány a 21. században”, érintett szipózium: „A nyelvi-nemzetiségi kérdés 

jogi szabályozása Magyarországon” ) (Pécs, 2016. augusztus 22-26.) Budapest, 2016. 1. o. 

(absztrakt) 

26. Takács Péter: Államnevek – személynevek. Népek, nemzetek és nemzeti nyelvek. A fenti 

konferencia-előadás prezentációja. Pécs, 2016. augusztus 24. (ppt.) (előadás diasor: MS 

PowerPoint prezentáció) (közzétéve az interneten is, elérhető a következő linken: 

http://dfk-otka.sze.hu/konf. ) 1–21. dia 

 

Könyvszemle, recenzió 

27. Egresi Katalin: Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 

20. század első felében (Budapest, Gondolat 2014. 297.) = Állam- és Jogtudomány. LVII. 

évf (2016) 2. sz. 114 –118. o. [ISSN: 0002-564X] (könyvszemle, recenzió) 

28. Sólyom Péter: Glória és árnyék. Egy könyv a német és a magyar alkotmánybíráskodás 

kezdeteiről. = Fundamentum. XVII. évf. (2015) 2-3. szám, 157-162. o. [a közlemény nem 

tünteti fel a program-támogatást] ISSN 1417-2844 (könyvszemle) 

29. Sólyom Péter: Christian Boulanger: Hüten, richten, gründen. = Zeitschrift für 

Rechtssoziologie. XXXVI. évf (2016) 1. szám, 193-201. o. [a közlemény nem tünteti fel a 

program-támogatást] ISSN 0174-0202 (könyvszemle) 

http://dfk-otka.sze.hu/konf
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Working paper  

30. Takács Péter: Somló Bódog műveinek bibliográfiája (1894-2016). Közzétéve az interne-

ten; elérhető a DFK-OTKA honlapon, a következő linken: http://dfk-otka.sze.hu/pub , ezen 

belül: http://dfk-otka.sze.hu/images/Somló%20B.%20művei.pdf 

 

Kéziratban lévő, közlésre elfogadott vagy közlés szempontjából elbírálás alatt lévő monográ-

fia, tanulmány és egyéb írás  

31. Egresi Katalin: Az első Olasz Köztársaság megszületése. = Acta Humana [meglenés alatt] 

…-...  o (tanulmány a Két korszak határán – A Magyarország államformájáról szóló 

1946. évi I. törvény és a köztársasági hagyomány” című konferencián elhangzott előadás 

alapján) 

32. Egresi Katalin: Szent Korona-tan olasz recepciója. = Jogtörténeti Szemle. 18. évf. (2016) 

1. szám, … o. ISSN 0237-7284 

33. Egresi Katalin: Carl Schmitt olasz recepciója Costantino Mortati alkotmányelméletében 

(szakfordírás bevezető tanulmánya) megjelenés alatt: = Jog – Állam – Politika. [ISSN: 

2060-4580]. IX. évf., 2016/3. szám, …- … o. 

34. Egresi Katalin: Costantino Mortati: Rövid megjegyzések az alkotmány és a politika viszo-

nyáról Carl Schmitt gondolkodásában (Brevi note sul rapporto fra la costituzione e 

politica nel pensiero di Carl Schmitt) (szakfordítás) megjelenés alatt: Jog – Állam – Politi-

ka. [ISSN: 2060-4580]. IX. évf., 2016/3. szám, …-… o. 

35. Egresi Katalin: Egy életút az alkotmány szolgálatában. Costantino Mortati. (monográfia) 

10 ív [befejezés előtt] 

36. Egresi Katalin: Teorie ungheresi dello Stato tra Otto e Novecento. Róma. Kézirat, pp. 1-

232. (monográfia) 

37. Sólyom Péter: A közjogtudomány interpretív felfogásához. = A jogtudomány helye, 

szerepe, haszna. Szerk.: Bódig Mátyás – Ződi Zsolt. Budapest, Opten, 2016. 113-132. o. 

38. Rácz Lajos: A vallásügy szabályozása  a magyar országgyűléseken a XVIII. századtól 

1848-ig. = Az ELTE BTK 2016-os „Iszlám konferenciájának” előadásai [munkacím]. Bu-

dapest, 2016 (?: 2017). (megjelenés előtt) 1-26. o. (konferencia-előadáson alapuló tanul-

mány)  

39. Rácz Lajos: A XV. század humanista magyar államelméletei. = A 2014. novemberi szege-

di sogtörténész konferencia anyagai [munkacím]. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 

2016 (?) (megjelenés előtt) 1-12. o. (konferencia-előadáson alapuló tanulmány)   

40. Rácz Lajos: Reformatio et libera religio. A vallásszabadságról szóló 1608. évi. ke. I. tc. 

létrejöttéhez vezető út. = Ünnepi kötet Király Tibor 95. születésnapjára. 2016 (megjelenés 

előtt) 1-20 o. (tanulmány) 

41. Takács Péter: Az örökkévalóság vagy a pillanat nézőpontjából? Somló Bódog mint „az ál-

lamtudomány embere”. = Acta Universitatis Sapientiae – Legal Studies [Kolozsvár] 

2016/M. 1-17 o. ISSN (online) 2286-0940 ISSN (printed) 2285-6293 (tanulmány) 

 

 

 

 

http://dfk-otka.sze.hu/pub
http://dfk-otka.sze.hu/images/Somló%20B.%20művei.pdf
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A KORÁBBI ÉVEKRŐL (2013/14 és 2014/16) SZÓLÓ RÉSZJELENTÉSEK 

ÉS A KORÁBBAN AZ OTKA-NYILVÁNTARTÁSOK RENDSZERÉBEN 

MEGJELENÍTETT PUBLIKÁCIÓK 

 

1. 
 

K 108790 

A MODERN ÁLLAM VÁLTOZÁSAI 

Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok 

Az első évre vonatkozó munkaterv (2013. 09.01.- 2014.08. 31.)  

A releváns szakirodalom összegyűjtése és feltárása, 

ennek alapján tanulmányok készítése és megjelente-

tése elsősorban a részletes kutatási terv A pontjában 

megjelölt fő irány alapkérdéseiben. Terveink szerint 

ez magába foglalná Sólyom Péter két cikkét illetve 

Szerletics Antal és Takács Péter egy-egy tanulmá-

nyát. A munka megkezdése többi főirány kérdései-

ben is. Hazai országos tudományos konferencia 

szervezése az állam szuverenitása kérdéskörében 

mely a modern államot az autonómia és integráció 

fogalmi rendjében elemzi. A konferencia anyagának gyűjteményes tanulmány-kötetben való 

feldolgozása. Tanulmányok készítése a D. pontban megjelölt témákban (Rácz Lajos és Takács 

Péter). Bibliográfiai adatgyűjtés (Orosz Ágnes). Külföldi kutatóutakon és konferenciákon va-

ló részvétel. A technikai eszközök beszerzése a kutatók számára.  

 

Szakmai részjelentés  

A részletes kutatási terv A-C pontjaiban megjelölt fő irányok keretében mindenekelőtt az ál-

lam szuverenitásának problémáját tekintettük át. Kutatási hipotézisként ugyanis úgy tűnt, 

hogy e problémakör sűrített formában számos államelméleti kérdést tartalmaz és összegez. Ez 

a hipotézis beigazolódott. Először az elméletképzés magyar hagyományait elemeztük azon 

gondolkodó, nevezetesen Szabó József életműve kapcsán (ld. Takács Péter írását a publikáci-

ók között), aki a magyar államelmélet történetében a legtöbbet tudott a szuverenitásról.  

Ezt követően országos interdiszciplináris konferenciát szerveztünk a témában, az MTA 

TK Jogtudományi Intézetével együttműködve. A tudományos jellegű konferencián – címe: Az 

állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság – az ország különböző kutatóintézeteiből és 

egyetemeiről 55 kutató vett részt önálló előadással, mintegy 20 kutató pedig – meghallgatva 

az előadásokat az előadásokat – a vitákban kifejtett hozzászólásokkal. Az előadásokra plená-

ris előadásokként s azokat szekciókba szervezve került sor, az utóbbi esetében viták kíséreté-

ben. A részt venni kívánók nagy számára tekintettel 5 szekciót alakítottunk ki. Az előadások 

anyagát természetesen absztrakt-füzetben is közzétettük a konferencia előtt. 
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A konferencia keretében előadóink voltak: Antal Attila  egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK , 

Ágh Attila D.Sc. egyetemi tanár, professor emeritus BCE TK, Balogh László Levente Ph.D., 

dr, habil. egyetemi adjunktus DE BTK, Balogh-Békési Nóra Ph.D. egyetemi adjunktus, egye-

temi docens PPKE JÁK, NKE KTK, Bartha Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK, Bayer 

József MTA rendes tagja kutatóprofesszor, egyetemi tanár MTA TK PTI, ZSFK, Bihari Mi-

hály D.Sc.  egyetemi tanár, professor emeritus ELTE ÁJK, SZE ÁJK, Blutman László Ph.D. 

dr. habil. egyetemi tanár SZTE ÁJK, Bod Péter Ákos C.Sc., dr. habil. egyetemi tanár BCE 

KTK, Bódi Stefánia Ph.D. egyetemi docens NKE KTK, Boros Anita LL.M., Ph.D., egyetemi 

docens NKE KTK, Botos Kata D.Sc. egyetemi tanár, professor emerita SZTE GTK PPKE 

ÁJK, Chronowski Nóra Ph.D., dr, habil. egyetemi docens, tudományos munkatárs PTE ÁJK 

MTA TK JTI, Csink Lóránt Ph.D egyetemi docens PPKE JÁK, Drinóczi Tímea Ph.D., dr, 

habil. egyetemi docens PTE ÁJK, Egresi Katalin Ph.D. egyetemi docens SZE ÁJK, Erdő Pé-

ter MTA rendes tagja  egyetemi tanár MTA, PPKE, Fejes Zsuzsanna Ph.D. egyetemi docens 

SZTE ÁJK NKE KTK, Fekete Balázs Ph.D. egyetemi docens, tudományos munkatárs PPKE 

JÁK, MTA TK JTI, Frivaldszky János Ph.D., dr. habil. egyetemi docens PPKE JÁK, Gárdos-

Orosz Fruzsina Ph.D. tudományos munkatárs MTA TK JTI, Halász Iván Ph.D., dr. habil 

egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs NKE KTK MTA TK JTI, Hárs András  PhD hallga-

tó SZTE ÁJK, Hoffmann Tamás Ph.D. egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs BCE TK , 

MTA TK JTI, Karácsony Gergely  egyetemi tanársegéd SZE ÁJK, Kisteleki Károly Ph.D. 

egyetemi docens ELTE AJK, NKE KTK, Knapp László  egyetemi tanársegéd SZE ÁJK, Ko-

vács Ágnes Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK, Könczöl Miklós Ph.D. egyetemi adjunktus 

PPKE JÁK, Láncos Petra Ph.D. egyetemi adjunktus PPKE JÁK, Löffler Tibor Ph.D. egyete-

mi adjunktus SZTE ÁJK, Ludassy Mária D. Sc. egyetemi tanár ELTE BTK , Mike Károly 

Ph.D.  egyetemi docens BCE KTK, Molnár Tamás Ph.D. egyetemi adjunktus BCE TK, Nagy 

Mariann Veronika  PhD-hallgató SZTE ÁJK, Pap András László D.Sc. tudományos tanács-

adó, egyetemi docens MTA TK JTI, ELTE BTK, Pelle Anita Ph.D. egyetemi docens SZTE 

GTK, Pokol Béla D.Sc.  egyetemi tanár SZTE ÁJK, Pongrácz Alex  PhD hallgató SZE ÁJK, 

Révész Béla Ph.D. egyetemi docens SZTE ÁJK, Smuk Péter Ph.D., dr. habil. egyetemi do-

cens SZE ÁJK, Sólyom Péter Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK, Soós Edit Ph.D. egyetemi 

docens SZTE ÁJK, Szalai Ákos Ph.D.  egyetemi docens, tudományos munkatárs PPKE JÁK, 

MTA TK JTI , Szigeti Péter D.Sc. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó SZE ÁJK, MTA 

TK PTI, Szilágyi Péter C.Sc. dr. habil. egyetemi tanár ELTE ÁJK, T. Kovács Júlia  PhD hall-

gató PPKE JÁK, Tattay Szilárd Ph.D. egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs PPKE 

JÁK, MTA TK JTI, Téglási András Ph.D. egyetemi adjunktus NKE KTK, , Tóth Judit Ph.D., 

dr. habil egyetemi docens SZTE ÁJK, Tóth-Matolcsi László Ph.D. egyetemi adjunktus DE 

ÁJK, Várkonyi Zsolt NKE RTK, Vincze Attila LL.M., Ph.D. egyetemi docens ANNYE, Ződi 

Zsolt Ph.D. tudományos munkatárs MTA TK JTI, Zsugyó Virág  PhD hallgató DE ÁJK. 

A szuverenitás témája iránti nagy érdeklődés megmutatta: a modern államról még mindig e 

kategória keretei között, vagy legalábbis arra tekintettel lehet értelmes megállapításokat tenni. 

A „szuverenitás” fogalma immár 450-500 éve az államelmélet központi kategóriája. A kon-

ferencia ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a fogalom jelentése komolyan megváltozott, s 
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bár nem alakult ki egységes mai jelentés, az államelméleti diskurzusban a fogalmat mindenki 

új tartalommal alkalmazza. 

A konferencia anyagai mintegy 15 előadó tanulmánya már megjelent digitálisan az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont folyóiratában, az MTA Law Working Papers-ben (címe 

http://jog.tk.mta.hu/mtalwp,  ISSN száma: 2064-4515). Az előadások szerkesztett szövegét – 

a kutatási tervben is jelzett módon – terveztük önálló kötetben megjelentetni is; konferencia 

időpontjára (2014. március 21.) tekintettel az írások leadási határideje 2014. augusztus 20 

volt; erre a határidőre mintegy 20 tanulmány érkezett be; a szerkesztési munkák most zajla-

nak. 

A kutatási terv A-C pontjaiban estek a modern magyar állam történeti előzményeit tárgya-

ló tanulmányok is (Rácz Lajos); az egyik a szerződéses elmélet kezdeteként értelmezte Wer-

bőczy művét, a másik az „udvari ember” és a „kormányzati bürokrata” személye kapcsán 

adott közigazgatás-történeti elemzést.  

A kutatási terv D pontjában megjelölt téma – a hatalom és a jog szimbolikus reprezentáci-

ója – keretében egy írás jelent meg (lásd Takács Péter írását), de elkészült egy másik is (Rácz 

Lajos: A napóleoni háborúk hatása a magyar államszerkezet és államcímer alakulására; 1806–

1848), ami megjelenésre vár.  

A szuverenitás-konferencia kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy a probléma egyik leglénye-

gesebb aspektusa alkotmányjogi, s az alkotmányozó hatalommal áll összefüggésben (ezen a 

területen Sólyom Péter készített tanulmányt). Elkészült a jogi paternalizmussal foglalkozó 

mű kézirata is (Szerletics Antal munkája), amelynek kiadásra való előkészítése jelenleg zajlik 

(megjelentetése a kutatási terv szerint a kutatás második évében várható). 

A részletes kutatási terv E pontjában megjelölt fő irány egyik felét („az újkori államfejlő-

déssel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és kiadása”) illetően pusztán előkészítő egyezte-

tések zajlottak, de a kiadandó dokumentum(ok) kiválasztása kérdésében még nincs eredmény. 

Ugyanezen fő irány második felét illetően („államelméleti bibliográfiák készítése”) kutatás 

jelentősen előrehaladt: összegyűjtöttük a modern állam elméletére vonatkozó szakirodalmat. 

Vagyis elkészült Az államtan és az államelmélet szakirodalma 1500 – 2000 című bibliográfia 

(készítette: Takács Péter). Ez kb. 500 bibliográfiai tételből áll, kézirati formában mintegy 70 

oldal; s tartalmazza a hazai szakirodalmi anyagot is, lényegében a XVII. századtól napjainkig. 

Hasonló bibliográfia ismereteink szerint Magyarországon nem létezik. Megítélésünk szerint – 

a megfelelő könyvtárszakmai utómunkálatok elvégzése és kisebb kiegészítések után (melye-

ket Orosz Ágnes fog végezni) – nyomtatott formában is megjelentethető lesz. Az ilyen megje-

lenésig digitálisan tervezzük közzétenni a kutatás második évében – részben azért, hogy a 

szakmai visszajelzéseket érvényesíteni tudjuk megjelenésre való előkészítése során. 

A kutatás keretében egy külföldi kutatóútra került sor (Takács Péter részvételével). Ennek 

keretében a berlini Humboldt Egyetemen folytattunk szakmai konzultációt és végeztünk szak-

irodalmi gyűjtőmunkát. A kutatás keretében technikai eszközöket (laptopok és nyomtatók), 

valamint írószereket (papír, nyomtatófesték) szereztünk be a kutatók számára. Ezek részleteit 

a pénzügyi részjelentés tartalmazza. (Ezekhez kiegészítésként megjegyzem, hogy a pénzügyi 

keretek a projektnek a kutatásvezető egyetemváltása miatti „áthelyezése” okán, pontosabban 
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az azzal kapcsolatban okozott „külső nehézségek” miatt csak 2014 tavaszán nyíltak meg, noha 

a szakmai munka folyamatos volt).  

 

Takács Péter 

a kutatás vezetője 

 

 

 

 

 

A PROJEKT KERETÉBEN ÉS AHHOZ KÖTŐDVE KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 

 

2013. szeptember 1. – 2014. szeptember 1. 

 

 

Tanulmányok, folyóirat-cikkek, könyvrészletek  

1.   Balogh-Békesi Nóra: Szuverenitásféltés és alkotmány. = 

MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-

4515] (1. évf.) 2014/57. pp. 1-13. (folyóirat cikk) 

2.   Bihari Mihály: A modern szuverenitás elméleti alapjai – 

Kísérlet egy funkcionalista rendszerszemléletű szuvereni-

táselmélet alapjainak kidolgozására. = MTA Law Working 

Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] 

[http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 

2014/51. pp. 1-15. (folyóirat cikk) 

3.   Blutman László: Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy 

metaelmélet kiindulópontjai. = MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/17. pp. 1- 

15. (folyóirat cikk) 

4.   Bódi Stefánia: Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek. = MTA 

Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] 

[http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] (1. évf.) 2014/45. pp. 1-23. (folyóirat cikk) 

5.   Boros Anita: Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé. = MTA Law Working 

Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] 

[ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/58. pp. 1-42. (folyóirat cikk) 

6.   Drinóczi Tímea: A párbeszéd hatása az állami szuverenitásra. = MTA Law Working 

Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] 

[ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/27. pp. 1-20. (folyóirat cikk) 

7.   Erdő Péter: Állam – Egyház - Szuverenitás. = MTA Law Working Papers. [MTA Társada-

lomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 

2014/20. pp. 1-11. (folyóirat cikk) 

8.   Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás. = MTA Law Working Papers. 

[MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-

4515] (1. évf.) 2014/13. pp. 1-29. (folyóirat cikk) 

9.   Pongrácz Alex: A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? = 

MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-

4515] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] (1. évf.) 2014/18. pp. 1-19. (folyóirat cikk) 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://image.hotdog.hu/user/durcimarcika/alma-erdekes.jpg&imgrefurl=http://szepkepek.bloglap.hu/cikkek/alma-az-egeszseges-44732/&h=317&w=317&tbnid=4eh101l4hQdJRM:&zoom=1&docid=CWQH4_aFIqHboM&ei=CoSNU4TUOsKUPN-sgKgL&tbm=isch&ved=0CEoQMyhCMEI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=3156&page=5&start=140&ndsp=31
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10.    Rácz Lajos: Az udvari embertől a kormányzati bürokratáig. = Rendszerváltás, demok-

rácia és államreform az elmúlt 25 évben. Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja 

tiszteletére. Szerk.: Lapsánszky A. - Patyi A. Budapest, Wolters  Kluwer Complex Kiadó, 

2014. 429-446. (az OTKA-támogatás a szerkesztők és a szerző közötti kommunikáció ne-

hézkessége és akadozása miatt nem került feltüntetésre) (könyv-fejezet) 

11.    Rácz Lajos: Werbőczy – a szerződéses elmélet kezdetei. = A magyar jog fejlődésének 

fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor. 

Budapest, 2014. 315-347. (az OTKA-támogatás a szerkesztő döntése következtében nem 

lett feltüntetve) (konferencia-közlemény) 

12.    Smuk Péter: A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük. = MTA Law Working 

Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] 

[ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/37. pp. 1-8. (folyóirat cikk) 

13.    Sólyom Péter: Alkotmánymódosítás mint alkotmánysértés? A 

Verfassungsdurchbrechung problémája a német alkotmányos hagyományban. = Szente 

Zoltán – Orosz Frizsina (szerk.): Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában 

és Magyarországon. Budapest, NKE KTK, 2014. 153-172. pp. 1-17. (könyv-fejezet) 

14.    Szalai Ákos: Miért korlátozzák az országok a szuverenitásukat? (Joggazdaságtani és 

közösségi döntések elméletén nyugvó magyarázatok). = MTA Law Working Papers. 

[MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-

4515] (1. évf.) 2014/54. pp. 1-16. (folyóirat cikk) 

15.    Szigeti Péter: A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalmának védhetősége és ami 

azon túl van… = MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóköz-

pont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/15. pp. 1-10. (folyó-

irat cikk) 

16.    Takács Péter: Egy jogász-festőművész élete és munkássága. Ruttkay György: Két vi-

lág, két úr – két élet? = Miskolci Jogi Szemle. [ISSN: 1788-0386] 2013/2. (8. évf.) 1-17. 

(folyóirat cikk) 

17.    Takács Péter: Szabó József „első” szuverenítás-elméletéről. Valamint arról, hogy a 

„második” miért lett olyan, amilyen. = Jog – Állam – Politika. [ISSN 2060-4580] 2013/4. 

(5. évf.) pp. 89-101. (folyóirat cikk)  

18.    Téglási András: Azért a nép az úr? A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az 

Alaptörvény elfogadása óta. = MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/19. pp. 1-

32. (folyóirat cikk)   

19.    Vincze Attila: Odahull az eszme és a valóság közé az árnyék – az szuverenitás-

átruházás az  alkotmánybíróság esetjogában. = MTA Law Working Papers. [MTA Társa-

dalomtudományi Kutatóközpont] [http://jog.tk.mta.hu/mtalwp] [ISSN 2064-4515] (1. 

évf.) 2014/23. pp. 1-15. (folyóirat cikk) 

 

(absztraktok) 

 

1. Antal Attila: A környezetvédelem hatása az állami szuverenitásra: kihívásokkal terhelt 

kapcsolat.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszcipli-

náris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, 

MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. 

[internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 1. (absztrakt) 



15 

 

2. Ágh Attila: A tagállami szuverenitás a vágtató globalizáció idején.  = Az állam szuvereni-

tása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 

21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú 

OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 1. (absztrakt) 

3. Balogh László Levente: Az erőszakprivatizáció okai és következményei az állami szuvere-

nitásra.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris 

konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK 

JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes 

elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 2. (absztrakt) 

4. Bartha Ildikó: Az állami szuverenitás határai az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gya-

korlatában.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszcipli-

náris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, 

MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. 

[internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 2. (absztrakt) 

5. Bayer József: A szuverenitás változása a globalizáció korában.  = Az állam szuverenitása: 

eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Bu-

dapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-

projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 2-3. (absztrakt) 

6. Bod Péter Ákos: Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás ma Európában?  = Az ál-

lam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia 

(2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 

108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhető-

sége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 4-5. (absztrakt) 

7. Botos Kata: Politikai szabadság –félszabadság.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / 

vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az 

előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Ál-

lamtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 

1-29]. p. 6. (absztrakt) 

8. Chronowski Nóra: Szuverenitás, alkotmányos identitás vs. globalizáció és integráció.  = Az 

állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia 

(2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 

108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhető-

sége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 7. (absztrakt) 

9. Csink Lóránt: Parlamenti szuverenitás mint népszuverenitás?  = Az állam szuverenitása: 

eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Bu-

dapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-

projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 7. (absztrakt) 

10. Egresi Katalin: Nemzetállami szuverenitás és külpolitika a XX. század második felében.  

= Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konfe-

rencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – 

K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhe-

tősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 8. (absztrakt) 

11. Fejes Zsuzsanna: Szuverenitás és kormányzás az Európai Unióban [Az előadást és a ta-

nulmányt megalapozó kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság 

Program című kiemelt projekt keretében zajlott.]  = Az állam szuverenitása: eszmény és / 

vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az 
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előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Ál-

lamtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 

1-29]. pp. 8-9. (absztrakt) 

12. Fekete Balázs: Tagállami szuverenitás? Az amerikai police power doktrína és relevanciája 

az EU jelenlegi alkotmányos fejlődésében.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy 

valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadá-

sok összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudo-

mányi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. 

pp. 9-10. (absztrakt) 

13. Frivaldszky János: (Good) governance: az állami szuverenitás problematikájának érvény-

telenítése – avagy mi a jó kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás?   = Az állam szuve-

renitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. 

márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 

számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: 

http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 10. (absztrakt) 

14. G. Karácsony Gergely: A szuverén állam szabályozó szerepének megjelenése a felsőokta-

tásban.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris 

konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK 

JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes 

elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 13. (absztrakt) 

15. Gárdos-Orosz Fruzsina: Az alkotmánymódosítás tartalmi korlátai – a nemzetközi jog és az 

uniós jog mint korlát.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos in-

terdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Bu-

dapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 

2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 10. (absztrakt) 

16. Halász Iván: Az állam szuverenitása a nemzetközi közreműködéssel született alkotmá-

nyok tükrében.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdisz-

ciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, 

MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. 

[internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 11-12. (absztrakt) 

17. Hárs András: Szuverenitás és nemzetközi jogi felelősségre vonás.  = Az állam szuvereni-

tása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 

21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú 

OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 12. (absztrakt) 

18. Hoffmann Tamás: A szuverenitás szivárványa: posztmodern nemzetközi jog – 

fragmentáció és hibridizáció között.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. 

Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások össze-

foglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Ku-

tatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 12. 

(absztrakt) 

19. Kisteleki Károly: A modern állam történeti perspektívái és a szuverenitás.  = Az állam 

szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. 

márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 

számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: 

http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 14. (absztrakt) 

20. Knapp László: Az Európai Unió jogalanyisága és a tagállami szuverenitások.  = Az állam 

szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. 

márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 
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számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: 

http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 14. (absztrakt) 

21. Kovács Ágnes: Önkorlátozásra kényszerülő bíróságok.  = Az állam szuverenitása: esz-

mény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Buda-

pest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-

projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 9-14. (absztrakt) 

22. Könczöl Miklós: Az állam szuverenitása és a jövő nemzedékek.  = Az állam szuverenitá-

sa: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. 

Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OT-

KA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 14-15. (absztrakt) 

23. Láncos Petra: A tagállamok autonómiája a tagállamok számára fenntartott hatáskörök 

gyakorlása és a tisztán tagállami tényállások körében.  = Az állam szuverenitása: eszmény 

és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az 

előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Ál-

lamtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 

1-29]. p. 15. (absztrakt) 

24. Löffler Tibor: Delegitimációs háború és az állam „belső” szuverenitása a 2014-es válasz-

tások tükrében.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdisz-

ciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, 

MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. 

[internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 15. (absztrakt) 

25. Ludassy Mária: A szuverenitás fogalmának eszmetörténete: liberalizmus vs. demokrácia?  

= Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konfe-

rencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – 

K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhe-

tősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 16-17. (absztrakt) 

26. Mike Károly: Szuverenitás az Európai Unióban mint szerződési probléma.  = Az állam 

szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. 

márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 

számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: 

http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 17. (absztrakt) 

27. Molnár Tamás: A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi jog és a belső jog vi-

szonyára, különös tekintettel a belső jogok „nemzetköziesedésének” következményeire a 

hatalommegosztásra nézve.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Orszá-

gos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefogla-

lói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutató-

csoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 18-19. 

(absztrakt) 

28. Nagy Mariann Veronika: A fejlesztő állam kihívásai az integrálódó nemzetközi rendszer-

ben.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris 

konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK 

JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes 

elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 19. (absztrakt) 

29. Pap András László: Gránit vagy szilikon? Hogyan hatnak az életviszonyok és a társada-

lom változásai a szuverenitás fogalmára és tartalmára?  = Az állam szuverenitása: eszmény 

és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az 

előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Ál-
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lamtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 

1-29]. p. 20. (absztrakt) 

30. Pelle Anita: A piaci versenyt elősegítő erős állam koncepciója a freiburgi iskola eszme-

rendszerében.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdisz-

ciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, 

MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. 

[internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 20. (absztrakt) 

31. Révész Béla: Vizsgálóbizottsági küzdelmek a titkokért.  = Az állam szuverenitása: esz-

mény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Buda-

pest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-

projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 22-23. (absztrakt) 

32. Sólyom Péter: Alkotmányozás alkotmányozó hatalom nélkül?  = Az állam szuverenitása: 

eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Bu-

dapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-

projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 23. (absztrakt) 

33. Soós Edit: A duális autonómia hatása az állami szuverenitásra.  = Az állam szuverenitása: 

eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Bu-

dapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-

projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 23-24. (absztrakt) 

34. Szilágyi Péter: A szuverenitás problémája az európai integráció és a kibontakozó globali-

záció viszonyai közöttí.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos 

interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. 

Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócso-

port, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. pp. 25-26. (abszt-

rakt) 

35. T. Kovács Júlia: Az élelmiszer-önrendelkezés, mint az állami szuverenitás része.  = Az ál-

lam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia 

(2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 

108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhető-

sége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 27. (absztrakt) 

36. Tattay Szilárd: A szuverenitás-eszme kezdetei.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / 

vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az 

előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Ál-

lamtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 

1-29]. p. 26. (absztrakt) 

37. Tóth Judit: A szuverenitást veszélyeztető biztonsági szolgálatok.  = Az állam szuverenitá-

sa: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. 

Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OT-

KA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 27. (absztrakt) 

38. Tóth-Matolcsi László: Hogyan hat a nemzeti identitás és annak változása az állam szuve-

renitására.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszcipli-

náris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, 

MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. 

[internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 28. (absztrakt) 
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39. Várkonyi Zsolt: Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének hasznosulása az 

átláthatóság, az elszámoltathatóság, a jó gazdálkodás és a jó kormányzás vonatkozásában.  

= Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konfe-

rencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – 

K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 2014. [internetes elérhe-

tősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 28. (absztrakt) 

40. Ződi Zsolt: A szuverén austini és a jogalkotó hatalom somlói koncepciója: a szuverenitás 

jogpozitivista felfogásának két útja.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. 

Országos interdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások össze-

foglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Ku-

tatócsoport, 2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 29. 

(absztrakt) 

41. Zsugyó Virág: Korlátlan alkotmányozó? A nemzetközi kötelezettségek mint a pouvoir 

constituant korlátai.  = Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos in-

terdiszciplináris konferencia (2014. márc. 21. Budapest). Az előadások összefoglalói. Bu-

dapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoport, 

2014. [internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/] [pp. 1-29]. p. 29. (absztrakt) 

 

(egyéb) 

1.   Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferen-

cia. [2014. március 21.] Az előadások összefoglalói. Összeállította: Takács Sára.  Buda-

pest, MTA TK JTI - K 108790 számú OTKA-projekt [sokszorosítás], 2014. pp. 1-29. 
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2. 

 

 
K 108790 

A MODERN ÁLLAM VÁLTOZÁSAI 

Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok 

SZAKMAI RÉSZJELENTÉS  

2014. szeptember 1. – 2015. augusztus 31. 

 

A kutatás második évében befejeztük a szuverenitás-

probléma feldolgozását. Ez érdemben és formailag a 

korábban tartott országos interdiszciplináris konferen-

cián elhangzott előadások anyagának szerkesztett, át-

dolgozott és több esetben kibővített formában történő 

közzétételét jelentette. A kötet Az állam szuverenitása. 

Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megkö-

zelítések címen jelent meg (Gondolat Kiadó – MTA 

TK JTI – SZE DFK, 2015, 562 oldal). Az egykori konferencia résztvevőinek – 55 fő – több-

sége – 31 fő – tett közzé írást a kötetben, a korábban esetleg megjelent műhelytanulmányaikat 

is átdolgozva.  

A konferenciához kötött jelleg ellenére a kötet műfajilag tanulmánygyűjtemény. A szerzők 

között a hazai tudományos élet kiemelkedő, ismert és méltán elismert gondolkodói találhatók; 

az ő írásaikat a pályájuk elején és közepén tartó fiatal szakemberek munkái egészítik ki. Több 

szerző – így Bayer József (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár), Bod Péter Ákos (DSc, 

egyetemi tanár), Erdő Péter (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár) és Ludassy Mária (DSc, 

egyetemi tanár) – a kérdés legáltalánosabb, klasszikus vonatkozásait mutatták be, míg mások 

– így Drinóczi Tímea (PhD, habilitált egyetemi docens), Bihari Mihály (DSc, egyetemi tanár, 

professor emeritus), Blutman László (PhD, habilitált egyetemi tanár) és Szalai Ákos (PhD, 

egyetemi docens, tudományos munkatárs) – a klasszikus problémák újragondolásának lehető-

ségét vezették fel. Az egyik legizgalmasabb téma a nemzetállami szuverenitás és nemzetközi 

rendszer kapcsolatának elemzése volt a globalizáció korában. E témakörben Molnár Tamás 

(PhD, egyetemi adjunktus), Pokol Béla (DSc, egyetemi tanár), Ágh Attila (DSc, egyetemi ta-

nár, professor emeritus), Szigeti Péter (DSc, egyetemi tanár), Pongrácz Alex (PhD-hallgató) 

és Egresi Katalin (PhD, habilitált egyetemi docens) tett közzé írásokat. Hasonlóan aktuális 

problémákat vetettek fel szuverenitást az alkotmány, az alkotmányosságot pedig az európai 

integráció kontextusában elemző írások. Ezek Balogh-Békesi Nóra (PhD, egyetemi docens), 

Vincze Attila (LL. M., PhD, egyetemi docens), Láncos Petra Lea (PhD, egyetemi adjunktus), 

Soós Edit (PhD, egyetemi docens), Knapp László (egyetemi tanársegéd), Téglási András 

(PhD, egyetemi adjunktus), Bódi Stefánia (PhD, egyetemi docens), Tóth-Matolcsi László 
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(PhD, egyetemi adjunktus) és Smuk Péter (PhD, habilitált egyetemi docens) tollából kerültek 

ki. A szuverenitás-probléma politikaelméleti összefüggéseit Balogh László Levente (PhD, ha-

bilitált egyetemi adjunktus), Frivaldszky János (PhD, egyetemi tanár) és Nagy Mariann Vero-

nika (PhD-hallgató) elemezte, s számos fontos elmélettörténeti kérdést pedig Tattay Szilárd 

(PhD, egyetemi adjunktus) és Kisteleki Károly (PhD, egyetemi docens) tisztázott. A kötetben 

megjelent a szuverenitás egy-egy speciális vonatkozása is, amelyeket Boros Anita (LL. M., 

PhD, egyetemi docens), Révész Béla (PhD, egyetemi docens) és Takács Péter (CsC, egyetemi 

tanár) tárgyaltak írásaikban. A kötetet Takács Péter szerkesztette, a kutatócsoport több tagjá-

nak bevonásával és közreműködésével. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a kötet a mai ma-

gyar államtudomány tükre. Összességében azt mutatja meg, hogy a szuverenitás a modern ál-

lam elemzésének nélkülözhetetlen kategóriája; a fogalom jelentése azonban annak a XVI-

XVII. századi jelentéséhez képest nagymértékben megváltozott. Megmaradt ugyan az „állam 

önállóságára” utaló alapjelentése, ám erre számos további gondolati réteg rakódott rá, s nem 

alakult ki széles körű konszenzus a fogalom mai jelentését illetően. 

Az államok változásaival kapcsolatban a program második évében egy új témakört is fel-

dolgoztunk: a modern államok válságjelenségeit – ez esetben is országos, interdiszciplináris 

symposion keretében, ám ez évben műhelykonferencia-szinten. A konferenciát „Az államok 

patológiája – válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében” címmel a Széche-

nyi István Egyetem Jogelméleti Tanszékével közösen szerveztük, Győrben, a SZE Deák Fe-

renc Állam- és Jogtudományi Karán, 2015. május 15-én. A főbb témák a következők voltak: 

„A rómaiak hanyatlása és bukása – a „bukás” toposza, ahogyan Montesquieu és más klasszi-

kusok látták”, „Az állam válsága, bukása és újjáépülése – fogalmi keretek és konkrét esetek”, 

„Egy állam összeomlása és újraalapítása – német tapasztalatok, alkotmányjogi megközelítés-

ben”, „Az államcsőd – fogalom és fogalomtörténet”, „Létezhet-e „maffiaállam”?”, „A gettó-

állam”, „A „bukott állam” (failed state)”, „Az államutódlás – Az államok továbbélése és 

megszűnése”, „A muzulmán bevándorlás Nyugat-Európában és a modern állam válsága” és 

„Az Iszlám Állam (ISIS). Állam-e?”.  

A konferencia előadói voltak: Egresi Katalin (Ph.D., habilitált egyetemi docens, SZE 

DFK), Ganczer Mónika (Ph.D., egyetemi adjunktus, SZE DFK, tudományos munkatárs, MTA 

TK JTI), Halász Iván (Ph.D., egyetemi tanár, NKE KTK, tudományos főmunkatárs, MTA TK 

JTI), Keszthelyi Zsolt (jogász, Ph.D.-aspiráns,NKE KTK DI), Pongrácz Alex (Ph.D.-aspiráns, 

SZE DFK DI), Sólyom Péter (Ph.D., egyetemi adjunktus, DE ÁJK), Szigeti Péter (D.Sc., 

egyetemi tanár, SZE DFK), Takács Péter (C.Sc., egyetemi tanár, SZE DFK), Unger Anna 

(Ph.D.-aspiráns, egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK) és Ziegler Dezső Tamás (PhD, tudomá-

nyos munkatárs, MTA TK JTI), valamint Vidovics-Dancs Ágnes (Ph.D.-aspiráns, egyetemi 

tanársegéd, BCE GTK). Az előadások fő irányait az erről szóló absztrakt-füzet jelzi. A konfe-

rencián elhangzott előadások többsége a közeljövőben meg fog jelenni folyóiratokban (első-

sorban a Jog. Állam. Politika c. folyóiratban). 

Az egyéni jellegű, de a kutatási programhoz szorosan kapcsolódó kutatások területén Rácz 

Lajos a magyar államtörténet egy meghatározott korszakát és eseményét, Bethlen Gábor er-

délyi fejedelemmé választását elemezte, Szerletics Antal – angol nyelvű írásaiban – a pater-

nalizmus közpolitikai kérdéseit vizsgálta, Egresi Katalin – olasz nyelven Olaszországban 
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közzétett tanulmányában – a magyar választások eredményeit mutatta be, Sólyom Péter egy, 

a területi államigazgatásról írott művet elemzett, Takács Péter pedig az „államok változása” 

témát államformatani irányba elmozdítva, majd onnan a kutatás konkrét szükségletei által ve-

zetve az államok nevének, valamint el- és átnevezésének kérdését dolgozta fel több tanul-

mányban és monografikus igénnyel is. Az e kérdéseket vizsgáló és bemutató írások a beszá-

moló írásakor (2015 szeptember) már megjelentek.  

Ezek mellett egy tanulmánykötetben jelenleg megjelenésre vár Egresi Katalinnak a tulaj-

donjog kérdését az olasz alkotmányozás folyamatában vizsgáló, valamint Takács Péternek a 

szuverenitás és immunitás problémáját elemző írása. Ugyancsak megjelenésre vár Az álla-

mok patológiája c. konferencián elhangzott egyik előadás szerkesztett változata (A külföldiek 

szerepe az államok válságának kezelésében …), kettő továbbit pedig (Az államutódlás…, A 

bukott államok problémájának aktuális kérdései…) a szerkesztőség közlésre elfogadott. Kéz-

iratban, de „közlésre elfogadott” állapotban van Egresi Katalinnak a Szent Korona-tan olasz 

recepcióját bemutató magyar nyelvű, valamint a magyar alkotmányos elvek és értékek átala-

kulásáról szóló olasz nyelvű tanulmánya, továbbá Sólyom Péternek a Hans Kelsen államel-

méletét a jogpolitika és a jogtechnika közötti térben elemző német nyelvű, egy németországi 

konferencián tartott előadásának szerkesztett változatát jelentő írása. 

A program keretében a kutatók több külföldi és hazai konferencia-előadásra is részt vet-

tek. A fentebb említett, a jelen program által szervezett konferencián a program három kutató-

ja – Egresi Katalin, Sólyom Péter, Takács Péter – adott elő és egy kutatója – Szerletics Antal 

– vett részt a vitákban. Ezen kívül Sólyom Péter „Formen der Rechtmäßigkeit und die 

demokratischen Rechtfertigungsansprüche. Zusammenhänge zwischen dem Formalismus der 

Reinen Rechtslehre und der Verfassungskrise der Ersten Republik (Ein hermeneutischer 

Versuch)” címmel a Junges Forum für Rechtsphilosophie konferenciáján, Hamburgban, 

2015. április 23-án, valamint „Jog és politika között – A közjogtudomány lehetőségeiről és 

korlátairól” címmel az MTA TK Jogtudományi Intézete által szervezett, „A jogtudomány sze-

repe és haszna” című konferencián, Budapesten, 2015. június 18-án tartott előadást. Rácz La-

jos „A magyar államelmélet főbb vonásai a XV. századi Magyarországon” címmel adott elő 

a Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti tanszékei és az MTA Szegedi Bizottsága által szer-

vezett, a Szegedi Jogtörténész-napok című rendezvényen, Szegeden, 2014. november 27/28-

án, valamint „Az Ecsedi Báthoriak a XV-XVI. századi magyar történelemben” címmel (meg-

jelenéskori végső cím: A magyar arisztokrácia mobilitása – a XV-XVI. századi Ecsedi 

Báthoriak példája) a Szatmárnémeti. Szent György Lovagrend nyári egyetemén, Nyíregyhá-

zán, 2015. június 29. és július 3. között. Takács Péter a magyar állam átnevezéséről tartott 

előadást „A jog nyelvi dimenziója” című, a Magyar Tudományos Akadémia  Miskolci Terü-

leti Bizottsága és a Miskolci Egyetemen zajló, 112172. sz. OTKA-program („A tisztességes 

eljárás nyelvi aspektusai: A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére”) által 

szervezett konferencián, Miskolcon, 2014. november 14-én. 

A kutatási program keretében három külföldi utazásra – egy konferencia-részvételre és két 

külföldi tanulmányútra – került sor. Sólyom Péter a Junges Forum für Rechtsphilosophie 

konferenciáján vett részt, Hamburgban, 2015. április 21. és 26. között, ahol előadást tartott 

(részleteit ld. fentebb). Egresi Katalin Rómában, a La Sapienza Egyetemen folytatott kutatá-
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sokat 2015. július 7. és 14. között; az utazás célja egy, a magyar államelmélet XIX-XX. szá-

zadi történetéről szóló olasz nyelvű monográfia előkészítése volt (részleteit ld. lentebb). Ta-

kács Péter Firenzében, az European University Institute-ban kutatott és konzultált 2015. má-

jus 18. és 24 között; az utazás célja a konzultációk mellett egyrészt Quentin Skinner (Queen 

Mary University, London) „Thomas Hobbes and the Person of the State” című előadásának 

(Max Weber Lecture) meghallgatása, részben az Institute angol nyelvű könyvtárában végzett, 

elsősorban az Iszlám Állam államiságával kapcsolatos kutatómunka volt (az eredmény részle-

teit ld. lentebb). A program az első esetben az útiköltséget finanszírozta (a szállásköltséget a 

német fél állta), az utóbbi két esetben pedig az úti- és a szállásköltséget. 

További eredmények. Kéziratos, de a későbbi közlés szempontjából elbírálás alatti állapot-

ban van Egresi Katalinnak a magyar államelmélet XIX-XX. századi történetét bemutató olasz 

nyelvű kismonográfiája és Costantino Mortati egyik írásából készített szakfordítása, valamint 

az ahhoz írott kommentárja. Ugyancsak kéziratos, de egy későbbi közlésre már előkészített, 

elbírálás alatti állapotban van Sólyom Péter fent említett (Hans Kelsen elméletéről szóló) 

konferencia-cikkének magyar változata, valamint Ch. Boulanger a német és magyar alkot-

mánybíráskodásról szóló munkájáról készített értékelése. Jelentős részeiben elkészült, de 

ugyancsak kéziratos formában van Takács Péternek a XIX-XX. századi „uralkodó eszméket” 

feldolgozó írása. 

Végezetül, elkészült és kiadói előkészítésre vár Sólyom Péternek a Jogászi módszer és po-

litika című, a német nyelvű közjogtudomány (államtan) XIX-XX. századi történetének pálya-

ívét bemutató és legjelentősebb művelőinek munkásságát értékelő monográfiája. Ugyancsak 

elkészült, és folyóirat-, ill. kötetszerkesztői véglegesítésre vár Rácz Lajosnak a régi magyar 

államelmélet reprezentánsait elemző, kb. 2 íves tanulmánya, és egy Ungarischer 

Rechtshistoriker Handbuch” című, tervezett kiadványban közölni szándékozott írása, melyben 

az állam és egyház történeti Magyarországon kialakult kapcsolatrendszerét elemzi. Végeze-

tül elkészült, s folyóirat-szerkesztői véglegesítésre vár Takács Péternek az „Iszlám Állam” 

(ISIS) államiságát vizsgáló nagyobb lélegzetű tanulmánya. 

 

 

Takács Péter 

a kutatás vezetője 
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A PROJEKT KERETÉBEN ÉS AHHOZ KÖTŐDVE KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 

 

2014. szeptember 1. – 2015. szeptember 1. 

 

 

Önálló kiadvány: tanulmánygyűjtemény, monográfia 

 

1. Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Inter-

diszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Bu-

dapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudomá-

nyi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio 

(ISSN 2416-1500), 2015. pp. 562. ISBN: 978 963 693 

599 3 (konferencia alapú tanulmánykötet) 

1.   Takács Péter: A rózsa neve: Magyar Köztársaság. Az 

államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről. Bu-

dapest, Gondolat Kiadó, sorozat: Recta Ratio (ISSN: 

2064-7107), 2015. pp. 227. ISBN 978 963 693 598 6 

(monográfia) 

 

Tanulmányok, folyóirat-cikkek, könyvrészletek I. 
 

2.    Egresi Katalin: Le conseguence giuridice e poiliticha delle elezioni parl. ungeheresi. = 

Nomos. La attualita nel diritto [Róma]. 2014/3. sz. pp 1-27. o. (tanulmány) 

  internetes elérhetősége: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-

content/uploads/2015/01/Nomos32014_SAGGI_EGRESI.pdf 

3.    Rácz Lajos: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása, avagy a „libera electio” di-

lemmája. = Bethlen Erdélye – Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. 

évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronika – Horn Ildikó – 

Lupescu Makó Mária – Oborni Teréz – Rüsz-Fogarasi Enikő – Sipos Gábor. Kolozsvár, 

Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványa, 2014, pp. 266-287. (tanulmány) 

4.    Szerletics Antal: Paternalism and Public Policy. = Studia Juridica et Politica 

Jaurinensis. 2014/2. p. 8-17. (tanulmány)  

  internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/images/publik%C3%A1ci%C3%B3k/Tan%2007%20-%20TEXT%20-

%20Szerletics%20A%20Paternalism%20and%20public%20policy.pdf 

5.    Szerletics Antal: Paternalism and Public Policy. = Arona, E. – Borzán, A. – Dace, E et 

al.: Global and Local Issues. Szerk: Gömbös, Cs. – Kálmán, J. – Keserű, B. A. Győr, 

Universitas Győr Nonprofit Ltd., 2014, p.75-87. (tanulmány) 

6.    Takács Péter: Az államok nevéről. = Állam- és Jogtudomány. 2015/1. szám, pp. 44-74.  

  internetes elérhetősége: http://dfk-

otka.sze.hu/images/Az%20%C3%A1llamok%20nev%C3%A9r%C5%91l%20%C3%81

JT.pdf  

7.    Takács Péter: A magyar állam átnevezéséről. = MTA Law Working Papers. 2015/7. 

pp.1-68. (tanulmány) 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/01/Nomos32014_SAGGI_EGRESI.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/01/Nomos32014_SAGGI_EGRESI.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/publik%C3%A1ci%C3%B3k/Tan%2007%20-%20TEXT%20-%20Szerletics%20A%20Paternalism%20and%20public%20policy.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/publik%C3%A1ci%C3%B3k/Tan%2007%20-%20TEXT%20-%20Szerletics%20A%20Paternalism%20and%20public%20policy.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/publik%C3%A1ci%C3%B3k/Tan%2007%20-%20TEXT%20-%20Szerletics%20A%20Paternalism%20and%20public%20policy.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/Az%20%C3%A1llamok%20nev%C3%A9r%C5%91l%20%C3%81JT.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/Az%20%C3%A1llamok%20nev%C3%A9r%C5%91l%20%C3%81JT.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/Az%20%C3%A1llamok%20nev%C3%A9r%C5%91l%20%C3%81JT.pdf
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  internetes elérhetősége: http://dfk-otka.sze.hu/images/Tan%2006b%20-%20TEXT%20-

%20Tak%C3%A1cs%20P%C3%A9ter%20A%20magyar%20%C3%A1llam%20%C3

%A1tnevez%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%20%28MTA%20LAW%20WP%29.pdf 

8.    Takács Péter: »Neveden szólítottalak, enyém vagy…« A magyar állam átnevezése. = A 

jog nyelvi dimenziója. Szerk.: Szabó Miklós. Miskolc, Bíbor Kiadó, sorozat: Prudentia 

Iuris, 31 [ISSN: 1219-8471], 2015. 139-166. o. [ISBN 978-615-5536-07-6] (tanulmány) 

 

 

Tanulmányok, könyvrészletek, II. (a fenti 1. pontban jelzett kötet részei) 

 

9.    Ágh Attila: A tagállami szuverenitás a vágtató globalizáció idején. = Az állam szuvere-

nitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Pé-

ter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi 

István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 

2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 196-210. (tanulmány) 

10.    Balogh László Levente: A Leviatán mint haszonállat. A szuverenitás és az állami erő-

szak-monopólium változásai. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. In-

terdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kia-

dó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- 

és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 

978 963 693 599 3] pp 397-408. (tanulmány) 

11.    Balogh-Békesi Nóra: Szuverenitásféltés és alkotmány. = Az állam szuverenitása. Esz-

mény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Buda-

pest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-

1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 255-270. (tanulmány) 

12.    Bayer József: A szuverenitás változása a globalizáció korában. . = Az állam szuvereni-

tása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. 

Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi Ist-

ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 

2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 15-27. (tanulmány) 

13.    Bihari Mihály: A modern szuverenitás elméleti alapjai. Kísérlet egy funkcionalista 

rendszerszemléletű szuverenitáselmélet alapjainak kidolgozására. = Az állam szuvereni-

tása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. 

Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi Ist-

ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 

2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 98-111. (tanulmány) 

14.    Blutman László: Milyen feltételek mellett beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? 

Egy metaelmélet kiindulópontjai. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. 

Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat 

Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál-

lam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] 

[ISBN: 978 963 693 599 3] pp 112-127. (tanulmány) 

15.    Bod Péter Ákos: Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás ma Európában? . = Az 

állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. 

Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Inté-

zete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: 

http://dfk-otka.sze.hu/images/Tan%2006b%20-%20TEXT%20-%20Tak%C3%A1cs%20P%C3%A9ter%20A%20magyar%20%C3%A1llam%20%C3%A1tnevez%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%20%28MTA%20LAW%20WP%29.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/Tan%2006b%20-%20TEXT%20-%20Tak%C3%A1cs%20P%C3%A9ter%20A%20magyar%20%C3%A1llam%20%C3%A1tnevez%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%20%28MTA%20LAW%20WP%29.pdf
http://dfk-otka.sze.hu/images/Tan%2006b%20-%20TEXT%20-%20Tak%C3%A1cs%20P%C3%A9ter%20A%20magyar%20%C3%A1llam%20%C3%A1tnevez%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%20%28MTA%20LAW%20WP%29.pdf
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Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 28-45. 

(tanulmány) 

16.    Bódi Stefánia: Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek. = Az 

állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. 

Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Inté-

zete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: 

Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 354-367. 

(tanulmány) 

17.    Boros Anita: Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé, avagy apró szeletek a 

tagállami szuverenitás tortájából. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. 

Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat 

Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál-

lam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] 

[ISBN: 978 963 693 599 3] pp 471-485. (tanulmány) 

18.    Drinóczi Tímea: Az állami szuverenitás újragondolása. = Az állam szuverenitása. Esz-

mény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Buda-

pest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-

1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 69-97. (tanulmány) 

19.    Egresi Katalin: Nemzetállami szuverenitás és külpolitika a XX. század második felében. 

= Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. 

Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Inté-

zete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: 

Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 238-352. 

(tanulmány) 

20.    Erdő Péter: Állam – Egyház – Szuverenitás. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy 

valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, 

Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. 

[562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 46-56. (tanulmány) 

21.    Frivaldszky János: Az állami szuverenitás problematikájának érvénytelenítése: (good) 

governance. Avagy mi a jó kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás? In: Az állam 

szuverenitása – Eszmény és/vagy valóság, Interdiszciplináris megközelítések, Takács 

Péter (szerk.) Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris 

Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 409-421. (ta-

nulmány) 

22.    Kisteleki Károly: A szuverenitás fogalmának kora újkori kezdetei és az Erdélyi Fejede-

lemség példája. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris 

megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK 

Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-

nyi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 

599 3] pp 450-168. (tanulmány) 

23.    Knapp László: Szuverenitás, jogalanyiság, Európai Unió. = Az állam szuverenitása. 

Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Bu-

dapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István 
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Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-

1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 323-338. (tanulmány) 

24.    Láncos Petra Lea: Az európai közrendi minimum. A tagállamok autonómiájának korlá-

tai a tagállamok számára fenntartott hatáskörök gyakorlása és a tisztán tagállami tényál-

lások körében. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris 

megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK 

Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-

nyi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 

599 3] pp 292-307. (tanulmány) 

25.    Ludassy Mária: A szuverenitás fogalmának eszmetörténetéhez: lizmus vs. demokrácia? 

. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelíté-

sek. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi 

Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, soro-

zat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 57-

66. (tanulmány) 

26.    Molnár Tamás: A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi jog és a belső jog vi-

szonyára, különös tekintettel a belső jogok „nemzetköziesedésének” a hatalommegosz-

tásra gyakorolt hatására. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdisz-

ciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – 

MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 

963 693 599 3] pp 145-161. (tanulmány) 

27.    Nagy Mariann Veronika: Szuverenitás és az európai kormányzás. = Az állam szuvereni-

tása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. 

Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi Ist-

ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 

2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 409-421. (tanulmány) 

28.    Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás. = Az állam szuverenitása. 

Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Bu-

dapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-

1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 162-198. (tanulmány) 

29.    Pongrácz Alex: A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? In: 

Az állam szuverenitása – Eszmény és/vagy valóság, Interdiszciplináris megközelítések, 

Takács Péter (szerk.) Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Inté-

zete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: 

Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 222-237. 

(tanulmány) 

30.    Révész Béla: Adalékok az állami főhatalom és a titkosszolgálatok „jogállamosodásá-

nak” történetéhez. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszcipli-

náris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA 

TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu-

dományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 

693 599 3] pp 486-500. (tanulmány) 

31.    Smuk Péter: A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük. = Az állam szuverenitá-

sa. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. 

Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi Ist-
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ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 

2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 383-393. (tanulmány) 

32.    Soós Edit: A duális autonómia hatása az állami szuverenitásra. = Az állam szuverenitá-

sa. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. 

Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi Ist-

ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 

2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 308-322. (tanulmány) 

33.    Szalai Ákos: Miért korlátozzák az országok a szuverenitásukat? Joggazdaságtani és kö-

zösségi döntések elméletén nyugvó magyarázatok. = Az állam szuverenitása. Eszmény 

és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – 

Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 

2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 128-142. (tanulmány) 

34.    Szigeti Péter: A nemzetállami szuverenitás közjogi védhetősége és ami azon túl van… . 

= Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. 

Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Inté-

zete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: 

Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 211-221. 

(tanulmány) 

35.    Takács Péter: Egy politikai eszme a joggyakorlatban: az Altmann-ügy. Hogyan (nem) 

szerzett joghatóságot az Amerikai Egyesült Államok az Osztrák Köztársaság egyik in-

tézménye felett. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris 

megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK 

Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-

nyi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 

599 3] 501–519. o. (tanulmány) 

36.    Tattay Szilárd: A személyes „államtól” az állam „személyéig”. Az állam fogalma a szu-

verenitás klasszikus elméleteiben. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. 

Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat 

Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál-

lam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] 

[ISBN: 978 963 693 599 3] pp 435-449. (tanulmány) 

37.    Téglási András: A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfoga-

dása óta. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris meg-

közelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtu-

dományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 

Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 

3] pp 339-353. (tanulmány) 

38.    Tóth-Matolcsi László: Hogyan hat a nemzeti identitás és annak változása az állam szu-

verenitására? = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris 

megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK 

Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-

nyi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 

599 3] pp 369-382. (tanulmány) 

39.    Vincze Attila: Odahull az eszme és a valóság közé az árnyék. = Az állam szuverenitása. 

Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Bu-

dapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István 
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Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-

1500), 2015. [562. o.] [ISBN: 978 963 693 599 3] pp 271-291. (tanulmány) 

 

Könyvszemle, könyvbírálat, recenzió 

 

40.    Sólyom Péter: B A: Területi államigazgatás Magyarországon [könyvbírálat]. = Állam-és 

Jogtudomány. 2014/4. pp. 10-15. o. (könyvszemle)  

 

Egyéb  

 

41.    Takács Péter: Előszó. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszcip-

lináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA TK JTI, 

SZE DFK, sorozat: Juris Dictio, 2015. pp. 9-12. 

 

Absztraktok  

 

42.    Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében. [Or-

szágos] műhelykonferencia. Az előadások összefoglalói. [Győr, Széchenyi István Egye-

tem Állam- és Jogtudományi Kar, 2015. május 15.]. Győr, K 108790 számú OTKA-

projekt [sokszorosítás], 2015. pp. 1-6. (absztrakt füzet) 

43.    Egresi Katalin: A rómaiak hanyatlása és bukása – a „bukás” toposza, ahogyan Montes-

quieu és más klasszikusok látták. = Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bom-

lás és bukás az államok életében. Az előadások összefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 

1-6]. p. 3. (absztrakt) 

44.    Ganczer Mónika: Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése. = Az álla-

mok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében. Az előadá-

sok összefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 3. (absztrakt) 

45.    Halász Iván: Az állam válsága, bukása és újjáépülése – fogalmi keretek és konkrét ese-

tek. = Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életé-

ben. Az előadások összefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 3. (absztrakt) 

46.    Keszthelyi Zsolt: A muzulmán bevándorlás Nyugat-Európában és a modern állam vál-

sága. = Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életé-

ben. Az előadások összefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 1-6]. [pp. 1-6]. p. 4. (abszt-

rakt) 

47.    Pongrácz Alex: A rossz tanuló felel, avagy a bukott államok problémájának aktuális 

kérdései. = Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok 

életében. Az előadások összefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 4. (absztrakt) 

48.    Sólyom Péter: Egy állam összeomlása és újraalapítása – német tapasztalatok, alkot-

mány-jogi megközelítésben. = Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és 

bukás az államok életében. Az előadások összefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 

4. (absztrakt) 

49.    Szigeti Péter: Létezhet-e maffiaállam? = Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, 

bomlás és bukás az államok életében. Az előadások összefoglalói. Győr, soksz., 2015. 

[pp. 1-6]. p. 5. (absztrakt) 

50.    Takács Péter: Az Iszlám Állam (ISIS). Állam-e? = Az államok patológiája. Válság és 

hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében. Az előadások összefoglalói. Győr, 

soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 5. (absztrakt) 
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51.    Unger Anna és Ziegler Dezső Tamás: A gettó-állam. = Az államok patológiája. Válság 

és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében. Az előadások összefoglalói. Győr, 

soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 6. (absztrakt) 

52.    Vidovics-Dancs Ágnes: Az államcsőd – fogalom és fogalomtörténet. = Az államok pa-

tológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében. Az előadások ösz-

szefoglalói. Győr, soksz., 2015. [pp. 1-6]. p. 6. (absztrakt) 

 

E jelentés írásakor nyomdában lévő írások (oldalszám-megjelölést ezért nem tartalmaznak)  

 

53.    Egresi Katalin: A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában. = Tanulmányok a 

65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos. 

Budapest – Győr, Eötvös József Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara, 2015. … o. (tanulmány) 

54.    Takács Péter: Szuverenitás és immunitás. = Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barna-

bás tiszteletére. Szerk.: Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos. Budapest – Győr, Eötvös 

József Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jog-

tudományi Kara, 2015.… o. (tanulmány) 

 

 (Kéziratban lévő, közlésre elfogadott tanulmányok)  

 

55.    Halász Iván: A külföldiek szerepe az államok válságának kezelésében és az államépí-

tésben. Korábbi délszláv tapasztalatok és jelenlegi ukrajnai fejlemények. = Jog. Állam. 

Politika. 2015/3. sz. (tanulmány) 

56.    Egresi Katalin: A Szent Korona-tan olasz recepciója. = Jogtörténeti Szemle. 2015. ősz 

p. 15. (tanulmány) 

57.    Katalin Egresi: Le trasformazioni dei principi e valori costituzionali del 

costituzionalismo ungherese. = La Rivista Geopolitica / Rivista dell’Istituto di Alti Studi 

in Geopolitica e Scienze Ausiliari (IsAG). 2015/6. sz. p. 11. (tanulmány) 

58.    Ganczer Mónika: Az államutódlás. Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és 

Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően. = Jog. Állam. Politika. 

2015/4. sz. (tanulmány) 

59.    Pongrácz Alex: A rossz tanuló felel, avagy a bukott államok problémájának aktuális 

kérdései. = Jog. Állam. Politika. 2015/4. sz. (tanulmány) 

60.    Rácz Lajos: A magyar államelmélet reprezentánsai. = Ungarischer Rechtshistoriker 

Handbuch (szerkesztés és fordítás folyamatban) pp. 56. (kézikönyv-fejezet) 

61.    Rácz Lajos: Az állam és egyház kapcsolatrendszere a történeti Magyarországon. = 

Ungarischer Rechtshistoriker Handbuch (szerkesztés és fordítás folyamatban) pp. 39. 

(kézikönyv-fejezet) 

62.    Sólyom Péter: Zwischen Rechtstechnik und Rechtspolitik. Bemerkungen zu der 

Verfassungstheorie von Kelsen. Hamburg pp. 1-17. (konferencia-előadás szerkesztett 

változata) 

 

(Kéziratos, közlés szempontjából elbírálás alatt lévő monográfia, tanulmány és egyéb írás) 

 

63.    Katalin Egresi: Teorie ungheresi dello Stato tra Otto e Novecento. Róma. Kézirat, pp. 1-

232. (monográfia) 
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64.    Egresi Katalin: Costantino Mortati - Rövid megjegyzések az alkotmány és a politikai 

viszonyáról Carl Schmitt gondolkodásában. = Kortársunk-e Carl Schmitt című kötetben 

(Szerk. Cs. Kiss Lajos – Techet Péter). p. 1-21. (szakfordítás és kommentár) 

65.    Egresi Katalin: Carl Schmitt olasz recepciója Costantino Mortati alkotmányelméletében. 

= Kortársunk-e Carl Schmitt című kötetben (Szerk. Cs. Kiss Lajos – Techet Péter). p. 1-

17. (kommentár) 

66.    Egresi Katalin: Az államok bukása-toposz filozófiai előzményei. = Jog. Állam. Politika. 

2015/4. sz. (tanulmány) 

67.    Sólyom Péter: Jogászi módszer és politika. Budapest, Gondolat Kiadó, pp. 1-215. (mo-

nográfia) 

68.    Sólyom Péter: A jogállam kritika ereje. Megjegyzések Kelsen alkotmányelméletéhez. = 

Állam- és Jogtudomány. pp. 1-17. (tanulmány) 

69.    Sólyom Péter: Christian Boulanger a német és magyar alkotmánybíráskodásról = Fun-

damentum, 2015/2-3. pp. 1-5. 

70.    Takács Péter: Az „Iszlám Állam” államisága. = Jog. Állam. Politika. 2015/4. sz. (ta-

nulmány) 

 

 

 


