
A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar Jogelméleti Tanszéke és a K. 108790. számú, „A modern állam vál-
tozásai - Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott vála-
szok” című OTKA program több egyetem oktatóinak közreműködésével 
2015 tavaszán multidiszciplináris, résztvevőit illetően országos jellegű 
műhelykonferenciát szervezett Győrben a modern állam válságáról.  
A rendezvény szervezői abból indultak ki, hogy a mintegy 500 éves 
múlttal rendelkező, „európainak” vagy „nyugatinak” mondott, de az 
elmúlt évszázad során a világ szinte minden részére kiterjesztett mo-
dern államiság már önmagában véve is számos válságtünetet produ-
kált az utóbbi évtizedekben, a nemzetközi integrációk előrehaladta, 
valamint a globalizáció csak felerősítette és felgyorsította ezt. A sokféle 
válságjelenség (az államok eladósodása és csődje, az államcsődszerű 
helyzetek, a birodalmak szétesése, a népességrobbanás és ellenőrizet-
len migráció, a nemzetközi katonai akciók miatti anarchikus helyze-
tek, és így tovább) változatos okokat sejtetnek, és különböző következ-
ményekkel járnak. Ám mi sem jelzi jobban a változást, mint hogy a 
„bukott állam” (failed state) az államelmélet széles körben elterjedt új 
fogalma lett. A konferencia – miként az a többek számára talán rend-
hagyó címe is jelezte („Az államok patológiája: válság és hanyatlás, 
bomlás és bukás az államok életében”) az e területen tapasztalható 
egyedi jelenségeket kívánta számba venni, egyben magyarázatokat is 
keresve rájuk. A lap e száma az e konferencián elhangzott előadások-
ból mutat be néhányat.

A
 M

O
D

e
R

N
 Á

LL
A

M
 V

Á
LS

Á
G

A

user
Beírt szöveg
GANCZER MÓNIKA | Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően                 http://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2015/4/ganczer.pdfPONGRÁCZ ALEX | A bukott államok problémájának aktuális kérdései                 http://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2015/4/pongrácz.pdfKESZTHELYI ZSOLT | A modern állam válsága és a nyugateurópai muzulmán migráció                 http://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2015/4/keszthelyi.pdfTAKÁCS PÉTER | Az „Iszlám Állam” államiságának problémái – Államnak tekinthető-e az ISIS , bármilyen értelemben is?                 http://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2015/4/takács.pdf
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A "MODERN ÁLLAM VÁLSÁGA" témakörben megjelent írások:
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