
 

Az MTA TK Jogtudományi Intézete  

és a K108790 számú OTKA-projekt 
Államtudományi Kutatócsoportja 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT 

Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság 
című tudományos konferenciára. 

 
Időpont: 2014. március 21. (péntek) 830 – 1740 

Helyszín: Budapest, MTA TK Jogtudományi Intézet 
Budapest, I. ker. Országház u. 30. 

 
A konferencia előadásai plenáris és szekció-üléseken hangoznak el. A konferencia öt szekció-
ban zajlik, kb. 50 előadóval. Szekciók: 1. A szuverenitás alkotmányelméleti kérdései, tekintet-
tel az államok nemzetközi integrációjára is – 2. Szuverenitás, nemzetközi jog, európai integ-
ráció. – 3. A szuverenitás politikai, jogi és gazdasági összefüggései, tekintettel a globalizáció-
ra és az államok nemzetközi integrációjára is. – 4. Szuverenitás-elméletek. A klasszikus elmé-
letek problémái. – 5. A szuverenitás változásai által felvetett speciális kérdések – az egyedi 
problémák hatása a szuverenitásra. A szekció-üléseken mód lesz az érdeklődők hozzászólásai-
ra és vitára is.  
 
A szuverenitással összefüggésben felvetődő kérdéseket többen az állami szuverenitás fogalmi 
keretei között tárgyalják, mások az európai államtörténet vagy a globalizáció perspektívájába 
helyezik, ismét mások pedig nemzetközi jogi vagy alkotmányjogi aspektusból vizsgálják. A 
kérdéssel foglalkozó számos tudományág között az elmúlt években megindult a párbeszéd, s e 
témakörben inter- és multidiszciplináris elemzések is születnek. A konferencia ezekhez az 
elemzésekhez kíván hozzájárulni.  
 
A konferencia inter- és multidiszciplináris jellegű; azon elsősorban jogtudomány, állam- és 
politikatudomány, történettudomány és közgazdaságtudomány művelői vesznek részt.  
(Amennyiben azt tapasztalja, hogy a témával foglalkozó kollégájának valamilyen technikai ok 
miatt esetleg nem küldtük el ezt a Meghívót, kérjük, továbbítsa számára.) Kérjük, hogy 
(amennyiben nem a programban jelölt előadó) részvételi szándékát – lehetőleg a konferencia 
előtti hét végéig – jelentse be a következő címen: Argyelán Lászlóné, titkárságvezető, e-mail: 
argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu. 
 
Reméljük, hogy jelenlétével és a vitában tett értékes hozzászólásaival megtiszteli e rendez-
vényt! A konferencia tervezett programját mellékeljük. 
  
Budapest, 2014. március 1. 
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