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A kutattás összefogglalója, célk
kitűzései szzakemberek számára
A modeern állam az elmúlt néégy-ötszáz éév folyamán
az európai társadaalmak („a teerületi elzárrtságban élő
népek”)) egyik leggfontosabb integrációós tényezője
volt. Allapvető jelentőségű teh
hát annak a kérdésnek a
vizsgálaata, hogy azz állam mily
yen történetti, szerkezetti
és gonddolati struktúúrákat alakíított ki e felladata ellátáásához, aazok mikénnt változtak
k, s a globaalizáció és a
nemzetkközi integrááció felgyorsulásának elmúlt évtiizedei foolyamán miilyen kihíváásokkal kelllett szembeenéznie. A kutatás célja
c
tehát a modern euurópai állam
m
kialakullásának, vááltozó társadalmi szeerepének és
é
szervezeeti változássainak áttek
kintése; az eelmúlt évszáázadok történeti strukttúrájának feelvázolása, illetvve az államffejlődés jeleenkori kihívvásaira adottt válaszok elméleti
e
össszegzése.
A kutatá
tás fő terüleetei a követk
kezők:
A. Az állam társadalmi szerepének vváltozásai;
B. ennek meggragadása azz államelmééletben;
neti struktúrráinak, mod
delljeinek beefolyása a nnemzetközi integráC. az államfejjlődés történ
cciókba olvaddó államokrra;
D. a hatalom és a politikaai képviseleet szimbólum
mai, valamiint a politika
ka és az állam
m szimbbolikus reprrezentációjaa és azok fő tendenciái;; valamint
E. az alkotmáányjogi és eg
gyéb speciáális források
k és dokumeentumok össszegyűjtésee s részlegges publikállása, valamiint a kutatáss államelmééleti szakbib
bliográfiákkkal való kieg
gészítése..
utatás alapk
kérdése?
Mi a ku
Ebben a rrészben írja le röviden,
r
hogy mi
m a kutatás seggítségével megvválaszolni kíván
nt probléma, m
mi a kutatás kiin
nduló hipotézise, mily
lyen kérdésekett válaszolnak meg
m a kísérletekk.

A tervezzett kutatás a modern európai
e
állam
m történeti meghatározzottságára, jjelenkori heelyzetére
és annakk elméleti reflexiójára koncentrál. Alapkérdése: hogyan változtak azz újkori állaamok
szervezeeti és műköödésbeli stru
uktúrái, eszm
mei alapjai (például a szuverenitás
s
s, a jogállam
miság és
a hataloommegosztáás tana terén
n), s milyenn válaszokatt adott az álllam a mábaa átnyúló XX
X. századi fejllődés által felvetett
f
pro
oblémákra? Kiinduló hiipotézisünk
k, hogy a moodern állam
m hosszú
távon addott keretekket az újkorii társadalmaak számára,, s az évszázzadok folyam
amán megtap
pasztalt
változássai egy folyyamatos adaptáció eredm
ményei volttak. Ennek folyományaa, hogy a mai,
m változó körrülményekrre adandó váálaszai a törrténetileg kiialakult stru
uktúrák, vaggy azok egy
yes elemeinek megőrzése mellett fog
gnak-e megsszületni? To
ovábbi kérdés: miként vviszonyultaak – s jelenleg iss: miként viiszonyulnak
k – egymáshhoz az állam
m alkotmány
yos és igazggatási strukttúrái,
történelmi meghatáározottak-e ezek a strukktúrák, s haa igen, menn
nyiben és m
miként? Végü
ül: mi-
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ként jelenik meg – miként reprezentálódik – a modern állam a különböző szellemi és kulturális „terekben”, polgárai előtt?
Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények,
milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját.
A kutatás jelentősége az állam szerepével kapcsolatos bizonytalanság eloszlatásának lehetősége. Abból a tényből, hogy a modern államok folyamatosan változtak (szinte évszázadonként
új válaszokat adtak a felvetődő kérdésekre, miközben megőrizték történetileg kialakult struktúráikat is), arra következtethetünk, hogy hatékonyan szembe fognak nézni a mai integrációs
nehézségekkel is. A kutatás ennek történeti-strukturális és elméleti-eszmei feltételeit kívánja
számba venni. A társadalmi hasznosíthatóság egy további eleme a következő: a résztvevő államok történetileg kialakult struktúrákkal, államelméleti hagyományokkal és alkotmányos
gyakorlattal léptek be az Európai Unióba. A kutatás eredményeként feltárulhat az organikus
folyamat is, amely alapul szolgált az európai államok egységesüléséhez. Végül, a kutatás
eredményeként tudatosabban tekinthetünk arra a módra, ahogyan az államok szimbolikusan
reprezentálják önmagukat polgáraik számára.
A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az OTKA számára.
Az európai történelem meghatározott korszakában az államok döntően befolyásolták a társadalmi fejlődést. A kutatás azzal foglalkozik, hogy a folyamatnak melyek voltak korábban a
főbb tényezői, s hogy ezek milyen következményekkel (etnikum, nép, nemzet, vallás, a jog
kultúraközvetítő szerepe) járnak a mára nézve. A kutatás tárgyalja az államra vonatkozó elméleteket és ezek fejlődését is. Ennek kapcsán hangsúlyt helyez az államisággal összefüggő
eszmék változására is, különösen a szuverenitás, a hatalommegosztás és a jogállamiság kérdéseit kívánja elemezni. A kutatás egyik fő kérdése, hogy miként változtak azok a feladatok,
amelyeket az államok a társadalom irányában elláttak, amelynek keretén belül a kutatásnak
számot kell vetnie az állam szociális szerepével is.
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Munkaterv
2013. 09.01.- 2014.08. 31.
A releváns szakirodalom összegyűjtése és feltárása, ennek alapján tanulmányok készítése és
megjelentetése 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 tanulmányát. A munka megkezdése többi főirány kérdéseiben 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 való részvétel. A technikai eszközök beszerzése a kutatók számára.
2014. 09. 01.-2015.08.31.
Az államtani és államelméleti háttér-irodalom feldolgozása; rész-összegzést jelentő tanulmányok készítése ezekben a kérdésekben (Egedy Gergely, Szerletics Antal, Takács Péter). Sólyom Péternek kortárs állam- és alkotmányelmélettel foglalkozó két cikkének megjelentetése.
Monográfia előkészítése és lehetőség szerinti publikálása a B. pontban jelölt témában (Takács
Péter uralkodó eszméket feldolgozó műve). Szerletics Antal jogi paternalizmussal foglalkozó
művének megjelentetése. Workshop szervezése a B. és a C. főirányokban jelzett alapkérdésekben. Bibliográfiai adatgyűjtés (Orosz Ágnes). Hazai és nemzetközi konferenciákon való
részvétel.
2015.09.01.-2016.08.31.
A történetileg meghatározó, minta értékű, napjainkig ható államstruktúrák tanulmányozása, a
mögöttes joganyag (pl. alkotmányok és egyéb jogi dokumentumok) elemzése, közlésre érdemes dokumentumok válogatása, majd azok anyagának tanulmányokban való összegzése. Közigazgatás-elméleti tanulmányok készítése (Tamás András és Sólyom Péter). Sólyom Péter
magyar államtannal foglalkozó cikkének várható megjelenése. A hatalmi szimbolikával kapcsolatos feltáró tanulmányok véglegesítése és kötetbe rendezése (Rácz Lajos). Az állam reprezentációjával kapcsolatos monográfia végleges formába öntése és publikációja (Takács Péter). Konferenciákon való részvétel.
2017.09.01.-2018.08.31.
A gyűjtött dokumentumok és bibliográfia véglegesítése és lehetőség szerint publikálása
(Orosz Ágnes, Rácz Lajos, Takács Péter, Szerletics Antal). Az eredmények összegzése; záró
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konferencia szerveezése. Az elért eredménnyek felsőo
oktatásba vaaló „átfordíttásának” elő
őkészítése.
Writing
W
of arrticles
reelated to thee theory of
sttate. Collecttion of
do
ocuments annd
prreparation oof this
material
m
for ppublication..
Writing
W
of arrticles
reelated to thee symbolic
reepresentatioon of the
sttate and the publication
n
off these articcles in a
bo
ook of seleccted essays..
Organizing
O
cconferences
Állam és T
Társadain
n the topics of
Takács lomelméletti Intézet
so
overeignty, state
nem terhel
Péter (Nemzeti KözszolK
au
utonomy annd
gálati Egyeetem)
in
ntegration. E
Editing the
bo
ook with thhe conferencce
materials.
m
Prreparation of
a monographh related to
th
he ideologiccal
fo
oundations oof the modeern state. Im
mplementing
g
th
he results off the
reesearch on ddifferent
leevels of legaal and
ad
dministrativve higher
ed
ducation (B
BA, MA and
d
Ph
hD level).
Thee collection of
doccuments and
d
preparation of
Állam
Á
és Tárrsadathese materialss for
lo
omelméleti IIntézet
Orosz Ágnes
pub
blication.
(N
Nemzeti KöözszolPreeparation off the
gáálati Egyeteem)
bibliography
relaated to the
theory of state.
Wrriting of articles
in the
t topics off
Állam
Á
és Tárrsada- pub
blic
lo
omelméleti IIntézet adm
ministration and
Tamás Anddrás
(N
Nemzeti Köözszol- in theory
t
of
gáálati Egyeteem)
legislation. Pro
ofesssional revision
of articles
a
writtten

igen

2013- 201709-01 08-3
31

nem
2013- 2017nem
terhel
09-0
01 08-31

nem
2013- 2017igen
terhel
09-0
01 08-31
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Sólyom Pétter

by the other
reseearchers.
Parrticipation in
n
con
nferences.
201
13.09.01.201
14.08.31: Tw
wo
artiicles (the
autocratic and
dem
mocratic
con
nceptions off the
modern state, with
w
speecial attentio
on to
the German
deb
bates related
d to
the theories off
Carrl Schmitt
and
d/or Rudolf
Sm
mend).
Parrticipation in
n
dom
mestic
con
nferences.
Colllection of
matterials. 2014
4.
09. 01.201
15.08.31: Tw
wo
Állam
Á
és Tárrsada- artiicles focusin
ng
lo
omelméleti IIntézet on contemporaary nem
2013- 2017nem
(N
Nemzeti Köözszol- deb
bates of state- terhel
09-0
01 08-31
gáálati Egyeteem)
theory and
con
nstitutional
theory, with
speecial attentio
on to
the evolution of
o
the modern staate.
Parrticipation in
n
dom
mestic and/o
or
inteernational
con
nferences.
201
15.09.01.201
16.08.31: Tw
wo
artiicles, one off
them
m focusing on
the theory of
pub
blic
adm
ministration
(diffferences
betw
ween
dem
mocratic and
d
autocratic mod
dels
of public
p
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Egresi Kataalin

Jo
ogelméleti T
Tanszzék (Szécheenyi
Isstván Egyeteem)

adm
ministration).
Thee other articcle sum
mmarizing the
previous resultts of
my
y research wou
uld focus on
n
Hun
ngarian theo
ory
of state,
s
especiially
on the debates
durring the end
d of
the 19th,
beg
ginning of 20th
2
cen
nturies.
(Pu
ulszky, Pikleer,
Nag
gy, Concha,
Ballogh, Somló
ó,
Nav
vratil).
Parrticipation in
n
dom
mestic and/o
or
inteernational
con
nferences.
201
17.09.01.201
18.08.31:
Parrticipation in
n
dom
mestic and/o
or
inteernational
con
nferences.
1. Preparation
P
of a
sho
ort monograaph
(Seeptember 20
013 Sep
ptember 201
14)
thatt presents th
he
theoretical
imp
plications off
insttitutionalism
m
bassed mainly on
o
the work of Ro
oman
no Santi
nem
2013- 2017(19
917/18 and
igen
terhel
09-0
01 08-31
194
46), a domin
nant
figu
ure of Italiaan
pub
blic law. Wiith
resp
pect to the fact
f
thatt
insttitutionalism
m
had
d a prominen
nt
rolee in French
legal thinking
(maainly throug
gh
the works of MauM

8
rice Hariou which
had an effect on
Santi's works as
well), the
monograph
intends to shed
light on the
similarities and
differences
between the
French and Italian
literature. 2.
Joining the work
in the preparation
of bibliography
(2013-2014).
Exploring the
authors and works
of modern Italian
theory of state
which forms an
organic part of the
European legal
thinking about the
state. 3.
Participation in
conferences
related to the
theory of state
(2013-2017). My
conference
presentations
could provide a
summary of my
research related to
the Italian theory
of state. Since my
monograph related
to Italian
constitutional
theory and history
is currently under
publication, it will
be possible to deal
with other major
Italian
theoreticians of
the 19th/20th
centuries (e.g. Giuseppe
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Rácz Lajoss

Állam
Á
és Tárrsadalo
omelméleti IIntézet
(N
Nemzeti Köözszolgáálati Egyeteem)

Egedy Gerggely

Állam
Á
és Tárrsadalo
omelméleti IIntézet
(N
Nemzeti Köözszolgáálati Egyeteem)

Szerletics Antal
A

Állam
Á
és Tárrsadalo
omelméleti IIntézet
(N
Nemzeti Köözszolgáálati Egyeteem)

Cap
pograssi) on
n the
con
nferences.
Wrriting of articles
in the
t main top
pics
of the
t research
h.
Artticles analyzzing
sym
mbols of
pollitical powerr
and
d the summaary
of this
t research
h in
the form of a
monograph.
Parrticipation in
n
the compilation of
legal documen
nts
releevant to the
histtorical
dev
velopment of
o
the modern staate;
the preparation
n of
thiss material fo
or
pub
blication.
Wrriting of pap
pers
con
ncerning thee
theoretical
anaalysis of statte
fun
nctions and
philosophical
chaaracter of the
statte. Participaation
and
d presentatio
on
in conferences
c
.
Wrriting of articles
in the
t main top
pics
of the
t research
h,
witth special
atteention to thee
effeects of
anaalytical polittical
philosophy on the
theory of state.
Parrticipation and
a
presentation off
resu
ults in
Hun
ngarian and
d
inteernational
con
nferences.
Parrticipation in
n
the organizatio
on of

nem
2013- 2017igen
terhel
09-0
01 08-31

nem
2013- 2017igen
terhel
09-0
01 08-31

nem
2013- 2017igen
terhel
09-0
01 08-31
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conferences and
workshops.
Publication of a
monograph related
to legal
paternalism.
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Részletes kutatási terv
A modern állam változásai - Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok
A kutatás fő iránya: az újkori európai állam történeti változásai és az államiságra vonatkozó
elméletek fejlődése, az állam történeti struktúráinak viszonylagos állandósága és folyamatos
szerepváltozásai; állam változásai a nemzetközi integráció korában.
A tervezett kutatás főbb területei:
A./ Az állam szerepének változásai társadalmi integrációban (a „hatalmi államtól”
[Machtstaat] a „szolgáltató államon” [Dienstleistungstaat] át a nemzetközi integrációk
„hálózati államáig”).
B./ Az államelmélet reagálása a szerepváltozásokra; az államisággal összefüggő eszmék szerepe és változásai
C./ A történeti struktúrák modell értéke és meghatározó szerepe; az alkotmányjog és a közigazgatás viszonya
D./ A hatalmi szimbolika és politikai reprezentáció; az állam „vizuális” és szimbolikus megjelenése polgárai előtt
E./ Az újkori államfejlődéssel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és kiadása, államelméleti
bibliográfiák készítése
Az államtudományi kutatások communis opinioja, hogy a XV-XVII. században, főként Európa nyugati felén, illetve azokban az országokban, amelyek sikeres válaszokat adtak az abszolutizmus korában jelentkező kihívásokra, egy új államstruktúra alakult ki. A modern állam kialakulása komplex folyamat volt, gazdasági, politikai és eszmei tényezőkkel, ide értve egyfelől a reformációt, másfelől a szekularizációt is. Ennek a láthatóan összetett problémakörnek az
átfogó és szintetizáló kibontására eddig nem nagyon került sor a hazai szakirodalomban, csak
bizonyos részterületek vonatkozásában rendelkezünk színvonalas munkákkal. Kutatásainkkal
ennek a kronológiailag nem rövid időszaknak az összetett voltára kívánunk rávilágítani, a
főbb csomópontokat részletesebben kibontani, egyúttal pedig egyfajta dokumentatív hátteret
felrajzolni. Egy ilyen történeti elemzésnek nyilvánvalóan a jelenkor nagy problémáira kell kifutnia, vagyis számot kell vetni azzal is, hogy milyen válaszokat ad a modern állam a mai kihívásokra. Mindezekre az is sarkall bennünket, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozással a fenti történeti folyamatok felértékelődtek, s ezek ismerete nélkül meglátásunk szerint a
mai történések sem érthetőek, úgyhogy azok megvilágítása egyfajta tudományos kötelességként is értelmezhető.
A./ A modern értelemben vett állam születése az újkori Európa kezdeteire tehető, s az azokkal
a változásokkal függ össze, amelyeket a nyugat-európai hatalmak adtak a késő-középkori társadalmak válságára. Ekkor született – csupán a legfontosabb területeket jelezve és példálózó
jelleggel említve a változásokat – a modern gazdaságpolitika, ekkor vált általánossá az állam
jogalkotó tevékenysége, valamint az államnak mint hatalmi intézménynek a joggal mint normatív intézménnyel való kapcsolata. A központi kormányzatok irányítási eszköztára sokszínűvé vált, felgyorsult a jogi eszközökkel való irányítás, illetve maga a jogalkotás mint önálló
állami döntéshozatali forma. Új intézmények jöttek létre a hadseregszervezés és a közigazgatás terén. Mindezt a nemzetté válás folyamata kísérte, s e tényezők együttesen eredményezték
a középkori jus commune, illetve az utrumque jus koherenciájának felbomlását, s az önálló
nemzeti jogrendszerek kialakulásának megindítását. Az önálló nemzetállamok a XIX-XX.
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század számos gazdasági szabályozó („intervenciós állam”) és szociális („szociális-jóléti állam”) feladatot vállaltak fel, és a közkeletű elnevezés szerint „szolgáltató államokká” váltak.
Az intervenciós államok Európa és a világ bizonyos részein később „fejlesztő államként” definiálták magukat, amire a nemzetközi integráció viszonyai között az adott társadalmaknak
nagy szükségük is volt. Mindezt történeti elemzések s az államelmélet régebbi (H. Krügertől
M. Drathon át K. Loewensteinig, E. Fraenkelig és E. Forsthoffig tartó) klasszikusainak és
megbízható szerzőinek (R. Herzog, R. Zippelius, M. Kriele), valamint újabb „klasszikusainak” (H. Quaritsch, E.-W. Böckenförde, J. Isensee, P. Häberle) és kortárs művelőinek (B.
Schlink, U. Scheuner, Ch. Möllers, A. Voßkuhle) írásai alapján vizsgálnánk. Végül, a globalizáció előrehaladtával és a nemzetközi integráció felgyorsulásával az államoknak a hagyományos integrációs problémákat egy egészen új közegben, újfajta reakciókat adva (például hálózatokat kiépítve) kell megoldani. A kutatás során a három-négy évszázados folyamatot szem
előtt tartva reagálni kívánunk az államfejlődés elmúlt három-négy évtizedére is. Az elmúlt évtizedekben felerősödött globalizáció ugyanis nemcsak a gazdasági és társadalmi folyamatokat
változtatta meg, hanem átalakította az állam helyét és szerepét is a nemzetközi rendben: a
nemzetállam és joga egyre nehézkesebben elégíti ki az új szabályozási szükségleteket, miközben fokozódik az igény a globalizáció által életre hívott kapcsolatok intézményesítésére,
ugyanakkor az ezekből adódó konfliktusok mérséklésére. Az elemzést e ponton a releváns
német szakirodalom mellett természetesen kiterjesztenénk az államelmélet mai francia (M.
Troper) és angol-amerikai (John Dryzek, Patrick Dunleavy, Brendan O'Leary) szerzőire is.
Megvizsgálnánk azt is, hogy tartható-e egy olyan össz-államtudományi [gesamten
Staatswissenschaft] nézőpont, amelyet a szakirodalomban például Gunnar Folke Schuppert
képvisel. E folyamat különböző elemeit tanulmányokban szeretnénk elemezni majd a következő évek folyamán lehetőség szerint tanulmánykötetben összegezni. A tanulmányok és a kötet szerzői: a kutatás csaknem valamennyi résztvevője (Egedy Gergely, Rácz Lajos, Sólyom
Péter, Egresi Katalin, Szerletics Antal, Takács Péter).
B./ A jelzett folyamatok eszmei háttereként szolgáló eleméleteket szeretnénk arra tekintettel
feldolgozni, hogy azok milyen szerepet játszottak a fenti folyamatban. Itt először a kora újkori, majd a felvilágosodás-kori főbb államelméletekre gondolunk, ideértve a szuverenitás, a
társadalmi szerződés elméleteit, valamint a racionalizmus és a történetiség elválásának feszültségét is. Kitérnénk a német Rechtsstaat, illetve az angolszász rule of law szerepére, valamint a francia konstitucionalizmus elméleteire is. Külön elemeznénk a XIX és XX. századot
befolyásoló „uralkodó eszmék” szerepét, s azok elméleti feldolgozását az állam vonatkozásában (liberális és konzervatív állameszmények, szocialista-kommunista állam, nemzetállam).
Nagy szerepet szánnánk a szuverenitás és a hatalommegosztás eszméi változásainak és jelenkori szerepüknek is. A kutatás fel kívánja tárni a szuverenitás „új határait”, s – az állami funkciók módosulásával, a közhatalom fogalmi meghatározására tett kísérletekkel foglalkozva – ki
kíván tekinteni az európai kormányzás új formáival kapcsolatos résztémákra is, természetesen
a releváns szakirodalom és joganyag feldolgozásával. A szuverenitás kérdését illetően a kutatóknak Magyarországon is szembesülni kell olyan kérdésekkel, amelyeket – például – Hent
Kalmo és Quentin Skinner szuverenitás-kutatása vetett fel (eredményeit ld. a Sovereignty in
Fragments c. kötetben; Cambridge University Press, 2010). Az intervenciós államok továbbá
sajátos elméleti kérdéseket is felvetnek (például paternalizmus, stabilitás és változás, stb.),
amelyek államelméleti kérdéseinek megértéséhez a téma politikai-filozófiai feldolgozása is
szükséges; e ponton Joel Feinberg, Gerald Dworkin, Cass Sunstein és mások munkásságát
kell elemeznünk. Ebben a keretben elsősorban Egedy Gergely, Sólyom Péter, Szerletics Antal
és Takács Péter közreműködésére számítunk, tanulmányok írásával, hazai konferenciaelőadásokkal és kismonográfia megjelentetésével.
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C./ Külön kutatási irányt jelentve a fenti (A. és B. pontok alatt részletezett) folyamatok alkotmány és közigazgatás-történeti, valamint kormányzás-elméleti vonatkozásainak feltárása.
Ezen belül az állam- és kormányzati struktúra főbb, modell-értékű elemeire helyeznénk hangsúlyt. Azt vizsgálnánk, hogy a jogalkotás, jogállamiság stb. eszméi milyen megoldásokhoz
vezettek a különböző kormányzati megoldások terén, s az egyes államok milyen mintákat hoztak létre a kormányzás és a közigazgatás terén. Emellett figyelmet szeretnénk fordítani az újkori bürokrácia és változásaira is. Úgy látjuk, hogy az állam szerepének a bevezetőben jelzett
változásaira csakis a közigazgatási struktúra megújulása és újralapozása révén kerülhetett sor,
s a valóságos történeti minták csakis így lehettek hatékonyak. E tekintetben megvizsgálnánk a
modern állam történeti kialakulását és fejlődését elemző szerzők (Samuel D. Clark, Martin
van Creveld, Graeme Gill, Kenneth H. F. Dyson) munkáit, valamint a modern állam paradigmáját használó elméletek (Andrew Vincent, Gianfranco Poggi, John Schwarzmantel, Christopher Pierson, Graham Gibbs, Gavin Kendall) történeti magyarázó értékét. A kutatás során
elemeznénk az angolszász politikai gondolkodásban és elméletben jelentős paradigmaváltást
hozott government és a governance fogalmi megkülönböztetését és e fogalmi rend alkalmazhatóságát is. A nemzetállami szuverenitásra épülő kormányzati rendszer módosulásait feltételező értelmezésünk szerint a hangsúlyok a kormányzatról (government) a kormányzásra
(governance) helyeződik, s miközben az állam központi kormányzatának létjogosultsága
megmarad, azonban az már nem rendelkezik többé a döntéshozatal monopóliumával
(Hooghe-Marks; Calame; Benz; Hix; Blumenthal; Kooiman; Rosenau). Ezzel érzékelhetővé
válik az államok módosuló szerepe: a kölcsönös függőség részint a globalizált világ többi szereplőjétől, részint a szubnacionális és nem kormányzati szervektől. Míg a government a hagyományos, a közjogi autoritás és legitimitás, valamint a közhatalom ismérveivel írható le,
addig a governance egy új típusú kormányzást, kormányzati struktúrát fejez ki. A nemzetállam, annak funkciói és szuverenitási elemei tehát többes szorításban vannak, és egyszerre van
jelen az európai erőtérben az Unió hatásköreinek növelését és a tagállamok hatalmának megőrzését támogató jelentős erő, a szuverenitás, valamint az Európa területi dimenziói melletti
érvelés, a szubszidiaritás. Az állam fogalmát érő másik kihívás az állam funkcióinak elburjánzása, miszerint az állam túlvállalta magát, nem képes megfelelni a korábbi feladatoknak, és
funkcióinak egy részét alacsonyabb szintre delegálja, egyben követve a szubszidiaritás elvét is
(Friesen, Leannarts, Ypersele). Ugyanakkor miközben európai szinten a „governance”-modell
megvalósítása a hatékonyság és a legitimitás hiányára nyújt választ, egyúttal kiszélesíti a formális procedúrákat, ezzel megteremti az informális megegyezések, politikai alkuk sajátos
rendszerét. A társadalomtudományi elemzések – főként a közép- és kelet-európai térség új
demokráciáiban – ugyanakkor rámutatnak a nem hagyományos, nem képviseleti típusú
governance formációk veszélyire is. Természetesen a kutatás ki kíván térni a hatalom legitimációs szempontjait is szem előtt tartó újonnan bevezetett analitikus keretekre, a közpolitika
irányításának új paradigmáját jelentő „jó kormányzás” tanára is, melynek alkotóelemeit az
elmúlt évek során elsősorban a nemzetközi szervezetek és az EU intézményei határozták meg.
A az egyes állami funkciók és azoknak az ellátásához szükséges szuverenitási elemek kritikus
felülvizsgálata, a föderalizmus mint állameszme, az azt nagyban alakító bírói döntések, a jogi
szabályozás kutatása nemcsak elméleti, de közvetlen gyakorlati igényeket is kielégíthet. Vizsgáljuk azt is, hogy hogyan illeszkednek az Európai Unióban megfigyelhető kormányzati reformfolyamatok az egyéb nemzeti és nemzetközi szinten végbemenő változásokhoz. Mit jelent, és közjogi szempontból hogyan értelmezhető és működtethető a jó kormányzás gyakorlata, különös tekintettel az európai közpolitikai folyamatokra. E tekintetben igen hasznos lehet a
politikatudományi és közigazgatási jogi nézőpontot vegyítő szerzők (Thomas Ellwein, Joachim Jens Hesse) munkáinak elemző értékelése is. E kérdések kimunkálásában főként Egedy
Gergely, Rácz Lajos, Sólyom Péter, Szerletics Antal, Takács Péter és Tamás András közre-
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működésére számítunk, tanulmányok írásával, kismonográfia elkészítésével és konferenciaelőadásokkal.
D./ Az utóbbi egy-két évtized tudományos kutatásai mind külföldön, mind itthon újraértékelték a hatalmi szimbolika államéletben, illetve a politika vizuális reprezentációjának a politikai
gondolkodásban betöltött szerepét. Saját kutatásaink is ezt a meggyőződést erősítették bennünk. Ezért szeretnénk kísérletet tenni egyfajta szintetizáló összegzésre ezen a téren. Elemzéseinkben elsősorban az államélet legfontosabb szimbólumaira, illetve azok eszmei hátterére
koncentrálnánk. Meglátásunk szerint az újkori államfelfogás változatlanul nagy hangsúlyt helyezett a szimbólumokra, még a középkori hagyományokat is gyakorta folytatta, új tartalommal töltve meg azokat. Egyúttal viszont előtérbe került a hatalom újfajta reprezentációs igénye, amely újszerű, mégis szinte antik formákra is visszavezethető megoldásokban manifesztálta magát a hatalmat. A tömegek bevonásával (például a hadsereg vonatkozásában) egy újfajta politikai reprezentáció is született, amelynek végletes megoldásai majd a XX. századi
diktatúrákban materiális formát öltöttek. Végül, az állam és a jog elvi-elméleti problémái
megjelentek a művészetekben is, amelynek elemzése ugyancsak gazdagíthatja az államelmélet, s hozzájárulhat a modern állam megértéséhez. Ebben a körben elsősorban Rácz Lajos és
Takács Péter, részben eddigi kutatásai alapján, azokat most lezárva olyan tanulmány-kötetet
szeretnénk megjelentetni, amely a hatalom és a reprezentáció sajátos kapcsolatát, illetőleg az
állam artisztikus megjelenítését a maga történeti folyamatosságában mutatja be.
E./ Egy alapkutatás korrekt lefolytatásánál már csak a véletlen is felszínre hoz addig ismeretlen anyagokat. Úgy gondoljuk azonban, hogy egy ad hoc, eseti anyaggyűjtés helyett szisztematikus dokumentumgyűjteménnyel is megtámogatnánk fent tervezett kutatásainkat. Alapgondolatunk egy olyan államtudományi corpushoz való hozzájárulás, amely igazodna az államtudomány eddigi törekvéseihez. Ez utóbbiak köréből példaként – az igényes és színvonalas megoldásaikkal a hazai szakirodalomban kiemelkedő jelentőségű – alkotmánygyűjteményekre (szerk.: Kovács István, Tóth Károly, Kiss Barnabás, Paczolay Péter,
Trócsányi László és Badó Attila) utalunk. Olyan dokumentumokat szeretnénk egybegyűjteni
és megjelentetni, amelyeknek máig kimutatható hatásuk van az államfejlődésre. Másrészt szeretnénk tájékoztatást adni a témában később elmerülők számára, s ennek keretében egy gondosan összegyűjtött és szakszerűen összeállított általános államtudományi, ill. államelméleti
bibliográfia összeállítását és megjelentetését tervezzük.
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DETAILED RESEARCH PLAN
The Change of the Modern State – Historical Perspectives and Answers to Contemporary Challenges
The main directions of the research: historical changes of the modern European state and
evolution of theories related to statehood; the relative stability of the state’s historical structures and its functional variations; the changes of the state in the period of international integration.
The main fields of research are the following:
A. The change of the state’s role in social integration (from the ‘state of power’ [Machtstaat]
to the ’service-provider state’ [Dienstleistungstaat] and the ‘state of networks’ with respect to
the process of international integration).
B. The reaction of the theory of state to these developments; the role and the change of ideas
related to statehood.
C. The model-value and determinative function of historical structures; the relation of
constitutional law and public administration.
D. Symbols of power and political representation; the visual and symbolic manifestation of
the state before its citizens.
E. Collection and publication of documents related to the modern development of the state;
creation of bibliographies related to the theory of state.
It is a common opinion among scholars that during the time of the 15th - 17th centuries a new
state structure developed in Western Europe, more specifically in those countries that gave
successful responses to the challenges that emerged during the time of absolutistic monarchies. The formation of the modern state was a complex process, affected by economic, political and ideological factors, such as the reformation or secularization. So far, there has been
no comprehensive research in Hungary related to this complex problem, although there are a
few excellent works with respect to certain parts of the topic. Our research aims to highlight
the complex character of this long process, discuss the major historical intersections in detail
and delineate a documental background as well. Obviously, a historical analysis like this
should ‘end’ in the discussion of major contemporary dilemmas and account for the responses
given by the modern state to contemporary challenges. An additional incentive for our research is provided by the fact that these historical processes have gained importance with the
joining of the European Union; without the knowledge of these processes it seems impossible
to understand present-day developments. Thus, the exploration of these questions can be understood as an important scientific commitment as well.
A./ The birth of the modern state goes back to the beginnings of modern Europe and it is
related to the responses that Western European countries gave to the crisis of late-medieval
societies. To give a few examples of the changes that occured in this period, it is possible to
mention the birth of modern economic policy, the strengthening of the state’s legislative
function and the deepening of the relation between state and legal system. Methods of
governance diversified, including an increased use of legal methods and legislation in
general, as a form of independent decision-making.
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New institutions were created in the field of military and public administration and the
formation of nation states began to took place as well. These factors together triggered the
loss of coherence between the medieval ius commune and utrumque ius and also lead to the
formation of independent national legal systems. During the 19th and 20th centuries, nation
states took up numerous economic regulative and social functions (i.e. the ‘interventionist’
and the ’welfare’ state) and – to use a widespread expression – they gradually evolved into
‘service-providing states’. Driven by the necessity of social development, interventionist
states in Europe and in certain other parts of the world later redefined themselves as
‘development states’. With the growing process of globalization and international integration,
states had to seek solutions to traditional problems of integration in a new environment and
come up with new responses to these challenges (e.g. the creation of networks). In the
research, we would also like to address questions that emerged with respect to the
development of states in the past thirty or fourty years. Globalization in recent decades has
not only changed social and economic processes but also transformed the place and function
of states in the international order: the nation-state and its legal system does not satisfy new
regulatory needs, while the demand for institutionalising relations related to globalisation is
growing. We would like to analyse elements of this process in articles and publish them, if
possible, in a compiled edition. Researchers participating in this part of the project: Gergely
Egedy, Lajos Rácz, Péter Sólyom, Antal Szerletics, Péter Takács, Katalin Egresi).
B./ We would like to discuss the theoretical background of the mentioned processes with
regard to the role of these theories in historical development. We refer here to major theories
of state in early modern times and during the period of Enlightenment, such as theories of
social contract, the concept of sovereignty and the tension between rationalism and
historicism. We would also examine the concepts of the German Rechtsstaat, the English rule
of law and French constitutionalism. We plan to separately analyse the role of the dominant
ideologies of the 19th and 20th centuries and their theoretical understanding with respect to
the state (liberalism and conservatism, the socialist-communist state and the nation state). We
would pay special attention to the evolution of the concepts of sovereignty and separation of
powers and their role in contemporary political thought. The research aims to uncover the
’new boundaries’ of sovereignty and discuss new forms of European governance through the
analysis of changes of state functions, while exploring the relevant literature and legal
material as well. Besides covering the primary and secondary sources, the research utilizes the
methodology of comparative law and the new method of ‘law in action’ that examines legal
institutions from a pragmatic point of vew. Furthermore, interventionist states raise special
theoretical questions such as the issue of paternalism or stability and change. In order to gain
a better understanding of these issues, it is necessary to cover them from the perspective of
political philosophy as well. In this part, we expect the contributions of Gergely Egedy, Péter
Sólyom, Antal Szerletics and Péter Takács, mainly in the form of conference presentations
and the writing and publishing of articles and monographs.
C./ A separate direction of the research aims to uncover the effects of the mentioned processes
(cf. points A. and B.) on elements of constitutional and administrative history and theory of
governance. We plan to emphasize the major (model-like) elements of state- and
governmental structure. We would examine the way in which concepts such as legislation,
rule of law, etc. affected governmental practices and the different patterns states created in the
fields of governance and public administration. The research is also going to pay attention to
the changes and evolution of modern bureucracy. We are convinced that changes in the
function of the state could only take place through the renewal of administrative structures. In
the course of the research, we would analyse the paradigmatically important distinction of
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English-American political thinking between government and governance and the potential
application of this conceptual framework. Our hypothesis is that emphasis shifts from
government to the idea of governance, and while the significance of the state’s central
government remains untouched, it does not possess the monopoly of decision-making
anymore (Hooghe-Marks; Calame; Benz; Hix; Blumenthal; Kooiman; Rosenau). The
changing role of the state becomes apparent when focusing on the mutual dependence of
states and international, subnational and non-governmental organisations. While government
can be described with ‘traditional’ concepts of public authority and legitimacy, governance
expresses a new type of leadership and governmental structure. Thus, the nation state (its
functions, elements of sovereignty, etc.) are under attack from many different sides. There are
three competing tendencies: the widening of the EU’s jurisdiction, the preservation of the
powers of Member States (sovereignty) and the strenghthening of regional dimensions in Europe (subsidiarity). The other challenge related to concept of state is the multiplication of state
functions. Advocates of this view claim that the modern state has undertaken too much and it
is unable to perform these functions anymore. Thus, in line with the principle of subsidiarity,
it delegates parts of its functions to lower levels (Friesen, Leannarts, Ypersele). While the
notion of governance on the European level offers a solution to the lack of efficiency and
legitimacy and widens the range of formal procedures, it also creates a peculiar system of
informal agreements and political bargaining. However, social scientific analysis warns us
about the potential dangers of non-traditional (i.e. non-representational) models of
governance [especially in the new democracies of Central and Eastern Europe (CEE region)].
Obviously, our research also aims to deal with new tendencies in this field, including the
doctrine of good governance, the constituting elements of which in recent years have been
primarily determined by international organisations and EU institutions. The critical
examination of state functions may not only offer solutions to theoretical problems but may
also satisfy practical expectations. We wish to examine the way in which the EU’s
governmental reform-program fits with the other changes on national and international level.
Our research aims to explore the meaning of good governance practices from the perspective
of public law with special attention to European political processes. In this topic, we expect
the contributions of Gergely Egedy, Lajos Rácz, Péter Sólyom, Antal Szerletics, Péter Takács
and András Tamás in the form of articles, monograph and conference presentations.
D./ Research in the last two decades in both Hungary and abroad has reassessed the role of
symbols in the theory of state and the visual representation of politics in political thought.
Since our previous research also confirms this hypothesis, we would like to conduct a more
comprehensive, synthetising inquiry in the field of this problem. Our analysis would focus on
the most important symbols of statehood and their ideological background. We believe that
the modern conception of the state laid great emphasis on symbols, often continuing and
recreating various medieval traditions. With the involvement of the general population (e.g.
with respect to the military), a need for a new form of political representation emerged, which
– in extreme forms – manifested itself during the dictatorships of the 20th century. Moreover,
theoretical problems of law and state appeared in arts as well, the analysis of which might also
contribute to a better understanding of the modern state. In this topic, based partially on the
previous and ongoing research of Lajos Rácz and Péter Takács, we plan the publication of a
compilation (compiled book) that would present the special relationship between political
power and representation and the state’s artistic representation in its organic historical continuity.
E./ During the proper conduct of a research, it is unaivodable that new (previously unknown
or underappreciated) materials appear. However, instead of an ad hoc collection of materials,
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we intend to conduct a systemic collection of documents within the framework of the
proposed research. Our plan is to contribute to a corpus of state-theory that fits with the
aspirations of previous scientific efforts in Hungary. Here, we refer to various excellent
compilations of constitutional texts (e.g. the ones edited by István Kovács, Károly Tóth, Péter
Paczolay, later László Trócsányi and Attila Badó). We would like to collect and publish documents that had (and continue to have) an ongoing impact on the development of the state.
Additionally, we would like to provide an overview for those who are unacquainted with the
topic, which includes the publication of a carefully selected and professionally compiled
bibliography related to the theory of state.

