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PROGRAM 
1000 – 1200 

Egresi Katalin A rómaiak hanyatlása és bukása – a „bukás” toposza, 
ahogyan Montesquieu és más klasszikusok látták  

Halász Iván Az állam válsága, bukása és újjáépülése – fogalmi 
keretek és konkrét esetek  

Sólyom Péter Egy állam összeomlása és újraalapítása – német 
tapasztalatok, alkotmányjogi megközelítésben 

Vidovics-Dancs 
Ágnes 

Az államcsőd – fogalom és fogalomtörténet 

(A délelőtti szekciót vezeti: Szigeti Péter) 

1200 – 1300 Ebédszünet 

1300 – 1530  
Szigeti Péter Létezhet-e „maffiaállam”? 
Ziegler Dezső  A gettó-állam 
    Tamás és Unger Anna   
Pongrácz Alex A „bukott állam” (failed state) 
Ganczer 
   Mónika 

Az államutódlás – Az államok továbbélése és 
megszűnése 

Takács Péter Az Iszlám Állam (ISIS). Állam-e?  
                         (A délutáni szekciót vezeti: Halász Iván)

 
 
 

Az előadások 15-20 percesek, s azokat – a jelen lévők igénye szerint – vita követi. 
 

ELŐADÓK 
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 – 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 – Vidovics-Dancs Ágnes: Ph.D.-aspiráns, egyetemi tanársegéd, BCE GTK 
– Ziegler Dezső Tamás: PhD, tudományos munkatárs, MTA TK JTI 
 
 
 
 

 

 
 

A konferencia helyszíne megközelíthető: 
 

Vonattal és városi busszal: 
A vasútállomásról az Egyetemhez két busszal lehet könnyen eljutni. Vagy CityBusszal, 
aminek megállója az állomás előtti parknál, a Honvéd liget másik oldalán van (erre nem 
kell jegyet venni), vagy a 11-es busszal, ami az Aradi vértanúk útjáról indul (erre jegyet 
kell venni, ami az állomás kisebb kijárata előtti újságosnál kapható: jelölve O-val). Az 
előbbi buszról az Egyetem központi épülete előtti körforgalom közelében (ld. jobb oldali 
térkép) a Rónay Jácint úti megállóban, az utóbbiról a Kálóczy úti megállóban kell 
leszállni, s onnan elsétálni (alább sárga nyíllal jelülve) az Áldozat u. 12-ig. 

Vonattal és taxival: 
A vasútállomás elől a taxik az O-val jelzett pont mellől indulnak.  

Gépkocsival:  
A sztrádáról (a 106 km-nél), majd a kb. 20 km-es autóútról a Centrum felé lehajtva, az 
ETO park mellett elhaladva a MOL benzinkútnál (pár méterrel előtte) kell jobbra letérni 
a Budai útra, s ennek végéről, a Hotel Famulusnál, az Árkád üzletközpont előtti 
körforgalom érintésével a 14-es (E575) útra rákanyarodni (Vámosszabadi felé). Erről – 
az ezen lévő Széchenyi hídon áthaladva, attól kb. 500 m-re – a Bácsai útnál (lámpa) kell 
balra lekanyarodni, s ezen, majd a Szövetség úton kb. 6-700 m-t haladva az autós az 
Egyetem központi épülete előtti körforgalmat éri el (a jobb oldali térképen jelölve zöld 
nyíllal, GK jelzéssel). 
 
 
 
 

Meghívó első oldalán Mike Newton: Fleurs du Mal – Cadmium  
(A romlás virágai – kadmium) (2006) című festménye látható 

 
 


