
 
Felhívás  

 
 
Tisztelt Kolléga! 
 
A modern állam autonómiája és nemzetközi rendbe integráltsága az utóbbi időben 
egyre több tudományos elemzés tárgya. A problémát sokan az állami szuverenitás fo-
galmi keretei között vetik fel, mások az európai államtörténet vagy a globalizáció 
perspektívájába helyezik, ismét mások pedig nemzetközi jogi vagy alkotmányjogi as-
pektusból vizsgálják. A kérdéssel foglalkozó számos tudományág között az elmúlt 
években megindult a párbeszéd, s e témakörben inter- és multidiszciplináris elemzések 
is születnek. 
 
Erre tekintettel a MTA TK Jogtudományi Intézete és a K108790 számú OTKA-
projekt Államtudományi Kutatócsoportja tudományos konferenciát szervez. Levelünk 
célja az, hogy felkérjük: vegyen részt ezen a konferencián előadóként, esetleg korrefe-
rátum tartásával vagy hozzászólásaival. 
 
A konferencia címe: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság 
A téma közelebbi meghatározása: Autonómia és integráció: az állam helye a 

folyamatosan változó nemzetközi rendszerben. A szuverenitás-fogalom 
átalakulásai és fragmentálódása. Az állami önállóság feltételei, keretei, 
mértéke és határai. A modern állam történeti perspektívában és az 
állammal szembeni jelenkori kihívások  

Időpont:  2014. március 21. (péntek)  
Helyszín:  Budapest, MTA TK Jogtudományi Intézet 
 
Terveink szerint a konferencia inter- és multidiszciplináris; annak szervezőiként a kö-
vetkező tudományterületek művelőinek részvételére számítunk: jogtudomány, állam- 
és politikatudomány, történettudomány, közgazdaságtudomány. Levelünkkel az e terü-
leteken tevékenykedő kutatókat és egyetemi oktatókat keressük meg. (Amennyiben azt 
tapasztalja, hogy a témával foglalkozó kollégájának valamilyen technikai ok miatt 
esetleg nem küldtünk el ezt a felhívást, kérjük, továbbítsa számára.) 
 
A konferencia anyagát önálló kötetben tervezzük megjelentetni 2014 kora őszén. 
Mind a kötet, mind a konferencia tartalmilag nyitott – nemcsak a résztvevők vonatko-
zásában, hanem abban az értelemben is, hogy a fő téma kifejtésében remélhetőleg a 
megközelítések és tudományos álláspontok sokszínűsége jut érvényre.  
 
A szervezést a következőképpen ütemezzük:  
 

1. A konferenciára jelentkezni legkésőbb 2013. december 23-ig lehet, az előadás 
konkrét témájának megjelölésével és egy 4-5 mondatos absztrakt megküldésével.  

2. Néhány esetben az előadásokhoz, az előadóval egyeztetett módon, korreferátu-
mok megtartására kérünk majd fel kollégákat, 2014. január 1. és február 28. kö-
zött.  
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3. A kötetben megjelentetni kívánt tanulmányok leadási határideje 2014. május 1. 
lesz. 

 
Kérjük, hogy jelen levelünket tekintse call for papers jellegű felhívásnak is. A konfe-
renciát e-mail-en zajló levelezéssel készítjük elő; az idősebb vagy e-mail-t más okból 
nem használó kollégákkal postai úton is levelezünk. Az előadásokat szükség esetén 
tematikus szekciókba szervezzük majd. 
 
Reméljük, hogy előadásával, korreferátumával, vagy jelenlétével és a vitában tett érté-
kes hozzászólásaival megtiszteli e rendezvényt! Kérjük, hogy a válaszlevelét az alábbi 
címekre küldje el. Közreműködését már előre köszönjük. 
 
Budapest, 2013. október 31. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
Jakab András            Takács Péter 
tudományos tanácsadó, az MTA      egyetemi tanár, a K108790 sz. OTKA-projekt 
Társadalomtudományi Kutatóközpont    Államtudományi Kutatócsoportjának 
Jogtudományi Intézete igazgatója     vezetője, SZE Jogelméleti Tanszék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A konferenciával kapcsolatos levelezést (ideértve a felhívással kapcsolatos válaszokat 
is) kérjük a következő címekre küldeni: 
 

címzett:   Takács Péter 
     e-mail: takacs.peter@sze.hu 

és  Takács Sára  
     e-mail: takacs.sa@gmail.com 
 
másolatban: Jakab András 

e-mail: jakab.andras@tk.mta.hu  
 


