
A résztvevők névsora 
 előadó az előadás címe az előadó  

tudományos fokozata egyetemi / intézeti beosztása munkahelye,  
intézményi kötődése e-mail címe 

1. Antal Attila A környezetvédelem hatása az állami szuverenitás-
ra: kihívásokkal terhelt kapcsolat  egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK  antal.attila@ajk.elte.hu 

2. Ágh Attila A tagállami szuverenitás a vágtató globalizáció 
idején D.Sc. egyetemi tanár,  

professor emeritus BCE TK agh.attila41@gmail.com 

3. Balogh László Levente Az erőszakprivatizáció okai és következményei az 
állami szuverenitásra Ph.D., dr, habil. egyetemi adjunktus DE BTK balogh.laszlo@arts.unideb.hu 

4. Balogh-Békési Nóra Szuverenitásféltés és alkotmány Ph.D. egyetemi adjunktus 
egyetemi docens 

PPKE JÁK, 
NKE KTK balogh-bekesi.nora@jak.ppke.hu 

5. Bartha Ildikó Az állami szuverenitás határai az Európai Unió Bí-
róságának ítélkezési gyakorlatában Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK bartha.ildiko@law.unideb.hu 

6. Bayer József A szuverenitás változása a globalizáció korában MTA rendes tagja kutatóprofesszor  
egyetemi tanár 

MTA TK PTI 
ZSFK bayer.jozsef@tk.mta.hu 

7. Bihari Mihály A szuverenitás rendszerei D.Sc.  egyetemi tanár,  
professor emeritus 

ELTE ÁJK, 
SZE ÁJK 

bihari@ajk.elte.hu 
drbihari.mihaly@gmail.com  

8. Blutman László Szuverenitás-felfogások: lehetséges-e közös neve-
ző Ph.D. dr. habil. egyetemi tanár SZTE ÁJK blutman@juris.u-szeged.hu 

9. Bod Péter Ákos Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás 
ma Európában? C.Sc., dr. habil. egyetemi tanár BCE KTK petera.bod@uni-corvinus.hu 

10. Bódi Stefánia A szuverenitás és az állam 'népessége': állampol-
gárok és külföldiek Ph.D. egyetemi docens NKE KTK bodi.stefania@hotmail.hu 

11. Boros Anita 
A közigazgatási eljárásjog europanizálódása - 

avagy apró szeletek a tagállami szuverenitás tor-
tájából 

LL.M., Ph.D., egyetemi docens NKE KTK boros.anita@uni-nke.hu 

12. Botos Kata Politikai szabadság – félszabadság D.Sc. egyetemi tanár,  
professor emerita 

SZTE GTK 
PPKE ÁJK kabor@t-online.hu 

13. Chronowski Nóra Szuverenitás, alkotmányos identitás vs. globalizá-
ció és integráció Ph.D., dr, habil. egyetemi docens 

tudományos munkatárs 
PTE ÁJK 
MTA TK JTI chronowski.nora@gmail.com 

14. Csink Lóránt Parlamenti szuverenitás mint népszuverenitás? Ph.D egyetemi docens PPKE JÁK csink.lorant@jak.ppke.hu 
15. Drinóczi Tímea Állami szuverenitás és párbeszéd Ph.D., dr, habil. egyetemi docens PTE ÁJK drinoczi.timea@ajk.pte.hu 

16. Egresi Katalin Nemzetállami szuverenitás és külpolitika a XX. 
század második felében Ph.D. egyetemi docens SZE ÁJK egresikati@gmail.com 

17. Erdő Péter Állam, egyház, szuverenitás  MTA rendes tagja  egyetemi tanár MTA, PPKE ebp@katolikus.hu 

18. Fejes Zsuzsanna Szuverenitás és kormányzás az Európai Unióban Ph.D. egyetemi docens SZTE ÁJK 
NKE KTK zsuzsanna.fejes@gmail.com 

19. Fekete Balázs 
Tagállami szuverenitás? Az amerikai police power 

doktrína és relevanciája az EU jelenlegi alkot-
mányos fejlődésében 

Ph.D. egyetemi docens 
tudományos munkatárs 

PPKE JÁK 
MTA TK JTI fekete.balazs@jak.ppke.hu 

20. Frivaldszky János 
(Good) governance: az állami szuverenitás prob-

lematikájának érvénytelenítése - avagy mi a jó 
kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás? 

Ph.D., dr. habil. egyetemi docens PPKE JÁK frivaldszkyjanos@gmail.com 

21. Gárdos-Orosz Fruzsina Az alkotmánymódosítás tartalmi korlátai – a nem-
zetközi jog és az uniós jog mint korlát – EU Ph.D. tudományos munkatárs MTA TK JTI 

 fruzsina.orosz@gmail.com 

22. Halász Iván Az állam szuverenitása a nemzetközi közreműkö-
déssel született alkotmányok tükrében Ph.D., dr. habil egyetemi tanár 

tudományos főmunkatárs 
NKE KTK 
MTA TK JTI Halasz.Ivan@uni-nke.hu 

23. Hárs András Szuverenitás és nemzetközi jogi felelősségre vonás  PhD hallgató SZTE ÁJK andras.hars@gmail.com 

24. Hoffmann Tamás A szuverenitás szivárványa: posztmodern nemzet-
közi jog fragmentáció és hibridizáció között" Ph.D. egyetemi adjunktus 

tudományos munkatárs 
BCE TK 
MTA TK JTI Hoffmann.Tamas@tk.mta.hu 

25. Karácsony Gergely A szuverén állam szabályozó szerepének megjele-
nése a felsőoktatásban  egyetemi tanársegéd SZE ÁJK karacsony@sze.hu 

26. Kisteleki Károly A modern állam történeti perspektívái és a szuve-
renitás Ph.D. egyetemi docens ELTE AJK, NKE KTK kisteleki.karoly@titkarsag.mta.hu 

27. Knapp László Az Európai Unió jogalanyisága és a tagállami szu-
verenitások  egyetemi tanársegéd SZE ÁJK knapplaszlo@sze.hu 



 2
28. Kovács Ágnes Önkorlátozásra kényszerülő bíróságok Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK kovacs.agnes@law.unideb.hu 
29. Könczöl Miklós Az állam szuverenitása és a jövő nemzedékek Ph.D. egyetemi adjunktus PPKE JÁK konczol.miklos@jak.ppke.hu 

30. Láncos Petra 
A tagállamok autonómiája a tagállamok számára 

fenntartott hatáskörök gyakorlása és a tisztán 
tagállami tényállások körében 

Ph.D. egyetemi adjunktus PPKE JÁK petra_lancos@hotmail.com 

31. Löffler Tibor Delegitimációs háború és az állam „belső” szuve-
renitása a 2014-es választások tükrében Ph.D. egyetemi adjunktus SZTE ÁJK loffler@polit.u-szeged.hu 

32. Ludassy Mária A szuverenitás fogalmának eszmetörténetéhez: li-
beralizmus vs. demokrácia? D. Sc. egyetemi tanár ELTE BTK  ludassy.mariadr@upcmail.hu 

33. Mike Károly Szuverenitás az Európai Unióban mint szerződési 
probléma Ph.D.  egyetemi docens BCE KTK mikekaroly@hetfa.hu 

34. Molnár Tamás 

A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi 
jog és a belső jog viszonyára, különös tekintettel 
a belső jogok „nemzetköziesedésének” követ-
kezményeire a hatalommegosztásra nézve 

Ph.D. egyetemi adjunktus BCE TK tamas.molnar@uni-corvinus.hu 

35. Nagy Mariann Veronika A fejlesztő állam kihívásai az integrálódó nemzet-
közi rendszerben  PhD-hallgató SZTE ÁJK namave7@gmail.com 

36. Pap András László 
Gránit vagy szilikon? Hogyan hatnak az életviszo-

nyok és a társadalom változásai a szuverenitás 
fogalmára és tartalmára? 

D.Sc. tudományos tanácsadó,  
egyetemi docens 

MTA TK JTI,  
ELTE BTK papa@ceu.hu 

37. Pelle Anita A piaci versenyt elősegítő erős állam koncepciója 
a freiburgi iskola eszmerendszerében Ph.D. egyetemi docens SZTE GTK pelle@eco.u-szeged.hu 

38. Pokol Béla Globális uralmi rend és állami szuverenitás D.Sc.  egyetemi tanár SZTE ÁJK belapokol1@gmail.com 

39. Pongrácz Alex A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás 
vagy államépítés?  PhD hallgató SZE ÁJK pongracz@sze.hu 

40. Révész Béla Vizsgálóbizottsági küzdelmek a titkokért Ph.D. egyetemi docens SZTE ÁJK reves@polit.u-szeged.hu 
41. Smuk Péter A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük Ph.D., dr. habil. egyetemi docens SZE ÁJK smuk@sze.hu 
42. Sólyom Péter Alkotmányozás alkotmányozó hatalom nélkül? Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK solyomp@gmail.com 
43. Soós Edit A duális autonómia hatása az állami szuverenitásra Ph.D. egyetemi docens SZTE ÁJK soos.edit@gmail.com 

44. Szalai Ákos Miért adják fel az államok a szuverenitásukat? A 
nemzetközi jog joggazdaságtani alapmodelljei Ph.D.  egyetemi docens, 

tudományos munkatárs 
PPKE JÁK 
MTA TK JTI  szalai.akos@kaj.ppke.hu 

45. Szigeti Péter A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalmának 
védhetősége és ami azon túl van… D.Sc. egyetemi tanár 

tudományos tanácsadó 
SZE ÁJK 
MTA TK PTI szigp@t-online.hu 

46. Szilágyi Péter A szuverenitás problémája az európai integráció és 
a kibontakozó globalizáció viszonyai között C.Sc. dr. habil. egyetemi tanár ELTE ÁJK szilagyi@upcmail.hu 

47. T. Kovács Júlia Az élelmiszer-önrendelkezés, mint az állami szu-
verenitás része  PhD hallgató PPKE JÁK t.kovacs.julia@gmail.com 

48. Tattay Szilárd A szuverenitás-eszme kezdetei Ph.D. egyetemi adjunktus 
tudományos munkatárs 

PPKE JÁK 
MTA TK JTI tattaysz@yahoo.com 

49. Téglási András Azért a nép az úr? – A népszavazás aktuális al-
kotmányjogi kérdései Ph.D. egyetemi adjunktus NKE KTK Teglasi.Andras@uni-nke.hu 

50. Tóth Judit A szuverenitást veszélyeztető biztonsági szolgála-
tok Ph.D., dr. habil egyetemi docens SZTE ÁJK skula@juris.u-szeged.hu 

51. Tóth-Matolcsi László Hogyan hat a nemzeti identitás és annak változása 
az állam szuverenitására Ph.D. egyetemi adjunktus DE ÁJK tothmatolcsi@gmail.com 

52. Várkonyi Zsolt 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenysé-
gének hasznosulása az átláthatóság, az elszámol-
tathatóság, a jó gazdálkodás és a jó kormányzás 
vonatkozásában 

 - (n.a.) NKE RTK rtf.vezelm@gmail.com 

53. Vincze Attila 
Odahull az eszme és a valóság közé az árnyék – az 

szuverenitás-átruházás az alkotmánybíróság eset-
jogában 

LL.M., Ph.D. egyetemi docens ANNYE Attila.Vincze@gmx.net 
attila.vincze@andrassyuni.hu 

54. Ződi Zsolt A szuverenitás jogi kérdései John Austin és Somló 
Bódog elméletében Ph.D. tudományos munkatárs MTA TK JTI Zodi.Zsolt@tk.mta.hu 

55. Zsugyó Virág Korlátlan alkotmányozó? A nemzetközi kötelezett-
ségek mint a pouvoir constituant korlátai  PhD hallgató DE ÁJK virag.zsugyo@gmail.com 
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56. Boda Zsolt Szekcióvezetés D.Sc. egyetemi docens, 
tudományos főmunkatárs 

BCE GTK,  
MTA TK PTI Boda.Zsolt@tk.mta.hu 

57. Hörcher Ferenc Szekcióvezetés  D.Sc. egyetemi tanár,  
tudományos tanácsadó 

PPKE BTK,  
MTA BTK FI horcher.ferenc@btk.ppke.hu, 

58. Lamm Vanda Szekcióvezetés MTA rendes tagja kutatóprofesszor,  
egyetemi tanár MTA TK JTI, SZE ÁJK lamm.vanda@tk.mta.hu 

59. Pócza Kálmán Szekcióvezetés Ph.D. egyetemi docens,  
tudományos főmunkatárs 

PPKE BTK 
MTA TK PTI kalman.pocza@danubeinstitute.hu 

60. Szente Zoltán Szekcióvezetés D.Sc. egyetemi tanár,  
tudományos tanácsadó 

NKE KTK, 
MTA TK JTI bekefiszente@t-online.hu 

       

61. Jakab András A konferencia szervezése Ph.D. dr. habil. tudományos tanácsadó 
Schumpeter Fellow 

MTA TK JTI 
MPI Heidelberg jakab.andras@tk.mta.hu 

62. Takács Péter A konferencia szervezése C.Sc., dr. habil. egyetemi tanár SZE ÁJK takacs.peter@outlook.hu  
takacs.peter@sze.hu 

       
 

Amennyiben a fenti listában hibát talál, kérjük, szíveskedjen jelezni a takacs.peter@sze.hu címen. 
 
HELYSZÍNEK 
 

A plenáris előadásokra a Jakobinus teremben kerül sor  

A szekciók a következő helyszíneken üléseznek: 

1. Alkotmányelmélet – JTI Tárgyaló (az MTA TK Jogtudományi Intézetében) 
Megközelíthető: a portánál az épületbe az utcáról belépve jobbra, majd: lifttel: 2. emelet, aztán: a folyósóra belépve balra, pár méterrel odébb a folyosó jobb oldaláról 
nyílik. 

2. Nemzetközi jog, európai integráció – Jakobinus terem 
Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, az udvaron sréhen jobbra, bejárat 2. ajtón [az 1. ajtó: Büfé], az épületszárny hosszának ¾-e táján. 

3. Politikaelmélet, jog és gazdaságelmélet – PTI tárgyaló (az MTA TK Politikatudományi Intézetében) Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, az udvaron sréhen 
balra, az épületszárny kb. felénél a MTA TK Politikatudományi Intézet bejárata, ott belépve a lépcsőn át az 1. emeletre; PTI tárgyaló: 119. terem. 

4. Szuverenitás-elméletek – Pepita terem (az MTA TK Szociológiai Intézetében)  
Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, majd rögtön balra fordulva, áthaladva egy átjárón, egy másik épületudvarba jutunk. Ott az udvar szembenső épületszár-
nyán, kb. az épület közepén, egy sarok-kiszögellés mögött: Szociológiai Intézet. Az ajtón belépve a lépcsőkön át (2. em.) érhető el a Pepita terem.      

5. Speciális kérdések – Szociológiai tárgyaló (az MTA TK Szociológiai Intézetében) Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, majd rögtön balra fordulva, áthaladva 
egy átjárón, egy másik épületudvarba jutunk. Ott (jobbra: „telefonmúzeum”) az udvar kb. szembenső sarkában egy kapuszerű bejárat látható, ezen belépve fel az eme-
letre, majd: Hegedűs terem (Szociológiai tárgyaló) I. em. 31. 
Kérjük, hogy a szekcióülések termét elhagyva gondoskodjanak az ott hagyott értékek védelméről. Ennek legjobb módja, ha a szekciók vezetőjével és a diák-segítővel megállapodnak a terem zárásáról.  

Ebéd 
Az előadók számára a regisztrációkor egy 2.000.- Ft. értékű voucher-t biztosítunk, ami a  konferencia napján, 12.00 és 13.30 között a Fortuna Önkiszolgáló Étteremben (Budapest, I. Hess András tér 4.) a’la carte 
módon használható fel. A voucher-t a pénztárosnak kell leadni (aki alacsonyabb összeg esetén természetesen nem ad vissza készpénzt.) Az árak az adott helyen változóak, de az összeg a tapasztalatok szerint egy 
szokásos ebédre elégséges; a 2.000.- Ft feletti fogyasztást mindenkinek magának kell fizetnie. A Fortuna Önkiszolgáló Étterem megközelíthető: az MTA TK épületéből az utcára kilépve jobbra kell fordulni, majd kb. 120 méter 
séta után balra következik: Fortuna köz. Ezen átsétálva az utca másik végén, a saroknál jobbra: Fortuna utca és Hess András tér. Bejárat a régi Fortuna Étterem mellett, a kapu alatt az „Önkiszolgáló Étterem” felirat melletti ajtón, majd: 1. 
emelet. 

Információ 
Amennyiben eltéved, elkésik vagy más problémája lesz, a konferencia napján ezt a következő telefonszámon jelezheti:  
224-6700/100 (Argyelán Lászlóné, MTA TK JTI), 30/9-36-24-36 (Takács Péter), 30/6233114 (Takács Sára)
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Helyszínek / Térkép: 
Szociolóiai tárgyaló 
Hegedűs terem (I. em. 31.) 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Jakobinus 
                                                                                                                                                                                         Terem (fszt.) 
 
                                                                                                                      PTI 
                                                                                                                             tárgyaló   

       Pepita 119.) 
       terem 

(2. em.) 
 
 
                                                                                     ÁTJÁRÓ 
                                                                                                                                                                lift    
                                                                                                                                                                                JTI 
                                                                                                                                                                             Tárgyaló (2. em.) 
                                                                                                                                     

                                                                                                                              Kapisztrán tér    
  Hess András tér                                                                                  Országház u. 30. 
Fortuna Önkiszolgáló Étterem 
 
 

Publikáció 
Az elektronikus közlésre az MTA Law Working Papers című kiadványban (ISSN 2064-4515) (http://jog.tk.mta.hu), kerül majd sor. Kérjük, hogy ehhez a kéziratok leadására a Felhívásban megjelölt határidőt 
(2014. május 1.) tekintse irányadónak – azzal, hogy az MTA Law Working Papers szerkesztősége rugalmasan és folyamatosan fogad közölni kívánt anyagokat.  
 

A kötetbe szánt, rövidebb terjedelmű, papír-alapon megjelenő írások leadási határideje 2014. augusztus 20. Ez a határidő nem változik és nem kezelhető rugalmasan. A szövegeket (1) papírra nyomtatva és 
(2) elektronikusan is várjuk. A papírra nyomtatott változatot a következő postacímre kérjük elküldeni: Takács Péter, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti 
Tanszék, 9026 Győr, Áldozat u. 12.; az elektronikus változatot pedig a szervezéshez használt mindhárom e-mail-címre: takacs.peter@sze.hu, jakab.andras@tk.mta.hu, másolatban: takacs.sa@gmail.com). 

 
Köszönjük együttműködésüket és részvételüket.  

Jakab András és Takács Péter 


