
 

Európa – válságok és választások 

A Magyar Politikatudományi Társaság XXV., jubileumi Vándorgyűlése 

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet – Magyar Politikatudományi Társaság 

2019. június 14–15. (péntek – szombat) 

Helyszín: Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet  

Az Európai Unió napjainkban több válságterülettel küzd – kötetek, tanulmányok és egyetemi 

kurzusok sora tárgyalja a pénzügyi válságot, a migrációs/menekültügyi problémákat, az 

Európai Unió intézményi és vezetési válságát, a Brexitet és még sorolhatnánk. Az Európai Unió 

válsága azonban nem önmagában álló probléma: kapcsolódik a politika más kontinenseken, 

más politikai rendszerekben és a tagállamokban is tapasztalható új jelenségeihez (populizmus, 

nativizmus, pártrendszerek átalakulása, változó politikai kultúra, a nemzeti szuverenitás 

felértékelődése stb.). 

Az Európai Unió számára 2019 két nagy horderejű eseményt is tartogat: a Brexit fordulópontját, 

valamint a májusi Európai Parlament-i választásokat. A Brexit változó határideje nemcsak az 

Egyesült Királyság számára jelent mérföldkövet, hanem az EU intézményrendszere és a 

tagállamok számára is jelentős esemény. Az idei EP választásokkal kapcsolatban pedig számos 

elemző jelezte már, hogy nemcsak eredményeiben hozhat változást, hanem a választások 

történetében először közös témák mentén szerveződhetnek a kampányok, ami az Európai Unió 

politizálódásának a folyamatát is erősítheti. A magyar politikai rendszer fontos idei eseménye 

az ősszel esedékes önkormányzati választás. 

A Magyar Politikatudományi Társaság 25., jubileumi Vándorgyűlése ezeket az európai és a 

kapcsolódó tagállami, valamint hazai politikai jelenségeket vizsgálja. Szekcióinkban a 

konferencia fő témájához kötődő, az Európai Unió politikai rendszerével kapcsolatos kérdések 

mellett a politikai gondolkodás és a politikaelmélet, a választói viselkedés és a politikai 

szocializáció, a társadalmi mozgalmak és a civil társadalom, a kormányzás és a politikai 

vezetés, a közpolitika, a politikai kommunikáció általánosabb európai és hazai vonatkozásait is 

részletesen tárgyaljuk, teret adva a tudományos módszertan kérdéseinek és a politikatudomány 

szakmai önreflexiójának is. 

A konferenciára jelentkezni az egyes szekciók (melyek listáját lásd alább) vezetőinek küldött 

e-mailben lehet, melynek tartalmaznia kell: 

1. a jelentkező nevét, 

2. intézményi hovatartozását, 

3. a javasolt előadás címét és 

4. minimum 150, legfeljebb 300 szó terjedelmű kivonatát.  

A jelentkezés határideje: 2019. április 22. hétfő, 16 óra. A jelentkezések 

elfogadásáról a szekcióvezetők 2019. április 29-ig értesítik a jelentkezőket. 

Keynote speaker: Ulrich Sedelmeier, London School of Economics and Political Science 

(LSE). /http://www.lse.ac.uk/international-relations/people/sedelmeier/.   
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1. Politikai gondolkodás és politikaelmélet 

Szekcióvezető: Balázs Zoltán  

(BCE Politikatudományi Intézet, MTA TK Politikatudományi Intézet) 

zoltan.balazs@uni-corvinus.hu 

A vándorgyűlés tematikájához és a magyar politikaelmélet aktuális teendőihez is igazodva elsősorban 

az alábbi politikaelméleti kérdésekkel kapcsolatban várunk előadásokat, prezentációkat. 1. Úgy tűnik, 

hogy az európai politikában az ideológiai viták is fölerősödtek. Ha igen, akkor a klasszikus ideológiák 

megújulásával van dolgunk vagy új formációk, eszmerendszerek jönnek létre? Esetleg a bal- és 

jobboldaliság régi vitái is relevánsakká válnak? Van-e a tágan értett Közép-Európának 

kezdeményezőszerepe, ahogy a húszas-harmincas években volt? 2. A nacionalizmus avítt fogalom; 

vajon a szuverenizmus, az identitásvédelem és a hasonlók más dimenzióra utalnak, vagy az avítt 

fogalmat hozzák vissza új formában? 3. Tanúi vagyunk annak is, hogy sokan – s nem csak a radikális 

jobboldalon –hevesen támadják a moralizmust. Vajon a pőre hatalmi logika legitimációja zajlik éppen, 

vagy a politikai cselekvés értéktartománya más, mint a morális cselekvésé (illetve az emberi cselekvés 

morális dimenziójáé)? 4. Az identitások korszakát éljük – egyáltalán, politikai fogalom-e az identitás? 

6. Magyarországon ismét megalapították az államtudományt, úgy tűnik, nem csak a rehabilitáció 

jegyében, hanem azért is, mert valami újat, korábban nem, vagy elégtelen módon vizsgált 

jelenségcsoportot kívánnak vele vizsgálni. Mit szól ehhez a politikaelmélet? 7. Vannak-e 

országmodellek, akár Európában, akár azon kívül?  

2. Az Európai Parlament-i képviselők választása 2019:  

közvélemény, eredmények, hatások 

Szekcióvezető: Szabó Andrea 

(MTA TK Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)  

szabo.andrea@tk.mta.hu 

A Magyar Politikatudományi Társaság 2019. évi Vándorgyűlése alig 3 héttel az EP-választásokat 

követően kerül megrendezésre. Egy olyan választásról beszélünk, amellyel kapcsolatosan mértékadó 

politikai elemzők a „történelmi” jelzőt használják. A 2019. évi EP-választás érdemben változtathatja 

meg az Európai Unió működésének irányát, az egyes országok közötti politikai és gazdasági 

viszonyokat. Külön pikantériája a Magyarországon 2019. május 26-án megrendezendő eseménynek, 

hogy a Brexit miatt nem tudható, lesz-e vagy sem Nagy Britanniában EP-választás. 

A szekció egyik célja, hogy az eredmények tükrében értékelésre kerüljön az EP-választások hatása és 

következménye. Az empirikus adatokon nyugvó előadások vizsgálhatják a közvélemény alakulását, 

magukat az eredményeket, és azt az európai társadalmi közeget, amelyben a választásokat lebonyolítják. 

A szekció másik célja, hogy az elhangzó előadások tágabb értelemben, politikai szocializációs 

szempontból elemezzék a választások jelentőségét, az európai és a magyar politikai kultúra alakulására 

gyakorolt rövid és hosszú távú hatásait.  

Végül, bár a szekció fókuszában az Európai Parlament-i választások állnak, szívesen fogadunk más, 

választásokkal – pl. a magyarországi önkormányzati választásokkal –, illetve tágabb értelemben a 

politikai viselkedés és szocializáció kapcsolódó kérdéseivel foglalkozó előadásokat is. 
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3. 1968–69 és utóélete: mozgalmak, tüntetések, civil társadalom 

Szekcióvezető: Szabó Máté 

(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 

szabo.mate@ajk.elte.hu 

1968-ban a nemzetközi kontextust meghatározta a nyugat-európai, illetve amerikai diák- és 

munkásmozgalmak váratlan ereje, amely pontosan utalt a „fogyasztói” társadalmak belső krízisére. Az 

erőszak szerepe a konfliktuskezelésben éppoly lényeges összetevő volt, mint a vietnami háború sokkja, 

továbbá a hidegháborús „atom-patt” és a szakaszosan fel-felbukkanó enyhülés erőpróbája és alkudozása. 

Nyugaton aktív és hatásos tiltakozásokat, Keleten a reform folyamatokat és erőszakos leállításukat 

jelentette 1968, Európa kettészakadt. Kelet mozgalmai 1989-cel lépnek be a nagybetűs Történelembe, 

illetve annak formálásába. A széles értelemben vett Nyugat hatásai a keleti blokkon belül ellentétekhez, 

mozgalmi, ellenzéki és szubkulturális mobilizációkhoz vezetnek. 

Ötven év után ismét mozgalmi mobilizációk és ellenmozgalmak léteznek Európában és másutt is, 

Európáért és Európa ellen, populizmus, radikális jobboldal, de mozog a baloldal is, amely 1968 

hagyományára építhet. A modern kommunikációs technológiák kialakítják az európai és a globális civil 

társadalmi mozgalmak keretét, és globálisakká lehetnek a populista, a terrorista és a radikális jobboldali, 

avagy a „csak” illiberális mozgalmak is. Átalakul a mozgalom, a civil társadalom, a tüntetés és mindezek 

kutatása is. Elmélet, módszertan, kutatási eredmény egyaránt vitára bocsátható ebben a szekcióban 

ezekben a témákban. Fókusz a populizmus, a polgári engedetlenség, az Európa-ellenes és pro-Európa 

mobilizációk, feminizmus, LGBTQ, etnikai identitási mozgalmak, globalizáció-kritika és a gondolkodás 

ezekben és mindezekről, valamint a belső és a külső politikai keretfeltételeikről és hatásaikról.  

4. Politikai vezetés és kormányzás – analitikus és normatív perspektívák 

Szekcióvezető: Illés Gábor  

(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, MTA TK Politikatudományi Intézet) 

illes.gabor@tk.mta.hu 

Aligha meglepő állítás, hogy a politikai vezetők központi szerepet játszanak Európa jelenlegi 

válságában, és azokban a nemzetközi folyamatokban (a „populista korszellem”, a nemzetközi rendszer 

átalakulása, a globalizáció új hatásai stb.), amelyekbe ez a válság beágyazódik. Akár az eseményeket 

tudatos politikai stratégiákkal formáló „erős vezetőként”, akár a korszellem puszta megtestesüléseként, 

vagy a történelmet tetteik nem szándékolt következményeivel formáló szereplőkként tekintünk rájuk, 

cselekvésük elemzése nélkül nem kaphatunk teljes képet ezekről a folyamatokról. Ezen elemzés 

részeként többek között olyan kérdéseket tehetünk fel, mint: milyen vezetői stílusoknak kedveznek az 

említett folyamatok? Milyen új és régi vezetői imázskonstrukciókkal találkozhatunk Európában és 

Európán kívül? Hogyan alakulnak a vezetők narratívái és azok egymáshoz való viszonya az „igazság 

utáni politika” korában? Hogyan változik a politikai vezetés helye a demokráciákban? Milyen (új) 

kormányzási kihívásokkal szembesülnek a politikusok például a Brexit vagy a nemzetközi rendszer 

átalakulása kapcsán? Milyen politikai etikai kérdések társulnak ezekhez a kihívásokhoz? Ilyen kérdések 

állnak a szekció fókuszában, de várunk minden, a politikai vezetés és a kormányzás témájával, illetve 

ezek tágabb intézményi környezetével foglalkozó politikatudományi, politikaelméleti vagy éppen a 

vezetéstudományi előadást is.   
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5. Közpolitika az Európai Unióban és Magyarországon 

Szekcióvezető: Pesti Sándor 

(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 

pestisandor@ajk.elte.hu 

A szekció egyaránt vár az uniós és a tagállami szakpolitikákat tárgyaló előadásokat. Utóbbi esetben 

előnyt élveznek a különböző magyar szakpolitikákat más uniós tagállam(ok) szakpolitikáival 

összehasonlító jelentkezők. Ugyanúgy várunk az egyes szakpolitikák tartalmát, kimeneti teljesítményét 

vizsgáló, mint a szakpolitikák formálását, az abban részt vevő közpolitikai aktorok szerepét, egymáshoz 

való viszonyát elemző előadásokat. A téma jellegéből adódóan a szekció kifejezetten interdiszciplináris 

jellegű, örömmel látjuk a legkülönbözőbb szakpolitikai területek kutatóit, elemzőit, alakítóit. 

6. Politikai kommunikáció 

Szekcióvezető: Kiss Balázs  

(MTA TK Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)  

kiss.balazs@tk.mta.hu 

A szekció olyan előadásokat vár, amelyek a széles értelemben vett politikai kommunikáció kutatási 

eredményeiről számolnak be, tehát tematikailag beleférnek akár a politikai viselkedésnek az online és 

offline nyilvánosságban megmutatkozó megnyilvánulásai is, kövessenek ezek stratégiai 

megfontolásokat, vagy tükrözzenek pusztán önkéntelen felindulást. Szívesen látunk új témákat és régi 

módszereket, de régi témákat és új módszereket is. Főleg olyan új témák érdekelnének, mint a branding, 

az érzelmek, a trágárság a politikában, a buli jelensége a tüntetéskultúrában, és olyan új módszerek, 

mint a szövegbányászat és a vizuális módszerek, például a vizuális retorika és tartalomelemzés. De 

izgalmas a populáris kultúra és a politikai kommunikáció viszonya, a politikusok kommunikációs 

lépéseinek egyénekre és tömegekre gyakorolt hatásai vagy a politikai kampányok új eszközei és 

észjárásai, különösen, ha azok kutatása a 2018-as országgyűlési vagy a 2019-es európai parlamenti 

választásokra irányul. A történeti előadások közül azok élveznek prioritást, amelyeknek közvetlen 

relevanciája van a jelen politikai kommunikációs jelenségeinek megértését illetően. 

7. Merre tovább Unió? – Válság, integráció, fragmentáció 

Szekcióvezető: Koller Boglárka  

(NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európa-tanulmányok Tanszék)  

koller.boglárka@uni-nke.hu 

Az elmúlt években az Európai Uniónak párhuzamosan jelentkező, összetett és sokrétegű válsággal 

kellett szembenéznie: gazdasági és pénzügyi válsággal, intézményi válsággal, politikai, legitimációs és 

bizalmi válsággal egyaránt. Mindeközben az EU külső környezete is jelentősen átalakult. Az 

Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyt újra kellett értékelni. A migrációs nyomás 

a Közel-Kelet és Észak-Afrika irányából folyamatos kihívást jelent. A krízisek az európai integráció 

sajátos, sui generis politikai rendszerétől a megszokottól eltérő kormányzási válaszokat kívántak meg, 

melyek nem mindig feleltek meg a demokrácia alapvető kritériumainak és sokszor eredményeztek 

differenciált megoldásokat. Az Egyesült Királyság kilépési folyamata, a Brexit is állandó önreflexióra 

készteti az EU-t, hiszen a kilépés minden fázisában az egységfolyamat vívmányai kerülnek mérlegre. 

Mindeközben az alapításakor jellemző technokrata üzemmódot maga mögött hagyva az Unió egyre 

inkább politizálódik. 2019-ben az uniós intézményrendszer átalakul. Májusban Európai Parlament-i 

választásokat tartanak, júliusban megválasztják az Európai Bizottság új elnökét, novembertől pedig már 
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egy új Bizottság kezdi meg működését. E szekcióban az európai integráció jövőjét meghatározó 

kérdéseket járjuk körül. Előadásjavaslatokat várunk az EP választások és kampány, a demokrácia, a 

közös értékek és jogállamiság, a legitimitás, a kilépés és bővítés, a tagállami érdekérvényesítés és 

integrációs politikák, a differenciált integráció, valamint az EU jövője témákban. 

8. Európai és nemzeti identitás; Közép-Európa és a V4-ek 

Szekcióvezető: Antal Attila  

(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 

antal.attila@ajk.elte.hu 

A válságokkal sújtott utóbbi években egyre inkább a tudományos vizsgálódások és a közéleti viták 

középpontjába került az identitás kérdése. Korszakunkat előszeretettel nevezik az identitás politika 

(identity politics) időszakának, amelynek válsága éppen mostanság köszöntött be. Az európai és 

nemzetállami identitás komplex viszonyrendszere pedig igen élesen jelenik meg az EU nyugati és keleti 

tagállamainak feszültségeiben. A szekció az identitást tág értelemben vizsgálva többek között a 

következő kérdésekre keresi a választ: Mit jelent manapság az identitás nemzetállami és európai szinten? 

Van-e egyáltalán európai identitás, s ha igen, akkor az hogyan írható le politikai és társadalmi 

fogalmakkal? Hogyan elemezhetők a többszintű európai válságok az egymással ütköző identitások 

keretrendszerében? Milyen módon áll szemben a nemzetállami és európai identitás és hogyan 

egészíthetik ki egymást? Hogyan értelmezhető az alkotmányos identitás és szemben áll-e a nemzetállami 

és az alkotmányos identitás? Leírható-e az utóbbi évek menekült- és bevándorlási válsága az 

identitáskonfliktusok paradigmájával? Milyen olvasata van a nemzeti identitásnak a nyugat/kelet 

törésvonal kapcsán? Van-e közép-európai, visegrádi identitás és az milyen viszonyban van az európai 

identitással? A szekcióba egyaránt várunk elméleti és empirikus orientáltságú, politikatudományi, 

jogtudományi és más társadalomtudományi területekről érkező előadásokat. 

9. Az EU jogi kihívásai – A lojális együttműködéstől az alkotmányos önazonosság 

védelméig 

Szekcióvezető: Király Miklós  

(ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék)  

kiraly.miklos@ajk.elte.hu 

A szekció fel kívánja térképezni, hogy a jog milyen eszközöket kínál az Unió vagy a tagállamok 

érdekeinek szolgálatára, attól is függően, hogy az Unió válságának feloldását milyen irányban keressük? 

Olyan alapvető doktrínák, eszközök alkalmazásának friss elemzésére kerülne sor, mint egyrészt a lojális 

együttműködés, az uniós jog elsőbbsége, a közvetlen hatály, a tagállamok ellen indított 

kötelezettségszegési eljárások, másrészt a szubszidiaritás, az arányosság vagy az alkotmányos 

önazonosság tétele. Az ütköző jövőképek az intézmények szintjén is bemutathatók: azaz képesek-e az 

Unió szupranacionális intézményei, mint például Bizottság vagy az Európai Bíróság döntő befolyást 

gyakorolni az integráció jövőjére, vagy az irányítás mindinkább átcsúszik a tagállamok érdekeit és 

egyezkedését markánsan megjelenítő Európai Tanács kezébe? 
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10. Válság és politikatudomány 

Szekcióvezető: Tóth Csaba  

(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 

toth.csaba79@gmail.com 

A körülöttünk zajló válságok nem hagyják érintetlenül a politikatudományt sem. A tudomány 

relevanciájával kapcsolatos kérdések, nyílt politikai támadások és a hazai demokrácia állapotának 

változása egyaránt indokolják, hogy jubileumi konferenciánkon feltegyük a kérdést: milyen helyzetben 

van és milyen kihívásokkal néz szembe a hazai politikatudomány? Különösen élesen vetődik fel ez a 

kérdés a politikatudomány oktatása kapcsán. A honi politológia a 90-es években a demokratizáció 

paradigmájában született meg, majd került intézményesítésére; a politikatudomány oktatását ma is a 

demokratikus politikai rendszerek felől közelítjük. Ám hogyan érinti mindezt a magyar politikai 

rendszer hibridizációja? Hogyan oktassunk vagy kutassunk egy olyan politikai rendszert, ahol a rezsim 

jellege változóban; ahol nem, vagy nem csak a demokratikus politikai rendszerekben megszokott 

intézmények, szereplők és eljárások határozzák meg a politikai folyamatok alakulását? A szervezők a 

szakma szempontjából introspektívnek szánt szekcióba minden, a hazai politikatudományt érintő 

kérdést tárgyaló előadást örömmel látnak – legyen szó akár elméleti, akár gyakorlati megközelítésről.  

11. Módszertani kérdések a kortárs politikatudományban 

Szekcióvezető: Patkós Veronika  

(MTA TK Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 

patkos.veronika@tk.mta.hu 

Az utóbbi évtized során végbement technikai változások következtében jelentősen bővült a 

politikatudomány problémáinak vizsgálatához felhasználható eszközök sora, másrészt, a társadalmi 

átalakulások és új politikai jelenségek következtében maguk a vizsgált kérdések is részben 

megváltoztak. Az ezredforduló politikai trendjei (mint a perszonalizáció erősödése, a közösségi média 

térnyerése a politikai véleményformálásban, a populizmus előretörése, a társadalmak politikai 

polarizálódása stb.) új elemzési módszereket követelnek, a statisztikai adatkezelő- és elemző szoftverek 

fejlődése és a big data megközelítések fejlődése pedig új elemzési lehetőségeket kínál. A szekcióba 

bármely politikatudományi területről várunk módszertanilag alaposan végig gondolt és jól kidolgozott 

előadásokat, előnyben részesítve azokat, amelyek valamilyen módszertani újítást tartalmaznak. A 

módszertani újítások kötődhetnek az adatgyűjtési és adatelemzési lehetőségek szélesedéséhez, 

fejlődéséhez (pl. automatizált adatgyűjtés, szövegbányászat), a hazai politikatudományban még kevéssé 

alkalmazott irányzatokhoz (pl. bayesi statisztika), illetve koncentrálhatnak olyan új társadalmi-politikai 

problémák vizsgálatára is, amelyeknek empirikus vizsgálati módszerei még nem kialakultak. 
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12. Europe – Crises, Choices and Elections 

Section Chair: András Bozóki  

(CEU Department of Political Science, ELTE ÁJK Department of Legal and Social Theory)  

bozokia@ceu.edu 

The European Union (EU) has been struggling with multiple crises recently – a vast number of journal 

articles, books and university courses discuss the financial crisis, migration/refugee issues, the 

institutional and leadership problems of the EU, Brexit and more. However, the challenges facing the 

EU are not distinct or separate: they are linked to new political developments (such as the emergence of 

populism and nativism, the transformation of party systems, changes in political culture, the re-

appreciation of national sovereignty) experienced on other continents, in different political systems and 

in the Member States as well. In 2019 two major events will take place in Europe: Brexit and the 

European Parliamentary elections. The deadline for Brexit is not just a milestone for the United 

Kingdom, but also a major turning point for European institutions, and for the Member States. As to the 

European elections, it has been predicted that the campaigns will be organized along common topics for 

the first time in their history, which can strengthen the politicization of the EU. In Hungary, municipal 

elections due in the autumn are going to be another important political event. The 25th Anniversary 

Meeting of the Hungarian Political Science Association will examine these European, national, and 

Hungarian political phenomena.  

We look forward to receiving paper proposals on or related to the above topics. 

Proposals should be sent to the Section Chair until April 22, 2019. They should include the 

name and institutional affiliation of the paper giver, and a 150–300 words summary of the 

proposed paper.  

Applicants will be notified of the acceptance of their papers no later than April 29. 
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