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1. Politikaelméletek és demokrácia-felfogások 
 

 

I. Panel - Június 27, péntek 13.30-15.30 

A demokrácia jövője: civil társadalom, deliberáció 

A panel vezetője Balogh István egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem 

baloghist@vnet.hu 

 

1. Balogh István egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem 

baloghist@vnet.hu 

Pluralizmus és demokrácia 

 

A "pluralizmus ténye" melyet az újabb politikai filozófiák kiinduló megfontolásaikat építik, 

Janus arcú jelenség. Egyfelől a modern demokrácia kibontakozásának empirikus igazolását 

nyújtó vívmány, amely nem csupán az életmódok, életfelfogások, értékek, átfogó tanítások és 

ideológiák, valamint a szükségletek, törekvések és célok egymással ellentétes, olykor össze 

nem egyeztethető különbségének elismerését fejezi ki, hanem mindezek normatív 

követelményét és intézményes védelmét, sőt további kibontakozásának lehetőségét is magában 

foglalja. A pluralizmus másik arca viszont kétségeket fejez ki a pluralista demokrácia iránt, sőt 

általában a modern demokráciára nézve is veszélyeket sejtet. Ezek egyike a rend általános 

felbomlása, az an-archia, a normák, szabályok és intézmények legitimitásának megszűnése. A 

másik irányban pedig a szabálynélküliség állapotának ellentéte az élet valamennyi területére 

kiterjedő közvetlen vagy rejtett állami és nagyszervezeti kontroll kiépülése. 

A pluralizmus eme tendenciáinak belátása a plurális demokrácia újragondolására ösztönöz. Az 

újragondolásnak az eredménye felől tekintve jöttek létre egyfelől a pluralizmust korlátozó, (I), 

másfelől a pluralizmus procedurális elméletei (II). 

A két álláspont közötti, valamint a körülöttük folyamatosan zajló viták két konklúziója, hogy 

egyrészt további tisztázást igényel a demokrácia és a pluralizmus megkülönböztetése és 

kapcsolata. A konklúzió másrészt az, hogy a pluralizmus bizonyos korlátozása nem csupán 

összeegyeztethető a demokrácia elveivel, hanem éppenséggel feltétele a demokratikus politikai 

berendezkedésnek. Újból aktuálissá lett a kérdés, melyek a demokrácia feltételeiként 

érvényesítendő korlátozó elvek, főként pedig, hogy miképpen lehetséges ezek elméleti 

megalapozása. 

 

2. Karácsony András egyetemi tanár, ELTE ÁJK Filozófiai Tanszék 

karacsony@ajk.elte.hu 

A civiltársadalom mint a modern, formalizált politikai élet (demokrácia, jogállam) erkölcsi 

deficitjének kompenzációja 

 

http://polvgy2008.ektf.hu/


Az előadás három kérdéskör összekapcsolására tesz kísérletet: 

A) milyen politikai tere van az erkölcsnek a modern tömegdemokrácia keretei között? 

A parlamentáris demokrácia szerkezetében az erkölcsi minőség három komponenstől függ A 

szavazati joggal rendelkező állampolgárok erkölcsi minőségétől, a reprezentálók (képviselők) 

erkölcsi minőségétől, és a harmadik tényező - mivel a 20-21. századi parlamentáris demokrácia 

egy a tömegnyilvánosság közegében megvalósuló demokrácia - a közvetítésben, azaz a 

nyilvánosságban befolyásoló erővel bíró aktorok (szerkesztők, újságírók, elemzők, 

"értelmiségiek" stb.) erkölcsi minősége, érzékenysége. A három közül ez az utóbbi a domináns 

faktor, mivel a nyilvánosság tudja megmutatni (közvetíteni), hogy milyen erkölcsi 

irányultsággal bír a választópolgárok társadalma, illetve a reprezentatív politikai elit. 

B) a jogállam (joguralom) elve miként viszonyul az erkölcshöz? 

A jogállamnak az erkölcshöz való viszonyát vizsgálva szintén nem feledkezhetünk meg a 

nyilvánosság működéséről, mivel a nyilvánosság közvetítésével tudhat arról egy társadalom, 

hogy a jog uralma - a személyes tapasztalatokon túlmenően - miként és mennyiben valósul meg 

a társadalomban. A jog uralmának érvényesítése nem feltétlenül esik egybe az erkölcs 

szempontjaival, így pl. az igazságosság elveivel. A jogállam erősíteni de gyengíteni is képes az 

erkölcs pozícióját. 

C) értelmezhető-e a civiltársadalom mint az erkölcsi elvek politikai kifejezője? 

A civiltársadalom fogalmával a társadalmi kapcsolatok azon részét jelöljük meg, ahol tudatosan 

létrehozott szerveződési formával találkozunk. Ezek a szerveződések igen különböző 

területeket érinthetnek, és politikai relevanciával csak egy részük rendelkezik. A politikai 

világgal érintkező civiltársadalmi képződményekben az érdekek és az értékek kifejeződése 

összefonódik, ám ez a "diffúzítás" épp annak a lehetőségét teremtheti meg, hogy ezek a 

kezdeményezések közvetlenül nem képesek csatlakozni a meghatározott eljárásokban 

formalizált politikai élethez, s így nem semlegesítődik a bennük kifejeződő erkölcsi mozzanat. 

 

3. Merkovity Norbert PhD. hallgató, Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszék 

merkovity@juris.u-szeged.hu 

Kráciák versengése. A deliberatív digitális hálózatok osztályozásáról 

 

Alapvetően az a kép él az információs hálózatokra kapcsolódott egyénekről, hogy 

közösségekbe kapcsolódnak, azokban élik online mindennapjaikat. Így a 

társadalomtudományok megpróbáltak ezeket leírni, miszerint léteznek leíró és előíró, lokális 

vagy globális, térbélileg kötött vagy kötetlen, nyilvános vagy privát, organikus vagy 

mechanikus, szándékos vagy véletlen, céltudatos vagy céltalan, elnyomó vagy felszabadító, 

funkcionális vagy diszfunkcionális közösségek. Jan Fernback szerint a nyugati kultúrában 

túltelítetté vált a közösség kifejezés, amióta politikai, kulturális, gazdasági és technikai 

felkapott szó (buzzword) lett. 

A hálózat, mint online szerveződési forma sokkal kézelfoghatóbb, mint a közösség, mert 1. az 

emberek nem csoportokban, "közösségileg" kapcsolódnak a hálózatokra, hanem egyénileg; 2. 

ebből következik, hogy az online közösségek megléte nem magától értődő, valaminek lennie 

kell, amelynek köszönhetően létrejön egy virtuális közösség. Ez pedig a hálózatosodás lesz, 

ami közvetlen kiváltója - Pippa Norris kifejezését használva - a töredezett hiperpluralizmusnak. 

Előadásomban különbséget teszek azokat a felhasználók között, akik az online hálózatokat mint 

kommunikációs eszközt használják a társadalmi, politikai, gazdasági és egyéb céljaik elérésére. 

Őket nevezhetjük az online inaktívaknak. Míg a másik oldalon lesznek azok a felhasználók, 

akik az információs hálózatokat eszköz és célként használják, hogy megvalósítsák 

szándékaikat. Ők lesznek az online aktívak. 

Elemzésük során kiderül, hogy míg a deliberatív demokráciákban az aktívak logikus politikai 

megnyilvánulása a netokrácia lehet, addig az inaktívaké az adhokrácia. Az online hálózatokhoz 



való két hozzáállás azonban nem törvényszerűen vonzza magával a politikai aktivitást, mint 

ahogy az sem biztos, hogy ismerve a "kráciákat", a netokrácia kerülne ki győztesen a kvázi 

versenyből. 

 

4. Hülvely István főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 

hulvely@mtapti.hu 

A közvetlen és képviseleti demokrácia viszonya és a demokrácia megújításának kísérletei 

 

Az előadás elsősorban a kelet-közép-európai kezdő demokráciák vonatkozásában elemzi a 

közvetlen és a képviseleti demokrácia viszonyát. Vázolja ezeknek a demokráciáknak 

strukturális, szociális civil társadalmi és kulturális viszonyait; a társadalom elitista 

beállítottságát és általános fejlettségi állapotát, majd az elemzett általános demokratikus 

feltételrendszerrel összefüggésben veti fel a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia 

viszonyának kérdését. Az utóbbival kapcsolatos felvetések: a demokratikus intézményrendszer 

képlékenysége mellett milyen hatásai lehetnek a közvetlen demokrácia előnyben 

részesítésének; a plebiscit elemek beépítése vagy a képviseleti demokrácia játékszabályainak 

megkerülése jelenthet-e alternatívát a demokratikus intézményrendszer és közgondolkodás 

fejlődésének biztosításához? A demokrácia nyugati fejlődési vonalának és a kelet-közép-

európai induló demokráciáknak megoldási kísérleteinek összehasonlítása is segíthet a kérdések 

megválaszolásában. 

 

5. Gedeon Péter egyetemi tanár, Corvinus Egyetem 

pgedeon@uni-corvinus.hu 

Gazdasági fejlődés és politikai demokrácia 

 

Gazdasági fejlődés (GF) és politikai demokrácia (PD) között hatféle kapcsolat tételezhető fel: 

(1) a gazdasági fejlődés feltétele a politikai demokráciának, illetve a gazdasági fejlődés elősegíti 

a politikai demokrácia létrejöttét [GF>[+]>PD]; 

(2) a gazdasági fejlődés meggátolja, illetve veszélyezteti a politikai demokrácia működését 

[GF>[-]>PD]; 

(3) a politikai demokrácia elősegíti a gazdasági fejlődést [PD>[+](4) a politikai demokrácia 

gátolja a gazdasági fejlődést [PD>[-]>GF]. 

Az (1) - (4) tételek közös előfeltevése az, hogy a gazdasági fejlődés és a politikai demokrácia 

között szoros belső kapcsolat áll fenn. Ezt a feltételezést tagadja az utolsó két tétel: 

(5) a gazdasági fejlődés nem segíti és nem is gátolja a politikai demokráciát [GF||PD]; 

(6) a politikai demokrácia nem segíti és nem is gátolja a gazdasági fejlődést [PD||GF]. 

Az előadásban áttekintem az (1) -(6) tételekkel kapcsolatos érveket, vizsgálom azt a kérdést, 

hogy e tételek milyen esetben zárják ki, illetve egészítik ki egymást. Végül bemutatom azt, 

hogyan terjesztették ki a gazdasági fejlődés és a politikai demokrácia lehetetséges viszonyáról 

folytatott vitát a posztszocialista átalakulás terepére. 

 

6. Demeter Tamás tudományos főmunkatárs, MTA Filozófiai Intézete 

demeter@webmail.phil-inst.hu 

A liberális demokrácia antropológiájának problematikusságáról 

 

Az előadásban arra teszek kísérletet, hogy rekonstruáljam a modern filozófiai gondolkodás két, 

egymással szemben álló antropológiai hagyományát. Úgy szeretnék érvelni, hogy az egyik - 

melyet racionalistának fogok nevezni - alapvetően meghatározza azt az emberképet, amely a 

legtöbb liberális demokrácia társadalmi és politikai berendezkedésének alapját jelenti. Ehhez 

képest a másik hagyomány - melyet konzervatívnak fogok nevezni - politikai 



berendezkedésünk szempontjából alárendelt jelentőségű. Az előadásban úgy fogok érvelni, 

hogy a konzervatív emberkép: 1) elméletileg plauzibilisebb felfogása az emberi működéseknek, 

2) ehhez mindennapi tapasztalataink evidenciával szolgálnak, 3) ennek ellenére nem meglepő 

a konzervatív hagyomány alacsonyabb közéleti hatékonysága, és végül 4) noha a konzervatív 

emberkép Közép Európában “otthon van," az sem meglepő, hogy berendezkedésünkre valódi 

hatása itt sincs. 

 

 

II. Panel - Június 27, péntek 16.00-18.00 

A múlt a jelennek: a demokrácia-felfogás eszmetörténeti tradíciója 

A panel vezetője Szűcs Zoltán Gábor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem BTK 

Politikatudományi Intézet 

szucszg@freemail.hu 

 

1. Egedy Gergely egyetemi docens, Corvinus Egyeteme 

gergely.egedy@bkae.hu 

Cooper: Az amerikai demokrata 

 

Az amerikai konzervatív gondolkodás történetének a kezdetektől napjainkig egyik kiemelt 

jelentőségű témája a demokráciához való viszony. Tény, hogy a konzervatívok sokáig igen sok 

fenntartással viszonyultak a politikai berendezkedés demokratikus modelljéhez, s ez még az 

Óvilág monarchista hagyományaitól mentes Újvilágban is megmutatkozott. A XIX. század 

közepének egyik legérdekesebb - és legfontosabb - írása e tekintetben az elsősorban 

regényíróként ismert, ám politikai íróként is jelentős James Fenimore Cooper "Amerikai 

demokrata" (The American Democrat) című műve, amely 1838-ban jelent meg. A mű hátterét 

a Jackson elnök nevével fémjelzett demokrácia adja, s Cooper álláspontja jól tükrözi a 

demokráciával kapcsolatos konzervatív ambivalenciát. Cooper kiáll amellett, hogy a jogokból 

való részesedés - a gyakorlati lehetőségek mértékében - mindenkit egyenlő módon illessen meg, 

ugyanakkor határozottan szót emel az ellen, hogy az egyenlőség eszméjét a társadalom és 

gazdaság szféráira is kiterjesszék. Az amerikai demokrácia működőképességének feltételeként 

egy olyan elit szükségességét fogalmazza meg, amely elkötelezett a köz szolgálata iránt és 

szívügyének tekinti a régi republikánus erények és hagyományok megőrzését. 

Cooper műve igen nagy hatást gyakorolt a XIX. század közepének amerikai politikai 

gondolkodására, és az általa felvetett dilemmák többségének bizonya ma is van aktualitása. A 

referátum e munka főbb gondolatainak az összefoglalására és az amerikai konzervatív 

gondolkodás hagyományaiba való beillesztésére tesz kísérletet. 

 

2. Egresi Katalin egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem 

egkati@t-online.hu 

A demokrácia eszméje az újkori magyar politikai gondolkodásban 

 

Az előadás a XIX//XX. század fordulójától 1948-ig kívánja az egyes politikai ideológiák 

(elsősorban a szociáldemokrácia, a polgári radikalizmus, a szociálliberalizmus) mentén 

bemutatni azt, hogy hogyan jelent meg a demokrácia eszméje és a demokratikus politikai 

rendszer igénye a magyar politikai gondolkodásban. A közel fél évszázadot felölelő időszak 

azért sem hagyható figyelmen kívül, mert a politikai rendszerek gyors változása az Osztrák-

Magyar Monarchia, az 1918/19-es forradalmak, a két világháború közötti "király nélküli 

királyság" ezt követően pedig a II. világháború alatt szerveződő "demokratikus ellenzék" illetve 

annak felszámolása számos alkalmat kínált arra, hogy a demokrácia gondolatát az ellenzéki 

pártok felvessék és az európai politikai gondolkodás paradigmái alapján a magyar politikai és 



társadalmi fejlődés szempontjából értelmezzék. A politikai publicisztikában több rangos vita 

zajlott, amely az 1900-as évek elején a Monarchia politikai rendszerének reformján keresztül 

mondott véleményt többek között a szabadságról, az egyenlőségről, a társadalmi fejlődésről, a 

választójogról, az értelmiségnek a társadalmon belül elfoglalt helyéről. 

Ezt követően az őszirózsás forradalomhoz és a Tanácsköztársasághoz való viszony és az 1920 

márciusában elfogadott kormányzói hatalomról szóló törvény határozta meg a demokráciáról 

vallott nézeteket. A két világháború közötti időszakban nem hagyható figyelmen kívül az 

emigráció felfogása sem. Ezekben az évtizedekben a demokrácia-diktatúra dilemmáján 

keresztül szólaltak meg a kor képviselői. Kiemelkedő ebben a vonatkozásban a demokrácia 

eszméjének "szintetikus összefoglalását" képviselő Bibó István, akinek nézetei nagy mértékben 

hozzájárultak a második világháborúban létrejött demokratikus ellenzék programjához. Az 

előadás elsősorban a magyar politikai ideológiák összehasonlításán keresztül kívánja 

megmutatni, hogy a fenn említett történelmi szituációkban mit jelentett, valamint hogyan 

változott a demokrácia eszméje, milyen közös és eltérő sajátosságokkal rendelkezik a kortárs 

európai áramlatokhoz képest. 

 

3. Feketéné Pál Enikő demonstrátor, ME BTK Politikatudományi Intézet 

paleniko@gmail.com 

A demokrácia politikai filozófiai aspektusai Bibó István életművében 

 

Előadásomban Bibó szerteágazó életművéből demokrácia-felfogásának politikai filozófiai 

aspektusait ismertetem. 

Volt-e egyáltalán Bibónak politikai filozófiája? Érveket és ellenérveket egyaránt fel lehetne 

hozni, ugyanakkor érdemes figyelmünket Bibó életművének egészére fordítani e kérdés 

megválaszolásakor. 

Két tényezőt szeretnék kiemelni. Az egyik: Bibó munkásságának összetettsége, sokszínűsége 

és egymásba forrottsága. Írásai sohasem egy-egy akadémikus eszmefuttatás részei - bár 

tudományos igényük nem vitatható. A másik tényező: a bibói életmű maga, amely rendkívüli 

nehézségek között született, s tragikus módon nem összegződött egyetlen írásműben, ezért 

gondolatai viszonylag nehezen kezelhetőek. 

A szabadság megvalósulásának egyik záloga az, hogy a közösség saját egyensúlyát megőrizze 

a társadalmi viszonyok állandó változása, alakulása közben. Ezért lesz bibónál a 

szabadságintézmények (parlamentarizmus, sajtószabadság, törvény előtti egyenlőség stb.) 

fokozott kiépülése a félelemmentes, nyugodt élet biztosítása. S a demokrácia-kép ezen a ponton 

kapcsolódik össze igazán a szabadságfogalommal. A demokrácia fő feladata ugyanis, hogy 

mindenki a szabadsággal élni tudó emberré váljon. Bibó méltán elhíresült megfogalmazásában: 

"Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni." 

Demokrácia-képében különbséget tesz az ókori és a modern demokrácia között, természetesen 

nem tagadva a görög örökség fontosságát. Az ókori demokrácia sok ember uralma volt, de 

többeket kizárt jogai gyakorlásából, s gyakran törékenynek, demagógnak bizonyult. A modern 

demokrácia az uralom megszüntetésének a célját tűzte ki, s ezért lett alapvető erkölcsi 

követelménye az egyenlő emberi méltóság biztosítása. 

A problémák, a félig nyitva hagyott kérdések ellenére azt próbálom bemutatni a előadásomban, 

hogy Bibónak van politikai filozófiája, amely különböző előfeltevések és gondolati 

vezérfonalak mentén jól megragadható egységet képez. Többek között foglalkozni kívánok 

Bibó antropológiai nézeteivel, társadalomlélektanával, közösség-felfogásával, a szabadságról 

és a demokráciáról vallott eszmeiségével. Kitérek Bibónak a jövő társadalmáról alkotott 

víziójára is. Nem kívánok a teljességre törekedni, inkább néhány olyan, általam kiemelt 

politikai filozófiai témát mutatok be a demokráciára fókuszálva, amelyek véleményem szerint 

jól reprezentálják Bibó István gondolkodásmódját. 



 

4. Finta László egyetemi hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

laszlofinta@gmail.com 

"A Haramiaság, és gyilkosság vólna az Egyenlőségnek és Szabadságnak Virtusa" 

 

Előadásom témája egy 1795-ben fordításként publikált kis politikai pamflet, amelynek a 

Zemplén megyei Tolcsván élő fordítója-szerzője, Sz. P. S., mélységes felháborodásának ad 

hangot afölött, hogy Franciaországban a szabadság és egyenlőség elvei nevében, az igazi 

szabadságot és egyenlőséget eltorzítva, s a megtévesztett köznépet orránál fogva vezetve, egy 

szűk politikai csoport rettenetes terrorral és zsarnoksággal uralkodik. A Rehberg- és Burke-

olvasó magyar literátus protestáns erkölcsű magyar konzervatívként fogalmazza meg viszolygó 

helyzetértékelését a forradalomról. 

A magyar eszmetörténet-írás mindezidáig (Ballagi Gézával kezdve) méltatlanul megfeledkezett 

Sz. P. S-ről és kortársairól, a klasszikus politika fogalmaihoz szocializálódott, s a magyar rendi 

viszonyokat a törvényes szabadság, a joguralom és az Isten előtti és a boldogság keresésében 

való emberi egyenlőség világaként látó és láttató magyar nemesi és értelmiségi rétegről, 

akiknek demokráciakritikája akár többnek is felfogható pusztán a francia forradalomtól 

megrettent és saját előjogaikon túlra látni képtelen emberek szavainál. 

Előadásomban ezért elsősorban erről a szövegről, A' FRANTZIA ORSZÁGI 

REVOLÚTZIÓNAK vagy zenebonás-támadásnak OKAI röviden elő-adva című röpiratról lesz 

szó (érintve a fordítás és átdolgozás, a szöveg argumentációjának és felépítésének kérdéseit), 

továbbá arról az eszmetörténeti kontextusról, amelyben a fordító-szerző érvelése elnyeri a maga 

értelmét: egyfelől a különféle korabeli politikai beszédmódokhoz és politikai nyelvekhez való 

viszonyában, másrészt azelőtt a társadalomtörténeti háttér előtt, amelynek szereplői Zemplén 

és a környező vármegyék magyar nemesi közönsége és Sárospatak szellemi kisugárzása. 

 

5. Gyarmati Gábor doktorandusz, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet 

gyarmati.gabor.univ@gmail.com 

A dualizmus utolsó évtizedeinek demokráciaértelmezése Ignotus publicisztikájában 

 

Mikor abszolutizmusról beszélünk, két tekintetben is ellenőrizhetetlen és féktelen hatalomra 

gondolunk: egyrészt, mert valóban nincs oly ellenhatalom, mely visszafogására, ellenőrzésére 

képes, másrészt pedig az abszolutizmus a törvények fölött álló, azoktól eloldozott hatalomként 

létezik. Egyértelműen ellentéte-e a demokráciának az abszolutizmus fogalma? Bizonyos 

tekintetben igen, de valójában rendkívül ritka a "tiszta" demokrácia vagy a "tiszta" 

abszolutizmusfogalom használatának lehetősége, a kettő sokszor pragmatikusan képes egymás 

mellett élni, akár ugyanazon társadalom és korszak esetén is. 

Tagadhatatlan, hogy száz évvel ezelőtt a demokrácia iránti vágy sokkal erősebb volt, mint a 

ténylegesen manifesztálódó, kezdetleges stádiumban leledző demokratikus intézményrendszer, 

mely az abszolutista struktúrába ágyazottan meglehetősen szűk mozgástérrel rendelkezett. 

Előadásomban a dualizmus utolsó évtizedeinek demokráciaértelmezését a kor meghatározó 

irodalmi-politikai folyóirata, a Nyugat sajátos szemüvegén keresztül szeretném bemutatni. 

A Nyugat sokszínű, de értékrendjében mégis következetességre törekvő, a társadalomformálás 

nyílt szándékától vezérelt politikai publicisztikájának legtermékenyebb alkotója és vezére 

Ignotus volt. Ignotus volt az első, aki tudatosan és felvállaltan politikai ügyekkel kezdett el 

foglalkozni a Nyugat hasábjain. Előadásomban a választójog, alkotmányosság, 

parlamentarizmus kérdéskörét boncolgató, valamint a kor három kiemelkedő politikusát, Tisza 

Istvánt, Andrássy Gyulát és Apponyi Albertet vizsgáló írásai elemzésével szeretnék képet adni 

a kor demokrácia-felfogásáról. 

 



6. Lóránd Zsófia szerkesztő, MTA PTI Politikai Diskurzuskutató Központ 

zsofia.lorand@gmail.com 

Totalitárius demokráciák és azok feminista kritikája Tuđman Horvátországában 

 

Amikor demokratikus átmenetről, rendszerváltásról, rendszerváltozásról beszélünk a régióban, 

1989/90 jut eszünkbe, és az államszocialista rendszerek leváltása - demokráciára. Koselleck és 

szerzőtársai, Conze és Brunner, munkája, valamint a Geschichtliche Grundbegriffe egész 

vállalkozása azonban arra hívja fel a figyelmünket, hogy egy adott fogalom jelentése ki van 

téve az időnek és a kontextusnak. Jó példa erre a volt Jugoszlávia és utódállamai példája, ahol 

az "önkormányzó/önmenedzselő kommunizmust" több utódállamban totalitárius rendszerek 

követték. Ezek közül a legszembeszökőbb valószínűleg Milošević Szerbiája volt, de a tuđmani 

Horvátország sem sokban maradt le szomszédjától a hadsereg, a rendőrség, a bírói testületek, a 

média, az oktatás, stb. kontrolljában. 

Ami számomra ebben igazán érdekes, az egyfelől Tuđman és a rendszer önmeghatározása 

"demokráciaként", másfelől és még hangsúlyosabban pedig a rendszer feminizmus felől érkező 

kritikája, amely éppen a demokratikus deficitet hangsúlyozza. Az előadás során ezen 

demokrácia-koncepciókat hasonlítom össze és a diszkurzív (néha nem csak diszkurzív) térben 

történő összeütközéseiket elemzem. Az előadás így módot ad a feminizmus demokrácia-

felfogásának vizsgálatára és arra is, hogy megnézzük, milyen azonosságok és különbségek 

fedezhetőek fel egy nyugati angolszász feminista megközelítés (pl. Carol Pateman) és a 

Jugoszláviában a hetvenes évektől fontos alternatív/ellenzéki mozgalomként jelen levő és a 

kilencvenes években a jobboldali totalitárius rezsimek ellenzékeként fellépő feminizmus 

megközelítései között. 

 

 

III. Panel - Június 28, szombat 9.00-11.00 

Demokráciaelméletek 

A panel vezetője Sebők Miklós doktorandusz, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

sebok.miklos@gmail.com 

 

1. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár, ELTE ÁJK, Filozófia Tanszék 

cskissla@t-online.hu 

A demokráciaelmélet alapproblémája 

 

Az előadás a demokrácia "tisztán" tudományos elméletének konstrukciós lehetőségeit vizsgálja 

a modernitás alaphelyzetének társadalomelméleti nézőpontú szerkezetelemzéséből kiindulva. 

Az előadásban, tézisszerűen összefoglalva, a következő problémák tárgyalására kerül sor. 

1. A modernitás mint a tudományos demokráciaelmélet konstrukciójának problémahelyzete és 

kiindulópontja: modernitás-diagnózis, rendszerváltozás, európai integráció, a 

differenciatapasztalatok tudományos-politikai feldolgozása. 

2. A szociológiai felvilágosodás és a modern társadalomelméletek teoretikus hozzájárulása a 

demokrácia tudományos elméletének a kidolgozásához. Az előadás amellett érvel, hogy (a) a 

tudomány és a politika terület- és funkcióspecifikus nézőpontjai megkülönböztetésének, azaz a 

modern társadalmak funkcionális differenciálódásának a tényszerűségéből kiinduló 

társadalomelméleti paradigmák mind tárgyi, mind módszertani szempontból komoly segítséget 

nyújtanak a demokrácia tudományos elméletének konstrukciója során, s hogy (b) egy ilyen 

demokráciaelmélet tudományossága leginkább csak e megkülönböztetés műveleti 

alkalmazásával biztosítható. 

Ebben az összefüggésben a következő, egymással összefüggő kérdések vetődnek fel: A külső 

(második rend) megfigyelői pozícióját elfoglaló politikatudomány számára vajon hogyan 



lehetséges a politika ideológiai önmegfigyelését és önleírását a politikai diskurzusba történő 

bevonódás nélkül megfigyelni és leírni? Vagy másként: Hogyan vonja meg a politikatudomány 

a maga külső (tudomány/nem-tudomány) és a belső ("tulajdonképpeni"/"nem tulajdonképpeni" 

tudomány) értelemhatárait? A tudomány saját határmegvonási teljesítményei milyen 

viszonyban állnak az ismerettárgy, vagyis a politika/i értelemhatárainak (külső: politika/nem-

politika; belső: "tulajdonképpeni"/"nem tulajdonképpeni" politika) a meghatározásával? 

3. A modern politika "sorsa" a politikai és a demokrácia problémájának végzetszerű 

összekapcsolódása, amellyel a demokráciaelmélet megalkotására vállalkozó 

politikatudománynak szembe kell néznie. Ezen a ponton a politikatudomány számára komoly 

segítséget jelenthet a társadalmi-kulturális területek depolitizálódási és repolitizálódási 

folyamatainak értelmezése Max Weber és Carl Schmitt szociológiai és jogtudományi 

társadalom/államelméletének a nézőpontjából, s egyúttal tisztázhatók a totális állam 

problémáját övező félreértések is. 

4. A demokrácia alapmodelljeinek és modellváltozatainak a bemutatása tekintettel lehetséges 

és lehetetlen kombinációikra. 

 

2. Varga Krisztián PhD. hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

yohannan@freemail.hu 

Liberális demokrácia: a rend és szabadság kompromisszuma 

 

A liberális demokratikus politikai berendezkedések felfoghatók a rend és a szabadság 

kompromisszumaként. A rend a kormányzat stabilitásának fokmérője, ám a biztosság 

növekedésével az állam egyének feletti kontrolljának mértéke is kiterjed. A szabadság lényege 

az állami beavatkozástól mentes életben ragadható meg, viszont ez egy bizonyos határon túl a 

rend fennmaradását veszélyezteti. A két tényező korlátlan érvényesülése nem valósul meg, 

ezért a liberalizmusnak fel kell tennie a kérdést, hogy (1) mekkora szabadságról hajlandó 

lemondani a rendteremtés érdekében, vagy hogy (2) a rend fenntartását a szabadságnak 

mennyire szélesen szabott értelme nem sodorja veszélybe. 

A válaszhoz a rendet, illetve a szabadságot képviselő két véglet áttekintésével jutunk közelebb. 

A skálán az egyik végpontot az abszolút hatalommal bíró uralkodó állama testesíti meg. Az 

abszolút uralom a rend megőrzésének leghatékonyabb biztosítéka, ezzel szemben a szabadságot 

csak korlátozottan engedi érvényesülni, mivel az egyén a totális hatalom önkényének van 

kiszolgáltatva. A másik végpont az anarchia, amely a szabadság maximumát nyújtja az egyén 

számára, és a szabályozás minimális szintjével jár együtt. Ennek a berendezkedésnek az a 

veszélye, hogy egyéni önkontroll hiányában a rend könnyen felbomlik. A liberális demokrácia 

álláspontjához a két szélsőség kritikáján keresztül jutunk közelebb. 

Az abszolút hatalom álláspontjának értékelésében Jean Hampton gondolatmenetét tartom 

iránymutatónak, aki Hobbes szerződéselméletének rekonstruálásán és korrekcióján keresztül 

alapozza meg a liberális demokráciák értékrendjét. Hampton arra a kérdésre ad választ, hogy 

mennyit szükséges minimálisan engedni a rendből a szabadság már elfogadható mértékű 

érvényesüléséhez. James Buchanan kiindulópontja az anarchikus rendetlenség, amely sok 

tekintetben hasonló Hobbes természetes állapotához. Ebben az esetben az állami funkciók 

lépésről lépésre történő felépítésével lépünk ki a káosz birodalmából. Buchanan azt mutatja be, 

hogy minimálisan mekkora részt kénytelen feladni az egyén a szabadságából ahhoz, hogy a 

fennmaradó részt nyugodtan élvezhesse. A rend és a szabadság kompromisszuma további 

kérdéseket szül a liberális demokráciákban érvényesülő politika természetére nézve. 

 

3. Pap Milán PhD. hallgató ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

bsands@freemail.hu 

Közösségelvű demokrácia: Michael Sandel új republikanizmusa 



 

Michael Sandel a közösségelvű politikai filozófia prominens személyisége, aki a nyolcvanas 

évek elején Rawls kritikájával (Liberalism and the Limits of Justice) elindította a napjainkig 

tartó kommunitariánus- liberális vitát. Sandel későbbi írásaiban is elsősorban a liberális 

politikai elvekre épülő társadalompolitika kritikusának szerepét töltötte be. A Harvard egyetem 

professzora az utóbbi években a bioetika és a genetikai tervezés témái felé fordult, 

érdeklődésének hátterét azonban mai napig a közösségelvű társadalomfilozófia alkotja. 

Sandel írásaiban elsősorban a liberális politikai filozófia problémáit vizsgálja, melyek szerinte 

döntő befolyást gyakorolnak a politikáról való gondolkodásunkra és a politikai cselekvés 

elveire. A politikai semlegesség elve és a demokrácia procedurális felfogása Sandel szerint 

alapvetően felelősek az állampolgárok politikától való elfordulásáért és a demokratikus 

önkormányzás gyakorlatának ellehetetlenítéséért. A demokrácia morális értéktartalmának 

kiürülése egyúttal a demokrácia lényegét szünteti meg, elidegenítve az embereket az őket érintő 

politikai döntésekbe való beleszólástól. 

Sandel ezzel szemben az amerikai politikai hagyomány másik útját választja. A republikánus 

demokrácia, mely a XX. század második felére kikopott az amerikai politikai gondolkodásból, 

elveit elsősorban a közösségi értékek pluralitására alapozza középpontba állítva a demokratikus 

vita és a párbeszéd gyakorlatát. Az új republikanizmus így a közfilozófia alapjainak 

újragondolását jelenti, mely nem csak az amerikai politikai gondolkodás számára lehet 

tanulságos. 

Az előadás egy ilyen közfilozófia lehetőségeit kívánja felvázolni, nem megkerülve a filozófia 

és a politikai gyakorlat illetve a demokrácia problémáját. 

 

4. Málik J. Zoltán megbízott előadó, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

cosmos@freemail.hu 

Az elitelmélet paradoxona 

 

Úgy tűnik, hogy az elitelméletek racionális választást elutasító, ugyanakkor az elitek 

kormányzását természetesnek tartó elképzelése között egy logikai ellentmondás van: ha a 

tömeg arra érdemes elitet emel a képviseleti rendszer élére, akkor minden bizonnyal ez 

racionális döntés, mivel a legalkalmasabb jelöltekből lesznek képviselők, és ennek 

hasznosságát felismerik. Ugyanakkor, ha nem tudnak racionálisan dönteni, akkor mi a 

biztosíték arra, hogy a képviselet alkalmas a politikai hatalom gyakorlására? 

Amellett érvelek majd, hogy jól működő, modern demokráciában az elitnek a tudás - 

Arisztotelész által megkülönböztetett - mindhárom fajtáját birtokolni kell, és az elitelméletek 

paradoxona a tudás egy-egy aspektusának túlhangsúlyozásaként áll elő. A politika 

professziójának lényege a közösségi lét állandó formálása (alakítása-alapítása) erényes tettek 

révén, amit a görögök a "", a rómaiak a "virtus" szavakkal fejeztek ki. A közösségi döntések 

(public choice) elmélete alapján ez egy szükségszerűen hierarchizált, de nem feltétlenül 

konszenzust eredményező folyamat. 

Eredményességét, sőt annak megakadályozását is, hogy válságba, esetleg zsarnokságba ne 

fulladjon, maga a közösség (tömeg + elitje) határozza meg. Elsősorban a bizalomnak és a 

viselkedésnek azon mércéi által, amiket a közösség tagjai még képesek elfogadni, hajlandók 

engedelmeskedni nekik, és ha kell, védelmezik is. Olyan mércék ezek, amik megfelelnek 

képességlehetőségeiknek. Kérdés, hogy ezek a republikánus és liberális elvárások a politikai 

közösség milyen szintjén valósulhatnak meg? Az európai államfejlődés sajátossága, hogy, 

szabad és egyenjogú emberek önkormányzó politikai közösségét alakította ki, amely azonban 

időről-időre odaköti magát vagy odakötik egy nagyobb politikai közösséghez. Másképpen 

fogalmazva, úgy tűnik, hogy a politikai közösségek szerveződése is hierarchikus. Vajon egy 

mai európai számára melyik a politikai közösség releváns és legitim szintje? 



 

5. Szebelédi Kata munkatárs, Külügyminisztérium 

kszebeledi@freemail.hu 

Szuverén demokrácia: demokráciaelméleti újítás vagy az orosz hatalompárt PR eszköze? 

 

Valódi kakukktojásnak számít a szuverén demokrácia. Bizonytalan már a természete, 

besorolása is. Több irányú megközelítést igénylő politikai, ideológiai koncepció, orosz 

hozzájárulás a demokráciaelmélet történetéhez, új modernizációs stratégia, vagy csupán az 

aktuális oroszországi hatalompárt PR eszköze arra, hogy szöveges formában összegezze a 

putyini kurzust, amelyhez szándékaik szerint kötve lesz Oroszország következő elnöke és a 

politikai elit? 

A szuverén demokrácia fogalmát a Jövő nacionalizálása című munkájában megalkotó 

Vladiszláv Szurkov szerint a szuverén demokrácia egy struktúra, melyben a hangsúlyok a 

körülményektől függően változnak a szuverenitás és a demokrácia között. Egyes szerzők úgy 

értékelik, hogy a "szuverén demokrácia" nem más, mint két antiliberális koncepció, egy 

Rousseau stílusú kollektív demokráciamodell és egy Hans Morgenthau-féle realista nemzetközi 

politikai modell mechanikus fúziója a legprecízebb változatban. 

Az előadásom gondolatmenete alapján kibomlik a szuverén demokrácia eredeti kettős 

jelentéstartalma: Oroszország szuverén, a Jelcin-korszakkal szemben a rá vonatkozó ügyekben 

kizárólagosan dönt, illetve Oroszország definiálhatja szuverén módon, hogy mit tekint 

demokráciának, és nem érdekli a külső vélemény, kritika. Ennek során bemutatom Szurkov 

művét, illetve a munkájára adott reakciókat. Mindezt az orosz politikai gondolkodás történelmi 

tagoltságának egyidejű felvázolásával teszem, tekintettel arra, hogy véleményem szerint csak 

az elméleti centrumok és mai megfelelőinek ismeretében értelmezhető ez a gondolatkör. 

Röviden vázolom a napjaikban kiteljesedő, a nemzetközi politika számára fontos harmadik 

jelentéstartalmát is, amely alapján arra következtethetünk, hogy az eredetileg védekező 

szándékkal kigondolt konstrukció offenzív formát ölt. Ez utóbbi arról szól, hogy a világon 

valójában csak két szuverén demokrácia létezik: az amerikai és az orosz. A többi ország pedig 

vagy szuverén, de nem demokratikus, mint Kína, vagy demokratikus, de nem elég szuverén, 

mint például az Egyesült Államok európai szövetségesei. 

Az elméleti vizsgálódáson túl figyelmet szentelek a részletes elemzés igénye nélkül annak a 

történelmi időnek is, melyben megszületett, illetve felvázolom a célrendszert, amelyre mintegy 

az elmélet gyakorlataként, felhasználja a hatalompárt. 

 

 

IV. Panel - Június 28, szombat 11.30-13.30 

Miért pont a demokrácia? 

A panel vezetői: G. Fodor Gábor egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

(g.fodor@szazadveg.hu); Mándi Tibor egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Politikatudományi 

Intézet (mandit@ajk.elte.hu) 

 

Vita három kérdésről: Miért jó politikai berendezkedés a demokrácia? Mit értünk "liberális 

demokrácián"? Lehetséges-e a demokrácia "tudományos" védelmezése vagy bírálata? 

 

1. Körösényi András egyetemi tanár, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

korosen@t-online.hu 

 

1. A demokrácia egy realista vagy szkeptikus megközelítése számára Churchill pragmatikus 

válaszához képest nem tudunk jobb érveket felhozni a demokrácia védelmében. Többet ígérő 



válaszokat csak kifejezetten optimistább előfeltevésekre épülő normatív demokráciaelméletek 

adhatnak, de ezeket aligha tekinthetjük jobb érveknek. 

2. A demokráciának van egy optimista és egy szkeptikus megközelítése. A demokrácia, mint 

népuralom, az optimista megközelítés szerint megvalósítandó, míg a szkeptikus szerint 

korlátozandó. Ilyen korlátozás a liberális demokrácia, amely nem bízik a népuralom üdvözítő  

vagy/és megvalósítható voltában és az egyén védelmében korlátozza a népuralmat. 

3. Igen, a politikatudomány hozzá tud szólni a kérdéshez, és hozzá is szól. Például olyan módon, 

hogy képes vizsgálni (i) azon feltételek realitását/empirkus relevanciáját, amelyekre egyik vagy 

másik demokráciaelmélet épít; (ii) a demokratikus döntések koherenciáját, közérdekhez való 

viszonyát, stb. 

 

2. Meszerics Tamás egyetemi adjunktus, Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszék 

meszert@ceu.hu 

 

Az utolsó kérdéssel kezdeném. Amennyiben a válasz nem (nem védhető, vagy kritizálható a 

demokrácia "tudományosan"), ez csak annyit jelent, hogy annak szemében, aki ezt az 

álláspontot képviseli, a normatív alapokon nyugvó demokráciaelmélet vagy nem 

"tudományos", vagy definíciószerűen tautologikus (előfeltevéseiben értékként tételezi azt, 

aminek érték voltát igazolnia kellene). Meggyőződésem szerint mindkét álláspont hibás, bár 

végiggondolásra érdemes. (Létezik az a felfogás is, amely szerint a demokráciaelmélet 

valójában apologetikus ideológia, semmi több, de ez talán kevésbé termékeny vitához vezet.) 

A demokrácia értékére vonatkozó kérdés esetében a következőképpen járnék el. Először 

amellett érvelnék, hogy a demokrácia - szinte bármilyen felfogásában - feltételezi a politikai 

közösség tagjainak tág értelemben vett erkölcsi egyenlőségét, és erre alapozza a formális 

politikai egyenlőség elvét (ennek mibenléte természetesen vitatható). Amennyiben ebben 

egyetértés van, a következő lépésben megpróbálnám meghatározni, hogy milyen általános 

feltételeknek kellene megfelelnie egy rivális elméletnek ahhoz, hogy normatív értelemben 

sikeres alternatívát nyújthasson. 

1."Gyenge" feltétel: koherensen elgondolható az a politikai rendszer, amely a demokráciától 

jelentős intézményi elemeiben különbözik és valamilyen normatív szempontból annál 

magasabbra értékelhető. 

1.(Ez talán a legkevésbé érdekes) a rivális politikai elmélet megpróbálhatja kétségbe vonni az 

erkölcsi egyenlőség érték voltát. 

2.Ha elfogadja az erkölcsi egyenlőség értékét, érvelhet amellett, hogy valamely más fontos 

érték ezzel ellentétbe kerülve prioritást élvez és ezt az értéket más típusú politikai 

intézményeken keresztül biztosítani tudja. 

3.Olyan alternatív intézményi elrendezést mutat fel, amely valamilyen fontos szempontból 

komolyabban veszi az egyének erkölcsi egyenlőségét. 

2."Erős" feltétel: a javasolt politikai berendezkedésről belátható, hogy bevezethető olyan 

lépéseken keresztül, amelyek nem sértik tömegesen vagy a politikai közösség tagjainak 

alapvető erkölcsi egyenlőségét, vagy az ezzel szemben megvédett normatív értéket. 

Bár az "erős" feltétel talán túlságosan "status quo-védőnek" tűnhet, mégis, ennek segítségével 

például belátható, hogy a demokrácia terjesztésének bizonyos formái miért elfogadhatatlanok 

éppen a demokráciaelmélet szempontjából. 

 

3. Zotter Judit doktorandusz, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

zotterjudit@yahoo.com 

Lehetséges vajon a liberális demokrácia kritikája a politikatudományon belül? 

 



A liberális politikatudomány jelenleg hegemón helyzetben van. Liberális politikatudomány 

alatt azt értem, hogy a liberális demokráciát tartja az ideális társadalmi berendezkedésnek mind 

leíró, mind normatív értelemben, elfogadva ennek az alapvetését, amely szerint minden 

állampolgár egyenlő. Továbbá magát értéksemlegesnek állítja be, és univerzálisnak is. 

A politikatudomány azonban nem értéksemleges tudomány. A tudományos állítások, 

következtetések hatalmi szituáció(k)ba ágyazódnak be, ezért a tudományos igazságokhoz is 

óvatosan kell viszonyulnunk. A politikaelméleten belül az utóbbi húsz évben változás indult el, 

amelynek során többek között a feminista elméletek kihívásaira válaszolva próbálják 

újrafogalmazni a politikai jelentését, a marginalizált társadalmi csoportok küzdelmeit beemelve 

az intézményes és akadémiai politikai gondolkodásba. 

Ebből a perspektívából szemlélve a liberális demokrácia az egyenlőség és szabadság maximális 

megvalósulásának az ígéretével újratermeli a társadalomban fennálló egyenlőtlenségeket - tehát 

az egyenlők szabadságát az elnyomott társadalmi csoportok tartják fent. 

 

4. Sebők Miklós PhD. hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

sebok.miklos@gmail.com 

 

A panel általános kiindulópontját ("Miért jó a demokrácia?") hozzászólásomban szeretném egy 

kicsit szűkebbre szabott érvényességi körű kérdéssé átfogalmazni: "Meddig", avagy "milyen 

arányban" jó a demokrácia? A módosított kérdés mögött az a feltevés áll, hogy korunk 

világának komplex társadalmi-gazdasági viszonyai között a "jó kormányzás", vagy akár csak a 

kormányzás stabilitása csak két "tiszta" elv, a bürokrácia és demokrácia elvének valamilyen 

optimális keveréke mellett érhető el. A bürokratikus kormányzás tiszta megvalósulásaként egy 

olyan technokrata irányítású országot vagy városállamot képzelhetünk el, ahol a demokratikus 

politizálás teljes mértékben alárendelődik a bürokrácia szakmai szempontjainak. A szakasz 

másik végpontján a folyamatos állampolgári döntéseken, népszavazásokon vagy 

népgyűléseken alapuló részvételi demokrácia áll. Ezen ideáltípus esetében a bürokrácia csak a 

pontosan meghatározott döntések végrehajtására szorítkozik, bármifajta politikai mozgástér 

nélkül. 

A valóságban a két modell természetesen nem létezik tiszta formájában, még ha találunk olyan 

országokat, melyek metaforaként használhatók a két megközelítés magyarázatában (ilyen lehet 

például Szingapúr, illetve Svájc). A legtöbb fejlett országban így a modellek valamilyen 

keverékét találhatjuk meg, ami utalhat a "szakértői" és "demokratikus" kormányzás közötti 

elméletileg felállított átváltás gyakorlati relevanciájára. A technokrata kormányzással szemben 

az egyik legtöbbet hangoztatott érv, annak demokratikus (felhatalmazáson alapuló) 

legitimációjának hiánya. Véleményem szerint ugyanakkor a bürokrácia rendelkezik csak rá 

jellemző sajátos legitimációs forrásokkal, melyek ellensúlyozhatják a hatáskörének bővítésével 

kialakuló "demokratikus deficitet". Másrészről viszont a demokratikus (azaz a szakmaival 

szemben egy sajátosan "politikai") elv valamilyen szintű érvényesülésének hiánya legitimációs, 

reprezentációs vagy éppen elszámoltatási szempontból olyan zavarokhoz vezet, melyek végső 

soron alááshatják a bürokrácia hatékonyság-elvű önigazolását. 

 

5. Varga Krisztián PhD. hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

yohannan@freemail.hu 

 

A válaszhoz célszerű elválasztani a tartalmat a formától. Nevezzük a formát demokráciának, a 

tartalmat pedig liberalizmusnak! A liberalizmus a politikai gondolkodásban már a 17. század 

nem demokratikus elméleteiben is felüti a fejét, mert az emberiség szellemtörténetében egy 

olyan alapvető változás következett be, amely az egyén/egyéniség körül kezdett kibontakozni. 

Az individuális világszemlélet szükségszerűen vonja maga után a szabadság biztosításának, és 



a tulajdon garantálásának az igényét, mivel ez a két tényező határozza meg az ember privát 

szféráját a közszférával szemben. Az újkor és jelenkor politikai eszmetörténete a szabadság 

fejlődésének története. A 20. században pedig egyenesen a történelem végéről beszélnek, 

amikor a szabadság és tulajdon által leírt egyén felfogásának nem marad komoly alternatívája. 

A liberális demokratikus politikai berendezkedés tartalmi oldalról tehát kizárólagosságot 

képvisel. Az eszme kitűz maga elé egy célt, amelyet a legjobbnak tekint. Amíg az emberek és 

a politikai gondolkodás nem kérdőjelezik meg ezt a célt és az általa előírt értékrendet, addig 

elméletileg a liberalizmussal szemben nem lehet alternatívákat megfogalmazni. 

Itt kell számításba vennünk a forma kérdését, amely ebben az esetben a demokratikus eljárások 

összességét jelenti az egyén, a szabadság, a tulajdon és a jogosultságok védelme érdekében. A 

berendezkedés kérdése eszközfunkcióban van a célhoz képest. A cél nem teszi lehetővé más 

alternatívák megfogalmazását, mivel a legjobbról beszél, az eszközök tekintetében ugyanakkor 

fennáll a lehetőség a szabad választásra és a próbálkozásra. A demokrácia nem a legjobb 

kormányzati forma, mivel hagy kívánnivalókat maga után a liberális eszme megvalósítása 

tekintetében. És ameddig a gyakorlat tökéletlen marad (márpedig az marad), addig a 

demokratikus berendezkedés is bírálható lesz. Ha a negatív vonásokra koncentrálunk, akkor a 

demokráciát felfoghatjuk a sok rossz közül a legkevésbé hibásnak. 

A politikatudománynak nem feladata a "miért pont a demokrácia" típusú kérdés 

megválaszolása, ezzel a problémával sokkal inkább a modern politikai filozófia birkózik. A 

politikatudós a célokat illetően egyetlen alternatívában gondolkodik, a politikatudomány ezért 

lényegében az eszközválasztásról szól. A politikatudós számára a releváns kérdés a "milyen 

demokrácia" lehet. Az eszközválasztásban nem érvényesül a kizárólagosság igénye, ezért van 

értelme alternatívákat keresni a meghatározott kereteken belül. A politikatudomány 

gyakorlatában éppen ezt tapasztaljuk: a liberális demokratikus berendezkedés egyes elemeit 

hasonlítják össze egymással, tipológiákat készítenek, próbálják leírni az előnyöket és 

hátrányokat - e mögött viszont ott húzódik az abszolút mérce. 

 

6. Pákozdi Nóra egyetemi hallgató, ELTE ÁJK politológia szak 

nauszikaa@citromail.hu 

 

Korunk reflexivitásra jutott politikája nem alaptalanul érezheti magát talajtalannak. Ha biztos 

középpontot keres magának, vajon választhatja-e az egyetértést, amely bármikor 

visszavonható; a szerződést, amelyet önkényesen felbonthatnak, vagy akár az intézményeket, 

melyek ugyancsak átformálódnak a különböző akaratok nyomása alatt? Elegendőek-e azok a 

diskurzuselméletileg leképezhető szabályok, melyeket a politika életműködéseiben ma 

relevánsnak ismernek el - vagy szükségképpen más metapolitikai forrásokat is kutatnunk kell, 

melyek nem fulladnak önlegitimációba? 

A beszélgetés meghívás lehet arra, hogy felismerjük, vérszegény az a demokratikus diskurzus, 

mely kulturális forrásait kizárólag önmagából meríti. Nem vennénk-e a bátorságot, hogy 

kiaknázzuk a vallás és politika viszonyrendszerének vizsgálatában rejlő lehetőségeket, ha 

világos lenne előttünk a vallás politikai természete? Kiváncsiak lennénk-e a teológiai 

szempontok üzenetére a politikatudomány felé, ha megértenénk, hogy egy új társadalmi 

önazonosság létrehozására való törekvés - mint a teológia felszólítása - elengedhetetlen a 

jelenkori globális politikai válságfolyamatok megállításához? 

J. B. Metz megállapításának súlyos kontextusa van, érdemes lenne kibontani az üzenet 

miértjeit: "olyan léthelyzetben élünk ma, amelyben az Istenre való emlékezés az ember politikai 

sorsává vált." Szólni szeretnénk tehát - érintve vagy kifejtve - a polgári vallás teológiai 

kritikájáról és ennek hatásáról a társadalom(tudományok) felé; politika és vallás viszonyáról a 

modernitás határán; a modern demokratikus jogállam válságjelenségeiről illetve a 



diskurzuselmélet deficitjéről; valamint a keresztény reflexióról a politika tárgyát, tartalmát, 

alanyait illetően, etc. 

Kétségtelenül nem direkt politika áll a vizsgálódás homlokterében. Éppen ezért a hozzászólás 

előfeltételeihez és hivatkozási alapjához tartozik, hogy a politikai kultúrát nem tartjuk 

elhanyagolható tényezőnek a politikai élettérben. A tájékozódási kereteket megbolygatva 

jutunk csak el olyan gócpontokhoz, melyeket esetleg - fontosságuktól függetlenül - szelektált 

az aktuális politikai diskurzus. Véleményünk szerint a teológiai szempontok megpendítése a 

politika kontextusaiban tehát: kvázi napirend előtti felszólalás. 

 

 

2. Jog, intézmény, demokrácia 
 

 

I. Panel - Június 27, péntek 13.30-15.30 

Közvetlen és képviseleti demokrácia 

A panel vezetője Halmai Gábor egyetemi tanár, ELTE TáTK 

halmaigabor@gmail.com 

 

1. Unger Anna megbízott oktató, Győri Széchenyi István Egyetem 

unger.anna@freemail.hu 

Közvetlen demokrácia vagy népszavazás? Közvetlen demokrácia és népszavazás-modellek 

 

Az előadás eminens célja, hogy felvázolja, milyen modelleket találunk a demokratikus politikai 

rendszerekben a közvetlen demokrácia intézményeinek alkalmazására. Ez az áttekintés 

különösen szükséges a magyar szabályozás újragondolása érdekében - meggyőződésem 

ugyanis, hogy mindaddig nem érdemes a közvetlen demokratikus intézmények hazai 

reformjáról beszélni, amíg nem tisztázott: milyen funkciót, milyen szerepet akarunk biztosítani 

e sajátos döntéshozatali formának. Az előadás címében tervezett különbségtétel nagyon fontos: 

egy politikai rendszer lehet közvetlen demokrácia - de nem minden politikai rendszer közvetlen 

demokrácia, melyben közvetlen demokratikus intézményeket találunk. 

Az előadás kifejezetten és hangsúlyozottan a nemzetközi szakirodalomra épül, és ennek alapján 

a következő modelleket mutatja be: 

közvetlen demokrácia modellje (Svájc, USA); 

területileg korlátozott közvetlen demokratikus intézmények (Németország); 

kötelező népszavazási modell (Dánia, Írország); 

parlament feletti kontroll-népszavazás modellje (Olaszország); 

Az előadás során a közvetlen demokrácia intézményeinek (kezdeményezés és referendum) és 

politikai rendszerben betöltött funkcióik rövid bemutatására is sor kerül. Ezt az egyes modellek 

politikai rendszerjellemzői, és elméleti alapjai követik - látni kell ugyanis, hogy a közvetlen 

demokrácia messze nem népszavazást jelent, hanem sajátos politika-felfogást, 

társadalomszemléletet is. 

Az előadás során nem szeretnék részletesen beszélni a magyar rendszerről - csupán egy-egy, az 

értelmezéshez, illetve a hazai szabályozás abszurditásának alátámasztásához szükséges példa 

esetében. 

Az előadás célja azonban, a modellek felvázolásán túl, hogy a nemzetközi kitekintéssel 

érdemben is hozzájáruljon a hazai szabályozás újragondolásának értelmes vitájához. Ebben a 

kérdésben ugyanis az első kérdés sosem az, hogy 100 vagy 200 ezer aláírással 

kezdeményezhetünk-e népszavazást, avagy hány évre szóljon a népszavazási moratórium. Az 

első kérdés mindig úgy szól: akarunk-e, és ha ilyen, milyen népszavazási vagy akár közvetlen 



demokrácia-szabályozást. Ehhez pedig érdemes körülnézni a világban, és a máshol már leszűrt 

tapasztalatokat - ha már egyszer lehetséges - saját magunk számára is kamatoztatni. 

 

2. Körösényi András egyetemi tanár, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

korosen@t-online.hu 

Népszavazások és képviseleti demokrácia viszonya, összeegyeztethetősége 

 

Három tézist szeretnék kifejteni.1. A nemzetközi áttekintés azt mutatja, hogy (i) a népszavazás, 

ha létezik, a képviseleti kormányzás egy kiegészítő eszköze; (ii) a gyakorlatban a képviseleti 

rendszerek és a népszavazás egyes típusainak a legkülönbözőbb kombinációi lehetségesek és 

léteznek. Első tézisem: a magyar alkotmányban a népszavazás egy hangsúlyos intézmény. 

2. Az összeegyeztethetőség elvi-elméleti szinten(i) A klasszikus diskurzus a népakarat és a 

képviselői függetlenség dichotómiáját vizsgálja. (ii) A társadalmi választások elméletének 

eredményei is azt mutatják, hogy a közvetlen és képviseleti kormányzás a politikai 

döntéshozatal két karakteresen eltéro típusa. Eltéro előfeltevésekkel és a politikai döntéshozatal 

és a kormányzás természetére, valamint a vezetők és az állampolgárok kompetenciájára és 

viszonyára nézve. Általában véve a népszavazás alacsonyabbrendű eszköze a politikai 

döntéshozatalnak, mint a parlament. A parlamenti döntéshozatal ugyanis alkalmasabb a 

komplexebb közpolitikai kérdések eldöntésére mint a népszavazás, ahol csak egyszerűbb, 

igen/nem válasszal eldönthető kérdéseket lehet feltenni. Második tézisem, hogy a társadalmi 

választás elméletének eredményei azt mutatják, hogy közpolitikai kérdésekben gyakran nem 

határozható meg egyértelműen a népakarat - ez aláássa a közvetlen demokrácia, mint a nép 

önkormányzatának elméletét. 

3. Népszavazás (i) a politikai mobilizáció (ii) a politikai vezetés eszköze. Harmadik tézisem az, 

hogy a participatív demokráciaelméletek feltevésével szemben a nép önkormányzata nem 

lehetséges. A képviseleti kormányzás rendszerében és a közvetlen demokráciában egyaránt a 

politikai vezetők kormányoznak, de a kormányzás eltérő legitimációval rendelkezik. Az 

utóbbiban a közvetlen demokrácia a politikai vezetés egy intézményes eszköze. 

 

3. Szigeti Péter tudományos tanácsadó, MTA Politikai Tudományok Intézete 

szigp@t-online.hu 

A népszavazás politikai rendszerbeli helye és jogi szabályozásának elégtelensége 

Magyarországon 

 

Egy politikai rendszerben a hatalom közvetlen gyakorlásának - a képviseleti és a korporatív 

összetevők mellett - a népszavazás is jelentékeny intézménye lehet. Akik a képviseleti elv 

határozott primátusából indulnak ki, azok vagy el sem ismerik vagy csak a törvényt 

megsemmisítő abrogatív népszavazás formájában fogadják el ennek lehetőségét. Vannak is 

érveik, hiszen az üzemszerű parlamentarizmus és a hivatásos politika világához képest a 

népszavazás óhatatlanul magán viseli a spontán demokrácia némely jellemzőjét: erényeit 

("démocratie spontanée"; "Bürgerinitiativen") és gyengeségeit egyaránt. A másik póluson a 

"Vox populi vox dei" álláspontja erősen idealizál: eszerint ha nép fasizmust akar, legyen 

fasizmus. 

Ezt az álláspontot sem osztva, meg kell találni azt az alkotmányos szerkezetet, amely kizárja - 

vagy legalábbis megpróbálja kizárni - antihumánus politikai törekvések érvényesíthetőségét. 

Mi van akkor, ha a fasizmust egy parlament képviseli? Problémafelvetésünk rámutat arra, hogy 

egy retrográd többségű parlamenttel szemben is szükséges intézményes ellensúlyokat 

telepíteni. Ebben az összefüggésben pedig nemcsak az alkotmánybíráskodás, hanem a 

népszavazás is releváns. Ugyanakkor a közvetlen demokrácia ,rousseauiánus’ hívei kevéssé 

veszik figyelembe, hogy a kisközösségi viszonyok és/vagy a rendkívüli részvételi motivációkat 



biztosító történelmi helyzetek kivételével a stabil reprezentációra és kormányozhatóságra 

alapvetően szüksége van nemzetállamok formájában megszervezett politikai közösségeknek. 

A két szélső érték között hol lehet a népszavazás helye a politikai rendszerben? Annyi bizonyos, 

hogy nem valaminő arany középúton. 

Keretfeltételként elfogadva a magyarországi békés átmenetben kialakult, és csak ritka 

történelmi pillanatokban adódó demokratikus elvet - a képviselet elsődleges a közvetlen 

elemmel szemben, de a népszavazás intézménye komplementer szerepben legitim értéket 

jelenthet - keressük a jogi szabályozás hibáit. Hogyan alakult ki a kormányozhatóság értékét 

lerontó helyzet Magyarországon 2008. március 9-e után? Milyen tapasztalatokkal járt a de lege 

lata helyzetben a népszavazási dömping két esztendeje? 

 

4. Halmai Gábor egyetemi tanár, ELTE TáTK 

halmaigabor@gmail.com 

Népszavazás és képviseleti demokrácia 

 

A 2008. március 9-i népszavazással új fejezet kezdődött közvetlen és képviseleti demokrácia 

viszonyában a rendszerváltást követő magyar alkotmánytörténetben. Ezek a kezdeményezések 

ugyanis nem titkoltan a kormány parlamenten kívüli eszközökkel történő politikai 

ellehetetlenítését célozták. 

A népszavazással kapcsolatos alapvető elméleti kérdés, hogy az, mint a népszuverenitás egyik 

megnyilvánulása miként viszonyul a képviseleti demokráciához, mint a nép hatalma másik 

formájához. Az AB először 1993-ban a következőképpen foglalt állást: "A Magyar Köztársaság 

alkotmányos rendjében a népszuverenitás gyakorlásának elsődleges formája a képviselet." Ez 

a felfogás lényegét tekintve azt a liberális álláspontot tükrözi, mely szerint demokratikus 

jogállamban a néptől eredő hatalmat az alkotmányos, mindenekelőtt a képviseleti szerveken 

keresztül gyakorolják. 

Ezt az álláspontot változtatták meg az Alkotmánybíróságnak a 2008. március 9-i népszavazást 

lehetővé tevő döntései azzal, hogy a kormányprogram és a költségvetés egyes kérdései 

tekintetében megengedték a közvetlen demokrácia érvényesülését. Ezzel akarva-akaratlanul 

súlyos sebet ejtettek a parlamentáris demokráciának a harmadik Magyar Köztársaság 

alkotmányában lefektetett, és az Alkotmánybíróság által korábban védelmezett elvein. A több 

mint egy évig tartó, meglehetősen elmérgesedett és több alkotmányos intézmény tekintélyét is 

kikezdő politikai és alkotmányjogi vita azért járt két hozadékkal. Az egyik, hogy a konkrét 

népszavazási kérdések hitelesíthetősége ügyében egymással ádáz vitákat folytató Országos 

Választási Bizottság és Alkotmánybíróság abban közös álláspontot foglalt el, hogy a 

népszavazási törvény több hiányossága alkotmányellenes mulasztást valósít meg. Az OVB 

kezdeményezései nyomán az AB kötelezte a parlamentet e mulasztások pótlására, és a kérdések 

minden parlamenti erő számára fontos politikai súlya miatt ezek a kiegészítések meg is 

történtek a 2007. év végén. A másik hozadéka az áldatlan konfliktusnak, hogy több napi- és 

hetilap hasábjain elemző tisztázása kezdődött meg közvetlen és képviseleti demokrácia 

viszonyának a hazai politikai és alkotmányos rendszerben. 

 

5. Paczolay Péter egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK 

paczolay@mkab.hu 

A népszavazás a közvetlen és a képviseleti demokrácia között 

 

Kiindulópontom, hogy minden modern demokrácia képviseleti demokrácia, amely komoly 

önkorrekciós képességgel rendelkezik. 



A közvetlen demokrácia - nemzetközi összehasonlításban vizsgálva - különböző szerepet 

játszhat a modern demokráciákban, de legritkábban a nép által kezdeményezett népszavazás 

formájában. 

A népszavazás nem (az antik vagy rousseau-i értelemben vett) "tiszta" részvételi demokrácia 

intézménye. A népszavazás ugyanis a képviseleti demokráciát jellemző választási demokrácia 

szabályai szerint kerül lebonyolításra, ugyanakkor a legfőbb képviseleti szerv, a törvényhozás 

hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát veszi át. 

Megítélésem szerint a magyar Alkotmányban, az Alkotmánybíróság határozataiban, és 

különösen az elmúlt év politikai diskurzusában téves a képviseleti és a közvetlen demokrácia 

viszonyának merev dichotómikus szemlélete, és a közvetlen demokrácia fenntartások nélküli 

azonosítása a népszavazással. 

Tanulságos a népszavazás képviseleti demokráciát korrigáló funkciója szempontjából az 

amerikai tapasztalat: nevezetesen az, hogy a múlt terhei nélkül induló amerikai politikai 

rendszer, mely a demokráciában igyekezett korlátozni a nép közvetlen akarat-kifejezését, miért 

vezette be tagállami és helyi szinten széles körben a demokratikus működés hibáinak 

kiküszöbölésére a népszavazást. Ez annál is inkább érdekes lehet, mert a magyar szabályozás 

is szerintem részben hasonló funkciót szán a népszavazásnak. 

A magyar Alkotmányban - nemzetközi összehasonlításban szinte egyedülállóan - kiemelt 

jelentőségű a népszavazás intézménye. Ugyanakkor a politikai osztály nem tudta kialakítani 

hozzá való viszonyát, mely eshetőleges a képmutatás, az elhallgatás, a manipuláció vagy a 

mozgósítás mezőiben. A népszavazási kezdeményezések kontrolljára hivatott szervek (OVB, 

AB) már nem képesek uralni a kialakult helyzetet. Bár a kritika hajlamos a hibát a 

jogalkalmazóban keresni, az eredendően a jogalkotás (ideértve az alkotmányozás) tévedéseinek 

a foglya. A kialakult helyzeten csak radikális megoldás segíthetne, amelyre az előadás 

javaslatot fog tenni. 

 

 

II. Panel - Június 27, péntek 16.00-18.00 

Az alkotmánybíróság politikai karaktere 

A panel vezetője Szente Zoltán tudományos főmunkatárs, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

bekefiszente@t-online.hu 

 

1. Tilk Péter egyetemi adjunktus, PTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 

tilk@ajk.pte.hu 

Az Alkotmánybíróság egyes hatásköreinek politikai jellege és a lehetséges változtatási 

javaslatok 

 

A magyar Alkotmánybíróság döntéshozatalának politikai jellegét és a döntéshozatal politikára 

gyakorolt hatásait számtalan munka vizsgálta. Nem tagadható, hogy az Alkotmánybíróság 

működésében felfedezhetők a politikai szempontok is, ezek megjelenése hol markánsabb, hol 

kevésbé észrevehető. A döntések politikai befolyásoltsága vagy a döntések politikai hatásai 

azonban nem csupán az alkotmánybírók személyéből, gondolkodásmódjából, beállítottságából 

fakadhatnak: jelentősen meghatározza a politika beszüremkedésének lehetőségét az 

Alkotmánybíróság hatásköreinek jellege és konkrét szabályozása is. 

Az Alkotmánybíróság hatásköri listája a testület működésének kezdete óta alapvetően nem 

változott, csupán néhány tekintetben került sor módosításra. Ezzel együtt a jelenlegi hatáskörök 

egy része jelentős politikai töltettel rendelkezik, míg más hatáskörök e tekintetben 

semlegesebbnek mondhatók. A jogirodalom több javaslatot is megfogalmazott az egyes 

hatáskörök átalakítására, új hatáskörök megjelenítésére, ezek egy része azonban a jogalkotásra 

káros politikai törekvéseknek nyithatna utat. 



Az előadás az Alkotmánybíróság hatásköreinek áttekintésével azt kívánja megvizsgálni, hogy 

mely hatáskörök rejthetik magukban a nem kívánt politikai konfliktusok veszélyét, melyek 

szabályozása nem megfelelő a hatalommegosztás elvére is tekintettel, illetve, hogy szükség 

van-e új hatáskörök - így az ún. "valódi alkotmányjogi panasz" - törvényi rögzítésére, és ha 

igen, milyen előnyökkel és hátrányokkal járna a hatásköri lista módosítása. Vizsgálat tárgya a 

helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatásában való közreműködési jogkör sajátos 

megítélése, valamint az Alkotmánybíróság eljárásában fellelhető néhány érdekes törvényi elem, 

így például az elnöki elutasítás alkalmazásának problematikája, valamint a hatásidőhöz 

kötöttség hiányából eredő eljárás-elhúzódás negatív hatásai. A döntések politikai 

befolyásoltsága okainak feltérképezésénél nem hiányozhat az alkotmánybírák megválasztására 

vonatkozó szabályozás hiányosságainak áttekintése és elemzése. 

 

2. Cserne Péter egyetemi tanársegéd, PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék 

csernep@yahoo.com 

Az alkotmánybíráskodás politikai természetének tudományos vizsgálati módszerei és teoretikus 

igényű magyarázatának lehetőségei 

 

Az előadás egyrészt azokat az elméleti magyarázó-modelleket (illetve modellezési irányokat) 

mutatja be, vizsgálja és értékeli, amelyekkel a racionális döntések elméletén nyugvó 

politikatudomány és alkotmányelmélet (public choice, constitutional political economy) az 

alkotmánybíróságokat mint a politikai cselekvés intézményeit elemzi. Másrészt azokat az 

empirikus eredményeket villantja fel, amelyeket, részben ilyen modellekre való tekintettel, 

egyes külföldi (pl. spanyol, portugál, olasz) alkotmánybíróságok struktúrája, összetétele, s 

döntéseik politikai motivációi kapcsán az utóbbi években a szakirodalomból megismerhettünk. 

Végül, mindezek alapján, elméleti és módszertani szempontokat kíván adni a magyar AB 

politikai karaktere társadalomtudományosan megalapozott vizsgálatának problematikájához. 

 

3. Szente Zoltán tudományos főmunkatárs, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

bekefiszente@t-online.hu 

Az alkotmánybíráskodás politikai természete, avagy mérhetők-e az alkotmánybírák politikai 

preferenciái? 

 

Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan, milyen módszerekkel vizsgálhatók az 

egyes alkotmánybírák politikai preferenciái, értékválasztásai. A kérdésfeltevést az teszi 

különösen indokolttá, hogy amíg az Alkotmánybíróság számos határozatának jelentős politikai 

hatásai vannak, s az egyes döntések közvetlenül érintenek politikai érdekeket és értékeket, 

addig a testület - elvileg - nem politikai alapon, hanem kizárólag jogi érvekre alapozva hozza 

meg döntéseit. De vajon hogyan ellenőrizhető, hogy ez valóban így történik-e? Hiszen ha a 

szervezeti értelemben független Alkotmánybíróság hatásköreinek gyakorlása során akárcsak 

részben politizál, akkor biztosan nem lehet kivédeni az európai típusú alkotmánybíráskodás 

demokratikus deficitjére vonatkozó érveket, ami pedig akár az egész intézmény 

létjogosultságának megkérdőjelezéséhez is vezethet. 

Az előadás megkísérli definiálni a "politikai" alkotmánybíráskodás jelenségét, vagyis olyan 

ismérveket kíván adni, amelyek alapján az AB működése - alkotmányos funkcióival, illetve 

rendeltetésével ellentétben - "politikainak" minősíthető. 

A bírák esetleges politikai-ideológiai elfogultságainak vizsgálata elméletileg többféle 

módszeren nyugodhat; ezek egy része (mint a személyes életút, a rekrutációs csatornák) 

közvetve, mások (mint a szavazási magatartás vagy az érvelési mód) közvetlenül utalhat 

meghatározott politikai kötődésekre. Az előadás e szempontok, illetve módszerek 

megbízhatóságát, előnyeit és hátrányait elemzi. 



 

4. Smuk Péter, egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

smukpeter@gmail.com 

Az alkotmánybírák (ki)választásáról 

 

A hatáskörük megállapítása mellett tagjaik megválasztásának szabályainak kialakítása a 

legfontosabb szempont, amely a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálatára hivatott 

testületeket a hatalommegosztás rendszerében elhelyezi. Akár a bírósági, akár az 

alkotmánybírósági felülvizsgálati modellt alkalmazza egy-egy alkotmányos demokrácia, a 

legfelsőbb bírósági vagy alkotmánybírósági bírák kiválasztásának, kinevezésének, 

megválasztásának szabályai mindig közjogi és politikai viták tárgyát képezik. A taláros 

testületek kényes döntéseinek, az aktivista/passzivista bírói szerepértelmezés tendenciaként 

érvényesülő jelenségeinek kritikájához mindig elvi alapot kínál a kiválasztódás szabályainak 

megkérdőjelezése. Az alkotmánybírák választásának szabályai közel hozhatják a testületet a 

törvényhozó testülethez, egyes politikai irányzatokhoz, vagy a politikához általában. 

A referátum áttekinti a kialakult választási modelleket, valamint a magyarországi gyakorlatot. 

Különös értékelési szempontként szerepelnek az alkotmánybíróvá válás csatornái (hány 

csatornás rendszer: törvényhozás, szakma, államfő szerepe; tudományos, bírói előélet, stb.), a 

megbízatás időtartama, az újraválasztás lehetősége, a testületi munkán belül az egyes 

alkotmánybírák szerepfelfogása-teljesítménye (szavazásaik, külön- és párhuzamos 

véleményeik értékelésének lehetősége). 

Az előadó amellett érvel, hogy az alkotmánybírák megválasztásának szabályai egy alapvetően 

működőképes modellt alkotnak, és erős legitimitású testület létrehozását eredményezték; 

mindazonáltal jó néhány kérdésben a szabályozás számára változtatási javaslatokat is 

megfogalmazhatunk 

 

5. Tóth Gábor Attila tanácsadó, Alkotmánybíróság 

tothg@mkab.hu 

Morális előfeltevések az alkotmány intézményi és alapjogi rendelkezéseinek értelmezésében 

(esettanulmány) 

 

A modern alkotmányos demokráciák alaptörvényei morális elveket foglalnak magukba. A 

normaszövegben elismert alapjogok, valamint az alkotmányok önmeghatározó rendelkezései 

(jogállam, demokrácia, népszuverenitás stb.) morális előfeltevéseket jelenítenek meg. Ezen 

túlmenően az alkotmányos intézmények autoritását, hatáskörét és eljárását körülíró szabályok 

is mögöttes morális célokhoz kapcsolódnak. 

Az alkotmányelméleti irodalomban az egyik meghatározó felfogás szerint az alkotmányjogi 

ügyek nem ítélhetők meg az alkotmányszövegben kifejezett vagy mögöttes morális szempontok 

alapján. Az alkotmányértelmezést és az alkotmánybíráskodást el kell különíteni az ingatag és 

vitatott morális értékelésektől. 

Az előadás ezzel ellentétes álláspontot képvisel. A 92/2007. (XI. 22.) AB határozat példáján azt 

mutatom be, hogy akár háttérben maradnak, akár kifejezésre jutnak, az alkotmány morális 

alapjai határozzák meg a látszólag egyszerűbb esetek megítélését is. 

A jogeset szereplője egyfelől egy német nemzetiségű egykori magyar állampolgár, akinek az 

1945-ös kitelepítés idején nyoma veszett. Másfelől azok a magyar állampolgárok, akik ettől a 

személytől béreltek egy lakóházat, és a kitelepítés után is folyamatosan birtokolták azt, majd 

1976-ban elbirtoklás jogcímén bejegyeztették tulajdonjogukat az ingatlan-nyilvántartásba. 

2004-ben viszont a bíróság kimondta, hogy az ingatlan az államot illeti, mert a kitelepítettek 

vagyona 1945-ben az államra szállt, és a polgári törvénykönyv szerint az állam tulajdonába 



került ingatlant elbirtoklással nem lehetett megszerezni. A pervesztes magyar állampolgárok 

szerint a bíróság alkotmányellenes jogszabályokra alapozta ítéletét. 

Az alkotmánybírósági határozat elemzése bemutatja, hogy csak alkotmányszövegen túli 

információk bevonásával írható le, mi a különbség formai és tartalmi értelemben a 

demokratikus jogállam és az azt megelőző rendszer között. Az értelmezőnek valamiképpen 

viszonyulnia kell a közelmúlt és a világháború utáni idők történelméhez, és ehhez az alkotmány 

írott paragrafusai nem szolgáltatnak objektív fogódzókat. Az alkotmány rendelkezései mögötti 

morális értékek akkor sem rejthetők el, ha az értelmező megáll valamilyen formális 

magyarázatnál. 

A bemutatott határozatban a morális egyenlőség különféle aspektusai tárultak fel: a 

legsúlyosabb vétek, ha az állam a politikai közösséghez tartozók valamely csoportját kirekeszti 

a nép közül; az alapjogok biztosításakor az állam köteles egyenlőként kezelni a polgárokat; a 

köztulajdonnal egyenlő védelmet élvez a magántulajdon, és a magántulajdonosok egyenlőek az 

állam előtt. 

 

 

III. Panel - Június 28, szombat 9.00-11.00 

Jog és demokrácia 

A panel vezetője Győrfi Tamás egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem ÁJK 

tgyorfi@gmail.com 

 

1. Fekete Balázs egyetemi tanársegéd, PPKE JAK 

fbazsa@jak.ppke.hu 

Látszat és valóság a Lisszaboni Szerződés demokrácia-képében 

 

Az előadás célja az Európai Unió hatálybalépés előtt álló alkotmányos alapdokumentuma, a 

Lisszaboni Szerződés demokrácia-képének elemzése. Az előadás első részében áttekinti a 

demokrácia fogalmának térhódítását az alapvetően gazdasági célú európai integráció 

folyamatában, és röviden bemutatja e folyamat legjelentősebb állomásait. Ezt követően az 

"Alkotmánytervezet" és a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseit vizsgálva arra a kérdésre keres 

választ, hogy a demokrácia jelenleg hol helyezkedik el az előbbi dokumentumok eszmei 

hátterét alkotó értékstruktúrában. 

A második rész Ernst-Wolfgang Böckenförde-nek a "megvalósítható demokratikus 

szervezetről" megfogalmazott tételeit veti össze az uniós alapdokumentumok demokratikus 

mechanizmusaival. Mivel Böckenförde szerint egy modern képviseleti demokráciában is 

elengedhetetlen, hogy bizonyos, a közvetlen demokráciára visszavezethető mechanizmusok 

érvényesüljenek a demokratikus rendszer működésében - a. az államhatalom és az állami 

hivatalnokok alulról fölfelé való jogi-legitimációs felépítése, b. az önállóan cselekvő 

képviselők szuverénné válásának megakadályozása, és c. a képviseleti vezetői és döntési 

hatalom demokratikus korrigálhatósága - az előadás második része e mechanizmusok 

működését vizsgálja a Lisszaboni Szerződés intézményi keretében. 

Végső konklúzióként megfogalmazható, hogy jelenleg az alapértékek struktúrájában kiemelt 

helyet elfoglaló demokrácia és az Unió demokratikus működését biztosító intézményi 

mechanizmusok között megfigyelhető egyfajta feszültség. Ez a feszültség a demokrácia 

értékéhez kapcsolódó fokozott elvárások és az intézményi szint elégtelen működése közötti 

diszharmóniából fakad. Minden bizonnyal ez, a látszat és a valóság között fennálló feszültség 

lehet az egyik oka annak a jelenségnek, amit demokratikus deficitnek nevez a szakirodalom. 

 

2. Könczöl Miklós egyetemi tanársegéd PPKE JAK 

konczolmiklos@gmail.com 



A jövő nemzedékek és a demokrácia problémája 

 

Dolgozatomban a magyar alkotmányjogban nemrégiben megjelent intézmény, a jövő 

nemzedékek országgyűlési biztosa ürügyén igyekszem megvizsgálni a jövő generációk és a 

demokrácia néhány kérdését, egyrészt az alkotmányjog, másrészt az annak alapjául szolgáló 

politikai filozófia szempontjából. Ennek megfelelően elsőként a jövő generációk érdekei 

képviseletét megvalósítani hivatott (alkotmány)jogi megoldásokat tekintem át, összehasonlítva 

azokat a magyar országgyűlési biztos intézményével. Ezt követően megpróbálom elhelyezni a 

jövő nemzedékek kérdését a politikai filozófia, ezen belül pedig a demokrácia kontextusában, 

kiemelve az ebből adódó elméleti problémákat. Végül azokat a válaszokat összegzem, melyeket 

az első részben bemutatott intézményi megoldások adnak - kimondva vagy kimondatlanul - e 

problémákra. 

 

3. Paksy Máté egyetemi adjunktus, PPKE JAK 

paksym@yahoo.com 

A törvény az általános akarat kifejeződése? 

 

Axiómák, jogértelmezés-tanok, demokrácia-felfogások változásai a francia alkotmányjogban 

Mint az jól ismert, egykor a francia alkotmányjog első axiómája a következő volt: a "törvény 

az általános akarat kifejeződése" (Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 6. szakasz). Ebből az 

axiómából (vagyis igazságérték nélküli állításból) egyfelől következett, hogy az általános 

akarat semmilyen más módon, csak a törvény formájában fejeződhet ki, másfelől pedig az, hogy 

a törvény sem létezhet általános akarat nélkül. Az axióma erősen korlátozta a jogalkalmazó 

értelmezési szabadságát, és az is jól látszik, hogy az a demokrácia republikánus felfogásaival 

állt összhangban. Az Alkotmánytanács - főként az V. Köztársaság keretei között - már egyre 

inkább tágan értelmezte és értelmezi az alkotmányt, szembefordulva a korábbi jogalkalmazói 

szerepfelfogással. Az új, "öntudatosabb" joggyakorlat következtében ma már az axióma a 

következőképpen szól: "a törvény az általános akarat kifejeződése, amennyiben az 

alkotmánnyal nem ellenkezik". Az új axióma politikai filozófiai értelemben, úgy tűnik, már 

nem is annyira a republikanizmus, hanem sokkal inkább az alkotmányos demokrácia 

felfogásával áll összhangban. 

 

4. Sólyom Péter egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem ÁJK 

solyomp@gmail.com 

Nyilvánosság, identitás és a demokratikus legitimáció problémája 

 

A demokratikus politikai közösség kialakulásának feltételeiről ma elsősorban azok beszélnek, 

akik az Európai Közösség jövőjéről gondolkodnak. Az ezzel foglalkozó diskurzus eegyik 

meghatározó képviselője szerint (Peter Graf Kielmansegg) ahhoz, hogy az Európai Közösség 

demokratikus politikai közösséggé váljon polgárainak emlékezet, tapasztalat és 

kommunikációs közösséget kell alkotniuk. A demokratikus legitimáció feltételeiről szóló 

vitában a közös fogalmak használata miatt is összekapcsolható az európai politikai közösségről 

szóló vita a modern nemzetállamok kialakulásával foglalkozó diskurzussal, illetve az olyan 

rendszerváltások strukturális problémáival, amikor egy korábban tekintélyelven működő vagy 

diktatúrában élő politikai közösségeket próbálnak demokratikus politikai közösséggé formálni 

(Németország az ötvenes években, Kelet-Európa kilencvenes években). Ezek a viták a politikai 

közösség strukturális feltételeiről szólnak. A politikai közösséggé válás normatív feltételeit az 

alkotmányokban rögzítik, és az alkotmánybíróságok gyakorlatában értelmeződik. A politikai 

közösség sikeres műküdéséhez az kell, hogy a strukturális és a normatív feltételek képesek 



legyen egymást erősíteni. Az előadásomban a német alkotmánybíróság Lüth-ítéletének 

elemzésén keresztül próbálom ezen strukturális és normatív feltételek kapcsolatát bemutatni. 

 

5. Győrfi Tamás egyetemi docens Miskolci Egyetem ÁJK 

tgyorfi@gmail.com 

A monista és pluralista demokrácia-felfogások vitája a német Alaptörvény értelmezésében 

 

A német alkotmánybíróság ez idáig többször is szembekerült azzal a kérdéssel, hogy a 

demokrácia fogalmát értelmezze. A külföldiek helyi választójogáról, valamint a funkcionális 

önkormányzatokról szóló döntések mögött kirajzolódó demokrácia-felfogást heves támadások 

érték. Ezekben a vitákban kikristályosodni látszik két markáns felfogás, melyet leggyakrabban 

a demokrácia monista, illetve pluralista felfogásának neveznek. Ezeknek a pozícióknak a 

lényegét kívánom előadásomban felvázolni és értékelni. 

(1) A monista felfogás demokrácia-értelmezése analitikusan összeköti a demokrácia és a 

népszuverenitás fogalmait, és a demokrácia-elv értelmezésében abból a tételből indul ki, hogy 

minden államhatalom a néptől származik. Az államhatalom minden megnyilatkozási formája 

így közvetlenül, vagy közvetve a néptől kell hogy származzon. Böckenförde elméletét követve, 

a legitimációnak így egy megszakítatlan láncolatot kell alkotnia (ununterbrochene 

Legitimationskette), s a legitimáció-származtatás különböző formáit különböztethetjük meg, 

úgymint intézményi, funkcionális, személyi és tárgyi. Abban mindenki egyetért, hogy a nép 

által gyakorolt autoritás magasabb rendű más autoritásoknál, azaz ütközés esetén a nép 

autoritása élvez elsőbbséget. Ebből azonban még logikailag nem következik, hogy más 

autoritásoknak ugyanebből a forrásból kellene származnia. A két elmélet között tehát a vita 

részben abban áll, hogy a politikai autoritás minden formája a néptől származik-e, vagy léteznek 

politikai autoritások, amelyeknek ütközés esetén ugyan engedniük kell, ám nem a néptől 

származtatják autoritásukat. Így például felmerül, hogy a tagállami, területi, vagy funkcionális 

önkormányzatok által gyakorolt autoritás ebben az értelemben származékos-e, avagy önálló, s 

ugyanez a kérdés felmerül az EU szintjén is. A pluralista elmélet a fenti kérdésre azt a választ 

adja, hogy ezek a közösségek nem a szuverenitás alanyát jelentő néptől kapják az autoritásukat, 

hanem autoritásuk, noha másodlagos, nem származékos. 

(2) A fenti kérdéssel szorosan összefügg a politikai közösség határmegvonásának a kérdése. A 

monista elmélet Carl Schmitt elméletére támaszkodva azt mondja, hogy a politikai közösség 

határát az állampolgárság vonja meg, ez dönti el, hogy ki az aki a politikai közösséghez, vagyis 

alkotmányjogi értelemben a néphez tartozik. Ebből következően a területi önkormányzatok 

csak a szuverenitás alanyként felfogott nép részhalmazát képezik. A tagállamhoz tartozó 

állampolgárok egy kollektív entitás, a nép részét képezi, de nem minősülnek politikai jogok 

önálló forrásának. A külföldiek helyi választójoga ezért bizonyulhat tesztkérdésnek. Mivel egy 

külföldi nem része a német politikai közösségnek, így nem lehet az annak részét képező helyi 

közösségnek sem a része. Ellenkező esetben ez a közösség már nem az egész részhalmaza 

lenne, hanem egy olyan önálló közösség, amely autoritása nem derivatív jellegű. 

 

 

IV. Panel - Június 28, szombat 11.30-13.30 

Demokrácia és globális kormányzás 

A panel vezetője Boda Zsolt tudományos főmunkatárs, MTA Politikai Tudományok Intézete 

boda@mtapti.hu 

 

1 Scheiring Gábor ösztöndíjas kutató, MTA Politikai Tudományok Intézete 

sch.gabor@gmail.com 

A globalizációkritikai mozgalom 



 

A globalizáció hívei arany kényszerzubbonyról beszélnek: az állam mozgástere beszűkült, 

nincs mint tenni, egyetlen alternatíva van, beállni a globális alkalmazkodása sorába, 

"szembenézni a globális versenyképesség kihívásával", és az új világszinten integrált gazdasági 

rendszer soha nem látott jólétet teremt. Arany kényszerzubbony van, politika nincs, a 

globalizáció megkerülhetetlen természeti jelenségként áll előttünk. Közben vannak, akik a 

világgazdaságtól és a nemzetközi kulturális érintkezésektől való elfordulással szeretnék 

megvédeni a nemzeti gazdaságot és identitást. Így van ez hazánkban is, ahol a 

globalizációkritika legerősebben a szélsőjobboldal nyelvén szólal meg. Nem csoda, ha e 

szembenállás perspektívájából nem látszanak egy alternatív politika kontúrjai. A kilencvenes 

évek második felétől azonban számos nyugat-európai és fejlődő országban a grass-roots 

mobilizációs potenciál megújulásának, és új, gyakran transz-nacionális jellegű tüntetéseknek 

lehettünk tanúi. A New York Times írta: "új hatalom jelent meg az utcán" - 2003. február 17-

én a globalizációkritikusok által világszerte megrendezett háború-ellenes tüntetések kapcsán. 

A dolgozat megpróbálja megérteni, mit is jelent ez az "új hatalom", mit is jelent a seattlei 

tüntetés. Mi váltotta ki ezeket a tüntetéseket? Milyen fogalmakkal ragadható meg a 

globalizációra adott politikai reakció e formája? Ehhez pedig mélyre kell ásnunk. A mozgalom 

nem Seattleben indult, gyökerei legalább egy évtizeddel előbbre nyúlnak vissza. Amellett 

szeretnénk érvelni, hogy a hol "globalizációkritikai", hol "alterglob", hol "globális 

igazságosság", de néha tévesen "antiglobalista" mozgalomként azonosított jelenség nem érthető 

meg akkor, ha egységes mozgalomként tekintünk rá, sem akkor, ha széttartó vektorú 

mozgalmak laza halmazaként. A "mozgalmak mozgalmáról" van szó, mely mozgalmi 

családokon belüli és azok közötti szolidaritások, az érték- és érdekközösség felismerése mentén 

fejlődő újszerű mozgalmi hálózat. Kétféle hálózatosodási folyamatot kell tehát szemügyre 

vennünk: egy vertikálisat (a mozgalmi családokon belüli globális hálózatok kialakulását), és 

egy horizontálisat (a mozgalmi családok közötti hálózatok megjelenése). A hálózatok létrejötte 

a biztosítéka a szolidaritásnak, a közös identitás kialakulásának, mely az erőteljes és hatékony 

kollektív cselekvés feltétele. 

Hogyan alakult ki ez a koalíció? Milyen főbb problémákat azonosítanak a szereplői? Hogyan 

szerveződik? Milyen ideológiai különbségek és diszkurzív csomópontok érhetőek tetten? 

Dolgozatomban e globális és szektorok közötti szolidaritások kialakulásának történetének 

bemutatásával és elemzésével igyekszem fő érvemet 

 

2. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem ÁJK 

szgabor@ajk.pte.hu 

A Birodalom visszafog, nem visszavág 

 

Szerintem nem túlzás azt állítani, hogy korszakunkban a legitimáció és a szuverenitás 

újraelosztásáért komoly versengés folyik a globális politikai arénában. Ebben a versenyben a 

globális pénzpiacok és a nemzetállamok, mint két nagyon különböző szereplő mellett a 

nemzetközi viszonyok további szereplői, a nemzetközi gazdasági-politikai szerveződések, a 

nem kormányzati szervezetek különböző szintű szerveződései is részt vesznek. Demokratikus 

államok kénytelenek alávetni magukat a növekedés-orientált, pazarló világgazdasági rendszer 

elszámoltathatatlan szereplői által, a nyilvánosság mellőzésével hozott döntéseinek. A 

legdemokratikusabb államok is csak nagyritkán nyitottak állampolgáraik felé, amennyiben 

globális politikai kérdésekről van szó, aligha adott például annak lehetősége, hogy az 

állampolgároknak bárhol jelentős beleszólásuk volna az IMF által országuk számára előírt 

programok (pl. SAP) elfogadásába. A globális kormányzás kormányközi, vagy pénzügyi 

szereplői a demokratikus kontroll igen szerény szintjével kell, hogy számoljanak. Egyszóval a 

globális kormányzás egyik oldalon erőteljesen technokratizált. A demokrácia hagyományos 



alapjának tekintett esélyegyenlőség, középosztályosodás, biztonság mind alárendelődik a 

hipermozgékony tőke profitérdekeinek, így a kormányzás maga is piacosodik, ami elsősorban 

a hatékonyságra koncentrál, és a közügyekben való részvételt igénylő állampolgár termelővé 

és fogyasztóvá redukálódik. 

Ezeknek a jelenségeknek a nagy része a tudományos közösségben közismert, és a velük 

kapcsolatos viták részei a politikatudományi diskurzusoknak. Meglehetősen eredeti diagnózissá 

teljesednek ki ugyanakkor a fentebb leírtak Antonio Negri és Michael Hardt " A Birodalom" 

című művében. A területen kívüliség előnyeit kihasználva megváltoznak a hatalmi technikák - 

állítják -, és az elnyomó jellegű kontroll alól csak a hálózatok feletti széles körben megosztott 

uralom megteremtése jelenthet "felszabadulást". Ezzel a koncepcióval szeretném 

összehasonlítani Saskia Sassen meglátásait az "Elveszített kontroll" visszaszerzésének 

lehetőségeiről. Végül, a két koncepció summázataként a globális kormányzás nyitottabbá 

tételének lehetőségeiről szólnék, ami felfogható akár a Birodalom visszafogó erői 

ellenhatásaként is. 

 

3. Boda Zsolt, tudományos főmunkatárs, MTA Politikai Tudományok Intézete 

boda@mtapti.hu 

Igazságosság és méltányosság a globális kormányzás intézményrendszerében 

 

Globális demokráciáról ugyan nem beszélhetünk, mint ahogyan globális kormányról sem. A 

globális kormányzás (global governance) viszont egyre összetettebb intézményrendszerrel 

rendelkezik, amely a nemzetközi aktorok viselkedésének, működésének a szabályozását végzi. 

Alapvető kérdés, hogy a globális kormányzással szemben felvethetőek-e azok a normatív 

elvárások, amelyek a demokratikus államokkal szemben is. Igazolható-e például a 

demokratikus működés számonkérése a nemzetközi intézményeken, globális rezsimeken? 

Ugyanígy: ha elfogadjuk John Rawls nyomán, hogy a társadalom alapintézményeinek 

elsődleges erénye az igazságosság, akkor vajon ez a elvárás kiterjeszthető-e a globális 

társadalmat szabályozó intézményrendszerre is? Érvelhetünk ugyanis amellett is, hogy a 

globális kormányzás csak a nevében hasonlít a liberális államon belül megvalósított 

kormányzásra, és valójában az intézmény- és autoritáshiányos nemzetközi anarchia helyzetére 

adott szükségmegoldásként értelmezhető, amelyen számon kérni a demokrácia értékeit 

normatíve nehezen igazolható és empirikusan reménytelen. 

Előadásomban azonban amellett érvelek, hogy az igazságosság és a méltányosság a globális 

kormányzás intézményrendszerében is megjelenik, ugyanis univerzális érvényességű normatív 

elvárásoknak tekinthetők, amelyek minden tartós emberi együttműködésben szükségszerűen 

fellelhetőek. (Kivéve természetesen azokat, amelyeket kizárólagosan a hatalmi kényszer tart 

fenn és működtet.) John Rawls igazságosság-fogalmából indulok ki, és bemutatom azt a vitát, 

amely ennek nemzetközi alkalmazásáról szól. Úgy vélem, hogy a valóság azonban túllépett az 

elméleti vitákon: tényszerűen megállapítható, hogy a rawlsi értelemben vett igazságosság jelen 

van a nemzetközi együttműködés különböző formáiban. Empirikus kutatások azt is 

alátámasztani látszanak, hogy a méltányosság növeli az együttműködési készséget globális 

rezsimekben. A normatív-etikai és az empirikus érveken túl végül utalnék arra, hogy a globális 

kormányzás értékeiről például a globális civil társadalom részvételével is politikai küzdelmek 

folynak, amelyek éppen a jelen előadásban is felvetett kérdést problematizálják, és a globális 

kormányzás átértelmezésére tesznek kísérletet. 

 

4. Selmeczi Anna PhD hallgató, Közép-Európai Egyetem (CEU) Nemzetközi Kapcsolatok és 

Európai Tanulmányok Tanszéke 

selmeczi_anna@phd.ceu.hu 



Globális kormányzás vagy globális kormányozhatóság? Kritikai megközelítés Foucault-i 

perspektívából 

 

Noha a Foucault-i kormányozhatóság (gouvernementalité) fogalma már az 1980-as évek végén 

szerepet kapott az angolszász politikatudományban, a nemzetközi kapcsolatok elmélete csupán 

a legutóbbi években ismerte fel e koncepció értékét, mára viszont egyre gyakrabban 

találkozhatunk a globális kormányzás mellett vagy inkább annak ellenében a globális 

kormányozhatósággal foglalkozó tanulmányokkal. 

Ahogy a nemzetállami kontextusban, úgy a globális szinten is a Foucault-i hatalomelmélet ezen 

elemének az lehet a rendkívüli haszna, hogy képes rávilágítani számos tényezőre, amely a 

kormányzás folyamatát adottnak és a vizsgálódás számára közvetlenül hozzáférhetőnek véve 

nem válik megérthetővé. Míg például az "állam" mint olyan Foucault-i relativizálása akár 

szinkronban is lehet a globális kormányzás vizsgálódásainak tanulságaival, a 

kormányozhatóság fogalmára alapozott analízis a globális kormányzás alapfeltevéseinek és 

gyakorlati működésének dekonstruálását célozza. 

Előadásomban - az arányokat annak megfelelően osztva el, hogy mennyire ismert ez az elméleti 

irány a hallgatóság számára - rövid ismertetést szeretnék adni a Foucault-i hatalomelmélet és 

azon belül is az említett kormányozhatóság-fogalom politológiai/nemzetközi kapcsolatok 

elméleti alkalmazásáról, ezt követően pedig a szűkebben vett kutatási témám (a "Harmadik 

Világ" globális kormányozhatósága) példáján illusztrálnám, hogy hogyan működik a 

politológiai elemzés ebben a fogalomrendszerben. 

 

5. Juhász Krisztina PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Politológiai Tanszék 

krisztajuhasz@freemail.hu 

A globális kormányzás szükségessége és feltételei a Globalizáció Szociális Dimenziójával 

Foglalkozó Világbizottság jelentése alapján 

 

Előadásom kiindulópontja az ILO által létrehozott A Globalizáció Szociális Dimenziójával 

Foglalkozó Világbizottság "Igazságos Globalizáció: esélyteremtés mindenkinek" című 

jelentése, amely a globalizáció összetett jelenségének vizsgálata mellett nagy hangsúlyt fektet 

a globalizáció irányítására, a globális kormányzásra, illetve annak reformjára. 

A választásom azért esett ennek a jelentésnek az ismertetésére, elemzésére és más 

véleményekkel való összevetésére, mert a Világbizottságot életre hívó ILO az ENSZ szakosított 

intézménye, és a globális kormányzással kapcsolatban elengedhetetlen annak a szervezetnek -

még ha közvetett módon hozzákötődő- a globalizációra vonatkozó véleménye és elképzelése, 

amely ma is a globális szabályozás egyik főszereplője. 

A globális kormányzás jelenlegi formája a második világháború után alakult ki, és központi 

szereplői az Egyesült Nemzetek Szervezete, valamint a Bretton Woods-i intézmények. Az 

elmúlt több mint 60 évben azonban sokat változtak a nemzetközi közösséget érő kihívások, 

illetve a hatalmi viszonyok. A megváltozott geopolitikai körülmények, illetve a globalizáció 

összetett jelensége a jelenlegi globális kormányzat átalakítását követeli. Ennek hiányában 

tovább nő a feszültség a globalizáció előnyeiből és hátrányaiból nem egyenlően részesülő 

államok, illetve az egyes államokon belül az emberek között. 

Az előadásom első része a globális kormányzás szükségességét vizsgálná, középpontba állítva 

a globalizáció gazdasági és szociális jellemzőit, rámutatva arra, hogy a gazdasági és a szociális 

dimenzió között alapvető egyensúlyhiány áll fenn. Míg  a gazdaság egyre globálisabbá válik, 

addig a szociális igazságosságért tenni tudó politikai intézmények csak helyi, nemzeti, illetve 

esetleg regionális szinten (EU) léteznek, és hatáskörük meglehetősen korlátozott. A gazdasági 

és a szociális szféra kiegyensúlyozásához tehát szükség van a hatékony globális kormányzásra. 

Az előadás második részében pedig a jelenleg fennálló globális szabályozás jellemzőit, 



hiányosságait vizsgálnám (a demokratikusság, az elszámoltatható intézmények hiánya, az 

Egyesült Nemzetek rendszerének szűkös forrásai, a globális szabályozás fragmentáltsága és 

inkoherenciája), ismertetve a Világbizottság reformjavaslatait. 

 

 

3. Szervezetek, helyszínek, demokráciák 
 

 

I. Panel - Június 27, péntek 13.30-15.30 

Demokrácia az Európai Unióban I. 

A panel vezetője Arató Krisztina egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

krisarato@ajk.elte.hu 

 

1. Nász Adrienn PhD hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

adrienn.nasz@gmail.com 

"Meztelen-e a király?" 

 

Demokrácia deficit az Európai Unióban - megoldási lehetőségek a Lisszaboni Szerződés 

tükrében 

Már 2000. decemberében, a Nizzai Szerződés aláírásakor az európai állam- és kormányfők 

megállapították, hogy ugyan a keleti bővítés előtti intézményi akadályok sikeresen elhárultak, 

de az Unió további mélyüléséhez és fejlődéséhez olyan átfogó jellegű reformra van szükség, 

amely hatékonyabbá, átláthatóbbá és demokratikusabbá teszi az Európai Unió működését. Az 

előadás fő kérdése, hogy a kudarcra ítélt Alkotmányos Szerződést a holtpontról kimozdító 

német és a soros elnöki poszton őket követő portugál elnökség alatt 2007. december 13-án aláírt 

Reform Szerződés (Lisszaboni Szerződés) mennyiben járul hozzá az Európai Unió 

demokratikusabb működéséhez? 

Az Európai Unió fejlődésével kapcsolatos kutatások egyik fókuszpontja a demokrácia deficit 

vizsgálata, ugyanis széles körben elfogadott, hogy az Európai Unió demokráciahiányban 

szenved, méghozzá kettős értelemben. A probléma egyrészt részvételi oldalról, másrészt pedig 

intézményi oldalról fogható meg, ugyanis a döntéshozatali mechanizmus nem felel meg teljes 

mértékben az átláthatóság, demokratikusság és elszámoltathatóság kívánalmainak. 

Az előadás célja a demokrácia deficit vita intézményi vetületének vizsgálata. A demokrácia 

deficittel több mint két évtizede foglalkozik az európai integrációs szakirodalom és nem 

véletlen, hogy egyre aktuálisabbá válik a kérdés, hiszen a tagállamok és az Európai Unió közti 

kapcsolat az integráció létrejötte óta hatalmas változásokon ment keresztül. A tagállamok 

szuverenitásuk egyre növekvő hányadát adták az Unió kezébe. A probléma abból ered, hogy 

egyre több terület kerül közösségi döntéshozatal alá - olyan területek, amelyekkel nemzeti 

szinten a törvényhozások, a demokrácia letéteményesei foglalkoztak - és uniós szinten vagy 

nem az Európai Parlament (EP) foglalkozik vele, vagy ha mégis, akkor az EP közösségi 

döntéshozatalban betöltött elégtelen szerepe miatt nem elég demokratikus, sokkal inkább 

technokrata-adminisztratív a döntéshozatal jellege. Sokan a felvetődött problémát a meséből 

ismerős "meztelen-e a király" kérdésben foglalják össze, azaz demokratikus-e valójában az 

Európai Unió vagy csak annak a látszatát igyekszik kelteni? A Maastrichti, Amszterdami és 

Nizzai Szerződések kikövezték-e az utat a közösségi szintű demokrácia megteremtéséhez? 

Pragmatikusan vizsgálva a kérdést - egyre előrébb jutva az integrációs lépcsőfokokon - 

nyilvánvaló válik, hogy az Európai Unióval szemben, lévén hogy nem állam, sokkal inkább 

államszerű képződmény (state-like polity, sui generis polity, semi-polity, protostate), nem 

támaszthatók olyan demokrácia-elvárások, mint a nemzetállamokkal szemben, ahol egyébként 

szintén nem valósulnak meg maradéktalanul ezek az elvárások. 



Az előadás vizsgálja többek között a Lisszaboni Szerződés intézményi újításainak az Unió 

demokratikus működésére gyakorolt hatását, különös tekintettel a nemzeti parlamentek és az 

EP közösségi döntéshozatalban játszott szerepének változásaira (vö. kettős legitimáció1) és arra 

a kérdésre keresi a választ, hogy közösségi vagy nemzeti szinten lehet-e hatékonyabban kezelni 

a demokrácia deficit problémát? 

 

2. Nagyidai Gertrúd doktorandusz, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Európai Parlament 

nagyidai.gertrud@politicon.hu 

A gondolkodó intézmények - egy Európai Parlamenti jelentés margójára 

 

Hogyan is definiáljuk az intézményeket? Általában racionális döntések, funkciók, jól 

körülhatárolt hatás-és feladatkörök, felelősséggel; a legtöbb elemzés vegytiszta, laboratóriumi 

mechanizmusokat ír le, elfedve a belső, állandóan jelenlevő feszültségeket, törésvonalakat, 

vitákat - és az eredmény: az intézmények kifelé egységes képet mutatnak, racionális döntéseket 

hoznak, legitimitásukat törvények és különféle elméletek biztosítják. Az intézmények 

társadalmi konstrukciók, ember alkotta "teremtények", így koránt sem tökéletesek - és ebben a 

tekintetben az idő, a tér és az okozati következmények, mivel szintén társadalmi konstrukciók, 

tökéletlenek. Ezzel együtt az intézmények saját identitást létrehoznak, kialakítják saját 

konvencióikat (David Lewis definíciója) - együttműködés, bizalom, szolidaritás - elutasítás, 

bizalmatlanság, hatalom, intézmények emlékezete, intézményi tudás alapvető fontosságú 

működésükben. Társadalmi kötések és kötődések. Ha azonban nincs egyetértés olyan 

alapfogalmakban, mint tér, idő, következmények, stb - nincs meg a közös gondolati egység, 

akkor az együttélés lehetetlen, akár intézményi szinten is. 

Különböző elméletek próbálnak választ adni a csoportokat összetartó kohézióra: 

A jogelmélet fiktív személyiséget ad különböző csoportoknak - de természetesen azért, mert 

valamely csoport rendelkezik jogi keretekkel, még nem biztos, hogy csoportként működik, érez, 

viselkedik. Marxista elmélet szerint a társadalmi osztályok rendelkeznek öntudattal, választani 

és cselekedni is tudnak saját csoportérdeküknek megfelelően. 

A demokrácia elméletek a közös akaraton alapulnak. De mi is ez a közös akarat? Racionális 

döntés-elmélet paradoxonja, hogy az egyén saját egyéni érdekének legmegfelelőbb módon 

cselekszik. Ugyanakkor legtöbb esetben elvárt, hogy az intézmény, közösség nem egyéni 

akaratokat kövessen, hanem a csoportérdeket, a közjót szolgálja - főleg, ha állami, vagy más 

szupranacionális szervezet (persze más kérdés, hogy ki hatásozza meg, hogy mi tartozik a 

közjóba). 

A megismerés leginkább társadalom által kondicionált emberi cselekedet, és a tudás a 

társadalmi kreáció csúcsa (Ludwik Fleck), és akár egyetlen szó képes leírni egész elméleti 

rendszereket, még az intézmények is képesek félszavakból megérteni egymást. 

Ugyanakkor az intémények/rendszerek koránt sem tökéletesek, és a legtöbb elemzés figyelmen 

kívül hagyja azt a tényt, hogy sok minden esetleges, előre meg nem tervezett, és igazából 

semmit sem lehet előre pontosan kiszámítani. 

Az előadás, illetve a dolgozat egy konkrét eset/ügy Európai Parlement-AFET (Külügyi 

Bizottság Szerbia-jelentése) kapcsán járja körül, hogy hogyan is gondolkodnak az Európai 

Uniós intézmények egyrészt saját magukról, másrészt egymásról; hogyan látják saját 

szerepüket, hatáskörüket, és hogy tudnak, vagy éppen nem tudnak együttműködni másokkal 

(Bizottság, Tanács, Parlament, csatlakozásra váró állam… stb). Milyen eltérő működési 

mechanizmusok, legitimációs bázisok, hivatkozási alapok vannak? Milyen diskurzusok 

alakulnak ki? Hogyan használják fel információikat, hogyan szervezik azokat - hogyan 

kommunikálnak egymással? Hogyan jelenik meg a hatalom? 

A Parlament saját magát tartja az európai szintű demokrácia egyetlen legitim letéteményesének, 

ezért állandó dialógusra törekszik más intézményekkel. A dialógusban sokféle jog rejlik; a 



kérdező és a válaszoló szerepe, diskurzusa határozza meg alapvetően a dialógust; egy játék, ami 

egyszerre kellemes és nehéz is. (Foucault) 

Ebbe a játékba ad betekintést a dolgozat Foucault és Mary Douglas elméleti munkái, és az 

Európai Parlament gyakorlata alapján. 

 

3. Tuka Ágnes egyetemi docens, PTE Politikai Tanulmányok Tanszék 

tuka@btk.pte.hu 

Demokrácia és a Parlament - a 21. század kihívásai 

 

Az Európai Parlament már a 80-as évek második felétől szembesült a demokrácia-deficit 

problémájával. Azok az elvárások, amelyek megfogalmazhatók egy állam politikai 

rendszerével kapcsolatban, jelentek meg az integráció mélyítésének hatására. Az EP, mint az 

uniós polgárokérdekeit elsősorban megjelenítő szervezet, kereste azokat a mechanizmusokat, 

amelyek segítségével leginkább növelhető az uniós döntéshozatal ellenőrzése, illetve a 

részvétel erősítése, mint a demokrácia legfontosabb elemei. 

A XXI. században e területen jelentős kezdeményezések köthetők az euro-képviselőkhöz: az 

Alkotmány kezdeményezése, az egységes euro-választások kialakítása, az európai pártok 

létrehozása, a társdöntéshozói státusz erősítése, stb. 

Az előadás keretében vizsgálom a frakciók dokumentumaiban a demokrácia-deficit 

értelmezését, azokat a javaslatokat, amellyekkel leküzdésére törekednek. A képviseleti 

demokrácia sajátos kérdéseket vet fel e nemzetközi parlament életében. Már most készülnek az 

európai pártok program-tervezetei a 2009-es euroválasztásokra. Ezek elemzésével igyekszem 

igazolni, hogy a politikai hatalmi aspektus hiánya mennyiben befolyásolja az európai pártokat, 

illetve érzékelhetők-e politikai csoporton belüli ellentmondások az Unió jövőjére vonatkozó 

tervekben.A demokrácia kérdése vizsgálható a két szint - EP-nemzeti parlamentek -

viszonyrendszerében is. A Lisszaboni Szerződés is megerősítette a nemzeti parlamentek 

szerepét a közösségi döntés-előkészítésben. E folyamatok szintén hozzájárulhatnak a 

többszintű kormányzás demokratikusértelmezéséhez, ugyanakkor felvetik a hatékonyság, 

döntési kompetenciák problémáit is. 

 

4. Hegedűs Dániel tanársegéd, az ELTE TáTK 

dhegeds@yahoo.com 

Emberi jogok és demokratikus fejlődés előmozdítása az Európai Unió külkapcsolataiban 

 

Az előadás az EU demokráciához és emberi jogokhoz való viszonyát, a fenti két elem európai 

kül- és belpolitikában való tematizációjának és reprezentációjának eltéréseit, ellentmondásait 

vizsgálja hangsúlyosan a külkapcsolatok nézőpontjából. Bemutatja a Human Rights and 

Democratization Policy közösségi jogi alapjait, érvényesülését az ázsiai államokkal fenntartott 

nem preferenciális kapcsolatrendszerben, valamint az európai szomszédságpolitika (ENPI) 

berkein belül, elemzi a rendelkezésére álló diplomáciai (emberi jogi dialógus, demarche-ok, 

stb.) és szakpolitikai-támogatáspolitikai eszköztárat (mainstreaming kérdése, European 

Initiative for Democracy and Human Rights), végül pedig megpróbálja a nemzetközi 

kapcsolatok elméletei felől értelmezni az EU külkapcsolatainak emberi jogi és 

demokratizálódási dimenzióját, valamint összeveti azt az emberi jogok és demokrácia területén 

az európai belpolitikában tapasztalható korábbi állapotokkal, valamint a legutóbbi időszak 

fejleményeivel. 

 

 

II. Panel - Június 27, péntek 16.30-18.30 



Demokrácia és kormányzás 

A panel vezetője Stumpf István elnök Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

stumpf@szazadveg.hu 

 

1. Dessewffy Tibor elnök, DEMOS Magyarország Alapítvány 

demos@demos.hu 

A kormányzás a progresszív politika szemszögéből 

 

2. Lengyel László egyetemi docens ELTE AJK Politikatudományi Intézet 

purkt@mail.datanet.hu 

A kormányzati politika zsákutcái 

 

3. Gíró- Szász András igazgató Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

giro@szazadveg.hu 

A kormányzás politikai erőtere 

 

4. G. Fodor Gábor kutatási igazgató Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

gfodor@szazadveg.hu 

A kormányzás személyi feltételei 

 

5. Stumpf István elnök Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

stumpf@szazadveg.hu 

A neoweberiánus állam esélye 

 

 

III. Panel - Június 28, szombat 9.00-11.00 

Demokrácia az Európai Unióban II 

A panel vezetője Arató Krisztina egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

krisarato@ajk.elte.hu 

 

1. Kaiser Tamás egyetemi docens, Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Európai 

Tanulmányok Tanszék 

kaisert@almos.vein.hu 

Az elszámoltathatóság és felelősség új formái az EU többszintű kormányzati rendszerében 

 

Az EU intézményi és döntéshozatali struktúrája a többszintű kormányzás (multi-level 

governance) koncepciójával értelmezhető, amelynek működése többek között a kutatások 

középpontjába helyezte a demokrácia egyik alapvető szervező elvének számító 

elszámoltathatóság (acountability) és a felelősség kérdését. Az "elszámoltathatósági deficit" 

nagymértékben hozzájárul az EU működését a kezdetektől végigkísérő demokratikus deficit 

kialakulásához. Az Alkotmányszerződés, majd az elakadt ratifikációt követően előterjesztett 

Reformszerződés megpróbálta kezelni ezt a problémát, de kétséges, hogy ezek a megoldások 

képesek-e betölteni alapvető funkcióikat a jelentős mértékben kitágult, technokratikus jellegű, 

a kormányközi szemlélet alapján működő politikai terekben, mint a komitológia, az Európai 

Tanács, a Miniszterek Tanácsa, vagy az egyre nagyobb jelentőségű európai ügynökségek. 

Az előadás kiindulópontja szerint az EU működésének "governance" vonásai, a közpolitikai 

hálózatok (policy network) erőteljes jelenléte számos problémát vet fel az elszámoltathatóság 

szempontjából. A professzionális, független szakértői-és teljesítményértékelések, a pénzügyi és 

jogi felelősségformák legális keretein túl az "európai belpolitika" működési mechanizmusai 

többnyire rejtve maradnak a szélesebb közvélemény előtt, és nem megoldott a demokratikus, 



képviseleti intézmények felé történő intézményes elszámoltathatóságuk sem. Ennek 

következtében az EU kormányzását meghatározó többszintű, szupranacionális politikai tér 

létrejötte szükségessé teszi az elszámoltathatóság fogalmi kereteinek és alkalmazhatóságának 

újraértelmezését, a tradícionális, nemzetállami politikai gyakorlatra épülő felfogásokkal 

szemben új, a gyakorlatba átültethető alternatívák kialakítását. 

Az előadás arra tesz kísérletet, hogy a problémák és elméleti keretek bemutatását követően 

meghatározza az elszámoltathatóság fogalmának tradícionális és új, a többszintű kormányzás 

kontextusában alkalmazható jelentését és szervezeti formáit. Következtetésünk szerint az új, 

horizontális jellegű, adminisztratív (OLAF, Európai Ombudsman) és deliberatív, a civil 

társadalom mobilizációjához köthető (Statewatch, European Civil Liberties Network) 

elszámoltathatósági fórumok ugyan jelentős mértékben hozzájárulnak az elszámoltathatósági 

deficit mérsékléséhez, de nem nyújtanak valódi alternatívát a társadalmi részvétel és ellenőrzés 

hagyományos formáival szemben. Általánosságban az elszámoltathatóság sem nyújt megoldást 

a demokratikus deficit dilemmáira: a megoldást az EU politikai természetének további erősítése 

jelenti, ami az európai polgárok számára közvetlenül átélhetővé befogadhatóvá és 

befolyásolandóvá teheti a körülöttük (most még inkább felettük) zajló döntéshozatali 

folyamatokat. 

2. Grúber Károly munkatárs, Külügyminisztérium 

kgruber@kum.hu 

Demokratikus deficit és többszintű kormányzás az Európai Unióban 

 

Amikor 2000 decemberében a nizzai csúcstalálkozó és az 2000.áprilisi ír népszavazás kudarca 

eredményeképpen a Laeken-i Nyilatkozattal formálisan is elindult az Európai Unió 

alkotmányozási feladata, szinte minden elemző és politikus az Unió jövője szempontjából 

kiemelt problémának tartotta a demokratikus deficit problémáját. A francia és holland 

népszavazási kudarc után mindenki számára világossá vált, hogy az európai projekt komoly 

legitimációs krízissel szembesül. 

A legitimációs krízisre sokak szerint az ún. szubszidiaritás elve adhat megfelelő válaszokat. A 

szubszidiaritás elve szerint - amely az európai kormányzás egyik fő princípiuma a Maastricht-

i Szerződés óta - - politikai döntéseket akkor hozzák a legmegfelelőbb szinten, ha azok 

legközelebb vannak az állampolgárokhoz. Vannak olyan szakpolitikák, mint például a 

védelempolitika és környezetvédelem, amelyeket jellegüknél fogva legkönnyebben a 

szupranacionális szinten lehet szabályozni, míg másokat mint pl. a területfejlesztést vagy kis és 

középvállatok fejlesztését a regionális szinten 

A többszintű kormányzás léte, sőt dominanciája Európában a legtöbb elemző számára 

közhelynek számít. A legtöbben azt tartják, hogy az EU kormányzási modellje olyan rendszer, 

ahol az olyan alapjában különböző kormányzati egységek, mint az alkotmányos régiók, a 

nemzetállamok és a nemzetek-feletti intézmények együttesen irányítják az Uniót. Ez a 

kormányzási forma egy nem hierachikus és policentrikus egységet alkot. 

Az optimistább szemlélők szerint ez a kormányzási rendszer elvezethet olyan politikai 

identitások létrejöttéhez, amelyek jobban megfelelnek a többszintű kormányzás modelljének. 

Ez az identitás a többszintű identitás lenne, amely hosszútávon felválthatná a kizárólagos 

jellegű, zárt nemzeti identitásokat. Persze felmerül a kérdés: hogy is néz ki valójában ez az igen 

szépen hangzó elméletrendszer? Cikkemben a fenti dilemmákra próbálok válaszokat adni. 

 

3. Lux Ágnes doktorandusz, ELTE ÁJK Politikatudományi Iskola Doktori Iskola 

agneslux@yahoo.com 

Demokrácia versus hatékonyság? Alkotmánytól Reformszerződésig 

 



Az előadás a demokrácia és a hatékonyság elvének érvényesülését illetve "párharcát" vizsgálja 

az Európai Unió évek óta halogatott, viszont annál sürgetőbb intézményi reformját kidolgozó 

és elfogadás esetén végrehajtó alapszerződés módosítás tükrében 2004-et követően, 

elsődlegesen a Szerződéseket előkészítő Kormányközi Konferenciák vizsgálatával. 

A 2001-ben összeült Kormányközi Konferencia, majd Európai Tanács, Laekeni 

Nyilatkozatában rögzítésre került az intézményi és döntéshozatali reform szükségessége 

tekintettel a minden eddiginél nagyobb egyidőben történő bővítés közeledtére. A Nyilatkozat 

alapján összehívott alkotmányozó Konvent életre hívását követően munkacsoportokban 

dolgozták ki, széles nyilvánosság bevonásával az új szerződés tervezetét, amelyet másfél évet 

követően az Európai Tanács, Alkotmányos Szerződés elnevezéssel ratifikálásra bocsátott a 

tagállamoknak. Az Alkotmányos Szerződésben a demokratikus elvek hangsúlyosan rögzítésre 

kerültek, így például az "egy tagállam-egy biztos" elve 25 majd 27 tag ellenére is megmaradt, 

éppen a demokráciára hivatkozva. Valamint az átláthatóság, mint demokratikus követelmény 

megjelent a közösségi-tagállami hatáskörök világos elhatárolását tekintve, továbbá számos 

olyan újító elem említhető, ami a demokrácia elvének domináns érvényesülését jelzi e 

szerződésben. Azonban a szintén demokratikus elvárásoknak megfelelő ratifikációs 

kötelezettség próbára tette az Uniót, hiszen két alapító tagállam állampolgárai népszavazáson 

utasították el az új szerződést 2005-ben. Azonban a mára 27 tagállammal bíró Unió elemi 

érdeke az intézményi és döntéshozatali hatékonyság és működőképesség növelése, amelynek 

feltétele egy új módosító szerződés elfogadása. Éppen ezért a döntéshozók egy "kivéreztetett", 

szimbolikus többlettartalmától megfosztott Alkotmányos Szerződést tárnak újból a 

nyilvánosság és az állampolgárok elé, Reformszerződés néven, hogy 2009-re, az európai 

parlamenti választásokig életbe léphessen az új alapszerződés egy megreformált Uniót hozva 

el. Kérdés azonban, hogy mennyit és hogyan érdemes feláldozni a demokrácia elveiből a 

hatékonyság javára? 

 

4. Christopher Walsch, főiskolai docens, EKTF 

cwalsch@aktf.hu 

Europeanization and democracy:negotiating the Schengen III agreement (Prüm Treaty) 

 

This case study deals with the issue of Europeanization and democracy. It analyses the 

negotiation process of the Schengen III agreement (also known as Prüm Treaty) that has come 

into force in selected Schengen member states, and that are willing to integrate deeper. The 

agreement deals with enhanced cross-border cooperation in the field of security. Participating 

states agreed on simplified data exchange and enhanced cooperation of police forces. Critique 

focuses on two topics: the protection of personal data and on the role of national executives and 

parliaments in the course of the negotiation process. National executives negotiated behind 

closed doors and at breathtaking speed a treaty that touches fundamental citizens’ rights. Thus, 

they bypassed national parliaments and the European Parliament as the democratically 

legitimized actors that should be involved in this process from the very beginning. The paper 

will show in which ways different national executives and parliaments interacted, in order to 

secure support and democratic legitimacy. In most cases, national parliaments could only 

maintain a role as ex-post control instrument, but could not exercise any influence on the 

contents of the treaty. 

 

5. Szabó Gabriella tudományos segédmunkatárs, MTA PTI 

szgabriella@mtapti.hu 

Európai nyilvánosság és a demokratikus deficit összefüggései 

 



Az Európai Unió demokratikus deficitjének kérdése egyre gyakrabban merül fel a nyilvánosság, 

a deliberáció és a kommunikáció fogalmainak társaságában. Olyannyira, hogy a döntéshozók 

jelentős része úgy véli, az EU legitimációs problémáját a nyilvánosság (European public 

sphere) fejlesztése, erősítése oldhatná meg. A demokratikus deficit mellett új terminusként 

megszületett a kommunikációs deficit is, amely az állampolgárok EU-val kapcsolatos 

ismereteinek hiányának, az integráció iránti érdektelenségének gyökerét az európai 

intézmények kommunikációs ügyetlenségében jelöli meg. Ezidőtájt világosan látszik, hogy az 

Európai Bizottság új kommunikációs politikájától várja az emberek érdeklődésének 

felébredését, amely az elképzelések szerint automatikusan eredményezné az intézmények és az 

állampolgárok közötti szakadék áthidalását (Fehér könyv az európai kommunikációs 

politikáról, D Terv). A policy típusú megközelítések mellett az akadémiai szféra is egyre 

nagyobb figyelmet fordít az integráció és demokrácia kérdésének kommunikatív szempontú 

értelmezésére. Normatív és leíró, teoretikus és empirikus munkák gazdagítják az EU 

nyilvánosságának mibenlétéről, kommunikációs terek és szereplők jellegzetességeiről írt 

szakirodalmat (Koopmans 2004; Eriksen-Fossum 2000; Fossum- Schlesinger 2007). 

Az előadás során azt kívánom bemutatni, hogy e nemzetközi szakirodalomban megjelenő 

teóriák miképpen kötik össze a demokrácia és a nyilvánosság szempontjait. Kitérek az európai 

integráció deliberatív perspektívából történő leírásának kísérletére is. Olyan kérdésekre 

keresem a választ mint például, hogy létezik-e európai nyilvánosság, és ha igen, milyen 

jellegzetességei vannak, illetve milyen következményekkel jár mindez az EU 

demokratizálódására nézvést. Az európai nyilvánosság vizsgálata közelebb visz minket a 

politikatudomány néhány fontos fogalmának (legitimáció, demokrácia, részvétel) 

posztnacionális konstellációban történő újragondolásához is. 

 

 

IV. Panel - Június 28, szombat 9.00-11.00 

Demokrácia és közpolitika I. Pártok a demokráciában 

A panel vezetője Pesti Sándor egyetemi adjunktus ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

pestisandor@ajk.elte.hu 

 

1. Horváth Péter PhD hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

horvath.peter@chello.hu 

Az elismerési szabály fogságában. Az államfő szerepe a kormányalakításban. 

 

A közpolitika szempontjából alapvető fontosságú, hogy mely pártok alakítanak kormányt. 

Kutatások azt mutatják, hogy a baloldali és a jobboldali kormányok Európában karakteresen 

eltérő közpolitikát csinálnak az állami kiadásokat illetően (Gallagher-Laver-Mair 2001). 

Kulcsfontosságú tehát, hogy ki dönt arról, hogy melyik párt alakít kormányt. 

Kormányalakításkor hazánkban minden alkalommal az államfőre összpontosul minden 

figyelem, mintha ő lenne a kulcsszereplő. 

Ezzel szemben a paper tézise az, hogy a köztársasági elnök kormányalakításban játszott 

szerepét a pártok által fölállított elismerési szabály határozza meg. Jóllehet, az Alkotmány 

hallgat arról, hogy az államfőnek kit kell felkérnie, a szabály nem-stratégiai szereplővé teszi a 

mindenkori elnököt. E kialakult konvenció értelmében a köztársasági elnöknek a vezető párt 

(legtöbb mandátum) miniszterelnök-jelöltjének kell megbízást adnia. Az eddigi 

kormányalakítások empirikus elemzésére épülő paper cáfolja az államfő szerepével kapcsolatos 

- politológusok, alkotmányjogászok, és más közvélemény-formálók körében elterjedt - téves 

felfogást, hogy a kormányalakítás főszereplője az elnök. Az államfőnek nincs befolyása a 

közpolitika szempontjából alapvető olyan kérdésekre sem, mint a koalíciós partner(ek) 

kiválasztása, tárcaleosztás, kormányzati személyek kiválasztása (miniszterek, államtitkárok), 



kormányprogram meghatározása. Nem ő határozza meg a kormányalakítás napirendjét (agenda 

setter), s nem is vétó játékos (veto player), hanem ceremoniális szereplő a pártok által rendezett 

és játszott játékban, amely arról szól, hogy ki fogja csinálni a közpolitikát. 

 

2. Magyar Kornélia igazgató, Progresszív Intézet 

korneliamagyar2@gmail.com 

Reform vagy kibekkelés? Az MSZP lehetséges szerepfelfogása a kisebbségi kormányzás keretei 

között. 

 

Az előadás eminens célja, hogy felvázolja, a kisebbségi kormányzás milyen lehetőséget, 

mekkora mozgásteret biztosít a Magyar Szocialista Párt számára, milyen kilátásai vannak a 

ciklus hátralévő időszakára. A vizsgálat másik csapásiránya annak kiderítése, hogy a Gyurcsány 

Ferenc által képviselni kívánt "harmadik utas" politikának milyen főbb irányvonalai látszanak, 

egyáltalán beleillik-e a mai magyar baloldal a progresszív politika kereteibe. 

Az előadás főbb pontjai a fentiek alapján: 

1. A kisebbségi kormányzás alkotmányos keretei; a "szűk keresztmetszet" problémája. 

Stabilitás és kormányzóképesség. 

2. Progresszív politika nemzetközi példái, annak összevetése a mai magyar baloldal által 

ajánlott megoldásokkal. Van-e létjogosultsága ma Magyarországon a progresszív politikának? 

Progresszív-e a mai magyar baloldal? 

3. Kihívások és lehetséges válaszok - Az MSZP szerepfelfogása 

Az előadás célja tehát a kisebbségi kormányzás szabta kereteken belüli lehetőségek 

felvázolásán túl annak vizsgálata, hogy vajon azok a problémák, kihívások, amelyekkel ma 

Magyarország szembenéz, beleilleszhetőek-e világméretű, de legalábbis európai tendenciába. 

Ennek során meg kell vizsgálni például Németország utóbbi öt évének folyamatait, Írország és 

Spanyolország példáját, de érdemes számba venni a környező országok (Szlovákia, Románia, 

Szlovénia, stb.) tapasztalatait is. Végül érdemes összevetni, hogy a kihívások és az azokra adott 

szocialista válaszok mennyiben sajátságosak, újszerűek az előbbi példákhoz viszonyítva, és 

mennyiben adaptálnak működő metódusokat. 

 

3. Tóth Csaba stratégiai igazgató, Republikon Intézet 

toth.csaba@gmail.com 

Szabaddemokrata szerepfelfogások 

 

A magyar liberális párt szerepfelfogását 1994 óta az MSZP-hez fűződő viszonya határozta meg. 

Akár kormányon, akár ellenzékben volt az SZDSZ, tizennégy éve az volt számára a 

legfontosabb pozícionálási kérdés, milyen viszonyt alakít ki a szocialistákkal. Előadásomban 

az 1994 és 2008 közötti három előforduló szerepet és stratégiát vizsgálom meg, valamint kitérek 

arra, a várható koalíciós szakítás hogyan változtathatja meg a lehetséges és tényleges 

szerepfelfogásokat. 

Az SZDSZ szerepfelfogásában 1994 óta kettősség érzékelhető az MSZP-vel való viszony 

tekintetében. Egyrészt az SZDSZ, antikommunista gyökerei és elsősorban a gazdaságpolitikai 

területen mutatkozó szakpolitikai elképzelései okán bizalmatlanul tekint az MSZP-re. Ezt a 

bizalmatlanságot növelik azok a kulturális, gyakran szubkulturális ellentétek, amelyek a két 

párt szavazói és pártelitjei között egyaránt megtalálhatók. Másrészt viszont, a tényleges vagy 

tételezett "politikai realitás" okán az SZDSZ az évek során elfogadóbbá vált az MSZP-vel 

szemben, különösen, miután az Orbán Viktor vezette Fidesz az ezredforduló környékétől egyre 

hangsúlyosabban antiliberális politikát képviselt a kulturális-ideológiai dimenzióban éppen 

úgy, mint, különösen 2002 utántól, gazdasági értelemben. 



A fenti két, ellentétes irányú hatás alakította a két párt viszonyát, s az SZDSZ-t meghatározó 

három szerepfelfogást. Az első e felfogások közül a "destruktív együttműködés" néven írható 

le. E szerepfelfogásban az SZDSZ deklaráltan is kellemetlennek és nem kívánatosnak tekinti 

az MSZP-vel való együttműködést, amelyet azonban valamilyen magasabb rendű cél érdekében 

fogad el. E "destruktív együttműködést" folyamatos, elsősorban személyi konfliktusok, 

pozícionálási viták és nyílt üzengetések jellemzik. Ez a szerepfelfogás elsősorban 1996 és 1998 

között, valamint 2000-ben, Demszky Gábor elnöksége alatt jelent meg vegytiszta formájában. 

A másik végletet a "békés egymás mellet élés" stratégiája jelenti. Ebben a felfogásban az 

SZDSZ kikerüli az MSZP-vel való konfliktusokat: más kérdésekre építi identitását, és 

kifejezetten tartózkodik a különbségek nyilvánvalóvá tételétől. Míg a 2002-es választások előtt 

a Fidesz heves támadása, a 2002-es kormányalakítás után a kormányban betöltött saját, nem 

konfrontatívan meghatározott szabad demokrata szerep mutatta ezt a szerepfelfogást. 

Egy harmadik szerepfelfogás, a "konstruktív konfliktusok" elképzelése 2004-ben jelent meg az 

SZDSZ-ben. E szerepfelfogás szerint az SZDSZ-nek érdemes hangsúlyoznia a különbségeket 

az MSZP-vel szemben, ezeket azonban nem "zsigeri", nem személyi és nem pozícionálási 

alapon, hanem tartalmi kérdések szintjén kell tennie. Az SZDSZ "liberális öndefiníciója", 

amely a 2004-es választásokon sikert hozott, e stratégia eredménye volt. 

Egyelőre kérdéses, az ellenzéki szerep egy egypárti MSZP-kormány mellett a fenti három 

felfogás egyikének megerősödését, vagy egy új, negyedik - akár már nem csak az MSZP-vel 

való viszonyra korlátozódó - szerepfelfogás megjelenését hozza majd. 

 

4. Mráz Ágoston kutatási igazgató, Nézőpont Intézet 

mrazagoston@nezopontintezet.hu 

A polgári ellenzék szerepfelfogásai és ellenzéki stratégiája 

 

Magyarországon nincs igazi hagyománya a hatalom nélküli ellenzéki pártok kutatásának. 

Dacára annak, hogy egyre több politikai szervezet vonul ellenzékbe. A 2008 tavaszi koalíciós 

válság fejleménye lehet, hogy az ötödik szabadon választott parlamentbe négy ellenzéki erő 

fogja a kormányt és egyetlen kormánypártját bírálni (nem beszélve a Gyurcsány-féle MSZP 

belső ellenzékéről). A kisebbségi kormányzás egyben ellenzéki többséget is jelent. Köztudott 

azonban, hogy ez az ellenzéki többség széttagolt, konstruktív kormányfőváltásra nem alkalmas. 

A négy ellenzéki párt ugyanis több-kevesebb következetességgel négy különféle 

szerepfelfogást követ. Sőt a szerepek idővel változnak. 

Előadásomban a "polgári ellenzék" szerepfelfogásait és ellenzéki stratégiáját vizsgálom. 2002 

utáni öt évben a Fidesz kizárólag a konfrontatív ellenzékiséget választotta. Ezt tükrözték a 

nagygyűlések, az éles parlamenti szócsaták, vizsgálóbizottságok és a kormányfőkkel folytatott 

viták. A 2006-os vereség után az új frakcióvezető "alkotó ellenzékiséget" hirdetett meg, s a párt 

valóban új alapprogramot adott magának. Konstruktív ellenzékiségről azonban nem beszélt, 

amely megengedte volna a kormánypártokkal való szakpolitikai együttműködést. Ennek 

megfelelően az "alkotó" stratégia csak kiegészítő elem maradt a párt szerepfelfogásában, a 

kormányképességének megerősítését célozva. Igaz, 2007 végére ez vált a párt fő szerepévé. 

Konstruktív szerepfelfogás híján a Fidesz a mai napig kerüli a Gyurcsány-féle reformokhoz 

való pontos viszony definiálását. Egyszerre reformpárti és reformellenes. 2006-ban a Fidesz 

frakció mellett létrejött a KDNP önálló képviselőcsoportja, a két frakció pedig szövetségre 

lépett. A kereszténydemokraták azonban nem tudtak az elmúlt években önálló arculatot 

kialakítani, elhalasztva a "kapun belüli" bíráló lehetséges szerepét. Ezért az előadásomban a 

Fidesz mellett szó lesz a KDNP lehetséges szerepfelfogásairól. 

 

5. Egedy Gergely egyetemi docens, Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar Társadalomelmélet 

Tanszék 



gergely.egedy@uni-corvinus.hu 

Az MDF stratégiájának dilemmái 

 

A referátum - a magyar politikai pártok politikai irányvonalát elemző panel keretébe illeszkedve 

- arra tesz kísérletet, hogy röviden felvázolja a Magyar Demokrata Fórum 2002 óta kialakított 

politikai arculatát, és, ezzel összefüggésben, stratégiájának lehetséges irányait. 

A referátum abból indul ki, hogy az MDF - a FIDESZ-től való különbözés vágyától sarkallva - 

nemcsak a jelenlegi legerősebb jobboldali párt irányvonalával fordult szembe, hanem 

átértékelte az antalli örökséghez való viszonyát is: a verbálisan oly gyakran hangoztatott 

kontinuitás vállalása helyett valójában egyre távolabb kerül tőle. A referátum megpróbálja 

ennek a hátterét megrajzolni, középpontba állítva a pártnak a konzervativizmushoz való 

viszonyát. Az MDF szerepfelfogásának az elemzését nehezíti, hogy számos kérdésben a párt 

mind a mai napig nem tisztázta a saját álláspontját - ami önmagában is "jelzésértékű" a 

kommentátor számára. A referátum arra a következtetésre jut, hogy a pártnak egyértelművé kell 

tennie a potenciális választói számára, hogy a magyar politikai erőtérben hol kíván 

elhelyezkedni, enélkül ugyanis aligha lesz esélye bekerülni a következő parlamentbe. 

 

 

V. Panel - Június 28, szombat 11.30-13.30 

Demokrácia és közpolitika II. Szakpolitikák a demokráciában 

A panel vezetője Pesti Sándor egyetemi adjunktus ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet 

pestisandor@ajk.elte.hu 

 

1. Palócz Éva vezérigazgató, Kopint-Tárki 

palocz@mail.datanet.hu 

Mire megy el az állam pénze? Nemzetközi összehasonlító elemzés 

 

A magyar államháztartás folyamatosan növekvő adóssága és a költségvetési kiigazítás súlyos 

reálgazdasági következményei az utóbbi időben egyre gyakrabban veti fel a kérdést: milyen 

célokra költ a magyar állam többet, mint versenytársai, hol lehetne megtakarítani több száz 

milliárd forintot, amely egy adócsökkentés elindításának az alapja lehetne. Jelenleg ugyanis 

egy nagyon rossz spirálban van a gazdaság. A nemzetközi összehasonlításban rendkívül magas 

adóterhek, a GDP arányában 50%-ot meghaladó állami jövedelemkoncentráció csökkenti a 

belföldi vállalkozások beruházási kedvét és a külföldi tőke Magyarországra vonzásának 

képességét, ami középtávon is lassú gazdasági növekedést, versenytársainkhoz képest 

folyamatos lemaradást eredményezhet. 

Az adóterhelésnek a gazdasági növekedés ösztönzését elősegítő mérséklése tehát a kiadások 

csökkentését teszi szükségessé. Az előadás nemzetközi összehasonlításban mutatja be más, 

Magyarországnál eredményesebb országok mintáit a költségvetési kiadások terén, és a kiadások 

csökkentésének tapasztalatait. 

 

2. Kincses Gyula ESKI főigazgató 

kincses.gyula@eski.hu 

Az egészségügyi reform társadalmi fogadtatása 

 

Az előadó a reformok társadalmi fogadtatását elemzi. Komoly problémaként azonosítja, hogy 

a magyar társadalom döntő részében hiányzik a realitásokkal való szembenézés képessége, és 

a tapasztalatok szerint a parlamenti ellenzék rövid távú érdekei az irreális illúziók erősítését 

szolgálják. Magyarországon - ahogy egész Európában - az elkövetkező évek-évtizedek alapvető 



kérdése lesz, hogy hogyan egyeztethető össze a jóléti rendszerek fenntarthatósága a globalizált 

piacon való versenyképességgel. 

 

3. Czibere Károly irodavezető, Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda 

czibere.karoly@zsinatiiroda.hu 

A szociálpolitika szabályozási dilemmái 

 

Ha valaki bátorságot venne, és alaposabban rátekintene a szociálpolitikai szabályozás 

folyamatára, megdöbbenne. 

Egyrészt a közpolitikai javaslatok előkészítése során nem alkalmaznak korszerű közpolitika-

elemzési eszközöket, illetve modern társadalompoltikai elméleti kereteket (public finance, 

public choice, human capital theory, stb.). Másrészt a szabályozás nem rendelkezik naprakész 

alapadatokkal a szakterületi folyamatokról. Harmadrészt hiányzik a szabályozáshoz szükséges 

szakértelem. Leginkább jogászok végzik szakmai kvázi-koncepciók alapján, modellezés, 

szimuláció vagy hatástanulmányok készítése nélkül. Negyedrészt nem áll rendelkezésre 

középtávú fejlesztési koncepicó, ebben a tekintetben ez a ciklus egyedülálló. Ötödrészt a 

közelmúlt igazgatási "reformja" alapvetően szűkítette a szakmai kapacitásokat. (szakmai 

főosztályok zsugorítása, idősebb köztisztviselők nyugdíjazása, stb.) Hatodrészt szintén a 

közelmúlt fejleménye a politika irányítás direktebb érvényesülése. (100 lépés hatása, 

közigazgatási államtitkárság megszűnése, stb.) 

Az ilyen fokú leépülés mellett egyértelműen megnövekedett az érdekcsoportok és 

nyomásgyakorló csoportok szerepe. Teljesen megszűnt az ágazati érdekérvényesítés. 

A döntéselőkészítés, szabályozás ilyen mértékű leépülése a kormányváltás esetén elvárható 

gyors és aktív cselekvést önmagában is rendkívül nehézzé teszi, mert a tervezési, fejlesztési, 

szabályozási kapacitások minőségi visszaépítése igen hosszú folyamat. 

 

4. Révész Béla tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem Politológia Tanszék 

reves@polit.u-szeged.hu 

Egy hiányzó szakpolitika - a titkosszolgálatok szerepe a közpolitikai döntéshozatalban 

 

A kommunista rendszer összeomlása az 1980-as és 1990-es évtized fordulóján a 

titkosszolgálatok történetében is szakaszhatárt jelentett. Kelet-Európa korábbi politikai 

struktúráinak legfontosabb elemei az erőszakszervek, köztük a titkosszolgálatok voltak. A 

közvélemény a titkosszolgálatok esetleges továbbélését-átalakulását gyanakvással szemlélte. A 

bizalmatlanság fő oka a titkosszolgálatok mindenkori titokzatossága volt. Kétségtelen, hogy 

nem lehet merev cezúrát vonni a rendszerváltás előtti diktatúra állambiztonsági szolgálata és a 

demokrácia jogállamiságának nemzetbiztonsági szolgálatai közé. Ugyanakkor a 

titkosszolgálatoknál tapasztalható folyamatosság jelei megkérdőjelezik valódi átalakulásukat. 

A szolgálatok hatalom-közelisége rendszereken átívelő szerepeket, attitűdöket is kialakít. A 

struktúrák és a belső szabályozás fennmaradása pedig még szilárdabb állandóságot jelez, mint 

a személyi összetétel folyamatossága. A döntési folyamatokban nem mellőzhető előkészítő 

illetve végrehajtó szerepük miatt valószínűleg semmiféle szabályozás automatikusan nem zárja 

ki a titkosszolgálatok politika-közeli, azt befolyásoló működésének lehetőségét. Ezért az 

alkotmányos garanciákon és a jogi szabályozáson túl fokozott jelentősége van a politikai 

hatalmat korlátozó demokratikus politikai környezet és kultúra kialakításának is. 

A titkosszolgálatokat politikai jelentűségük teszi a politológiai kutatások szükségképpeni 

tárgyává, még ha erről a feladatáról a politológia hajlamos elfeledkezni. Ugyanakkor a 

politikatörténet-írás érdeklődését a téma rohamos bulvárosodása sem tartotta vissza attól, hogy 

a - szabályozás felemás módja ellenére - az egyre nagyobb terjedelemben kutathatóvá váló, 

korábban titkos iratanyagok nyomán szakmai elemzését nyújtsák az egypártrendszer politikai 



rendőrsége titkainak. Másfelől viszont a jogtudománynak nőtt meg a kérdésben játszott szerepe, 

hiszen a jogállami követelményeknek megfelelő nemzetbiztonsági szolgálatok kialakítása az 

Alkotmánytól kezdve a belügyi parancsokig terjedően új normarendszer létrehozását tette 

szükségessé. Mindeközben a politológia csendben maradt és hallgat ma is. Nem az el- vagy 

visszautasítás elzárkózó álláspontjáról, hanem a titkosszolgálatok politikai és politológiai 

relevanciájának fel- és el nem ismerésének a csendjével. Miközben - mintegy a társadalom 

szokatlan túlpolitizáltságára reflektálva - olyan elemeket is beemel tudományos 

vizsgálódásának tematikájába, amelyeknek "normális" körülmények között nem is lenne helye 

a politológia hagyományosan kialakult kutatási rendszerében. Ezért lenne indokolt a 

politológiának felülvizsgálnia a titkosszolgálatok szakpolitikai kutatásával kapcsolatos eddigi 

álláspontját. 

 

5. Kern Tamás főmunkatárs, Századvég Alapítvány 

kern@szazadveg.hu 

Valóban jó döntés volt? Koszovó államiságának elismerése közpolitikai nézőpontból 

 

2008. február 17-én Koszovó kinyilvánította függetlenségét és területi leszakadását Szerbiától. 

Maga a döntés jelentős feszültséget okozott a nemzetközi politikai életben, miközben azóta is 

vitatják az egyoldalú lépés nemzetközi jogi alapjait, elemzik a várható kül- és 

biztonságpolitikai, kisebbség-politikai stb. következményeit. A Magyar Köztársaság Kormánya 

- mint ismeretes - viszonylag rövid idő elteltével, március 19-én elismerte az új államalakulatot. 

Maga a döntés meghozatala azonban nem volt vitáktól, konfliktusoktól mentes. 

Az előadás négy dimenzió mentén kívánja elemzi a kialakult helyzetet. 

Szükségszerű, hogy röviden (vázlatosan) bemutatásra kerüljön a koszovói lépést megelőző 

nemzetközi környezet (ENSZ BT döntései, Martti Ahtisaari-terv). Már itt rá kívánunk mutatni 

arra, hogy a magyar kormány 2006 végétől a végső döntése meghozataláig számos esetben 

eltérő álláspontot vallott a kérdés rendezését illetően. Ezzel bizonyítani szeretnénk, hogy a 

kormánynak nem volt kiérlelt koncepciója, sokkal inkább ad hoc módon viszonyult az aktuális 

szituációhoz. 

Számot vetünk, hogy a NATO- és az EU-tagállamok milyen eltérő logika mentén hozták meg 

döntésüket, és a magyar álláspont mely tagállamok koncepciójával mutat rokon vonásokat. 

Fontosnak véljük annak bemutatását is, hogy Magyarországon a végleges döntés hogyan 

született meg, mely államigazgatási szerveknek volt kulcsszerepe a döntés meghozatalában, 

illetve melyik organizációknak (pl. média, határon túli magyar szervezetek, civil organizációk 

stb.) lehetett hatása a kormányzati határozat megszületésére. 

Végezetül arra törekszünk, hogy felsoroljuk a döntést alátámasztó, vagy éppen az ellen szóló 

érveket, argumentumokat. Ezzel tulajdonképpen a kormányzati döntés kritikai elemzését 

vállaljuk magunkra azzal a céllal, hogy számba vegyük a határozat esetleges jövőbeni 

következményeit. 

 

6. Polgár Tamás PhD hallgató, Corvinus Egyetem 

polgar.timo@gmail.com 

A Regionális Egyetemi Tudásközpontok Program közpolitikai elemzése - elméleti megalapozás 

és előzetes empirikus vizsgálat 

 

Magyarország nemzeti innovációs rendszerének (NIR) egyik kulcsproblémája a vállalkozások, 

valamint a felsőoktatási és állami finanszírozású kutatóhelyek közötti kutatási együttműködés 

alacsony szintje. A szakirodalomban konszenzus uralkodik a tekintetben, hogy e három fő 

szektor kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) együttműködése elengedhetetlen a tudás 

létrehozása, terjesztése és piacosítása terén, s ezért az államnak a piacgazdaság keretei közt is 



lehetnek legitim indokai az innovációs tevékenység, ezen belül is az ilyen típusú kooperatív 

kutatások állami eszközökkel történő ösztönzésére. A dolgozat a magyar innovációpolitika 

éppen ezen eszközeit vizsgálja. Bár az ilyen típusú együttműködéseket számos kormányzati 

politika ösztönzi fő-, illetve másodlagos célként, a tanulmány mindenekelőtt az ún. Regionális 

Egyetemi Tudásközpontok (RET) program közpolitikai elemzésére vállalkozik. 

A program teljes közpolitikai ciklusának részletes elemzéséhez szükség volna mind a 

döntéshozókkal, mind pedig a pályázati pénzeket elnyert kutatóközpontok vezetőivel és egyéb 

stakeholderekkel folytatott interjúkra, melyekre kutatásom jelenlegi szakaszában nem 

vállalkozom. A cél ehelyett az állami beavatkozást megalapozó elméleti keret (a releváns 

szakirodalom és nemzetközi empirikus kutatások fő megállapításainak), illetve a program által 

kezelni kívánt konkrét magyar kihívások részletes bemutatása, valamint a kutatás további 

irányainak, fogalmi és elméleti keretének kijelölése. Ennek kapcsán feltétlenül ki kell térni a 

nyilvános dokumentumokból részben megismerhető döntéshozatali folyamatra, 

mechanizmusokra, illetve a politikai ciklus további szakaszaira, mindenekelőtt a rendelkezésre 

álló monitoring-jelentés által feltárt tapasztalatokra, illetve a várható társadalmi-gazdasági 

hatások értékelésére. Kutatásom folytatásaként mindenekelőtt ez utóbbi kérdéskörre kívánok 

koncentrálni. 

 

 

4. Az állampolgár a demokráciában 
 

 

I. Panel - Június 27, péntek 13.30-15.30 

Demokrácia és kultúra 

A panel vezetője Bozóki András egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem (CEU) 

bozokia@ceu.hu 

 

1. Göllner András, Concordia University Montreal 

a.gollner@annax.hu 

Apória és nyilvánosság: a politikai diskurzus csődje a Magyarországon 

 

Előadásom Jürgen Habermas kommunikációs elméletére épül. Azt állítom és bizonyítom, hogy 

hazánk nehezen kiharcolt képviseleti demokráciája veszélyben forog. A veszély fő forrása az, 

hogy a magyar nyilvánosság (a Habermas által használt kifejezés Öffentlichkeit) főszereplői 

képtelenek betartani a politikai diskurzus játékszabályait. Ha e téren nem történik lényeges és 

gyors változás, Európai Uniós tagságunk ellenére, könnyen átcsúszhatunk abba az állapotba, 

amelyet Larry Diamond (Foreign Affairs, március-április, 2008) vagy korábban Robert Putnam 

(Making Democracy Work), a "ragadozó állam" (predatory states) állapotaként aposztrofál. 

Habermas először 1963-ban fogalmazta meg a nyilvánosság strukturális átalakulásáról szóló 

nézeteit (Lásd: Structural Transformation of the Public Sphere). Az akkor megfogalmazott 

nézeteket egy későbbi munkájával öntötte végleges formába (The Theory of Communicative 

Action, 1981). Habermas szerint a demokratikus politizálás a nyilvánosság létrejöttével, annak 

folyamatos kibővítésével tud csak fennmaradni - pl a szabad gyülekezési helyek, a szabad 

véleménynyilvánítás, a sajtószabadság biztosítása nélkülözhetetlen. Ezekből az 

intézményekből származnak azok a morális, vagy episztemikus értékek - a szabadság, az 

egyenjogúság, az igazságosság elvei - amelyek táplálják, tartósítják a demokrácia rendjét. 

Habermas érdeklődése mindig is tovább lépte mentorainak (Adorno, Horkheimer) érdeklődési 

körét. Őt nem csupán az egyéni szabadság biztosításának problematikája, hanem maga a 

demokrácia intézményrendszereinek korszerűsítése, fejlesztése érdekelte. Miközben 

mentorainak (Adorno és Horkheimer) hozzáállása öntudatosan aporetikus - a nincs kiút álapotát 



tükrözik - Habermas, a nyilvánosság fogalmával, kiutat talál az aporia karmaiból. Előadásom 

azt állítja, hogy Magyarország, a Fidesz 2002-es választási vereséget követően, hátat fordított 

ennek a lehetőségnek és ezzel súlyos veszélybe sodorta magát és hazánkat egyaránt. 

A politikai diskurzust Habermas szerint, nem szabad egy elvont, felsőbbrendű, vagy ritka 

játszmaként kezelni. Mindennapi életünk szerves részévé kell tennünk. Biztosítani kell, hogy a 

játszma ne váljon egy laza, improvizációs tevékenységgé, hanem mindig is szigorú, pontos, 

számonkérhető szabályok keretei közt működjék. A szabályok betartása a politikai diskurzus 

létkérdése. Alapszabályok betartása nélkül a politikai diskurzus képtelen megvalósítani 

társadalmi szerepét - nem tud társadalmi konszenzust formálni, vagy működtetni, nem tud 

racionális alapokat biztosítani a társadalmi rendhez, képtelen társadalmi konfliktusokat kezelni, 

menedzselni. 

 

2. Modla Ildikó, London School of Economics 

ildiko.msz@gmail.com 

Kultúraváltás vagy kudarcra ítélt kezdeményezés? 

 

Az ’új’ teljesítmény-értékelési rendszer a magyar államigazgatásban 

Vajon idegen-e a Teljesítmény-értékelési Rendszer (TÉR) a magyar közigazgatási kultúrától? 

Alkalmas-e a TÉR az államigazgatás kultúraváltásának megindítására? Sérti-e a TÉR az 

egyenlő munkáért egyenlő bérezés elvét? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések, kételyek fogalmazódtak meg a 2007. elejétől, a központi 

államigazgatási szervekben fokozatosan bevezetésre kerülő teljesítményértékelési rendszerrel 

kapcsolatban. A TÉR-nek elnevezett teljesítményértékelési rendszer az elmúlt másfél év egyik 

legellentmondásosabb kezdeményezése lett, számos kritikát kapva mind a köztisztviselőktől, 

mind a rendszert laikusként, vagy szervezetfejlesztőként szemlélőktől. 

A rendszer bevallottan teljesítmény-orientált szemléletet kíván bevezetni az államigazgatásban 

a jelenlegi életpálya-modellel szemben, vagyis a TÉR a jelenlegi szemlélet és gyakorlat -- ha 

úgy tetszik kultúra -- alapvető megkérdőjelezését jelenti. Az új gyakorlat meghonosítása 

azonban nem feltétlenül és kizárólag emiatt vált kétségessé. Az előadásban ismertetésre kerülő 

kutatás a rendszert elsőként alkalmazó köztisztviselőkkel készült mélyinterjúk alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy az alkalmazás nem feltétlenül a két szemlélet szembenállása miatt 

jelent nehézséget, hanem a köztisztviselők intézményi gyakorlatra vonatkozó tapasztalata miatt. 

Az előadás egy kutatás összefoglalása, amely a teljesítmény-értékelés bevezetésével egy időben 

készült. A kutatás célja, hogy azonosítsa azokat a tényezőket, amelyek a köztisztviselők 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleménye mögött húzódik. A kutatás nem a TÉR 

bevezetésének helyességét, illetve alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket kívánta vizsgálni, 

hanem azokat a vélemények mögötti szociálpszichológiai tényezőket, amelyek meghatározóak 

- ha nem is kizárólagosak - az új rendszerhez való viszonyulásban. A kutatás következtetései, 

vagyis a szervezeti igazságtalanság (organisational (in)justice), illetve a tanult tehetetlenség 

(learned helplessness) meghatározó volta a TÉR-rel kapcsolatos kritikákban, további 

nehézségeket jeleznek előre az államigazgatás kultúraváltását tervezők számára. 

 

3. Bodonyi Ilona, Budapesti Rendőrtiszti Főiskola 

ibodonyi@gmail.com 

Új demokráciák, régi kulturális beidegződések 

 

Minden politikai rendszer és a polgárok történelmi tapasztalatokon alapuló politikai kultúrája, 

szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A történelmi tapasztalatok és kulturális 

sajátosságok hasonló politikai rendszerekben is okozhatnak eltéréseket, de a rendszer 

közössége általánosítható jellemvonásokat is kialakít. A volt szocialista országok úgynevezett 



politikai kultúrájára is rányomta bélyegét a múlt, s a múltbeli különbségek a megváltozott 

körülmények között is tovább élnek, illetve új sajátosságok is alakulnak. Felületesen szemlélve 

a rendszerváltozás folyamatát, mindannyian ugyanazt éltük át, alaposabb elemzéssel azonban 

nagyon jelentős különbségekre bukkanhatunk mind a történelmi múlt maradványait, mind az 

előttünk álló, megoldandó feladatokat illetően. Nagyon érdekes és tanulságos lehet ebből a 

szempontból 1. az önálló Magyarország, 2. a Szovjetunió összeomlása nyomán önnállósult 

létrejött Lettország, 3. az újraegyesült Németország e téren szerzett tapasztalatainak összegzése. 

A politikai kultúra, a politikai konfliktusok megoldása és végső soron az egész ország fejlődése 

szempontjából negatív és pozitív következményekkel is járhat, hogy: 

a) az új politikai elit hogyan és kikből alakult, (mennyire mentette át magát a régi elit, az újba 

kik és milyen politikai tevékenység eredményeként kerültek bele, Lettország esetében a nemzeti 

problémák hogyan befolyásolták az új elit kialakulását, Németországban mennyire "nyugati 

import" és mennyire "keleti ellenzéki" összetételű) 

b) milyen jellegű és milyen mély törésvonalak vannak a társadalomban (és ezek a törésvonalak 

mennyire tekinthetők az előző gazdasági szerkezet, és mennyire a rendszerváltás utáni politika 

eredményének, kik a gazdasági és politikai átalakulás nyertesei és vesztesei) 

c) mennyire szilárdak a demokratikus intézmények, 

d) mennyire van meg a bizalom a demokratikus intézményekben és az elitben, 

hiszen ettől függ, hogyan oldódnak meg a társadalmi konfliktusok. 

A politikai kultúra nem másodlagos terméke a demokratikus átalakulás folyamatának, innen is 

leírhatóak és jellemezhetőek az új demokratikus rendszerek. Néhány konkrét példa 

bemutatásával éppen erre szeretnék vállalkozni. 

 

4. Földvári Anna egyetemi hallgató, University of East London 

annafoldvari@yahoo.co.uk 

Kiborg állampolgárság mint posztmodern politika 

 

A politikatudományon belül a kultúra rendszerint jelzős szerkezetben használt fogalom. 

Többnyire politikai kultúraként jelenik meg, normatív fogalomként, amelyet egy adott politikai 

közösség, a közösséget ért kihívásokra adott válaszaiként definiálnak. Ebben a fogalmi keretben 

a demokrácia létező intézményrendszere egy meghatározott minőségű politikai kultúrát kíván 

meg a megfelelő működéshez. A megközelítés politika és kultúra viszonyát olyan módon 

vizsgálja, hogy adott politikai intézményekhez társítja az adott politikai intézményekben 

szocializálódott állampolgárok viszonyulását ezekhez az intézményekhez. Politikai kultúra alatt 

tehát hagyományosan egy adott politikai intézményrendszert és a hozzá kapcsolódó 

állampolgári attitűdöket érti a szakirodalom. 

Véleményem szerint ez a megközelítésmód hasznos meglátásokkal szolgálhat azokban a 

társadalmakban, amelyekben a politikai és kulturális környezet viszonylag statikus, nem 

változik gyors ütemben, de a 21. századi összetett globalizált és technicizált társadalmakban 

nem visz közelebb politika és kultúra viszonyának mélyebb megértéséhez. Amennyiben nem 

fix intézményrendszerekben, hanem állandóan változó politikai és kulturális környezetekben 

gondolkozunk, akkor politika és kultúra viszonyát más módon kell vizsgálnunk. Így kell 

eljárnunk akkor is, ha demokrácia alatt nem egy létező intézményrendszert értünk, hanem egy 

ideált, egy soha le nem zárható projectet, amelynek életre hívása adott politikai közösség 

tagjainak folyamatos törekvése. Ebben az esetben nem az a kérdés, hogy mit gondolnak, és 

hogyan viszonyulnak létező politikai intézményeikhez alanyai és tárgyai, hanem az, hogy 

milyen módón jelennek meg bennük és milyen mértékben van lehetőségük azoknak 

befolyásolására, megváltoztatására. 

Politika és kultúra viszonya álláspontom szerint azokon a szubjektum pozíciókon keresztül 

érthető meg leginkább, amelyek egy adott kultúrában közös jelentések és mindennapi 



élethelyzetek nyomán bukkannak elő, és amelyeken aztán politikai közösségek alapulnak. 

Politika és kultúra metszéspontja tehát a szubjektum és annak kapcsolódása a többi 

szubjektumhoz jelentéseken és intézményrendszereken keresztül. A legfontosabb kérdésem 

ebből a nézőpontból a következő: miképp lehet tárgyalni egyén és egyén, illetve egyén és 

politikai közösség kapcsolatát posztmodern társalmainkban, amelyekben a kulturális és az 

intézményesült politikai közösségek nem feltétlenül esnek egybe? 

Demokratikus politikai rendszerekben az állampolgárság intézménye hivatott kiküszöbölni 

partikularitás és univerzalitás ütközéséből következő gondokat. Baloldali és liberális 

állampolgársági elméletek leginkább gazdasági egyenlőtlenségekből és etnikai különbségből 

adódó problémaként tárgyalják az állampolgár kérdését. A feminista elméletek pedig a ’90-es 

évektől kezdődően vizsgálják az állampolgárság kérdését gender-különbségek talaján. 

Előadásomban a felvázolt problémákra Donna Haraway által elsőként elméleti keretbe foglalt 

kiborg szubjektum segítségével keresem a válaszokat. Haraway több feminista elméleti 

hagyományra is épít, az általa felvázolt kiborg szubjektum mégsem csak gender, hanem 

szexualitásbeli, etnikai és gazdasági különbségekre is érzékeny fogalom. Segítségével nem csak 

jobban megérthető kultúra és politika viszonya a poszthidegháborús világban, de el is 

képzelhető egy olyan posztmodern politika, amely nem a politikai alanyok képviseletén, hanem 

azok tevékenységén alapul. 

 

Ráczné Horváth Ágnes 

raczagi@ektf.hu 

Aktív állampolgárság-versenyképes demokrácia? 

 

 

II. Panel - Június 27, péntek 16.00-18.00 

Közvélemény és közvélemény-kutatói dilemmák a rendszerváltás óta 

A panel vezetője Závecz Tibor kutatási igazgató, Szonda-Ipszosz 

zavecz.tibor@ipsos-szonda.hu 

 

1 Angelusz Róbert egyetemi tanár, ELTE Szociológiai Intézet 

angelusz@ludens.elte.hu 

Tardos Róbert tudományos főmunkatárs, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 

tardos.robert@ppk.elte.hu 

Megismerés vagy konstrukció - avagy szükséges és lehetséges-e valid és társadalmilag hasznos 

közvélemény-kutatás ma Magyarországon? 

 

A tervezett előadás olyan témákat kíván előtérbe állítani, amelyek ma nem csak a közvélemény-

kutatás szűkebben vett szakemberei, de a társadalomkutatás, tágabban a demokrácia 

kérdéskörével foglalkozók szélesebb mezőnye számára is kihívást jelentenek. Korábbi és újabb 

kutatási eredmények alapján foglalkozni kívánunk a kutatások általánosan romló 

feltételrendszerével, a fogadókészség gyengülésével és ennek okaival, valamint az ilyen jellegű 

problémák áthidalásával lehetséges eszközeivel. A közvélemény-kutatások manifeszt és látens 

funkcióival és diszfunkcióival - ezen belül a közvéleményt inkább konstrukció mint 

megismerés tárgyaként tekintő felfogásokkal - is számot vetve kívánunk rövid áttekintést adni 

a kérdéskörben felvetődő aktuális dilemmákról. 

 

2. Enyedi Zsolt docens, Közép Európai Egyetem, Politikatudományi Tanszék 

enyedizs@ceu.hu 

Népszavazás és véleményváltozás 

 



A politikai viselkedés tanulmányozása elsősorban a parlamenti választásokhoz kötődik. A 

népszavazások mindenekelőtt annyiban jelentenek különleges terepet, hogy a szokásos 

magyarázótényezőkhöz képest az adott kérdéshez kapcsolódó érvek is nagy súllyal es(het)nek 

latba. A Magyar Választáskutatási Program keretében a 2008-as népszavazási kampányt 

végigkövető kutatásunk alkalmat ad arra, hogy felmérjük az érvek, a pártkötődések, valamint 

az ideológiai és társadalmi háttérváltozók relatív szerepét nem csupán egy konkrét szavazási 

szándék kialakulásának, hanem a népszavazás alatti véleményváltozás magyarázatának 

tekintetében is. Az előadás alapvető empirikus anyagát olyan ’online’ (internet-alapú) 

kérdőívek jelentik, melyeket több mint négyezer válaszadó három alkalommal töltött ki a 

népszavazási kampány alatt és után. Az online kérdezést a Szonda-Ipsos bonyolította, míg az 

ugyancsak figyelembe vett országos rerezentatív felméréseket a TÁRKI és a Medián szervezte. 

 

3. Marián Béla kutatás igazgató, Marketing Centrum 

mbela@marketingcentrum.hu 

Hol rontottuk el? - Egy népszavazás tanulságai 

 

A média és laikus közönség azt is elvárja a közvélemény-kutató intézetektől, hogy készítsünk 

megbízható előrejelzéseket a választásokon várható eredményekre a felméréseink alapján. Ez 

az elvárás teljesen jogos és az intézetek igyekeznek is eleget tenni ennek. A jövő azonban nem 

mérhető, csak modellezhető. A klasszikus közvélemény-kutatói gyakorlatban általában egy 

nagyon egyszerű modellt szoktak használni a kutatók a várható választási eredmények 

előrejelzésére. Megnézik, hogy hányan ígérték biztosra a választási részvételüket, majd az 

úgynevezett "biztos szavazók" kinyilvánított szándékai alapján "jósolnak". Ez a modell 

időnként kielégítően pontos előrejelzéseket szolgáltat, máskor viszont "mellélő", különösen a 

részvételi arányok esetében. E tekintetben akkor a legnagyobbak a tévedések, amikor alacsony 

a tényleges részvételi arány, ami érthető is, hiszen ez a modell durván kezeli a részvételi 

valószínűségeket, és egyáltalán nem kalkulál azzal, hogy milyen téteket és célokat 

tulajdonítanak a választópolgárok a konkrét szavazásoknak. A tényleges részvételi döntéseket, 

illetve a viselkedést viszont ezek a tényezők legalább annyira befolyásolják, mint a részvételhez 

való alapviszonyulás. Mindezzel természetesen tisztában van a közvélemény-kutató szakma, 

így a március 9-i népszavazás előtt megszólaló kutatók egységesen azt mondták, hogy 

lényegesen alacsonyabb részvételi arányra számítanak, mint amekkora a "biztos szavazók" 

aránya volt a saját mintáikban. Ez viszont most tévedésnek bizonyult. A legnagyobb tévedéssel 

ez alkalommal a Marketing Centrum "büszkélkedhet": egy klaszteranalízisen alapuló modellel 

33% körüli várható részvételi arányt és kétséges végeredményt jeleztünk előre. Az utólagos 

elemzés - amire az előadás részletesen kitér - arra világít rá, hogy nem a modell logikájával volt 

a baj, hanem azzal, hogy a modellbe beleépítettünk egy téves előfeltevést, illetve nem 

kalkuláltunk a "sárga lap" és a "potyautas" motivációkkal. A népszavazás utáni felmérés 

eredményei viszont egyértelműen bizonyítják, hogy ezek a motivációk legalább olyan sok 

embernél hatottak, mint az, hogy sokan "piros lapot" akartak felmutatni a kormánynak a 

népszavazáson. 

 

4. Karácsony Gergely kutatási igazgató, Medián 

karacsony@median.hu 

Választási előrejelzések: magyar és nemzetközi tapasztalatok 

 

Az előadás a magyarországi választási előrejelzések tapasztalatait vizsgálja nemzetközi és 

időbeli összehasonlítás alapján. A konklúziója szerint a magyar prognózisok pontossága 1990 

és 2006 között szinte folyamatosan javult. Ez alól a tendencia alól az egyetlen, ám kétségtelenül 

jelentős kivételt a 2002-es előrejelzések jelentik, ám ehhez hasonló pontatlan becslések már 



korábban is előfordultak, arról nem is beszélve, hogy ennél jóval nagyobb mértékű "tévedések" 

is voltak már olyan nagy múltú (és fejlett közvélemény-kutatási kultúrájú) demokráciában is, 

mint Nagy-Britannia és Németország. A magyarországi előrejelzések pontosabbá válásának 

egyik oka feltehetően az, hogy a kutatók a korábbi tapasztalatok alapján komplexebb becslései 

modelleket alkalmaztak. A másik ok pedig az lehet, hogy a magyar társadalom túljutott a 

politikai mobilizáció egy kritikus szakaszán, a pártok a szavazók társadalmi önkifejezésének 

fontos részévé váltak, így a pártszimpátiák vállalása már nem okoz problémát számukra. Az 

elmúlt csaknem két évtized magyar és nemzetközi adatai egyébként nem mutatnak sem romló, 

sem javuló tendenciát. Bár való igaz, hogy a közvélemény-kutatások pontosságát elvileg több 

tényező is, egyre nagyobb mértékben nehezítheti, ennek a hatása nem jelentkezik a választási 

előrejelzések pontosságán. 

 

 

III. Panel - Június 28, szombat 9.00-11.00 

Demokrácia és laikus politizálás 

A panel vezetője Pál Gábor doktorandusz, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

gabbler@freemail.hu 

 

1. Császi Lajos tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutató Intézet 

csaszi@socio.mta.hu 

Talkshow és elnökválasztás: Az Oprah-Obama "crossover" 

 

A liberális politikai gondolkodás szerint a kereskedelmi média szórakoztató programjai, - így a 

televíziós talkshowk is - a magánéletről szólnak, ahonnan nem vezet út a politikába. Más 

megfogalmazásban: a média szórakoztató műsorai a szabadidő és a fogyasztás világába 

tartoznak, amelynek semmi köze a gazdasági termeléshez, a civil tevékenységhez és a politikai 

döntéshozatalokhoz. 

A magán- és közélet ideológiai szétválasztása számtalan problémát vet fel. Figyelmen kívül 

hagyja, hogy a különböző magán és közéleti tevékenységek és a média a mindennapi életben 

ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz. A média nemcsak beszámol a kisebb- nagyobb 

társadalmi eseményekről, de fórumot is nyújt a legkülönbözőbb problémák megtárgyalására, és 

az itt elhangzó érvek, viták megtermékenyítik és meghatározzák a közbeszédet is. Különösen 

fontos, bár kevéssé tanulmányozott a szórakoztató média és a politika kapcsolata, amelyet 

általában negatívan szoktak megítélni. Vitatkozva ezzel a sztereotipikus képpel, egy 

esettanulmányon keresztül a továbbiakban éppen azt a "crossover"-t (határátlépést) akarom 

bemutatni, ami a populáris kultúra és a politika mai kapcsolatát világszerte jellemzi. 

Elkülönülés helyett a legkülönbözőbb típusú átjárásokat láthatjuk közöttük, ahol az egyik szféra 

szereplői egy másik szférában is otthonosan mozognak és sikerrel kamatoztatják másutt szerzett 

tőkéjüket. 

A népszerű amerikai talkhow-host Oprah Winfrey politikai szerepvállalása Barack Obama 

mellett jól mutatja azt a bensőséges viszonyt, ami a szórakoztató média és az elnökválasztás 

(tágabb értelemben a populáris kultúra a és politika) között létezik. Nemcsak Oprah "tévedt át" 

ugyanis a politika területére, Obama is következetesen használja a populáris kultúra számtalan 

elemét, így az önfeltáró vallomások forgatókönyvét a lakosság megszólítására és 

mozgósítására. A faji kérdés 2008 március 18-i, személyes hangú obamai beszédének a 

példáján, - amely a talkshow eszközeivel tematizálta a legnagyobb amerikai politikai tabut, - 

azt kívánom elemezni, hogy bizonyos körülmények között hogyan járulhat hozzá a populáris 

kultúra a fennálló politikai intézmények radikális kritikájához, és a politikai gondolkodás 

megújulásához. 

 



2. Téglás János Vencel, doktorandusz ELTE TáTK 

tjv.list@chello.hu 

Milyen értelemben járulnak hozzá a civil szervezetek a politikához? 

 

Bármilyen meglepő is ez az állítás, a civil szervezetek nem akkor tekinthetők a leginkább 

politikai szereplőnek, amikor nyílt, esetleg pártosan elkötelezett harcmodorra váltanak egy 

üggyel kapcsolatban - hiszen ilyenkor bevonódnak, asszimilálódnak már létező 

csapatmozgásokba -, hanem akkor, amikor a politikával kapcsolatos különbségeket 

hangsúlyozzák. Épp ez által válnak a politológiai érdeklődés számára érdemessé mint olyan 

erők, amelyek kiveszik a részüket a politika létrehozásából. A politikai és szakmai közötti 

határvonásról zajló diskurzusok és cselekvések a politika és a tőle elhatárolt terület születésének 

folyamatát segítik elő, és nem pedig megtámogatják már eleve adott tartományok elválasztását. 

Ugyanezt a mechanizmust érvényesnek tekinthetjük más határdiskurzusokra is, amelyek a 

művészet és a politika, a tudomány és a politika kölcsönhatásban születését idézik elő. 

Előadásom a természetvédelem tárgykörében végzett empirikus esettanulmányokon alapul, 

középpontjában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület áll. Az Egyesület példáján 

láthatjuk, hogy a civil szervezeti működés alapja a heterogenitás menedzselése, és bonyolult 

konfigurációjú - más szerkezetben nem könnyen megvalósítható - összefogások lehetővé tétele. 

A politika határdiskurzusa és létrehozása nem választható le a diskurzusban résztvevők ön- és 

helyzet-meghatározásáról. 

 

3. Fekete Sándor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet 

bolblack@uni-miskolc.hu 

A világ egy traktorgyári munkás szemével (Sánta Ferenc regényeinek politikuma) 

 

Sánta Ferenc az 1945 utáni magyar prózairodalom egyik legjelentősebb és legérdekesebb 

képviselője. Bár kiadott műveinek száma viszonylag csekély, ismertségük és népszerűségük 

annál nagyobb. Pályakezdő írásaitól kezdődően mindig ugyanazok az "örök" témák 

foglalkoztatták: az ember erkölcsi felelőssége, az egyén és a társadalom viszonya, és a 

társadalom maga. Ezek alkotják a magvát számos novellájának és három történelmi-bölcseleti 

regényének: Az ötödik pecsétnek, a Húsz órának, és Az árulónak. 

Sánta műveinek jellegzetessége, hogy a realista cselekményírás mögé rendkívül mély 

filozófiai-politikai mondanivalót rejt, és ez bizonyos ellentmondásossághoz is vezet. Szinte 

mindig a szegény, szenvedő nép világát elemzi, szembenállását az elnyomó hatalommal; a 

nyomort és éhezést tűrő, folyton az erősebbek kegyetlenkedését elviselni kényszerülő 

emberekét, akik igyekeznek a romlott világban is megőrizni erkölcsi tisztaságukat. Írásainak 

tragikuma is részben innen ered: a nép ugyanis feleslegesen küzd a sorsa ellen, a jólétért, a 

társadalmi igazságért, ezek az eszményi célok a valóságban egyelőre megvalósíthatatlanok. Az 

összes ismert társadalom természeténél fogva rossz volt, mert az emberek életét képtelenség 

úgy kézben tartani, hogy boldogok legyenek. (Legalábbis az eddigi kísérletek ezt mutatják.) 

Sánta Ferencnél a társadalom elvont valósága kerül összeütközésbe az egyén gyakorlati 

valóságával - az ellentét kibékíthetetlen, az egyén mindig alulmarad a küzdelemben. Különösen 

intenzíven foglalkoztatja őt a fasizmus embertelensége, amelynek rettenetességét - részben saját 

tapasztalatairól írva - nagyon sok művében ábrázolja megrázóan. Számára a fasizmus a létező 

legrosszabb dolog, a társadalmak közül a legmegvetendőbb. De nem sokkal jobb nála a második 

világháború előtti félfeudális rendszer sem, és Sánta a szocializmust sem tartja megfelelőnek. 

Bár nincs amit jobban szeretne, mint a számára annyira fontos emberek közötti egyenlőség, 

mégis felismeri az eszményi rendszer és az annak megvalósulása közötti szakadékot. 

Határozottan visszautasítja a fanatizmust, bármilyen "előjelű" is legyen az. "Egyedül üdvözítő 



eszmében nem hiszek." - ez a mondat, az író egy nyilatkozata, akár egész életművének mottója 

is lehetne. 

Előadásom célja az, hogy bemutassa a laikus Sánta (aki egyébként traktorgyári munkásként 

robbant be az irodalomba) regényeinek politikumát, elsősorban azokat a máig érvényes 

gondolatokat, amelyek a szerző vitathatatlan hozzá nem értése ellenére politikatudományi 

elemzésre érdemesek. 

 

4. Pál Gábor doktorandusz, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

gabbler@freemail.hu 

A politika fémpörölye: nemzeti rock, magyar metal 

 

Hogy a rock politikus műfaj, azt régóta tudjuk, tudhatjuk. Igen sajátos és figyelemre méltó 

fejlemény azonban a nemzeti tematika és a rockzene bizonyos irányzatainak szoros 

összefonódása Magyarországon. 

Jó pár olyan hazai zeneker akad, amely magát a "nemzeti rock" megnevezéssel illeti. Ez az 

elnevezés azonban messze túlmutat a stilirális és műfaji jegyeken. A "nemzeti rock" kategóriája 

explicit politikai jelentést hordoz: nem elsősorban a zenei világok, megoldások és motívumok, 

hanem sokkal inkább az ideologikus elkötelezettség hasonlósága/azonossága okán tömörít egy 

sor együttest. A Wikipédia on-line enciklopédia vonatkozó szócikke szerint például egyaránt 

ide sorolható a népzenei elemekkel tűzdelt dallamos rockot játszó Kormorán, több, 

jellegzetesen szikár oi zenében utazó skinhead-csapat, így az Archivum, a Titkolt Ellenállás, 

vagy a Romantikus Erőszak, és az epikus folk-metalt képviselő Dalriada. Az "irányzat" egyik 

legismertebb, legnépszerűb, mondhatni emblematikus együttese a Kárpátia. Ez a zenekar a 

2000-es évek során par exellence "nemzeti rockot" játszó csapatként, politikai törekvések 

megfogalmazása céljából alakult, vagyis a többi csapattól eltérően nem más műfaji besorolások 

alól kikerülve került illetve sodródott bele a fogalom vonatkoztatási körébe. A képet tovább 

árnyalja az olyan nagy múltú magyarországi heavy-metal együttesek jelenléte, mint az Ossian, 

vagy a Moby Dick, amelyek nem csak szövegvilágukban közeledtek a "nemzeti rock" 

előadóihoz, de gyakorta együtt lépnek fel, együtt turnéznak, illetve közös projekteket alkotnak 

velük. 

A rockzene kontextusában, a dalok szövegvilágában megjelenő etnicizáló-nemzeti diskurzus 

persze nem újdonság. Ez a retorika jól tetten érhető már a Beatrice 1993-as Vidám magyarok 

című albumán, illetve több P.Mobil korongon is. Paradox módon a rock (bizonyos 

irányzatainak) tematikus és műfaji sajátosságai végső soron szinte megágyaznak ennek az 

elsőre meghökkentő fejleménynek. Az általában vett ellenkulturális viszonyulás és elitellenes 

beállítódás, az összetartozás és a marginalizáltság dalokban megfogalmazott tapasztalata 

ugyanis az adott kontextusban könnyedén átkonfigurálható. Átírható a Magyarországon 

domináns(nak tekintett), és az adott zenekarok által többnyire baloldaliként-liberálisként 

azonosított értékrend, zenei és politikai kultúra elutasítására. Átfordítható a hazai politikai és 

gazdasági elit kritikájára, illetve az újonnan kialakult társadalmi viszonyok közti talajvesztés 

élményére. A "rocker"-közösség eszménye akár a sajátos módon felfogott "nemzettel" illetve a 

"nemzeti érzelmű" személyek körével is átefedésbe hozható, kiegészíthető, behelyettesíthető. 

Ráadásul a műfaj bizonyos vonalataira jellemző formai jegyek, a patetikus hangvétel, a 

"himnuszok" alkotása iránti fogékonyság, illetve a zenei "tradíciókhoz" való ragaszkodás 

ugyancsak fontos, az üzenetet erősítő hordozó közeget biztosítanak a "nemzeti rock" számára. 

Előadásomban a "nemzeti rockot" és a magyar metalt a hazai laikus politizálás egyik kiemelt 

jelentőségű fórumaként, diskurzustereként kívánom bemutatni. Igyekszem számba venni és 

körüljárni azokat összefüggéseket, amelyek által ez sajátos jelenségcsoport 

társadalomtudományilag értelmezhetővé, illetve a hazai politikai-kulturális kontextusban 

elhelyezhetővé válik. 



 

 

IV. Panel - Június 28, szombat 11.30-13.30 

Demokrácia az önkormányzatokban 

A panel vezetője Pálné Kovács Ilona egyetemi tanár, PTE BTK, MTA Regionális Kutatások 

Központja 

palne@rkk.hu 

 

1. Darcsi Karolina, PhD hallgató, PTE BTK, Interdiszciplináris Doktoriskola 

carolin@freemail.hu 

A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság 

 

Az ukrán közigazgatási rendszerben a kárpátaljai magyarság is keresi helyét, lehetőségeihez 

mérten, megpróbál részt venni és szerepet vállalni, elsősorban azért, hogy kisebbségi érdekeit 

érvényesíteni tudja. Az ukrán önkormányzati rendszert megvizsgálva megállapítható, hogy az 

ukrajnai közigazgatás négy szintű. Legfelsőbb szinten áll a központi államigazgatás, alatta 

helyezkedik el a megyei szint, amelyek közigazgatásilag tovább osztódnak járásokra, illetve 

járási szintű városokra, ezek jelentik a következő szintet. Alattuk jelennek meg az alapszintű 

önkormányzatok, ahová a falvak, települések, városi típusú települések, illetve a városok 

tartoznak. Ezt a rendszert Ukrajna még a Szovjetuniótól örökölte meg és vette át, lényeges 

változtatásokat azóta sem eszközölt rajta, így megállapítható, hogy a rendszer ebben a 

formájában erősen centralizált. Bár a 2004-es elnökválasztás után elindult egy törekvés, amely 

a közigazgatás átszervezésére irányult, de a megoldás egyelőre várat magára és a rendszer 

marad a régi. Ukrajnában az önkormányzati választásokat 2006-ig a parlamenti választásokkal 

egyszerre tartották. A választási rendszer a 2006-os választásokra megváltozott, az országban 

a vegyes választási rendszerről áttértek teljes mértékben a listás választási rendszerre. Ez az 

áttérés jelentősen megváltoztatta a nemzeti kisebbségek érdekérvényesítő esélyeit is. 

Ukrajnában a nemzeti kisebbségek lehetőségeit megvizsgálva megállapítható, hogy a nemzeti 

kisebbségekhez tartozók ugyanúgy, mint az ukrán nemzetiségűek, részt vehetnek bármely 

szinten a tanácsok (önkormányzatok) munkáiban, ám külön kisebbségi önkormányzat 

létrehozására nincs törvényadta lehetőségük, így a magyar nemzetiségű képviselők, a helyi 

tanácsokban az ukrán illetve más nemzetiségűekkel együtt tevékenykednek. A kisebbeségi lét 

legfontosabb kérdése a megmaradás, amelynek az egyik kulcsfontosságú eleme, hogy az adott 

kisebbség képes legyen magát megszervezni, ami azzal jár, hogy saját érdekeinek a képviseletét 

ellátja azáltal, hogy indul a választásokon mind a legfelsőbb, mind helyi, járási és megyei 

szinten és a döntéshozatalban részt vesz. 

Előadásomban a kárpátaljai magyarság önkormányzatokban való részvételét szeretném 

bemutatni a rendszer sajátosságain keresztül. Valamint arra is kitérnék, hogy a függetlenségét 

immár 17 éve elnyerő ország önkormányzataiban hogyan sikerült a demokrácia intézményeinek 

a megszilárdítása. Előadásom alapjául egy saját kutatás szolgál, melyet 2008 tavaszán 

végeztem, a mintába bekerült Kárpátalja megye valamennyi magyar önkormányzata. Mivel a 

kutatás összegzése jelenleg folyamatban van, az előadás teljes anyagát a későbbiekben fogom 

továbbítani. 

 

2. Tamás Veronika PhD hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 

veronika.tamas@gmail.com 

Helyi hatalmi viszonyok: a polgármester és a képviselők a helyi politikai arénában 

 

A választások eredménye képen, a magyarországi kis- és nagyvárosokban többnyire a pártok, 

illetve a különböző szervezetek jelöltjei szereznek mandátumot a választásokon. A 



polgármestereknek így pártelven szerveződött képviselőtestületekkel kell szembenézniük, s 

ezzel párhuzamosan, a helyi képviselőknek, a helyi problémák figyelembevétele mellett, a 

politikai racionalitás követelményeivel is meg kell birkózniuk. 

Célom, hogy felvázoljam a helyi hatalmi viszonyokat, különös tekintettel a polgármester 

pozíciójára, annak tükrében, hogy milyen erőviszonyok alakultak ki a választások 

eredményeképpen. Hogyan alakul a pozíciók elosztása? Kinek az elképzelései tükröződnek 

leginkább a meghozott döntésekben? Mely szereplőkkel egyeztetnek, és melyek szorulnak 

háttérbe? A kialakult hatalmi szituációk befolyásolják-e a politikai szereplők formális szerepét, 

és ha igen, milyen mértékben? 

Fontos kérdés az is, hogy a választások eredményeként létrejött politikai erőviszonyok milyen 

hatást gyakorolnak a döntéshozatalra, a képviselőtestület működésének hatékonyságára? 

Könnyebben születnek-e a döntések az egypárti többségű, mint a koalíciós testületekben? A 

polgármester eltérő pártállása szükségszerűen bénító hatású, vagy vannak kivételek? 

A fenti kérdéseket a választási eredmények, valamint a helyi képviselők szubjektív véleménye 

alapján válaszolom meg. Az általam 2007 tavaszán végzett kérdőíves kutatás egyfelől a helyi 

hatalmi viszonyok, másrészt a helyi politizálás működési mechanizmusaival kapcsolatban kérte 

ki a helyi képviselők véleményét. Az, hogy a legközvetlenebbül érintettek hogyan látják a 

politikai erőviszonyokat, úgy vélem, fontos információkkal szolgálhat a helyi politika 

működéséről. 

 

3. Zsebéné Dobó Mariann főiskolai tanársegéd, Eszterházy Károly Főiskola Politológia 

Tanszéke 

domar@ektf.hu 

Önkormányzatok láthatósága és átláthatósága 

 

A rendszerváltáskor létrehozott önkormányzatok a demokráciának olyan mértékű ígéretét is 

hordozták, amelyen keresztül a választópolgárok számára a döntéshozatali folyamat csaknem 

teljes nyilvánosságát biztosították. Láthatóság, az átláthatóság, a nyíltság és a nyilvánosság a 

demokráciában alapvető kritériumok. Az önkormányzatoknál ez talán még az állami szinttől is 

hangsúlyosabb szerepet kap. Az állami kötelezettségek háttérbe szorulásával az 

önkormányzatokra több feladat hárul, létrehozva egyrészt az autonómiát, másrészt a sajátos 

munkamegosztást a központi irányítás és az önkormányzatok között. 

Az önkormányzati döntéshozatali folyamat és annak szereplői is "közelebb vannak" az 

állampolgárokhoz. Számos területen érezhető az, hogy az állampolgárok részéről az 

érdekérvényesítés és befolyásolás is sokkal egyszerűbbnek tűnik, ugyanakkor a társadalmi 

megerősítés, legitimáció is fontosabb és mindennaposabb, kevésbé kötődik csupán a 

választásokhoz. 

Előadásomban elsősorban a települési önkormányzatok működése során fellépő problémákkal, 

konfliktusokkal foglalkozom, amelyek a nyilvánosság elmaradásából adódnak. 

Vizsgálatomat az észak-magyarországi régió településeire kívánom kiterjeszteni a Regionális 

Közigazgatási Hivatal és az Adatvédelmi Ombudsman adatainak elemzésével. 

Vizsgált kérdések: 

Miben érhetők tetten a társadalmi nyilvánosság kizárásának és az önkormányzatok 

bezárkózásának jelei? Milyen eszközei vannak ehhez? 

Milyen típusú problémák és konfliktusok esetén avatkozik be a Közigazgatási Hivatal? 

Hogyan reagálnak az önkormányzatok a Közigazgatási Hivatal jelzéseire? 

Milyen hatása van az állampolgárok részvételére az önkormányzatok távolságtartása? 

Hogyan lehet a nyilvánosságot önkormányzati keretek között a legerőteljesebben biztosítani? 

 

4. Brachinger Tamás főiskolai adjunktus, Eötvös József Főiskola 



brachinger.tamas@ejf.hu 

A helyi hatalom és a helyi társadalom közösségei közötti együttműködés dimenziói egy 

középvárosban, különös tekintettel a politikai aspektusokra 

 

Egy többéves kutatómunka eredményeit ismerteti az előadás. A kutatás közelebbi célja az volt, 

hogy egy jól körülhatárolható lokalitás keretei közötti, olyan community study készüljön, amely 

válaszokat keres arra, vajon hol tart a helyi társadalom és benne az azt felépítő helyi közösségek 

vonatkozásában a rendszerváltás idején elépzelt kiteljesedési folyamat? Az önkormányzat 

fogalmának van egy, a közhatalmi értelmezéstől eltérő értelmezése, amely az 

önkormányzatiságot, a helyi közösség önigazgatásaként fogja fel. Vizsgálatunkban nemcsak 

kvantitatív, de kvalitatív módszereket is alkalmaztunk, hogy "közelnézetből" vizsgálhassuk a 

problémát. A helyi társadalom különböző szereplői és a helyi hatalom szereplői közötti viszony 

pontosabb ismerete, megértése vezet el a kutatás távolabbi céljához, ahhoz, hogy az 

önkormányzatiság újrafogalmazásában, a helyi társadalom autonómiájának újragondolásában 

kinek milyen szerepet jut a jövőben? 

A kutatás helyszíne Baja Város. Azért válaszottam Baját - Bánlaky Pállal szólva -, hogy "az ott 

kapott eredmények, ne pusztán kuriózitások legyenek. Több évszázados városi múlt, dinamikus 

fejlődési periódusok, határozott regionális centrum szerepkör." 

 

5. Kunszt Márta egyetemi docens, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke 

kunszt@btk.pte.hu 

Demokratikus működés? Pécsi tapasztalatok 

 

Pécs Megyei Jogú Város közgyűléseinek első négy ciklusát áttekintve kísérel meg feleletet adni 

a szerző arra, miképp is működött Pécs város képviselőtestülete az elmúlt 16 esztendőben? 

Milyen jogosítványokkal ruházták fel a hatályos SZMSZ-ek a polgármestert, a 

tisztségviselőket, a bizottságokat és a képviselőket? 

Van-e lényeges változás a különböző ciklusok Szervezeti és Működési Szabályzataiban? 

Mennyire vontak be szakértőket és civileket a döntések előkészítésébe? 

Milyen nyilvánosságot kaptak az önkormányzat döntései, kialakult-e korrekciós mechanizmus 

a döntéshozatali folyamatban? 

Be tudtak-e kapcsolódni a városlakók a ügyeik megvitatásába, ha igen, melyek voltak ennek a 

fórumai? 

E kérdéskörök bemutatása kapcsán reményeink szerint képet kaphatunk arról, miként működik 

egy magyar nagyváros a hétköznapokban, s hogy ez a működés eleget tesz-e az 

önkormányzatoktól elvárt demokratikus kritériumoknak? 

 

6. Kákai László adjunktus, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékének adjunktusa. 

kakail@chello.hu 

A helyi elit véleménye a regionalizációs reformokról 

 

A középszintű decentralizáció szükségszerűsége és az uniós regionális politika együttesen 

vezetett a 2002-es kormányprogram megfogalmazásához, amelyben határozott célként jelent 

meg a választott önkormányzati régiók létrehozása, mégpedig már 2006-tól. A 

kormányprogram tükrében tehát az évtizedes dilemma megoldódni látszik, a megyéket 

felváltják a választott régiók, amelyek egyszerre fogják demokratizálni a középszintű 

hatalomgyakorlást, decentralizálni az erősen centralizált magyar államot, és egyben hatékony 

menedzsmentet is nyújtani a strukturális alapok fogadása számára. A 2006 óta eltelt időszak 

azonban az "igazi" regionális reformot nem hozott. Tanulmányomban megpróbálom bemutatni, 



hogy a Dél-dunántúli régióban az egyes közszereplők, hogyan vélekednek a reformról, mit 

értenek az alatt és a kormányzat intézkedéseit hogyan ítélik meg. 

 

7. Nagy Gábor Dániel PhD hallgató, Szegedi Tudomány Egyetem 

gabor.d.nagy@gmail.hu 

A regionális lakossági felmérések összehasonlíthatóságának módszertani kihívásai 

 

Ezen előadásban kísérletet teszek az összehasonlító regionális kutatások módszertanának 

körüljárására a lakossági vélemények összehasonlításának szempontjából.     Módszertani 

szempontból kiemelt fontosságú tekintettel lenni azokra a lényeges eltérésekre és 

különbségekre, amelyeket a magyar helyzet tartogat a regionalitás szempontjából. Mivel 

Magyarországon nincsenek közvetlenül választott regionális önkormányzatok, illetve a magyar 

régiók Budapestről irányítottak, és a főváros speciális regionális szerepkörbe került a Központi 

Régióban, valószínűsíthető, hogy sok módszertani kihívás vár megoldásra. (példaként említve 

Nagy-Budapest kérdését, a politikai regionalizáció hazai helyzetét) Kutatásomban én a Magyar 

Háztartás Panel 2005 felmérésre és az Eurobarometer kutatás különböző években felvett 

eredményeire alapozva próbálom elemezni ezen módszertani kihívás egyes elemeit és 

tartalmait. 


