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ELŐSZÓ 

A 2014. június 13-án megtartott Jubileumi Doktorandusz Konferencia igen jelentős volt 

az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán működő Doktori Iskolák életében, hiszen 

ekkor ünnepelte a két Iskola a doktori képzés fennállásának 20. évfordulóját. A 

Politikatudományi Doktori Iskola részéről Bihari Mihály professor emeritus, a 

Politikatudományi Doktori Iskola alapító elnöke köszöntötte a hallgatókat és emlékezett 

vissza a doktori képzés kezdeteire. A Politikatudományi Szekcióba 12 előadás 

absztraktja érkezett be, 2014. június 13-án 11 előadás hangzott el. A Szekció két panel 

keretében ülésezett: délelőtt a Politikaelmélet, közpolitika panel (panelvezető: Bihari 

Mihály; előadók: Pásztóy András, Antal Attila, Tábori Ferenc, Bodnár-Király Tibor, 

Böcskei Balázs), délután pedig a Nemzetközi politika panel (panelvezető: Szabó Máté; 

előadók: Hell Roland, Girst Noémi, Komjáti-Gardó Simona, Ördögh Tibor, Sebők 

Noémi, Varga András) előadásai kerültek terítékre. A 11 előadó 5 témavezető (Arató 

Krisztina, Bihari Mihály, Navracsics Tibor, Schlett István, Szabó Máté) között oszlik 

meg. Jelen tanulmánykötetbe – a konzulensek szakmai kontrollja és hozzájárulása után 

– végül 9 tanulmány került be, amelyek az elhangzott előadások alapján kerültek 

megírásra. Pásztóy András az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd alkotmányos 

alapjait járja körül, különös tekintettel az Alaptörvénnyel bekövetkezett változásokra. A 

szerkesztő tanulmánya a környezetvédelem és a nacionalizmus ideológiájának 

kapcsolatrendszerét vizsgálja a közöttük lévő (in)kompatibilitási szálak felfejtésével. 

Tábori Ferenc jelentős adathalmazt felvonultató tanulmánya az 1990 és 2010 közötti 

országgyűlési választási rendszernek a pártrendszerre való hatását elemzi. Hell Roland a 

2013-2014-es thaiföldi politikai válságot mutatja be egy komplex elemzési modell 

segítségével. Girst Noémi a visegrádi négyek privatizációtörténetébe vezet be 

bennünket, méghozzá a tömeges privatizáció aspektusából. Komjáti-Gardó Simona a 

geopolitika tudományának hasznát és használhatóságát vizsgálja az államok számára. 

Ördögh Tibor a 2014. évi rendkívüli szerbiai választásokat, az induló pártokat és 

programjukat, továbbá a megalakult kormányt veszi górcső alá. Sebők Noémi 

részletesen vizsgálja a homofóbia oroszországi helyzetét, bemutatva a 

melegfelvonulásokat, a homoszexualitással foglalkozó törvényeket, valamint a 

homofóbia társadalmi megítélését. Végül, de nem utolsó sorban Varga András 

tanulmánya az euró-válság kezelését elemzi a demokrácia, a legitimáció szempontjából. 
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