Végül, bár a szekció fókuszában a választások állnak, szívesen fogadunk más, politikai
viselkedéssel, illetve a szocializáció aktuális, témához kapcsolódó kérdéseivel foglalkozó
előadásokat is.
12. A helyi és regionális kormányzás válsághelyzetben
Szekcióvezetők: Pálné Kovács Ilona (kutatóprofesszor, Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont; egyetemi tanár, PTE); Dobos Gábor (tudományos munkatárs,
Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, NKE EJKK Politika- és
Államelméleti Kutatóintézet)
E-mail: dobos.gabor@tk.hu
A hazánkat 2020-ban elérő COVID-járvány sajátossága, hogy egyszerre érinti az ország egészét
és jelentkezik konkrét helyi problémák képében. Az ilyen helyzetekben az egyik legalapvetőbb
kérdés, hogy a válságkezelés során miként alakul a központi kormányzat és a helyi
önkormányzatok közötti viszony a döntéshozatali kompetenciák terén. Amíg a járványhelyzet
hatására számos országban megnőtt a helyi szint szerepe, Magyarországon a központi
kormányzat elsősorban végrehajtóként tekintett az önkormányzatokra – a 2010 után lezajló
centralizációs folyamatokkal összhangban. Ebben természetesen szerepet játszott a konkrét
pártpolitikai helyzet is, a 2019-es önkormányzati választások után a „központi vs. helyi”
szembenállás gyakran a Fidesz és az ellenzék összecsapásának leképeződéseként volt
értelmezhető.
A járványhelyzet egyértelműen hatott az önkormányzati rendszerre: megváltoztak az
önkormányzaton belüli viszonyok (a polgármesterek önálló döntéshozatali jogával), jelentősen
csökkent a helyi szint pénzügyi mozgástere, változott a középszintű kormányzás helyzete. A
járvány hatással volt a közszolgáltatások szervezésére, a digitális kormányzásra, a helyi
kommunikációra és a civil társadalomra is, de kikényszerített konkrét, helyi szintű
válságkezelési lépéseket is.
A fenti témákkal foglalkozó munkák mellett a szekció várja más, a helyi és középszintű
kormányzáshoz kérdéséhez kapcsolódó előadásokat is.

13. COVID and politics
Szekcióvezető: Nagy Levente (egyetemi docens, Debreceni Egyetem)
E-mail: nagy.levente@arts.unideb.hu
COVID-19 has not just impacted but will likely affect every aspect of our lives for years to
come. Because of the severity of the pandemic, political leaders must tackle COVID-19, and
scientists should step up to study and analyse the political, economic and social impacts and the
probable consequences of the crisis. From social science perspectives we should try to answer
fundamental questions such as: The right balance between Science and Politics; Political
Leaders and the Crisis Management; Effective Leadership and core Democratic Values; Crisis
Communication; COVID-19 and the role of the Media; COVID-19 and its Consequences
(Minimizing the social, economic and political consequences of the epidemic; Geopolitics,
Nationalism and Global Solidarity; Foreign Affairs and Security Policy).
Submitted abstracts should relate to one or more of the topic areas mentioned above (theoretical
and/or empirical perspectives are both welcome).
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