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A POLITIKATUDOMÁNY 

FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY ÁLLOMÁSA

 Ógörög szerzők (Platon) (ideális 

állam)

 Machiavelli (hatalom, érdek, 

államtan)

 USA 19. század vége (empíria)



A POLITIKATUDOMÁNY FŐ 
TERÜLETEI (UNESCO 1950)

 Politikaelmélet

 Politikai rendszerek és intézmények 

 Politikai szociológia

 Nemzetközi kapcsolatok
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A POLITIKA FOGALMA 1.

A politika azon eszközök

összessége, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy hatalomra jussunk,

hatalmon maradjunk, és a hatalmat a

leghasznosabban felhasználjuk

(Machiavelli)



A POLITIKA FOGALMA 2.

A „politika” ezek szerint: törekvés a

hatalomból való részesedésre vagy a

hatalom…..megosztásának

befolyásolására. 

(Max Weber)



A POLITIKA FOGALMA 3.

 „ki, mit, mikor és hogyan kap 

meg”

(H. Lasswell)

 „értékek autoritatív elosztása” 

(D. Easton)



A POLITIKA FOGALMA 4.

A politika az osztályok és pártjaik,

az államok és a világrendszerek

harca a társadalmilag

gazdaságilag meghatározott

érdekeik és céljaik megvalósítása

érdekében

(Georg Klaus/Manfred Buhr 1971)



A POLITIKA FOGALMA 5.

A politika olyan emberi cselekvés,

amely arra irányul, hogy a társadalmi

konfliktusokat értékeken keresztül

kötelezően szabályozza

(Lehmbruch 1968)



A POLITIKA FOGALMA 6.

A politika érdekek nyilvános

konfliktusa a közhatalom

alkalmazásának és a konszenzus

szükségleteinek feltételei mellett

(Alemann 1994)



A POLITIKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

NÉHÁNY FOGALOM

 Emberi cselekvés

 Hatalom

 Érdek

 Konfliktus

 Konszenzus

 Elosztás

 Érték



A POLITIKATUDOMÁNY 

ALAPFOGALMAI

A

B

KONFLIKTUS HATALOM

CSOPORTÉRDEK

CSOPORTÉRDEK
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POLITIKA
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ÉRDEK

A szükségletekre vonatkozó

beállítódások, igények, amelyek

tárgyak, cselekvési lehetőségek 

elérésére vonatkoznak



A POLITIKA FOGALMÁNAK 

ANGOLSZÁSZ MEGKÖZELÍTÉSE

POLITY Intézményi aspektus 

POLITICS Folyamati aspektus

POLICY Tartalmi aspektus



A HATALOM FOGALMA 

MAX WEBER SZERINT

Minden olyan esetben hatalomról

beszélünk, ha egy társadalmi

kapcsolaton belül van rá esély, hogy

valaki saját akaratát az ellenszegülés

ellenére is keresztül vigye, függetlenül 

attól hogy min alapul ez az esély 



A LEGITIMÁCIÓ FORMÁI

MAX WEBER SZERINT

 TRADICIONÁLIS

 KARIZMATIKUS

 TÖRVÉNYES RACIONÁLIS



A POLITIKA FOGALMA 6.

A politika érdekek nyilvános

konfliktusa a közhatalom

alkalmazásának és a konszenzus

szükségleteinek feltételei mellett

(Alemann 1994)



A POLITIKATUDOMÁNY EGY 

LEHETSÉGES DEFINÍCIÓJA

A politikatudomány az a

társadalomtudomány, amely a fenti

értelemben vett politikával

tudományosan foglalkozik, mégpedig

a politikai forma (polity), a politikai

tartalom (policy) és a politikai

folyamat (politics) dimenzióiban

(Alemann 1994)



ÉRTÉK

Relatíve tartós meggyőződések,

amelyek egyéneket vagy csoportokat

jellemeznek és amelyek megadják az

egyének vagy a csoportok számára fontos

és kívánatos dolgokat és

meghatározzák az egyén illetve a

csoportok cselekedeteinek céljait,

eszközeit és módjait


