
A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA  

KUTATÁSI TERÜLETEI ÉS TÉMÁI A 2019/2020. TANÉVRE 
 
 
 
A kutatási témák jegyzéke a témavezetők által a doktoranduszok számára elsődlegesen ajánlott 
témaköröket tartalmazza. A doktorandusz konkrét kutatási témájának címét és tárgyát a 
témavezetővel történő konzultációban kell kialakítani.  
 
A doktorandusz egy kutatási területen belül a témajegyzéken nem szereplő, de a kutatási területen 
relevánsnak tekinthető témát is kérhet. Ez esetben előzetesen egyeztetnie kell a kutatási terület 
vezetőjével és az ő általa kijelölt egyetemi oktatóval (kutatóval) mint témavezető-jelölttel. Az 
egyeztetés eredményeként a témavezető-jelölt a kutatási téma témajegyzékre történő felvételét 
kérheti a doktor iskola vezetőjétől. 
 
 

01. Állam- és közigazgatás-történet 
Vezetője: Prof. Dr. Horváth Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
A kutatási terület az államtörténet és ezen belül kiemelten a közigazgatás-történet 
témaköreinek feldolgozását támogatja. A felsorolt témakörök néhány kiemelt szegmensét 
alkotják a magyar, illetve az európai államtörténetnek. A témakörök lehetőséget adnak 
a választott doktori téma feldolgozása során mind a szervezet-történet, eszmetörténet, 
intézménytörténet és jogtörténet művelésére, adott esetben az összehasonlító módszer 
alkalmazására. A kutatási terület hangsúlyt fektet az adott témakör történeti forrásokra 
támaszkodó kidolgozására. 

 
1 .  A magyar közigazgatás, valamint az önkormányzás története 

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
2. A magyar történeti alkotmány az Aranybullától a királyság megszűnéséig  
   Témavezető: Prof. Dr. Horváth Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
3. A szovjet típusú diktatúra magyarországi állam- és jogtörténete, különös tekintettel 

az emberi jogi jogsértésekre és a koncepciós perekre  
Témavezető: Prof. Dr. Horváth Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
4. A rendi Magyarország központi igazgatási szervei a Mohács utáni időszakban (magyar 

kamara, magyar kancellária) 
Témavezető: Dr. Peres Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 

 
5. Jogalkotás és jogfejlődés, elmélet és praxis Magyarországon 1526–1848  
   Témavezető. Dr. Peres Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 
 
6. A magyar közjog forrásai a 18–19. században 

Témavezető: Prof. emeritus Dr. Máthé Gábor CSc 
 
7. A kisebb súlyú jogellenes cselekmények szabályozási koncepciói a 19. századtól 

napjainkig 
Témavezető: Prof. emeritus Dr. Máthé Gábor CSc 



8. A bírói hatalom a magyar polgári államban  
  Témavezető: Prof. emeritus Dr. Máthé Gábor CSc 
 
9. A magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje a Habsburgok 

Birodalmában (magyar tanács, a helytartó, a helyhatóság) 
Témavezető: Dr. Barna Attila PhD, egyetemi docens 

 
10. Állam és demokrácia: az ókori görög világ, különös tekintettel a római államtörténetre  
  Témavezető: Prof. Dr. Jakab Éva DSc, egyetemi tanár 
 
11. A szellemi tulajdon védelmének története 
  Témavezető: Prof. Dr. Jakab Éva DSc, egyetemi tanár 
 
12. Hagyomány és fejlődés az alkotmányos eszmék történetében  

Témavezető: Prof. Dr. Takács Albert CSc, egyetemi tanár 
 
13. Erdély és külön a Székelyföld közigazgatás-története; az erdélyi városok igazgatása és 

az etnikai törésvonalak 
Témavezető: Dr. Bodó Barna PhD, hab. egyetemi docens 

 
14. Nemzetépítés és regionalizmus 

Témavezető: Dr. Bodó Barna PhD, hab. egyetemi docens 
 
15. A francia közigazgatás és közigazgatási jog története (19–20. század) 

Témavezető: Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
16. Római közjog; korszakok, intézmények  
  Témavezető: Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
 
 

02. Jogtudomány 
Vezetője: Prof. Dr. Patyi András PhD, intézetvezető egyetemi tanár, 
Prof. Dr Papp Tekla PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
A kutatási terület alapvető hangsúlya az állam és közigazgatás tanulmányozásával, 
megértésével összefüggő, a széles értelemben vett közjog területére eső témakörökre 
mutat. Ez a terület fogadja ugyanakkor magába azokat a nem közjogi jellegű témaköröket, 
melyek a modern államnak és a közigazgatásnak a működése során, más jogterületek 
intézményeinek alkalmazásával végzett tevékenységét, ezek jogi jelenségeit, a 
közigazgatásra és az államra vonatkozó hatásait is kutatja. A területbe sorolt témakörök 
alapvetően jogdogmatikai megközelítést igényelnek, a leírás és rendszerezés igénye mellett 
a fogalomalkotás és a fogalomelemzés is sajátja e területnek. 

 
1. A közigazgatási jogdogmatika bármely kérdése (közigazgatási aktusok, jogviszonyok, 

jogalanyiság, jogi személyiség, érvényesség, hatályosság, hatáskör, felelősség, funkciók 
és feladatok) 

Témavezető: Prof. Dr. Patyi András PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
 
 



2. A közigazgatás ellenőrzésének jogi alapjai és jogintézményei, a közjogi bíráskodás 
alapkérdései és rendszere, a közigazgatási eljárás dogmatikája 

Témavezető: Prof. Dr. Patyi András PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
3 .  Közigazgatási jogérvényesítés és szankciópolitika 

Témavezető: Prof. Dr. Kis Norbert PhD, dékán, egyetemi tanár 
 
4. Az alapjogok rendszere, hierarchiája, az alapjogok kollíziója 
   Témavezető: Prof. Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár 
 
5. Az emberi jogok hazai jogvédelmi mechanizmusai; az elsőgenerációs alapjogok 

nemzetközi és hazai védelme 
Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD, egyetemi docens 

 
6. Politikai és államfogalmak a jogtudományban 
   Témavezető: Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos PhD, egyetemi tanár 
 
7. Emberi jogok és alkotmányos jogok állam- és jogelméleti megközelítésben 
   Témavezető: Dr. Tóth J. Zoltán PhD, egyetemi docens 
 
8. Gazdasági jog (fogalma, intézményrendszere, a köztulajdonban lévő vállalkozások 

helyzete) 
   Témavezető: Prof. emeritus Dr. Török Gábor, DSc 
 
9. Gazdasági válság – magánjogi reakciók, reflexiók 
   Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
10. 21. századi szerződési jog – európai fejlődési tendenciák 
   Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
11. Társasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira 

Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla PhD, intézetvezető egyetemi tanár, Dr. Auer Ádám PhD, 
adjunktus 

 
12. Helytállás – felelősség, kontraktuális és deliktuális jogalapú tényállások jogdogmatikai és 

joggyakorlati megközelítésben; az államhoz, közigazgatáshoz kapcsolódó felelősség 
   Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
13. A személyiségvédelem specifikumai és kapcsolódási pontjai különböző jogterületekhez, 

különös tekintettel a polgári jogra és az alkotmányjogra 
Témavezető: Dr. Barzó Tímea PhD, egyetemi docens 

 
14. Állami vállalatok kormányzása. Az állam és az önkormányzatok, mint részvényesek 

 Témavezető: Prof. Dr. Veress Emőd PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
15. A közbevételek rendszerének szabályozása 

Témavezető: Maiyalehné Dr. Gregóczky Etelka PhD, egyetemi docens 
 

16. A plurális választójog dilemmái tegnap és ma 
   Témavezető: Prof. Dr. Halász Iván PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 



17. A második generációs jogok alkotmányos védelmének új kihívásai 
Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens 

 
18. A választások és a népszavazások új kihívásai a XXI. században 

Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens 
 

19. Az alkotmánybíróság és az ombudsman szerepe a kormányzás demokratikus 
kontrolljában 

Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens 
 

20. A hatékony állami működés eljárásjogi feltételrendszere és a közigazgatási eljárásjog 
továbbfejlesztésének lehetséges irányai 

Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
21. A nemzeti vagyonjogi szabályozás továbbfejlesztésének irányai 

Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
22. Az emberi jogok hazai és nemzetközi jogvédelmi mechanizmusai 

Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD, egyetemi docens 
 
23. Politikai jogok egykor és ma Magyarországon 

Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD, egyetemi docens 
 

24. Európai közigazgatás és többszintű kormányzás, a tagállami koordinációs modellek 
alakulása  

   Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
25. A szólás- és sajtószabadság, illetve a médiaszabályozás kérdései 
   Témavezető: Prof. Dr. Koltay András PhD, rektor, egyetemi tanár 

 
 
 
03. Közigazgatási szervezéstan és szociológia 
Vezetője: Prof. Dr. Tózsa István PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
A kutatási terület a közigazgatás szervezeti és működési dimenzióival foglalkozó 
témaköröket fogad be, melyek mind a közigazgatás adott működési rendjével 
(rendszerével), működési és tevékenységi folyamataival, ezek mikénti megszervezésének és 
irányításának kérdéseivel, mind az egyes szervezési eszközökkel foglalkoznak. A 
közigazgatás fejlesztésének kérdéskörei nemcsak a szervezetrendszer egészének, hanem az 
egyes szerveknek a vonatkozásában is kutathatók. Az igazgatás, szervezés, vezetés, 
vezérlés, menedzsment általános fogalmainak konkrét rendszerekben és 
tevékenységtípusokban történő vizsgálata is erre a területre tartozik. Az e-közigazgatás és 
a digitális állam témakörei is ide kapcsolódnak. 

 
1. A közigazgatási szervezetrendszer változásai a rendszerváltás előtt és után; különös 

tekintettel a helyi önkormányzás 1990 utáni rendszerére Magyarországon 
Témavezető: Prof. Dr. Patyi András PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
2. A közigazgatás szervezésének területi dimenziói; geostratégiai vizsgálatok és prognózis 

 Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István PhD, intézetvezető egyetemi tanár 



3. A lokalitás szerepe a közigazgatás-szervezésben: helymarketing elmélete és gyakorlata 
a közigazgatásban 

Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
4. Governance – szervezetvezetés 

Témavezető: Dr. Koronváry Péter PhD, egyetemi docens 
 
5. A közigazgatási modernizáció: az e-közigazgatás 

Témavezető: Dr. Budai Balázs PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
6. Új technológiák az elektronikus közigazgatásban 

Témavezető: Dr. Négyesi Imre PhD, tanszékvezető egyetemi docens 
 
7. Teljesítményorientált közigazgatási és közpolitikai reformok összehasonlító szemléletű 

kutatása 
Témavezető: Prof. Dr. Hajnal György PhD, tanszékvezető egyetemi tanár 

 
8. Tanuló gazdaság és szervezeti innovációk 

 Témavezető: Prof. emeritus Dr. Makó Csaba, DSc 
 
9. Az érdekegyeztetés szervezeti szociológiája 

Témavezető. Prof. emeritus Dr. Makó Csaba, DSc 
 

10. Változásmenedzsment a közigazgatásban 
Témavezető: Dr. Belényesi Emese PhD, egyetemi docens 

 
11. Tudománymetriai elemzések a társadalomtudományok területén, különös tekintettel a 

közigazgatás-tudományra 
Témavezető: Dr. Sasvári Péter PhD, intézetvezető egyetemi docens 

 
12. A közösségi média a politikában és a közügyekben 

Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens 
 
 

04. Gazdaságtudományok 
Vezetője: Prof. Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár 

 
A hagyományos értelemben vett államtudományok lényeges alkotórésze a közigazgatás, 

a közjogtudomány diszciplínáin túl a nemzetgazdaságtan, illetve a nemzetközi gazdaságtan 
széles területe. A kutatási terület alapvető célja a modern állam gazdasági szerepe különféle 
dimenzióinak a vizsgálata, kiemelt figyelemmel a nemzetközi koordinációs mechanizmusok és 
a nemzeti államok gazdaságszervező funkciói működése kölcsönös összefüggéseire. E 
témakörön belül hangsúlyos területek a gazdaságpolitikák hatásvizsgálata, illetve a nemzeti, 
illetve az európai és nemzetközi közpolitikák ökonómiája. 

 
1 .  A modern állam gazdasági szerepe 

Témavezető: Prof. Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár 
 

2. Gazdaságpolitikai irányzatok  
  Témavezető: Prof. Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár 
 



3. Globalizáció, globális kockázatok 
Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD, hab. egyetemi docens 

 
4. Negyedik ipari forradalom – kormányzati kihívások 

Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD, hab. egyetemi docens 
 
5. Új irányok a jegybanki működésben 

Témavezető: Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, tudományos munkatárs 
 
6. A közpénzek felhasználásának integritási kérdései és az ellenőrzések hatékonyságának 

vizsgálata 
Témavezető: Maiyalehné Dr. Gregóczky Etelka PhD, egyetemi docens 

 
7. Globális tőkeciklusok, válság és munka 

Témavezető: Dr. Artner Annamária PhD, hab. tudományos főmunkatárs 
 
8 .  Európai gazdasági integráció  

Témavezető: Prof. Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár 
 
9. EU közös politikák gazdaságtana 

Témavezető: Prof. Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár, Dr. Szemlér Tamás PhD, 
intézetvezető egyetemi docens 

 
10. EU közös költségvetés 

Témavezető: Dr. Szemlér Tamás PhD, intézetvezető egyetemi docens 
 
11. Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika 

Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD, hab. egyetemi docens 
 
12. Közbeszerzés 

Témavezető: Dr. Nyikos Györgyi PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
13. A társadalombiztosítás pénzügyei 
   Témavezető: Dr. Novoszáth Péter CSc, egyetemi docens 
 
14. A pénz és tőkepiaci szabályozások nemzetközi gyakorlata 
 Témavezető: Prof. Dr. Veress Emőd PhD, egyetemi tanár 
 
15. A szabadkereskedelmi egyezmények hatására létrejövő kereskedelmi előnyök megoszlása 

az Európai Unió tagállamai között  
Témavezető: Dr. Kutasi Gábor PhD, hab. egyetemi docens 

 
16. A Kína és az Egyesült Államok között kereskedelmi háború hatásai a magyar 

nemzetgazdaságra 
Témavezető: Dr. Kutasi Gábor PhD, hab. egyetemi docens 

 
17. A kínai gazdaság 

Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor PhD, központvezető egyetemi docens 
 
 
 



05. Államtudomány és kormányzástan 
Vezetője: Prof. Dr. Halász Iván PhD, intézetvezető egyetemi tanár 

 
A Kutatási terület az államelmélet, alkotmánytan, alkotmányjog, politika-tudomány, 
kormányzástan kérdésköreit vizsgálja és az erre vonatkozó témaköröket fogadja be. 
Megközelítése alapvetően elméleti, elvi jellegű, a közigazgatás külső, kormányzati, 
kormányzás-központú megközelítését részesíti előnyben. A közigazgatás alkotmányos 
meghatározottságának és politikai környezetének kérdései (mint például a demokratikus 
legitimáció) is itt kerülnek kibontásra. 

 
1. Európai állam- és kormányzáselméletek 

Témavezető: Dr. Szmodis Jenő PhD, hab. egyetemi docens 
 
2. A „jó kormányzás” és a „jó közigazgatás” modelljei, működése és mérhetősége 

Témavezető: Dr. Kaiser Tamás PhD, egyetemi docens 
 
3. Az állam a politikai gondolkodásban; nemzetközi összehasonlítás 

Témavezető: Prof. Dr. Egedy Gergely DSc, intézetvezető egyetemi tanár 
 
4. A hatékonyság az állam-szervezésben; a hatékony állam 

Témavezető: Prof. Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár 
 
5. Politikai irányzatok: konzervatívok, liberálisok és baloldaliak 

Témavezető: Dr. Molnár Attila Károly CSc, egyetemi docens 
 
6. Egyházak, felekezetiség és az államélet  

Témavezető: Prof. Dr. Halász Iván PhD, intézetvezető egyetemi tanár, Dr. Schweitzer 
Gábor PhD, hab. egyetemi docens 

 
7. Történeti alkotmányunk vívmányai, hatása a mai alkotmányozásra 

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Attila PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
8. A kormányzás és közigazgatás területi dimenziója Európában 

Témavezető: Dr. Kaiser Tamás PhD, egyetemi docens 
 
9. Központi kormányszervek; nemzetközi összehasonlítás 

 Témavezető: Dr. Temesi István PhD, egyetemi docens 
 
10. Bevezetés: A magyar államelmélet tudásszociológia környezete és előzményei 

 Témavezető: Prof. Dr. Nagy Endre DSc, egyetemi tanár 
 
11.  A jó kormányzást támogató jegybankpolitika elmélete és gyakorlata 
   Témavezető: Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, tudományos munkatárs 
 
12. Közpénzügyi ellenőrzés módszertana és jogszabályi környezete 

Témavezető: Prof. Dr. Lentner Csaba CSc, intézetvezető egyetemi tanár 
 
 
13. A 2007-2008-as válság utáni bankpolitikák 
   Témavezető: Prof. Dr. Lentner Csaba CSc, intézetvezető egyetemi tanár 
 



14. Állampénzügyi modellek és mechanizmusok – magyar és nemzetközi térben 
   Témavezető: Prof. Dr. Lentner Csaba CSc, intézetvezető egyetemi tanár 
 
15. A jogalkotás aktuális kérdései itthon és külföldön  

Témavezető: Dr. Szabó Zsolt PhD, hab. tudományos főmunkatárs 
 
16. Parlamenti eljárások itthon és külföldön  

Témavezető: Dr. Szabó Zsolt PhD, hab. tudományos főmunkatárs 
 

 
 

06. Nemzetközi és Európa tanulmányok 
Vezetője: Dr. Koller Boglárka PhD, dékán, hab. egyetemi docens 

 
A kutatási terület két nagy területet fog át. Az egyik az európai integráció témaköre, különös 
tekintettel Magyarország és az EU kapcsolatrendszerére. A másik a nemzetközi jog, valamint 
a nemzetközi kapcsolatok napjainkban meghatározó témáinak a feltárása. A két területen 
belül az egyes témák az Európai Unió és a nemzetközi kapcsolatok jogi, politikai 
összefüggéseit vizsgálják elméleti, stratégiai és gyakorlati szempontok alapján. 

 
1. Az Európai Unió kohéziós politikája 

Témavezető: Dr. Nyikos Györgyi PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
2. Nemzetközi szervezetek részvétele a válságövezetek átmeneti igazgatásában 

Témavezető: Prof. Dr. Halász Iván PhD, intézetvezető egyetemi tanár 
 
3. Az Európai Unió külkapcsolatai és bővítéspolitikája 

Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 
 

4. Többnyelvűség, nyelvhasználati jogok és közigazgatás 
Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 

 
5 .  Önrendelkezés és szuverenitás napjainkban 

Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 
 
6. A kisebbségi jogok aktuális kérdései a nemzetközi közjogban 

Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 
 
7. Euroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; többsebességes 

Európa, differenciált integráció 
Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD, dékán, hab. egyetemi docens 

 
8. Identitás, migráció és a multikulturalizmus kihívásai az Európai Unióban 

Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD, dékán, hab. egyetemi docens 
 

9. Nemzeti és nemzetközi fórumok előtti felelősségre vonás népirtásért, háborús és 
emberiesség elleni bűncselekményért, illetve agresszió bűntettéért 

Témavezető: Dr. Csapó Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 
 
10. A diplomáciai kiváltságok és mentességek 

 Témavezető: Dr. Tóth Norbert PhD, egyetemi docens 



 
11. Az uniós polgárok védelme harmadik államokban 

Témavezető: Dr. Tóth Norbert PhD, egyetemi docens 
 
12. Jogvédelem az Európai Unióban 

Témavezető: Simonné Dr. Gombos Katalin PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 
 
13. Határon átnyúló polgári ügyek az Európai Unióban 

Témavezető: Simonné Dr. Gombos Katalin PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 
 
14. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és a nemzetközi kereskedelmi igazgatás 

Témavezető: Dr. Bóka János PhD, egyetemi docens 
 
15. A közös kül- és biztonságpolitika jogi és intézményi keretei 

Témavezető: Dr. Bóka János PhD, egyetemi docens 
 
16. Latin-amerikai politikai rendszerek, latin-amerikai integráció 

Témavezető: Dr. Szente-Varga Mónika PhD, hab. egyetemi docens 
 
17. A kisebbségi jogok érvényesítése a román helyi közigazgatásban, különös tekintettel a 

nyelvi jogok védelmére 
 Témavezető: Prof. Dr. Tonk Márton PhD, dékán, egyetemi tanár 

 
18. Összehasonlító közigazgatás, külföldi közigazgatási rendszerek 

Témavezető: Dr. Temesi István PhD, egyetemi docens 
 
19. Nemzeti és nemzetközi versenyképesség 

Témavezető: Prof. Dr. Csath Magdolna DSc, egyetemi tanár 
 
20. Kamarai rendszerek az Európai Unióban  

Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, tanszékvezető egyetemi docens 
 
21. Korporatív politikai rendszerek Európában 

Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, tanszékvezető egyetemi docens 
 
22. Külpolitikai döntéshozatal az Egyesült Államokban 

Témavezető: Dr. Rada Péter PhD, egyetemi docens 
 
23. Transzatlanti kapcsolatok 

Témavezető: Dr. Babos Tibor PhD, egyetemi docens 
 
24. Az európai politikai és területi rend 

Témavezető: Prof. Dr. Fülöp Mihály CSc, egyetemi tanár 
 
25. Az Európai Unió jogának végrehajtása és annak ellenőrzése 

Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 
26. Az arab tavasz újraértékelése a 10. évfordulóhoz közeledve  

Témavezető: Prof. Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár 
 
 



27. A szaúdi-iráni rivalizálás hatása a közel-keleti térség jövőjére 
Témavezető: Prof. Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár 

  
28. Az irreguláris migráció és a terrorizmus összefüggései 

Témavezető: Prof. Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár 
 
29. Az EU kül- és biztonságpolitika eszközrendszerének (pl. szomszédságpolitikájának, közös 

biztonság és védelempolitikájának) szerepe az Európába irányuló illegális migráció 
kezelésében 

Témavezető: Dr. Molnár Anna PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 
 
30. A Brexit lehetséges hatásai az európai biztonságra és az EU közös kül- és 

biztonságpolitikájára  
Témavezető: Dr. Molnár Anna PhD, tanszékvezető hab. egyetemi docens 

 
31. Közlekedéspolitikai és infrastrukturális együttműködés lehetőségei és kihívásai Közép-

Európában 
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter CSc, egyetemi docens 

 
32. Kína külpolitikája, nemzetközi kapcsolatai 

Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor PhD, központvezető egyetemi docens 
 
33. Az EBESZ szerepének átalakulása a nemzetközi válságkezelésben (Kelet-Délkelet-

Európában, a Balkánon – befagyott konfliktusok)  
Témavezető: Dr. Remek Éva PhD, egyetemi docens 

 
34. A nemzetközi biztonság változásai – új típusú biztonsági kihívások és következményei 

(továbbá a nemzetközi szervezetek, különös tekintettel az EU és a magyar kül- és 
biztonságpolitika válaszai)  

Témavezető: Dr. Remek Éva PhD, egyetemi docens 
 
35. Az Egyesült Államok külpolitikája változásának a hatása a transzatlanti kapcsolatokra, a 

nemzetközi rend változására és a nagyhatalmak viszonyára 
Témavezető: Dr. Rada Péter PhD, egyetemi docens 

 
36. Bilaterális, helyi szintű ágazati együttműködések, illetve azok hiányából fakadó gazdasági 

és társadalmi konfliktusok/problémák a határtérségben  
Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, tanszékvezető egyetemi docens 

 

37. Nemzeti érdekképviselet és érdekvédelem lehetőségei (eszközök és módszerek) a 
multilterális fórumokon  

Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, tanszékvezető egyetemi docens 
 

 
 

  



07. A közigazgatás személyi állománya 
Vezetője: Prof. Dr. Kiss György 

 
A kutatási terület a közigazgatás személyi állományát két megközelítésben tárgyalja. 
Egyrészről jogi-dogmatikai módszerrel mutatja be a közszolgálat jogi természetét, magyar 
relációban és nemzetközi összehasonlításban. A másik megközelítés az emberi erőforrás 
kezelése a közszolgálatban, különös tekintettel a hatékonyságra és a versenyképességre. 
E területhez tartozik a közszolgálati kompetenciák meghatározása és mérési módszerének 
kutatása is. 
 
1. Hivatásetika és szervezeti integritás a közszolgálatban 

Témavezető: Prof. Dr. Kis Norbert PhD, dékán, egyetemi tanár 
 

2. A közszolgálat fejlesztése és a felsőoktatás viszonyrendszere 
Témavezető: Prof. Dr. Kis Norbert PhD, dékán, egyetemi tanár 

 
3. A közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói 

Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 

4. A közszolgálat munkaerő-piaci versenyképessége 
Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 

 

5. Az Európai Unió személyzetpolitikája 

Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán PhD, intézetvezető hab. egyetemi docens 
 

6. Közszolgálat-modernizáció, közszolgálati reformok 
Témavezető: Dr. Linder Viktória PhD, egyetemi docens 

 
7. Korszerű emberi erőforrás gazdálkodási felfogások és módszerek a közszolgálatban 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD, rektorhelyettes, hab. egyetemi docens 
 

8. Vezetők kommunikációs kompetenciájának fejlesztési lehetőségei; a vezetői 
médiaszereplés jelentősége; szervezeti kommunikáció extrém, illetve változó helyzetekben 

Témavezető: Dr. Antal Zsolt PhD, egyetemi docens 
 

9. Közigazgatási intézmények, szervezetek és személyi állományuk hivatás -személyiségi, 
valamint egészségpromóciós tevékenysége, továbbá preventív, interventív és fejlesztő 
folyamatai 

Témavezető: Dr. Császár-Nagy Noémi PhD, tanszékvezető egyetemi docens 
 

  



A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA IDEGEN NYELVEN 
MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI  

A 2019/2020. TANÉVRE 
 
 
1. State and democracy:  ancient Greece  (particularly  regarding the  history of  the 

Roman Empire) 
(Állam és demokrácia: az ókori görög világ, különös tekintettel a római államtörténetre) 
Témavezető: Prof. Dr. Jakab Éva DSc 

 
2. History of intellectual property rights’ protection 

(A szellemi tulajdon védelmének története)  
Témavezető: Prof. Dr. Jakab Éva DSc 

 
3. Institutions and legal basis for the supervision of public administration, basic issues 

and system of administrative jurisdiction, dogmatics concerning the administrative 
procedure 
(A közigazgatás ellenőrzésének jogi alapjai és jogintézményei, a közjogi bíráskodás 
alapkérdései és rendszere, a közigazgatási eljárás dogmatikája) 
Témavezető: Prof. Dr. Patyi András PhD 

 
4. Present  challenges  of  our  company  law,  especially  in  the  aspect  of  legislative 

amendments 
(Társasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira) 
Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla PhD 

 
5. System and hierarchy of fundamental rights; collision of fundamental rights  

(Az alapjogok rendszere, hierarchiája, az alapjogok kollíziója) 
Témavezető: Prof. Dr. Kiss György DSc 

 
6. Regional dimensions of public administration; geostrategic studies and prognosis 

(A közigazgatás szervezésének területi dimenziói; geostratégiai vizsgálatok és prognózis) 
Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István PhD 

 
7. Role of locality in public service management; theory and practice of urban 

marketing 
(A lokalitás szerepe a közigazgatás-szervezésben: helymarketing elmélete és gyakorlata a 
közigazgatásban) 
Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István PhD 

 
8. Organizational development in governance 

(Governance – szervezetvezetés) 
 Témavezető: Dr. Koronváry Péter PhD 

 
9. The EU budget 

(Az EU közös költségvetése) 
Témavezető: Dr. Szemlér Tamás PhD 

 
10. The economics of EU common policies 

(EU közös politikák gazdaságtana) 
Témavezető: Dr. Szemlér Tamás PhD 



 
 
11. Regional integration 

(Regionális integráció) 
Témavezető: Dr. Szemlér Tamás PhD 

 
12. Globalisation; Global risks 
 (Globalizáció, globális kockázatok) 
 Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD 
 
13. International trade and trade policy 

(Nemzetközi kereskedelem és kereskedelem politika) 
Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD 

 
14. State administration in comparative perspective 

(A központi igazgatás: nemzetközi összehasonlítás) 
Témavezető: Dr. Temesi István PhD 

 
15. Euroscepticism, future scenarios, multi-speed Europe and differentiated integration 

in the European Union 
(Euroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; többsebességes 
Európa, differenciált integráció) 
Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD 

 
16. Challenges of identity, migration and multiculturalism in the European Union 

(Identitás, migráció és a multikulturalizmus kihívásai az Európai Unióban) 
Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD 

 


