
Téma Konzulens

Egyablakos ügyintézés, kormányablakok Dr. Bujdosó András

Helyi kormányzás és törvényességi felügyelet Dr. Bujdosó András

Jogalkotás, jogforrások (választás szerint a jogforrások rendszerét, valamely jogforrást, a jogalkotás fogalmi 

kereteit, tendenciáit, szereplőit, tervezését, eljárási folyamatát, a minőségi jogalkotás követelményeit, stb érintő 

altéma elemzése)

Dr. Bujdosó András

Közigazgatás-fejlesztés (a közigazgatás-fejlesztés általános irányainak vagy valamely közigazgatás-fejlesztési 

terület kihívásainak elemzése, illetve  valamely közigazgatási szervtípus fejlesztésével kapcsolatos kérdések 

elemzése)

Dr. Bujdosó András

Közpolitika és hatósági eljárás (valamely közpolitikai terület céljai megvalósításához szükséges hatósági 

hatáskörök, hatósági eljárási keretek, illetve adminisztratív kötelezettségek tervezésének, szabályozásának, 

megvalósításának és az ezekkel kapcsolatos kihívásoknak az elemzése)

Dr. Bujdosó András

A terrorizmus mint az intervenció rendhagyó formája Prof. Dr. Egedy Gergely

Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban Prof. Dr. Egedy Gergely

Globalizáció és nemzetállam Prof. Dr. Egedy Gergely

Egészségügyi kihívások Dr. Gellén Márton

Innovációpolitika Dr. Gellén Márton

Koordináció a központi közigazgatásban Dr. Gellén Márton

Közpolitikai esetek elemzése Dr. Gellén Márton

Oktatáspolitika Dr. Gellén Márton

Szabadon választott közpolitikai téma Dr. Gellén Márton

A közpolitikai döntéshozatali mechanizmus Dr. Horváth Anett 

A pártok pénzügyi ellenőrzése Dr. Horváth Anett 

Állami szubvenció és pártpénzügyek kapcsolata Dr. Horváth Anett 

Téma Konzulens

Digitalizáció és transzparencia kihívások Dr. Horváth Anett 

A funkcionális térségek problematikája: makro-régiók, határon átnyúló együttműködések, város-régiók Dr. habil Kaiser Tamás

A politikai és közigazgatási kormányzás viszonyrendszere, nemzetközi és hazai gyakorlatok Dr. habil Kaiser Tamás

A többszintű kormányzás elmélete és gyakorlata (Multi-level governance: theory and practice) Dr. habil Kaiser Tamás

Fejlesztéspolitikai paradigmák, programok és projektek Dr. habil Kaiser Tamás

Okos város, okos kormányzás, új menedzsment struktúrák Dr. habil Kaiser Tamás

A 2007-2008-as világgazdasági válság utáni közpénzügyi kormányzás (fiskális, monetáris) új dimenziói nemzetközi 

és hazai térben 
Prof. Dr. Lentner Csaba

A magyar állampénzügyek fejlődéstörténetének egyes korszakai (dualizmus, tervgazdaság, piacgazdasági átmenet, 

aktív állami befolyásolás korszaka) - 1-1 témakör kiemelésével
Prof. Dr. Lentner Csaba

A Covid-19 fiskális (költségvetési) pozíciókra gyakorolt hatása, a fenntarhatóság exponálása mellett Prof. Dr. Lentner Csaba

A COVID-19 okozta gazdasági visszaesés fiskális és monetáris védekezési kompenzálása (válságkezelés) Prof. Dr. Lentner Csaba

Önkormányzatok pénz- és vagyongazdálkodásának egyes kérdései (önkormányzati konszolidációk, helyi 

adórendszer változásai, a COVID-19 okozta hatássok és mérséklésük)
Prof. Dr. Lentner Csaba

A család és a női szerepek változásai, a XX.-XXI. században Dr. Szabó Máté Csaba

A nacionalizmus jelensége a XX.-XXI. században Dr. Szabó Máté Csaba

Devianciák – diagnózis és terápia Dr. Szabó Máté Csaba

Magyarország XX. századi politikatörténetének vitatott kérdései Dr. Szabó Máté Csaba

Az állam- és jogelméleti gondolkodás eszmetörténete Dr. habil Szmodis Jenő

Globalizáció, jog, szuverenitás Dr. habil Szmodis Jenő

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak



Hatalom és legitimáció Dr. habil Szmodis Jenő


