
Téma Konzulens

Egyablakos ügyintézés, kormányablakok (One-stop-shop mechanisms in the administration) Dr. Bujdosó András Imre

Helyi kormányzás és törvényességi felügyelet (Local governance and legal control) Dr. Bujdosó András Imre

Jogalkotás, jogforrások (a jogforrások rendszerét, valamely jogforrást, a jogalkotás fogalmi kereteit, tendenciáit, 

szereplőit, tervezését,  stb. érintő altéma elemzése) (Codification, legislation, sources of law)
Dr. Bujdosó András Imre

Közigazgatás-fejlesztés (a közigazgatás-fejlesztés általános irányainak, egy közigazgatás-fejlesztési terület 

kihívásainak elemzése, ill. egy közigazgatási szervtípus fejlesztési kérdéseinek elemzése) (The development of 

administration)

Dr. Bujdosó András Imre

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

hatáskörök, eljárási keretek stb. és a kapcsolatos kihívások elemzése) (Public policy and administrative procedure)
Dr. Bujdosó András Imre

A jogállam (Rechtsstaat) és joguralom (rule of law) elméletei (Hans Kelsen, Herbert L. A. Hart, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó tanítványi körök)
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Carl Schmitt „politikai” jogtudományának elméletei: a szuverenitásról, diktatúráról, demokráciáról, a politikai 

fogalmáról, legitimitásról, alkotmányról stb.
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Politikai államelméletek: a liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus államfelfogásai Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

A magyar államelmélet történetének valamely gondolkodója vagy korszaka. Dr. Fejes Zsuzsanna

Az állami funkciók és azok változásai a 20-21. században Dr. Fejes Zsuzsanna

Az Európai Unió államtani kérdései. (Globalizáció - integráció – a kormányzás új formái) Dr. Fejes Zsuzsanna

Modern kori államelméletek. Az államiság kérdései és kihívásai a 20-21. században Dr. Fejes Zsuzsanna

Világhatalmi szerkezetváltás, társadalmi és gazdasági hatások  Dr. Garai Péter

Migrációkutatás: nemzetközi népvándorlás, gazdasági migráció, menekültügy, bevándorlás,  kivándorlás, 

visszavándorlás, cirkuláris migráció
Gazsó Dániel

Nemzetpolitika, diaszpórapolitika: külhoni közösségek anyaországi támogatása; törvények, fórumok, programok, 

anyagi támogatások
Gazsó Dániel

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 Margit

A pártok pénzügyi ellenőrzése Dr. Horváth Anett Margit

Állami szubvenció és pártpénzügyek kapcsolata Dr. Horváth Anett Margit

Digitalizáció és transzparencia kihívások Dr. Horváth Anett Margit

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

A többszintű kormányzás elmélete és gyakorlata (The theory and practice of multi-level governance) Dr. Kaiser Tamás Géza

Fejlesztéspolitikai paradigmák, programok és projektek Dr. Kaiser Tamás Géza

Okos város, okos kormányzás, új menedzsment struktúrák (Smart city, smart governance, new management 

structures)
Dr. Kaiser Tamás Géza

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

és hazai térben 
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

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

aktív állami befolyásolás korszaka) - 1-1 témakör kiemelésével
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

(Köz)politika és etika viszonya Dr. Pál Gábor

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak



Kormányzati filozófiák és közpolitikai diskurzusok Dr. Pál Gábor

A globalizáció hatása a nemzetállami szuverenitásra Dr. Pongrácz Alex

A klímaváltozás államelméleti aspektusai Dr. Pongrácz Alex

Carl Schmitt államelmélete Dr. Pongrácz Alex

Nacionalizmus és a nacionalista állam eszméje (Nationalism and the theories of the nationalist state) Dr. Pongrácz Alex

A család és a női szerepek változásai, a XX.-XXI. században (Changes in the family and women's roles in the 20th 

and 21st century)
Dr. Szabó Máté Csaba

A nacionalizmus jelensége a XX.-XXI. században (Nationalism in the 20-21st century) Dr. Szabó Máté Csaba

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

Globalizáció, jog, szuverenitás Dr. habil Szmodis Jenő

Hatalom és legitimáció Dr. habil Szmodis Jenő

Nemzeti márkaépítés (Nation branding) Dr. Tanács-Mandák Fanni

Olaszország alkotmányos és kormányzati rendszere a 20. és a 21. században (Constitutional and government 

system of Italy in the 20th and 21st century)
Dr. Tanács-Mandák Fanni

A prezidencializáció jelensége a kormányzati rendszerekben (Signs od presidentialization in government systems) Dr. Tanács-Mandák Fanni

Az európai parlamentek kihívásai a 21. században (Challenges of European parliaments in the 21st century) Dr. Tanács-Mandák Fanni

A középkori politikai gondolkodás története (Aquinói Szent Tamástól a reformációig) Dr. Tussay Ákos

Államelméleti gondolkodás a kora újkori Angliában (Tudor-kortól John Locke-ig) Dr. Tussay Ákos

Az antik görög politikai gondolkodás története (a szofistáktól Plutarkhoszig) Dr. Tussay Ákos


