
1 
 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 
ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR 

 
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI 
DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



2 
 

1. A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA CÉLJA, KUTATÁSI 
TERÜLETEI ÉS KÉPZÉSI FORMÁI 
 

 

1.1 A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola célja 

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (a továbbiakban: KDI) a 
társadalomtudományok tudományterületen a közigazgatás-tudományok 
tudományágában létesült. 
 

A KDI képzési célja a közigazgatás-tudományok tudományág kutatási területein 
tudományos kutatást végző doktoranduszok felkészítése a tudományos fokozat (PhD) 
megszerzésére. 
 

A KDI képzési terve diszciplinárisan a mesterszakokra épül, azzal koherens rendszert 
alkot. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán folyó 
mesterképzés keretében oktatott tárgyak struktúrája a közigazgatás-tudományt, mint 
tudományágat lefedi, olyan tárgyakat tartalmaz, amelyre a Doktori Iskola képzési terve 
megfelelően alapozható. A KDI képzési terve hangsúlyozottan veszi figyelembe a 2017-
ben induló osztatlan Államtudományi Mesterszak oktatási és tudományos portfólióját. 
 

A KDI azonosító adatai: 
Kódszám: 217. 
Intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Tudományági besorolása: társadalomtudományok tudományterület, 
közigazgatás-tudományok tudományág  
Megszerezhető végzettség: doktori fokozat ISCED6 

A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév 

 

A közigazgatás-tudományi doktori képzés az alábbi akkreditált mesterszakokra épül: 

közigazgatási mesterképzési szak 

MAB határozat száma: MAB2016/7XV/12. 
Oktatási Hivatal határozatának száma: FNYF/1330-11/2016. 
a mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 

szakfelelős : Prof. Dr. Papp Tekla 

szakirányok: 
közigazgatás-tudományi szakirány; szakirány felelős: Prof. Dr. Kiss György 

közigazgatás-vezetői szakirány; szakirány felelős: Dr. Hazafi Zoltán egyetemi 
docens 

európai és nemzetközi szakirány: szakirány felelős: Dr. Kaiser Tamás egyetemi 
docens 
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1.2 A KDI kutatási területei 
 

A KDI az alábbi kutatási területeken készíti fel a doktoranduszokat a tudományos 
fokozat megszerzésére: 
 

a) Állam- és közigazgatás-történet 
b) Jogtudomány 
c) Közigazgatási szervezéstan és szociológia 
d) Gazdaságtudományok 
e) Államtudomány és kormányzástan 
f) Nemzetközi és európai tanulmányok 
g) A közigazgatás személyi állománya 

 
 

A Doktori Iskola témakiírói évente kutatási témákat hirdetnek meg, amelyek alapján a 
doktoranduszok kiválaszthatják a doktori értekezésük témáját. Ezen túlmenően, a 
Doktori Iskola Tanácsa jóváhagyásával lehetőség van egyéni kutatási téma felvételére is. 
 

A KDI kutatási területei magukban foglalják az állam- és közigazgatás-tudományok 
valamennyi területét. Ennek megfelelően a képzés kiterjed az államelmélet, az államtan, 
az alkotmányjog, a kormányzástan problematikáira, a közigazgatás anyagi és 
eljárásjogára, a közigazgatás szervezésére, az önkormányzatokkal kapcsolatos kutatási 
területekre, az államháztartástanra, valamint az állam és a közigazgatás nemzetközi, 
illetve európai összefüggéseire. 
 

Összhangban az Egyetem létesítéséről szóló 2011. évi XXXVI. törvényben is 
megfogalmazott átjárhatóság alapelvével, amelyet a közszolgálaton belül a rendvédelem, 
a polgári közigazgatás, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi 
állományában a szakértelem összehangolt képzését teszi indokolttá, a KDI épít a 
társkarok mesterképzéseire, valamint a társkarok oktatóinak munkájára is. 
 

 

1.3 A KDI képzési formái 

 

A KDI szervezet képzései az alábbiak: 
–   teljes idejű nappali (állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses) képzés 

–   részidejű levelező (költségtérítéses) képzés 

–   egyéni (költségtérítéses) képzés. 
 

A KDI lehetővé teszi az egyéni (költségtérítéses, képzés nélküli) felkészülést. 
 

 

1.4 A Képzés nyelve 

 

A képzés nyelve magyar, egyes tantárgyak esetében angol, német, francia és orosz. 
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2. KREDITALLOKÁCIÓ; A KÉPZÉS KÖVETELMÉNYEI 
 

 

2.1 Általános képzési követelmények 

 

A szervezett képzésben az abszolutórium megszerzéséhez a nyolcadik félév végéig 
legalább 240 kredit megszerzése kötelező az alábbiakban foglaltak szerint:  

–   tanulmányi kötelezettség teljesítése: legalább 50 kredit; 
–   tudományos kutatómunka teljesítése: legalább 170 kredit; 

–   oktatási feladatok (tanóratartás) teljesítése: legfeljebb 20 kredit. 
 

Amennyiben a doktorandusz a minimális kreditkövetelményeken túl további 
kreditpontokat akar szerezni, ezt díjfizetés nélkül teljesítheti az egyes képzési területek 
kreditértékeinek 10%-os mértékéig. Az ezt meghaladó kreditpontok ellenértékét a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. 
 

A doktori képzés két egymásra épülő szakaszból áll. A képzés nyolc félévében átlagosan 
30 (+/-3) kredit megszerzése kötelező. A képzés kreditkövetelményei a nappali és a 
levelező hallgatók részére azonosak. Az egyéni képzésben részt vevő doktoranduszok 
saját képzési tervük alapján teljesítik a 240 kreditértéket. 
 

 

2.2 A tanulmányi kötelezettség teljesítése 
 

 

a) A képzés első félévében a KDI valamennyi szervezett képzésben részt vevő 
hallgatójának – így az egyéni képzésben résztvevőknek is – (a továbbiakban: szervezett 
képzésben részt vevő hallgató) kötelező felvennie az alábbi tárgyakat:  

–   Az államtudományok fogalma, tárgya és összetevői (5 kredit) 
–   A tudományos kutatómunka alapjai, elmélete és módszertana (4 kredit) 

 

A két tárgy követelményeinek teljesítése mindkét tárgy tekintetében önálló értékeléssel 
zárul. 
Az értékelés eredménye: 

kiválóan megfelelt 

megfelelt 

nem felelt meg. 
A követelmények eredményes teljesítése feltétele a tanulmányok további folytatásának. 
 

 

b) A képzés második félévében a KDI valamennyi szervezett képzésben részt vevő 
hallgatójának kötelező felvennie az alábbi tárgyakat:  

–   Közigazgatáselmélet és közigazgatás-tudomány (5 kredit) 
–   Az állam és a közigazgatás kutatásának módszerei (4 kredit) 

 

A két tárgy követelményeinek teljesítése mindkét tárgy tekintetében önálló értékeléssel 
zárul. 
Az értékelés eredménye: 

kiválóan megfelelt 

megfelelt 

nem felelt meg. 
A követelmények eredményes teljesítése feltétele a tanulmányok további folytatásának. 
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c) A képzés első és második félévében a KDI valamennyi szervezett képzésben részt 
vevő hallgatójának – az egyéni képzésben résztvevő hallgatók kivételével – kötelező 
felvennie az  
a) és a b) pontban foglaltakon kívül félévente legalább négy olyan tárgyat, amely 
kutatási témájához illeszkedik. 
 
d) A képzés harmadik és negyedik félévében a KDI valamennyi szervezett képzésben 
részt vevő hallgatójának– az egyéni képzésben résztvevő hallgatók kivételével – 
félévente kötelező felvennie legalább kettő kutatói szemináriumot. 
 

e) A képzés első négy félévében a KDI valamennyi szervezett képzésben részt vevő 
hallgatójának kötelező felvennie legalább tizenkét olyan tárgyat, amely kutatási 
témájához illeszkedik. 
 

2.3 A tudományos kutatómunka teljesítése 

 

a) A tudományos kutatómunkával a doktorandusznak a képzés első négy félévében 
szemeszterenként legalább 3, legfeljebb 29 kreditpontot, a képzés második négy 
félévében szemeszterenként legalább 22, legfeljebb 29 kreditpontot kell teljesítenie 
azzal, hogy a képzés teljes időtartama alatt el kell érnie a képzési követelményekben 
meghatározott 170 kreditpontot. 
 
b) Az első félévben „A tudományos kutatómunka alapjai, elmélete és módszertana”, és a 
második félévben a „Az állam és a közigazgatás kutatásának módszerei” tárgyak 
keretében beadott szakirodalmi összefoglaló (annotált bibliográfia) 5-5 kreditponttal az 
első és a második félévben tudományos tevékenységként elszámolható. 
 

c) A tudományos kutatómunka eredménye a szakmai publikáció. A KDI szakmai 
publikációnak minősíti azokat a közleményeket,  

– amelyek az MTA IX. osztályának bármelyik bizottsága által meghatározott 
hazai és nemzetközi minősített folyóiratokban (A, B, C és D kategória) jelentek 
meg;  

– amelynek terjedelme legalább 0.5 szerzői ív (20000 n szóközzel);  
– amelyek poszterként vagy konferenciára leadott, vagy egyéb 

korreferátumként, ismertetésként jelentek meg, legalább 0.25 szerzői ív 
(10000 n szóközzel) terjedelemben. 

 

Abban az esetben, ha a közlemény nem az MTA IX. osztálya által minősített folyóiratban 
jelent meg, a minősítést a doktorandusz javaslatára a Doktori Iskola Tanács végzi el. 
 

A beadott, de még meg nem jelent közleményhez csatolni kell a hiteles szerkesztői 
befogadó nyilatkozatot. A beadott, de még el nem bírált, vagy a szerkesztő által 
átdolgozásra javasolt közleményt, lektorálatlan közleménynek kell minősíteni. 
Kreditpont csak a publikált, vagy közlésre hivatalosan befogadott közleményért 
számolható el. A fokozatszerzéshez szükséges kreditérték szempontjából az a közlemény 
számolható el kredittel. amely a fokozatszerzési eljárás megindításáig megjelent. 
 

A társszerzőként publikált közleményhez csatolni kell a társszerzői nyilatkozatot és meg 
kell határozni a részvételi arányt. A kreditpontot a részvételi arány alapján kell 
elszámolni. A témavezetővel közösen írt közlemény a kreditmegosztás szempontjából 
nem minősül társszerzővel publikált közleménynek 
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A tudományos tevékenységet a témavezető félévenként igazolja a kreditpontok 
elismerésével. A tudományos tevékenységet igazoló témavezetői jelentéshez csatolni 
kell a megjelent publikációk elérhetőségét a Magyar Tudományos Művek Tárában 
(MTMT). Ugyanaz a publikáció, vagy tudományos tevékenység a képzés teljes 
időszakában csak egy alkalommal számolható el. 
 

A doktoranduszra vonatkozó publikációs szakmai követelmények az alábbiak:  
– a doktorandusznak a képzés időszakában legalább négy darab, lektorált 

folyóiratban megjelent, a saját kutatási eredményeit bemutató közleményt 
kell publikálnia; 

– a négy közlemény közül a társzerzőként publikált közlemény száma nem 
haladhatja meg az összes közlemény 25%-át;  

– a doktorandusznak a képzés időszakában külföldi folyóiratban legalább egy, 
vagy magyar folyóiratban megjelent legalább két idegen nyelvű lektorált 
közleménnyel kell rendelkeznie. 

 

A követelmények teljesítése nélkül a doktorandusz részére az abszolutórium nem 
adható ki. 
 

2.4. Az oktatási követelmény teljesítése 

 

A felsőoktatási képzéshez tartozó tanóratartás választható – és nem kötelező – 
kreditszerzési lehetőség. Az a doktorandusz, aki nem vállal oktatási tevékenységet, 
kutatói vagy tanulmányi tevékenységgel teljesítheti az oktatásra adható 20 kreditpontot. 
 

A KDI valamennyi szervezett képzésben részt vevő hallgatójának kötelező a képzés 
tartama alatt a saját doktori kutatási témájából egy 15 hetes oktatási szemesztert lefedő 
oktatási tantárgyprogram kidolgozása. 
 

Annak a doktorandusznak, aki tanóratartással kíván kreditpontot szerezni, a kutatási 
területen kívüli tantárgyak közül fel kell vennie az adott félévhez tartozó „Oktatás” című 
tantárgyat. A tanóra csak a téma szerint illetékes tanszékvezető előzetes engedélyével, a 
hallgató kutatási témájából – vagy ahhoz közel álló tématerületről – tartható az 
alapképzési szakon. A doktorandusz – az egyéni képzésben részt vevők kivételével – 
csak a harmadik félévtől abszolválhatnak oktatási tevékenységet. Oktatói munkakört 
betöltő doktorandusz a saját egyetemén tartott tanórákkal nem szerezhet kreditpontot. 
 

Négy tanóra megtartásáért 1 kreditpont számolható el. A tanóratartással, oktatással egy 
szemeszterben legfeljebb 4 kreditpont, a képzés során összesen legfeljebb 20 kreditpont 
szerezhető. 
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3. A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI 

 

3.1 Tudományági közös tantárgyak 

 

Főtantárgyak: 

 

Állam és tudomány; az állammal foglalkozó tudományok megismerése és rendszerezése 
(5 kredit)  
Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Patyi András 

 

Közigazgatáselmélet és közigazgatás-tudomány (5 kredit) 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Patyi András 

 

Állam- és kormányzáselméletek (5 kredit) 

Tantárgyfelelős: Dr. Szmodis Jenő 

 

A közigazgatás, valamint az önkormányzás története (5 kredit) 

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Attila 

 

A közigazgatás személyi állománya (5 kredit) 

Tantárgyfelelős: Dr. Hazafi Zoltán 

 

Szervezés- és vezetéselméletek összehasonlító elemzése (5 kredit) 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Nemes Ferenc  
 

 

Kutatási (oktatási) módszertani tárgyak 

 

A tudományos kutatómunka alapjai, elmélete és módszertana (4 kredit) 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Kiss György 

 

Az állam és a közigazgatás kutatásának módszerei (4 kredit) 
Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Halász Iván, Dr. Schweitzer Gábor 

 

Oktatás (3 kredit) 

 

Kutatói szeminárium 

 

Tudománymetria és publikációs stratégia (2 kredit) 

Dr. Sasvári Péter 

 

Empirikus elemzési módszerek a közigazgatásban (2 kredit) 

Dr. Sasvári Péter 
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3.2. Tantárgyak kutatási területenként 
 
 
 

3.2.1. Állam- és közigazgatás-történet 

 

Kötelezően választható 

 

Az ókori állam fejlődéstörténete (4 kredit) 

Prof. Dr. Jakab Éva 

 

Alkotmány- és közigazgatás történet (4 kredit)  
Dr. Horváth Attila 

 

A magyar közjogi gondolkodás és a közjog-tudomány története (3 kredit) 

Dr. Schweitzer Gábor 
 

 

Szabadon választható 

 

Magyar alkotmány- és jogfejlődés (2 kredit) 

Prof. Dr. Máthé Gábor 

 

A magyar államelmélet története (2 kredit) 

Prof. Dr. Horváth Attila 

 

Közigazgatási reformok Magyarországon a XVIII-XX. században (2 kredit)  
Dr. Peres Zsuzsanna 
Dr. Barna Attila 

 

Európai békerendszerek (2 kredit) 

Prof. Dr. Fülöp Mihály 
 

 

Kutató szeminárium 

 

A városok jogállása, önkormányzata és igazgatása a polgári kori Magyarországon (2 
kredit) Dr. Schweitzer Gábor 

 

Az európai integráció előzményei – elemző áttekintés az integráció története a XVI. 
századtól a Római Szerződésig (2 kredit)  
Prof. Dr. Kiss György 
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3.2.2. Jogtudomány 

 

Kötelezően választható 

 

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban (4 
kredit) Prof. Dr. Patyi András 

 

Szerződések a közjog és a magánjog határán (3 kredit) 

Prof. Dr. Papp Tekla 

 

Az alapjogok rendszere (4 kredit) 

Prof. Dr. Kiss György 

 

Közigazgatási jogérvényesítés és szankcionálási politikák (4 kredit) 

Prof. Dr. Kis Norbert 

 

Az államosítás és a privatizáció története (4 kredit) 

Prof. Dr. Török Gábor 

 

Gazdasági jog (3 kredit) 

Prof. Dr. Török Gábor 
 

 

Szabadon választható 

 

Az emberi jogok eszmerendszere és hazai szabályozása (2 kredit) 

Dr. Bódi Stefánia 

 

A tulajdon közjogi korlátai (2 kredit) 

Prof. Dr. Papp Tekla 

 

Az állami beavatkozás jogi és hatékonysági kérdései (2 kredit) 

Dr. Vértesy László 

 

 
Kutatói szeminárium 

 

A szellemi tulajdon védelme (2 kredit) 

Prof. Dr. Jakab Éva 

 

Az első és második generációs jogok az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai 
Bíróság jogeseteinek tükrében (2 kredit)  
Dr. Bódi Stefánia 
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3.2.3 Közigazgatási szervezéstan és szociológia 

 

Kötelezően választható 
 

 

Településirányítás az információs társadalomban (4 kredit) 

Prof. Dr. Tózsa István 

 

Közigazgatási rendszerek; összehasonlító közigazgatás (4 kredit) 

Dr. Temesi István 

 

A közigazgatás horizontális és vertikális logisztikai folyamatai (4 kredit) 

Dr. Bajor Tibor 

 

Tudásmenedzsment a közigazgatásban (3 kredit) 

Dr. Koronváry Péter 

 

Stratégiai vezetés a közigazgatásban (3 kredit) 

Dr. Belényesi Emese 
 

 

Szabadon választható 

 

A közigazgatás, mint kritikus infrastruktúra (2 kredit) 

Prof. Dr. Bukovics István 

 

A közigazgatási statisztika elméleti alapjai; statisztikai kockázatelemzés (2 
kredit) Prof. Dr. Tózsa István 

 

Európai közszolgáltatások interoperabilitása (2 kredit) 

Prof. Dr. Munk Sándor 

 

Fenntartható közigazgatás (közigazgatási kockázatelemzés, közigazgatási management, 
közigazgatást támogató informatika (2 kredit)  
Prof. Dr. Bukovics István 

 

Közszolgálati informatikai rendszerek interoperabilitása (2 kredit) 

Prof. Dr. Munk Sándor 

 

 
 

Kutatói szeminárium 

 

A közigazgatás modernizációjának kutatása (2 kredit 
Dr. Budai Balázs 

 

Kibervédelem a közigazgatásban (2 kredit) 

Dr. Krasznay Csaba 

 

Információbiztonsági menedzsment (2 kredit) 

Dr. Szádeczky Tamás 
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Szervezeti kockázat- és krízismenedzsment a közigazgatásban (2 kredit) 

Dr. Koronváry Péter 
 
 
 
 

3.2.4 Gazdaságtudományok 

 

Kötelezően választható 

 

Alkalmazott makroökonómia (4 kredit) 

Prof. Dr. Halmai Péter 

 

A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban (4 kredit) 

Prof. Dr. Halmai Péter 

 

Gazdaságpolitikai irányzatok (4 kredit) 

Prof. Dr. Halmai Péter 

 

Az EU közös költségvetése (magyar és angol nyelven) (4 kredit) 

Dr. Szemlér Tamás 

 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok (3 kredit) 

Dr. Elekes Andrea 

 

A pénz és tőkepiacok szabályozásának nemzetközi gyakorlata (3 kredit) 

Prof. Dr. Lentner Csaba 

 

Állampénzügyi menedzsment (3 kredit) 

Prof. Dr. Lentner Csaba 

 

 
Szabadon választható 

 

A pénzügyi kultúra helyzete Magyarországon; a Nemzeti Stratégiát megalapozó 
kutatások (2 kredit)  
Prof. Dr. Halmai Péter 

 

Banktan és állami bankszabályozás (2 kredit) 

Prof. Dr. Lentner Csaba 

 

Tulajdonosi értéknövelő módszerek és technikák az állami gazdálkodásban (2 
kredit) Dr. Novoszáth Péter 
 
Az Európai unió közös költségvetése (magyar és angol nyelven) (2 kredit) 

Dr. Szemlér Tamás 

 

Kohéziós politika; elmélet és gyakorlata (magyar és angol nyelven) (2 
kredit) Dr. Szemlér Tamás 

 

Bevezetés az ökonometriába (2 kredit) 

Dr. Várpalotai Viktor 
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Az államadósság kérdései (2 kredit) 

Dr. Giday András 
 

 

Kutatói szeminárium (választható) 

 

Modern állam és gazdaság (2 kredit) 

Prof. Dr. Halmai Péter 

 

Közpénzügytan és jogalkalmazás (2 kredit) 

Dr. Gregóczki Etelka, Dr. Nyikos Györgyi 
 

Nemzetgazdasági stratégiai tervezés (2 kredit) 

Dr. Nyikos Györgyi 
 

Nemzetközi környezet – gazdasági szakpolitikák (2 kredit) 

Dr. Elekes Andrea 
 
 
 
 

3.2.5. Államtudomány és kormányzástan 

 

Kötelezően választható 

 

Állam és bürokrácia (bürokrácia-felfogások reformok) (4 kredit) 

Prof. Dr. Patyi András, Dr. Kaiser Tamás 

 

A bürokrácia hatása a versenyképességre (4 kredit) 

Prof. Dr. Csath Magdolna 

 

A kormányzás teljesítményértékelésének nemzetközi modelljei (angol nyelvű kurzus) (4 
kredit)  
Dr. Kaiser Tamás 

 

A „jó kormányzás” eszméje és mérésének módszerei (4 kredit) 

Dr. Kaiser Tamás 

 

A kormányzás és közigazgatás területi dimenziója (magyar és angol nyelven) (4 
kredit) Dr. Kaiser Tamás 
 

Az állam a konzervatív gondolkodásban (3 kredit) 

Prof. Dr. Egedy Gergely 

 

Közösség és egyén az alkotmányjogban (3 kredit) 

Dr. Schweitzer Gábor 

 

Az állam összeomlása és újjáépítése (2 kredit) 

Prof. Dr. Halász Iván 
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Szabadon választható 

 

Vallás, etnikum, multikulturalizmus (2 kredit)  
Dr. Molnár Attila Károly 
 
 
 

Kutatói szeminárium (választható 

 

The Rise of Democracy (angol nyelvű kurzus) (2 kredit) 

Prof. Dr. Jakab Éva 

 

A modern állam – politikai-filozófiai és államtani alapkérdések (2 kredit) 

Dr. Szerletics Antal 
 

Állam és versenyképesség (2 kredit) 

Prof. Dr. Csath Magdolna 
 

 

3.2.6 Nemzetközi és európai tanulmányok 

 

Kötelezően választható 

 

Emberi jogok a változó nemzetközi térben (angol és magyar nyelven) (4 
kredit) Dr. Vizi Balázs 

 

Diplomáciai és konzuli kiváltságok és mentességek (3 kredit) 

Dr. Tóth Norbert 

 

Az nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és az Európai Unió (angol és magyar nyelven) 
(4 kredit)  
Dr. Bóka János 

 

A bírói jogvédelem az Európai Unióban (4 kredit) 

Simonné Dr. Gombos Katalin 

 

 
Szabadon választható 

 

Többsebességes Európa; a differenciált integráció elmélete és gyakorlata az EU-ban 
(angol és magyar nyelven) (2 kredit)  
Dr. Koller Boglárka 

 

Nemzet, identitás és politika Európában (angol és magyar nyelven) (2 
kredit) Dr. Koller Boglárka 

 

Az Európai Unió közigazgatási joga (2 kredit)  
Dr. Boros Anita 

 

Kisebbségi jogok és etnopolitikai modellek (2 kredit) 

Dr. Vizi Balázs 
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Az Európai Unió kohéziós politikájának működési mechanizmusa – eredmények és 
hatások (2 kredit)  
Dr. Nyikos Györgyi 
 

Politikai és gazdasági kihívások a XXI. századi Latin-Amerikában (2 
kredit) Dr. Szente-Varga Mónika 

 

Jogi eszmék migrációja (2 kredit) 

Prof. Dr. Halász Iván 

 

Nemzetépítés és regionalizmus a Kárpát-medencében (2 kredit) 

Prof. Dr. Halász Iván 
 
 
 

Kutatói szeminárium 

 

EU kutatásmódszertan (2 kredit) 

Dr. Koller Boglárka 

 

A „pekingi konszenzus” – közigazgatás és gazdaságirányítás a Kínai Népköztársaságban 
(2 kredit)  
Dr. P. Szabó Sándor 

 

A nemzetközi átmeneti igazgatás sajátosságai (2 kredit) 

Prof. Dr. Halász Iván 

 

Az idegenjog rendszere (2 kredit) 

Dr. Hautzinger Zoltán 

 

Válságrégiók a nemzetközi és európai térben (2 kredit) 

Siposné Prof. Dr. Kecskeméti Klára 

 

Az erő alkalmazása tilalmának és a fegyveres konfliktusok jogának (ius ad bellum – ius in 
bello) aktuális kérdései (2 kredit)  
Dr. Csapó Zsuzsanna 

 

Európa-koncepciók (2 kredit)  
Dr. Bóka János 
 
 
 

3.2.7. A közigazgatás személyi állománya 

 

Kötelezően választható 

 

A közszolgálati életpálya európai uniós és hazai dimenziói (magyar és francia nyelvű 
kurzus) (4 kredit) 

Dr. Hazafi Zoltán 
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Összehasonlító közszolgálat (magyar és angol nyelvű kurzus) (4 kredit) 

Prof. Dr. Kiss György 

 

A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei (3 
kredit)  
Dr. Lindner Viktória 

 

Kompetencia menedzsment a közszolgálatban (3 kredit) 

Dr. Szabó Szilvia 

 

Közszolgálat és versenyképesség (4 kredit) 

Dr. Hazafi Zoltán 
 

 

Szabadon választható 

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésének lehetőségei a magyar közszolgálatban 
(2 kredit)  
Dr. Szakács Gábor 

 

Közszolgálat és kommunikáció (2 kredit) 

Dr. Antal Zsolt 

 

Szervezeti döntésmechanizmusok (2 kredit)  
Dr. Fülöp Katalin 

 

 
Kutatói szemináriumok 

 

A szervezeti teljesítmény értékelése (2 kredit) 

Dr. Fülöp Katalin 
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4. A TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG KREDITÉRTÉKEI 
(100 % részvételi arány esetén)   

A tudományos tevékenység megnevezése                        Kredit 

(max)  
 

Könyv, jegyzet, tankönyv 

Külföldön megjelenő (idegen nyelvű) könyv 80 

Hazai megjelenésű idegen nyelvű könyv 60 

Külföldön megjelenő (idegen nyelvű) könyvben tanulmány/könyvfejezet 30 

Hazai megjelenésű idegen nyelvű könyvben tanulmány/könyvfejezet 25 

Hazai megjelenésű magyar nyelvű könyv 40 

Hazai megjelenésű könyvben tanulmány/könyvfejezet 20 

Nyomtatott vagy elektronikus magyar nyelvű tankönyv 35 

Nyomtatott vagy elektronikus magyar nyelvű jegyzet 25 

  
Scopus által indexelt idegen nyelvű könyv 90 

Scopus által indexelt idegen nyelvű könyvben tanulmány/könyvfejezet 70 

Lektorált folyóiratcikk  
Külföldön megjelenő idegen nyelvű folyóiratban tanulmány 30 

Hazai megjelenésű idegen nyelvű folyóiratban tanulmány 20 

Hazai megjelenésű magyar nyelvű folyóiratban megjelent tanulmány 15 

  
Az MTA IX. Osztály nemzetközi idegen nyelvű A és B kategóriás külföldön megjelenő 50 

folyóiratban tanulmány  
Az MTA IX. Osztály nemzetközi idegen nyelvű C és D kategóriás külföldön megjelenő 30 

folyóiratban tanulmány  
Nem lektorált folyóiratban tanulmány 5 

Nemzetközi, idegen nyelvű tudományos konferencián való részvétel  
Az előadás idegen nyelvű, lektorált konferenciaközleményben való közlése 24 

Az előadás idegen nyelvű nem lektorált konferenciaközleményben való közlése 16 

Idegen nyelvű előadás tartása 8 

Idegen nyelvű poszter 6 

Írásban leadott és a konferencia kiadványában idegen nyelven megjelent 
korreferátum 4 

Hazai tudományos konferencián való részvétel  
Az előadás idegen nyelvű lektorált konferenciaközleményben való közlése 24 

Az előadás idegen nyelvű nem lektorált konferenciaközleményben való közlése 16 

Saját nyelvű előadás közlése kiadványban 8 

Idegen nyelvű előadás tartása 8 

Saját nyelvű előadás tartása 4 

Idegen nyelvű poszter 4 

Saját nyelvű poszter 2 

Írásban leadott és a konferencia kiadványban saját nyelven megjelent korreferátum 2 
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Tudományos pályázatok 

Nemzetközi tudományos pályázaton való részvétel 20 

Országos szintű tudományos pályázaton való részvétel 14 

Egyetemi szintű tudományos pályázaton való részvétel 8 
 
 
 
 
 


