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Pályázati felhívás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

tudományos utánpótlásának támogatására 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora az Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (a továbbiakban: NKE ÁNTK 
KDI) doktoranduszai számára a határon túli felsőoktatás értékteremtő 
eredményességének növelésére, valamint a doktoranduszok anyagi terheinek 
csökkentése érdekében tanévenként pályázati felhívást tesz közzé.  

 
A pályázat célja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudományos 

utánpótlásának támogatása. 
 
A pályázat futamideje alatt elvárás szemeszterenként legalább 1, a Magyar 

Tudományos Akadémia által A, B, C vagy D kategóriásnak minősített folyóiratban 
megjelent cikk elkészítése, valamint a támogatott szemeszterek követelményeinek 
maradéktalan teljesítése. 

 
A pályázat további részleteiről 2021. augusztusában várható további információ. 
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BEVEZETÉS 
 
 

Tisztelt Pályázók! 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori 

képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer 
legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság 
és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít 
lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, 
tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához. 
 

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD 
doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás 
lefolytatására. 
 

A 4 éves (8 féléves) doktori képzés első két évében (képzési és kutatási szakasz) a 
képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. A képzési és 
kutatási szakasz végén a doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában 
értékelni kell. A komplex vizsga célja, hogy a felsőoktatási intézmény csak azokat a 
doktoranduszokat engedje tovább, akik addigi teljesítményük és előrehaladásuk alapján 
jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni. A második két év (kutatási és disszertációs 
szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról szól, amelyet 
követően egy éven belül a disszertációt be kell nyújtani. A doktori képzésbe 
bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy 
teljesítette a felvétel és a komplex vizsga követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben 
az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.  
 

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-
tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, 
akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori 
Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola 
célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei 
legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján 
(http://www.doktori.hu). 
 
 
Tisztelt Pályázók! 
 

A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, 
szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánunk minden pályázónak! 
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 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet doktori képzésre és egyéni 
felkészülésre a 2021 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban 
szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő doktori fokozatszerzési 
eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek 
megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott kutatási terület 
magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló 
kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni 
felkészülés oktatási, illetve kutatási terét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkreditált 
doktori iskolái biztosítják. 
 

1. A képzés célja 
 

A képzés célja a doktori fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat 
megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 
 

2. A képzési formák 
 

A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: 
a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (2x4 félév, 240 kredit) 

- teljes idejű (nappali); 
b) szervezett önköltséges képzésben (2x4 félév, 240 kredit) 

- teljes idejű (nappali) képzés; 
- rész idejű (levelező) képzés; 
- egyéni képzés. 

c) egyéni felkészülésben 
 

Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik 
jelentős oktatói, illetve kutatói gyakorlattal és dokumentált tudományos teljesítménnyel 
rendelkeznek. 
 

Az egyéni felkészülők a felvételi jelentkezési lap benyújtásakor a komplex vizsgára 
is jelentkeznek, továbbá lektorált folyóiratokban minimum 20 pont értékben, a felvételi 
időpontjáig már megjelent – kizárólag kutatási témájához kapcsolódó –, köztük legalább 
egy idegen nyelvű publikációval kell igazolniuk korábbi tudományos teljesítményüket. 
Ezen kívül az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban (továbbiakban EDHSZ) 
rögzített tudományágak terén legalább 5 éven át végzett és legalább 150 kreditpont 
értéknek megfeleltethető, dokumentált oktatói, illetve tudományos kutatói teljesítményt 
kell igazolniuk. A megjelent publikációk igazolására csatolniuk kell az EDHSZ 2. sz. 
mellékletében megtalálható publikációs pontérték táblázatot és a publikációk 
különlenyomatait (másolatait) is.  
 

Az egyéni képzésre jelentkezőknek 10 publikációs pont meglétét kell igazolniuk a 
jelentkezés feltételeként. 
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3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei 
 
I. Hadtudományi Doktori Iskola 

1) Biztonsági tanulmányok; 
2) A védelem társadalomtudományi kérdései; 
3) A hadtudomány általános elmélete; 
4) Hadművészet elmélete; 
5) Védelemgazdaságtan és logisztika; 
6) Nemzetbiztonság; 
7) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete. 

 
II. Katonai Műszaki Doktori Iskola 

1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete; 
2) Haditechnika és robotika; 
3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 
4) Katonai környezetbiztonság; 
5) Katonai logisztika és védelemgazdaság; 
6) Biztonságtechnika; 
7) Katasztrófavédelem; 
8) Légiközlekedés és repülőtechnika. 

 
III. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 

1) Állam- és közigazgatástörténet; 
2) Jogtudomány; 
3) Közigazgatási szervezéstan és szociológia; 
4) Gazdaságtudományok; 
5) Államtudomány és kormányzástan; 
6) Nemzetközi és Európa tanulmányok; 
7) A közigazgatás személyi állománya. 

 
IV. Rendészettudományi Doktori Iskola 

1) Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 
2) Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 
3) A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 
 

Az adott kutatási területeken belül kutatási témák találhatók. 
A doktori képzésben elsősorban a DI-k meghirdetett témáira lehet jelentkezni, de 

megengedett a meg nem hirdetett kutatási témával való jelentkezés is, amennyiben az adott 
témában jártas témavezető a TDT jóváhagyásával vállalja a doktori kutatómunka vezetését.  
 

4. A jelentkezés követelményei 
 

A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az 
Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 22-25.§-ban meghatározottak szerint kell 
benyújtani a jelen tájékoztatóban meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap a honlapon 
word formátumban elérhető. 
 

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal 
egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, és eddigi 
tudományos kutatási, esetleges diákköri eredményeit, publikációs tevékenységét, amely 
a kutatási témához való kötődését bizonyítja. Szükséges továbbá legalább egy, a 22. § 
(3) bekezdésben meghatározott nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex 
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államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány meglétének 
igazolása.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet 62. § (11) bekezdése alapján a 
nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a 
doktori képzésre jelentkező hallgatót, doktorandusz hallgatót és doktorjelöltet. A 
nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított 
fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a 
doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A szakvélemény kiadására az ELTE Gyakorló 
Országos Pedagógiai Szakszolgálat jogosult. A szakvélemény birtokában az egyetemi 
eljárás lefolytatása végett kérelemmel kell fordulni az Egyetemi Esélyegyenlőségi 
Bizottsághoz.  
 

A jelentkezés a kötelező dokumentumok benyújtásával, valamint a kutatási 
terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozatával érvényes. 
 

A külföldön szerzett oklevelek elismerése az Egyetemi Doktori és Habilitációs 
Szabályzat 3. §-ában meghatározott jogszabályok alapján történik. 
 

A doktori képzésére jelentkező személyek személyes adatainak kezelése az Egyetem, 
illetve az egyes doktori iskolák honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak 
szerint történik. A doktori iskolába felvételt nyert doktoranduszok adatainak kezelése a 
hozzájáruló nyilatkozat alapján történik, mely a honlapról letölthető.  
 

5. A pályázat benyújtásának módja 
 

A felvételi pályázatot – a honvédelmi és a rendvédelmi szervek, valamint a 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú jelentkezői részéről a 
szolgálati út betartásával – postai úton (1441 Budapest, Pf.: 60.), személyesen (a 
járványügyi helyzetre vonatkozó előírások figyelembevételével) vagy az egyetem 
ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az NKE Tudományos 
Ügyek Irodába (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) eljuttatni. Postázás esetén a 
jelentkezést tartalmazó borítékot a „JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE” felirattal is el 
kell látni. 
 

6. A pályázat benyújtásának határideje 
 

A felvételi pályázat fizikai beérkezésének határideje 2021. március 31. A 
beérkezett pályázatot a Tudományos Ügyek Iroda formai szempontból megvizsgálja, a 
hiányos pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás 
2021. április 30-ig nem történik meg, a jelentkezést az NKE elutasítja. 

Az egyéni felkészülésre jelentkezők számára jelentkezésre egy tanévben kétszer, a 
komplex vizsgákat megelőzően, a TDT által meghatározott időszakban van lehetőség.  
 

7. A felvételi meghallgatás 
 

A pályázati felhívásban meghatározott formai feltételeket teljesítő jelentkezőket a 
doktori iskolák vezetői 2021. május 25 - június 4. között felvételi meghallgatásra 
hívják be. Ez alól az egyéni felkészülésre jelentkező felvételi meghallgatása kivételt 
jelent. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező tudományos habitusának, addigi 
tudományos tevékenységének és idegennyelv-ismeretének felmérése, a pályázó által 
választott kutatási téma kidolgozására való alkalmasság elbírálása. 
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8. A felvételi eljárás értékelési rendje 
 

A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 28. § alapján értékeli a jelentkezőt. 

A felvételi meghallgatás során maximum 100 pont szerezhető. A sikeres felvételhez 
teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél 
legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. 
 

A felvételi bizottság javaslatot tesz a jelentkezők alkalmassága tekintetében, és azt 
továbbítja az illetékes doktori iskola Tudományági Doktori Tanácsához. A Tudományági 
Doktori Tanács 2021. június 30-ig dönt a jelentkezők felvételéről, illetve 
elutasításukról. A felvételi döntésről a doktori iskola 8 munkanapon belül értesíti a 
jelentkezőket. 
 

A 2021 szeptemberében kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma az 
egyetem doktori iskoláiban: 

a) Hadtudományi Doktori Iskola: 40 fő; 
b) Katonai Műszaki Doktori Iskola: 40 fő; 
c) Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola: 40 fő; 
d) Rendészettudományi Doktori Iskola: 40 fő. 

 
A 2021. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám az Országos 
Doktori Tanács által meghatározott elvek alkalmazásával 35 fő. 
 

9. Pótfelvételi 
 

Pótfelvételit az egyetem abban az esetben hirdet, ha a doktori iskolák keretlétszámai 
nincsenek betöltve. A pótfelvételire – a teljes pályázati anyag benyújtásával – 2021. 
július 30-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és 
címen. Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a 
felvételi meghallgatásra 2021. augusztus hónapban kerül sor. 
 

10. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja 
 

A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 
423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdés, valamint a Hallgatói Térítési és 
Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján 9 000 Ft. 
 
A felvételi eljárás díját a következő számlaszámra kérjük átutalni: 
MÁK 10023002-00318259-00000000 
 

Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a 
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján rektori utasítás állapítja meg. 

A doktori képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő díjakról, valamint a doktori és 
habilitációs eljárási díjakról szóló 3/2019. számú rektori utasítás alapján a 2021/2022-es 
tanévben a doktori képzés díjai: 

 szervezett önköltséges képzésben: 
-  teljes idejű (nappali) képzés: 130.000 Ft/félév; 
-  részidejű (levelező) képzés: 130.000 Ft/félév; 
-  egyéni képzés: 130.000 Ft/félév; 

 egyéni felkészülésben: 130.000 Ft/félév (min. 1 félév). 
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11. Elérhetőségek 
 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 
EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS 

TANÁCS 
Tel.: (+36-1) 432-9000 
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 
2. 
Levelezési cím: 1441 Budapest Pf.: 
60. 
Honlap: http://www.uni-nke.hu 

TUDOMÁNYOS ÜGYEK IRODA 
Vezető: Görbe Attiláné Dr. Zán 
Krisztina r. ezredes 
Ügyintéző: Barta Bettina 
Tel.: (+36-1) 432-9000; HM 29-
739 
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 
2. fsz. 34. 
E-mail: barta.bettina@uni-nke.hu 

 
 

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
Vezető: Dr. Kiss György akadémikus DSc 
Referens: Ale Éva 
E-mail: ale.eva@uni-nke.hu 
Tel.: (+36-1) 432-9000; HM 20-369 
Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási épület, III. emelet, 350. iroda 
Levelezési cím: 1441 Budapest Pf.: 60. 
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A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI 
A 2021/2022-ES TANÉVRE 

 
 
1. ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSTÖRTÉNET KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezető: Dr. Horváth Attila PhD, 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 szovjet típusú diktatúra magyarországi állam- és jogtörténete, különös tekintettel az 

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

 
2. A magyar történeti alkotmány vívmányai, illetve a magyar közigazgatás története és 

alkotmányjogi biztosítékai 
Témavezető: Dr. Horváth Attila PhD, egyetemi tanár 

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

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

 
4. Jogalkotás és jogfejlődés, elmélet és praxis Magyarországon 1526-1848 

Témavezető: Dr. Peres Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 
 
5. A magyar közjog forrásai a XVIII-XIX. században 

Témavezető: Dr. Máthé Gábor CSc, professor emeritus 
 
6. A bírói hatalom a magyar polgári államban 

Témavezető: Dr. Máthé Gábor CSc, professor emeritus 
 
7. A magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje a Habsburgok 

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

 
8. Állam és demokrácia: az ókori görög világ, különös tekintettel a római államtörténetre 

Témavezető: Dr. Jakab Éva DSc, egyetemi tanár 
 
9. A szellemi tulajdon védelmének története 
  Témavezető: Dr. Jakab Éva DSc, egyetemi tanár 
 
10. Hagyomány és fejlődés az alkotmányos eszmék történetében 
  Témavezető: Dr. Takács Albert CSc, egyetemi tanár 

 
11. Erdély és külön a Székelyföld közigazgatás-története; az erdélyi városok igazgatása 

és az etnikai törésvonalak 
Témavezető: Dr. Bodó Barna PhD, egyetemi docens (BBTE) 
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12. Nemzetépítés és regionalizmus 
Témavezető: Dr. Bodó Barna PhD, egyetemi docens (BBTE) 

 
13. A francia közigazgatás és közigazgatási jog története (XIX-XX. század) 

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

Témavezető: Dr. Pókecz Kovács Attila PhD, egyetemi tanár 
 
15. Magyarország külpolitikája a XX. században 

Témavezető: Dr. Fülöp Mihály CSc, egyetemi tanár 
 
16. A magyar közfoglalkoztatási rendszer létrejötte, legfőbb jellemzői, eredményei 

Témavezető: Dr. Novoszáth Péter Károly CSc, egyetemi docens 
 
17. Hideg polgárháború Magyarországon 1918–1921 (Összeomlás, forradalom, 

proletárdiktatúra, Trianon) 
Témavezető: Dr. Hatos Pál PhD, tudományos főmunkatárs (EJKK) 

 
18. A konzervatív politikai filozófia és története 

Témavezető: Dr. Hörcher Ferenc DSc, kutatóprofesszor 
 
 
2. JOGTUDOMÁNY KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezetők: Dr. Patyi András PhD, egyetemi tanár 
Dr. Papp Tekla PhD, 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: Dr. Patyi András PhD, egyetemi tanár 
 
2. A közigazgatás ellenőrzésének jogi alapjai és jogintézményei, a közjogi bíráskodás 

alapkérdései és rendszere, a közigazgatási eljárás dogmatikája 
Témavezető: Dr. Patyi András PhD, egyetemi tanár 

 
3. Közigazgatási jogérvényesítés és szankciópolitika 

Témavezető: Dr. Kis Norbert PhD, egyetemi tanár 
 
4. Az alapjogok rendszere, hierarchiája, az alapjogok kollíziója 

Témavezető: Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár 
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5. Politikai és államfogalmak a jogtudományban 
Témavezető: Dr. Cs. Kiss Lajos CSc, kutatóprofesszor 

 
6. Emberi jogok és alkotmányos jogok állam- és jogelméleti megközelítésben 

Témavezető: Dr. Tóth J. Zoltán PhD, egyetemi docens (KRE) 
 
7. Gazdasági jog (fogalma, intézményrendszere, a köztulajdonban lévő vállalkozások 

helyzete 
Témavezető: Dr. Török Gábor DSc, professor emeritus 

 
8. XXI. századi szerződési jog – európai fejlődési tendenciák 

Témavezető: Dr. Papp Tekla PhD, egyetemi tanár 
 
9. Társasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira 

Témavezetők:Dr. Papp Tekla PhD, egyetemi tanár 
Dr. Auer Ádám PhD, egyetemi docens 

 
10. A személyiségvédelem specifikumai és kapcsolódási pontjai különböző 

jogterületekhez, különös tekintettel a polgári jogra és az alkotmányjogra 
  Témavezető: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea Tünde PhD, egyetemi docens 
 
11. Állami vállalatok kormányzása. Az állam és az önkormányzatok, mint részvényesek 

  Témavezető: Dr. Veress Emőd PhD, egyetemi tanár (Sapientia EMTE) 
 
12. A közbevételek rendszerének szabályozása 
  Témavezető: Dr. Gregóczky Etelka PhD, egyetemi docens 
 
13. A választások és a népszavazások új kihívásai a XXI. században 
  Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens 
 
14. A második és harmadik generációs jogok alkotmányos védelmének új kihívásai 
  Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens 
 
15. A hatékony állami működés eljárásjogi feltételrendszere és a közigazgatási eljárásjog 

tovább fejlesztésének lehetséges irányai 
  Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, egyetemi docens 
 
16. A nemzeti vagyonjogi szabályozás tovább fejlesztésének irányai 
  Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, egyetemi docens 
 
17. Az emberi jogok hazai és nemzetközi jogvédelmi mechanizmusai 
  Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD, egyetemi docens 
 
18. Politikai jogok egykor és ma Magyarországon 
  Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD, egyetemi docens 
 
19. A szólás- és sajtószabadság, illetve a médiaszabályozás kérdései 
  Témavezető: Dr. Koltay András PhD, egyetemi tanár 
 
20. Új technológiák és jogi környezetük a közigazgatásban 

 Témavezető: Dr. Koi Gyula PhD, tudományos főmunkatárs 
 



 11 

21. A hazai közigazgatás-tudomány bármely korszakának fejlődése (periódusok, iskolák, 
vagy egy-egy művelő szerepe) 

  Témavezető: Dr. Koi Gyula PhD, tudományos főmunkatárs 
 
22. A belső piac joga az Európai Unióban 

  Témavezető: Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin PhD, egyetemi docens 
 
23. A jog érvényesülésének térsége – az Európai Unió nemzetközi magánjogának 

kihívásai a XXI. században 
  Témavezető: Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin PhD, egyetemi docens 

 
24. A merchandising szerződés 

  Témavezető: Dr. Strihó Krisztina PhD, tudományos munkatárs 
 
25. Az elektronikus kereskedelem 

  Témavezető: Dr. Strihó Krisztina PhD, tudományos munkatárs 
 
26. A politikai pártok szabályozása és finanszírozása Magyarországon és Európában 

  Témavezető: Dr. Smuk Péter PhD, egyetemi tanár 
 
27. Állami támogatások, szellemi tulajdon, versenykorlátozó magatartások uniós és hazai 

versenyjogi vonatkozásai 
  Témavezető: Dr. Barta Judit PhD, egyetemi docens 
 
28. Az űrtevékenységek nemzeti szintű szabályozása 
  Témavezető: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD, adjunktus 
 
29. Versenyteremtés az elektronikus hírközlési szektorban 
  Témavezető: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD, adjunktus 
 
30. A fenntartható fejlődés alapelvei a vízvédelem és a környezetvédelem gyakorlatában 
  Témavezető: Dr. Fülöp Sándor PhD, egyetemi docens 
 
31. A Környezeti Felelősség Irányelv gyakorlati végrehajtásának a kérdései a felszíni és 

felszín alatti vizekkel kapcsolatosan 
  Témavezető: Dr. Fülöp Sándor PhD, egyetemi docens 
 
 
3. KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉSTAN ÉS SZOCIOLÓGIA KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezető: Dr. Tózsa István PhD, 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. 
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1. A közigazgatási szervezetrendszer változásai a rendszerváltás előtt és után; különös 
tekintettel a helyi önkormányzás 1990 utáni rendszerére Magyarországon 

Témavezető: Dr. Patyi András PhD, egyetemi tanár 
 
2. A közigazgatás szervezésének területi dimenziói; geostratégiai vizsgálatok és 

prognózis 
Témavezető: Dr. Tózsa István PhD, egyetemi tanár 

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

gyakorlata a közigazgatásban 
Témavezető: Dr. Tózsa István PhD, egyetemi tanár 

 
4. Governance – szervezetvezetés 

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

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

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

kutatása 
Témavezető: Dr. Hajnal György PhD, egyetemi tanár (BCE) 

 
8. Tanuló gazdaság és szervezeti innovációk 

Témavezető: Dr. Makó Csaba DSc, professor emeritus 
 
9. Automatizáció/mesterséges intelligencia és munka jövője (különös tekintettel a 

munkahelyi innovációkra) 
Témavezető: Dr. Makó Csaba DSc, professor emeritus 

 
10. Stratégiai vezetés a közigazgatásban 

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

Témavezető: Dr. Belényesi Emese PhD, egyetemi docens 
 
12. Tudománymetria – tények, trendek, dilemmák, különös tekintettel a közigazgatás-

tudományra 
Témavezető: Dr. Sasvári Péter PhD, egyetemi docens 

 
13. Felsőoktatás fejlesztési politikájának új irányai európai és Európán kívüli országok 

esetén 
Témavezető: Dr. Sasvári Péter PhD, egyetemi docens 

 
14. Minőségügy módszerek a közszféra szolgálatában 

Témavezető: Dr. Berényi László PhD, egyetemi docens 
 
15. Nudge az integritásra törekvő közigazgatásban 

Témavezető: Dr. Zsolt Péter PhD, egyetemi docens 
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16. A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása 
Témavezető: Dr. Bajnai László PhD, tudományos főmunkatárs 

 
17. Nyílt kormányzati rendszerek a „Kormányzat mint platform” megvalósítása keretében 

Témavezető: Dr. László Gábor PhD, adjunktus 
 
 
4. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezetők: Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens 
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, valamint az európai 
és nemzetközi közpolitikák ökonómiája. 

 
1. A modern állam gazdasági szerepe 

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

Témavezető: Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár 
 
3. Új irányok a jegybanki működésben 

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

vizsgálata 
Témavezető: Dr. Gregóczky Etelka PhD, egyetemi docens 

 
5. Globális tőkeciklusok, válság és munka 

Témavezető: Dr. Artner Annamária CSc, tudományos főmunkatárs (ELKH KRTK) 
 
6. Európai gazdasági integráció 

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

Témavezető: Dr. Szemlér Tamás PhD, egyetemi docens 
 
8. Közbeszerzés 

Témavezető: Dr. Nyikos Györgyi PhD, egyetemi docens 
 
9. A társadalombiztosítás pénzügyei 

Témavezető: Dr. Novoszáth Péter Károly CSc, egyetemi docens 
 
10. A pénz és tőkepiaci szabályozások nemzetközi gyakorlata 

Témavezető: Dr. Veress Emőd PhD, egyetemi tanár (Sapientia EMTE) 
 
11. A szabadkereskedelmi egyezmények hatására létrejövő kereskedelmi előnyök 

megoszlása az Európai Unió tagállamai között 
Témavezető: Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens 
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12. A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború hatásai a magyar 
nemzetgazdaságra 

Témavezető: Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens 
 
13. A kínai gazdaság 

Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor PhD, egyetemi docens 
 
14. A globalizációs folyamatok hatása az afrikai gazdaságokra 

Témavezető: Dr. Pásztor Szabolcs PhD, egyetemi docens 
 
15. A szubszaharai térség növekedési kilátásai a harmadik évezred elején 

Témavezető: Dr. Pásztor Szabolcs PhD, egyetemi docens 
 
16. Fenntartható fogyasztás – fenntartható alapellátás 

Témavezető: Dr. Sikos T. Tamás DSc, kutatóprofesszor 
 
17. Migrációs push-faktorok szubszaharai Afrikában 

Témavezető: Dr. Biedermann Zsuzsánna PhD, adjunktus 
 
18. Nyersanyagban gazdag szubszaharai afrikai országok kihívásai 

Témavezető: Dr. Biedermann Zsuzsánna PhD, adjunktus 
 
19. A gazdasági kommunikáció interkulturális és retorikai aspektusai a gazdasági 

közigazgatásban 
Témavezető: Szekrényesné Dr. Rádi Éva Ágota PhD, adjunktus 

 
 
5. ÁLLAMTUDOMÁNY ÉS KORMÁNYZÁSTAN KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezető: Dr. Halász Iván PhD, 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, egyetemi docens 
 
2. Az állam a politikai gondolkodásban; nemzetközi összehasonlítás 

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

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

Témavezető: Dr. Molnár Attila Károly CSc, egyetemi docens (ELTE) 
 
5. Egyházak, felekezetiség és az államélet 

Témavezetők:Dr. Halász Iván PhD, egyetemi tanár 
Dr. Schweitzer Gábor PhD, egyetemi docens 
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6. Az államépítés elmélete és gyakorlata tegnap és ma 
Témavezető: Dr. Halász Iván PhD, egyetemi tanár 

 
7. A kormányzás és közigazgatás területi dimenziója Európában 

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

Témavezető: Dr. Temesi István PhD, egyetemi docens 
 
9. A jó kormányzást támogató jegybankpolitika elmélete és gyakorlata 

Témavezető: Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, tudományos munkatárs (EJKK) 
 
10. Közpénzügyi ellenőrzés módszertana és jogszabályi környezete 

Témavezető: Dr. Lentner Csaba CSc, egyetemi tanár 
 
11. Állampénzügyi modellek és mechanizmusok – magyar és nemzetközi térben 

Témavezető: Dr. Lentner Csaba CSc, egyetemi tanár 
 
12. A jogalkotás aktuális kérdései itthon és külföldön 

Témavezető: Dr. Szabó Zsolt PhD, tudományos főmunkatárs 
 
13. Protestantizmus, állam, politika 

Témavezető: Dr. Szabó Zsolt PhD, tudományos főmunkatárs 
 
14. A kormányzás új formái – az állam átalakuló helye és szerepe a nemzetközi és 

európai térben 
Témavezető: Dr. Fejes Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 

 
15. Határon átnyúló kormányzás – A területi együttműködések lehetőségei és kihívásai 

Közép- és Kelet-Európában 
Témavezető: Dr. Fejes Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 

 
16. Oktatás – tudomány – művészet: a kulturális jogok fejlődésének kortárs tendenciái 

Témavezető: Dr. Kocsis Miklós PhD, tudományos főmunkatárs 
 
17. A két világháború közötti magyar alkotmányjog-tudomány története 

Témavezető: Dr. Schweitzer Gábor PhD, egyetemi docens 
 
18. A hatalommegosztás eszméjének eredete és változatai a mai kormányzati 

rendszerekben 
Témavezető: Dr. Szalai András PhD, egyetemi docens 

 
19. Az önkormányzás mint szervezet, feladat és gazdálkodás 

Témavezető: Dr. Vértesy László PhD, egyetemi docens 
 
20. Pénzügyi és gazdasági kormányzás 

Témavezető: Dr. Vértesy László PhD, egyetemi docens 
 
21. Magyar alkotmányosság és európai integráció 

Témavezető: Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit PhD, egyetemi docens 
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22. Populista alkotmányosság 
 Témavezető: Dr. Szente Zoltán DSc, egyetemi tanár 
 
23. Új technológiák hatása a társadalmi nyilvánosságra és a demokráciára 
 Témavezető: Dr. Török Bernát PhD, egyetemi docens 
 
24. Az állam és az egyház viszonya a nyugati politikai rendszerekben 

Témavezető: Dr. Nyirkos Tamás PhD, tudományos munkatárs (EJKK) 
 
25. Nemzetállami szuverenitás és globális alkotmányosság 

Témavezető: Dr. Pócza Kálmán PhD, tudományos főmunkatárs (EJKK) 
 
26. Automatizáció és mesterséges intelligencia az államszervezetben 

Témavezető: Dr. Ződi Zsolt PhD, tudományos főmunkatárs (EJKK) 
 
27. Az internetes platformok jogi szabályozásának problémái 

Témavezető: Dr. Ződi Zsolt PhD, tudományos főmunkatárs (EJKK) 
 
 
6. NEMZETKÖZI ÉS EURÓPA-TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezető: Dr. Koller Boglárka PhD, egyetemi tanár 

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, egyetemi docens 
 
2. Népek önrendelkezése és szuverenitás napjainkban 

Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, egyetemi docens 
 
3. Az emberi és kisebbségi jogok aktuális kérdései a nemzetközi jogban 

Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, egyetemi docens 
 
4. Euroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; 

többsebességes Európa, differenciált integráció 
Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD, egyetemi tanár 

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

Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD, egyetemi tanár 
 
6. Nemzeti és nemzetközi fórumok előtti felelősségre vonás népirtásért, háborús és 

emberiesség elleni bűncselekményért, illetve agresszió bűntettéért 
Témavezető: Dr. Csapó Zsuzsanna PhD, egyetemi docens 

 
7. A diplomáciai kiváltságok és mentességek 

 Témavezető: Dr. Tóth Norbert PhD, egyetemi docens 
 
8. Az uniós polgárok védelme harmadik államokban 

 Témavezető: Dr. Tóth Norbert PhD, egyetemi docens 
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9. Latin-amerikai politikai rendszerek, latin-amerikai integráció 
  Témavezető: Dr. Szente-Varga Mónika PhD, egyetemi docens 

 
10. A kisebbségi jogok érvényesítése a román helyi közigazgatásban, különös 

tekintettel a nyelvi jogok védelmére 
Témavezető: Dr. Tonk Márton PhD, egyetemi tanár (Sapientia EMTE) 

 
11. Összehasonlító közigazgatás, külföldi közigazgatási rendszerek 

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

Témavezető: Dr. Csath Magdolna DSc, kutatóprofesszor 
 
13. Kamarai rendszerek az Európai Unióban 

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

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

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

Témavezető: Dr. Babos Tibor PhD, egyetemi docens (MATE) 
 
17. Az európai politikai és területi rend 

Témavezető: Dr. Fülöp Mihály CSc, egyetemi tanár 
 
18. Az EU kül- és biztonságpolitika eszközrendszerének (pl. szomszédságpolitikájának, 

közös biztonság- és védelempolitikájának) szerepe az Európába irányuló illegális 
migráció kezelésében 

Témavezető: Dr. Molnár Anna Éva PhD, egyetemi tanár 
 
19. A Brexit lehetséges hatásai az európai biztonságra és az EU közös kül- és 

biztonságpolitikájára 
Témavezető: Dr. Molnár Anna Éva PhD, egyetemi tanár 

 
20. Közlekedéspolitikai és infrastrukturális együttműködés lehetőségei és kihívásai 

Közép-Európában 
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter Károly CSc, egyetemi docens 

 
21. Kína külpolitikája, nemzetközi kapcsolatai 

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

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

 
23. 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 
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24. 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 
 
25. Politikai diskurzuselemzés 

Témavezető: Jakusné Dr. Harnos Éva PhD, adjunktus 
 
26. A többszintű kormányzás koncepciója az Európai Unió kontextusában 

Témavezető: Dr. Kaiser Tamás PhD, egyetemi docens 
 
27. Kiberbiztonság a nemzetközi kapcsolatokban 

Témavezető: Dr. Krasznay Csaba PhD, egyetemi docens 
 
28. Az afrikai kontinens politikai és biztonsági folyamatai a XXI. században 

Témavezető: Dr. Marsai Viktor PhD, adjunktus 
 
29. Kiberbiztonság nemzeti és nemzetközi szinten. Nemzeti kiberbiztonsági stratégiák és 

kiberképességek, valamint a nemzetközi szervezetek szerepe 
Témavezető: Dr. Molnár Dóra PhD, adjunktus 

 
30. Nyelvi jogok, nyelvpolitika 

Témavezető: Dr. Nagy Noémi PhD, adjunktus 
 
31. A Közel-Kelet változó hatalmi viszonyai 

Témavezető: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet DSc, egyetemi tanár 
 
32. Európaizáció a Nyugat-Balkánon 

Témavezető: Dr. Ördögh Tibor PhD, adjunktus 
 
33. Demokrácia-deficit a Balkánon 

Témavezető: Dr. Ördögh Tibor PhD, adjunktus 
 
34. Az EU ügynökségeinek helye és szerepe 

Témavezető: Dr. Szegedi László PhD, adjunktus 
 
35. Az EU köztisztviselői jogának fejlődése 

Témavezető: Dr. Szegedi László PhD, adjunktus 
 
36. Globális tudástermelési folyamatok 

Témavezető: Dr. Demeter Márton PhD, egyetemi docens 
 
37. Médiaelemzések: közszolgálati média, social media és felhasználói szokások 

Témavezető: Dr. Demeter Márton PhD, egyetemi docens 
 
38. Az ENSZ és az EU hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos politikája 

Témavezető: Dr. Lovászy László Gábor PhD, tudományos főmunkatárs 
 
39. Emberi jogok a XXI. században 

Témavezető: Dr. Lovászy László Gábor PhD, tudományos főmunkatárs 
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40. A nemzetközi kapcsolatok elmélete és etikája: liberalizmus, realizmus és 
konzervativizmus (közösségi hivatástudatok) 

Témavezető: Dr. Boda Mihály PhD, egyetemi docens 
 
41. A nemzeti szuverenitás szerepe az európai integrációban 

Témavezető: Dr. Navracsics Tibor PhD, tudományos főmunkatárs (EJKK) 
 
 
7. A KÖZIGAZGATÁS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA KUTATÁSI TERÜLET 

Területvezető: Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár 

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

Témavezető: Dr. Kis Norbert PhD, egyetemi tanár 
 
3. A közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói 

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

Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán PhD, egyetemi docens 
 
5. Közszolgálat-modernizáció, közszolgálati reformok 

Témavezető: Dr. Linder Viktória PhD, egyetemi docens 
 
6. Korszerű emberi erőforrás gazdálkodási felfogások és módszerek a közszolgálatban 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD, egyetemi tanár (SZE ÁJK) 
 
7. Vezetők kommunikációs kompetenciájának fejlesztési lehetőségei; a vezetői 

médiaszereplés jelentősége; szervezeti kommunikáció extrém, illetve változó 
helyzetekben 

Témavezető: Dr. Antal Zsolt PhD, egyetemi docens 
 
8. Közigazgatási intézmények, szervezetek és személyi állományuk hivatás, 

személyiségi, valamint egészségpromóciós tevékenysége, továbbá preventív, 
interventív és fejlesztő folyamatai 

Témavezető: Dr. Császár-Nagy Noémi PhD, egyetemi docens 
 
9. Vezetőfejlesztés és tehetséggondozás a közigazgatásban 

Témavezető: Dr. Kajtár Edit PhD, egyetemi docens 
 
10. Korrupciómegelőzés és integritásmenedzsment a közszférában 

Témavezető: Dr. Klotz Péter PhD, adjunktus 
 



 20

 
Elfogadható idegennyelvek jegyzéke 

 
A felvételi pályázat benyújtásakor az alábbi idegen nyelvek fogadhatók el:  
 

a) valamennyi európai ország hivatalos nyelve;  
b) arab; 
c) héber; 
d) japán;  
e) kínai;  
f) koreai;  
g) latin;  
h) ógörög.  

 
 
Doktori képzésre a felsorolt idegen nyelvek közül legalább egy nyelvből „C” típusú, 
államilag elismert, középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek. 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet 62. § (11) bekezdése alapján a 
nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a 
doktori képzésre jelentkező hallgatót, doktorandusz hallgatót és doktorjelöltet. A 
nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szekértői véleményben megállapított 
fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a 
doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. 


