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BEVEZETÉS

Tisztelt Pályázók!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, partnerségben a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Kolozsvári Karával, pályázatot hirdet doktori képzésre. A meghirdetett doktori
képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok,
ezen belül pedig a közigazgatás-tudomány területén kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a
tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a
tudományos elit utánpótlásához. A doktori képzés résztvevői jogviszonyt a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel létesítenek, a képzés helyszíne pedig a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara.
A doktori képzés képzési ideje 4 év (8 félév). Az első két évben (képzési és kutatási szakasz) a
képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. Az első két év után a
doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell, amelynek 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
évnek (kutatási és disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés
megírásáról kell szólnia, amelyet követően egy éven belül – illetve méltányolható indok fennállása
esetén kérelemre két 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 doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex
vizsga teljesítésével létre.
Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok,
valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori
iskolával. A két egyetem partnerségében létrejött képzés kimondottan a Közigazgatás-tudományi
Doktori Iskola keretében működik. Az 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 és a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
PhD doktori képzésre
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara pályázatot hirdet a
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola keretében elvégzendő doktori képzésre a 2019
szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar
Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést és, illetve
egyéni felkészülést követő doktori fokozatszerzési eljárás alapján 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) képzés;
b) szervezett önköltséges képzésben (2x4 félév, 240 kredit)
- teljes idejű (nappali) képzés;
- részidejű (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 felkészülőknek a felvételi jelentkezési lap benyújtásakor a komplex vizsgára is
jelentkeznek, továbbá minimum 20 publikációs ponttal, a felvételi időpontjáig már megjelent –
kizárólag kutatási témájához kapcsolódó –, köztük legalább egy idegen nyelvű publikációval kell
igazolniuk korábbi tudományos teljesítményüket, valamint a Doktori Szabályzatban 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 a Doktori Szabályzat 2. sz. mellékletében megtalálható
publikációs pontérték táblázatot és a publikációk különlenyomatait (másolatait) is.
Az egyéni képzésre jelentkezőknek az előbb leírtakkal megegyező módon 10 publikációs pont
meglétét kell igazolniuk a jelentkezés feltételeként.
A jelentkezés feltételei:
1) felvételi pályázat és a kötelező mellékletek benyújtása;
2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata;
3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata;
4) a doktori iskola javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) döntése a felvételről;
5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte.
6) Egyéni felkészülő pályázó esetében a komplex vizsgára jelentkezés.
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3. Az NKE keretében működő Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási területei:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Állam- és közigazgatás-történet;
Jogtudomány;
Közigazgatási szervezéstan és szociológia;
Gazdaságtudományok;
Államtudomány és kormányzástan;
Nemzetközi és Európa tanulmányok;
A közigazgatás személyi állománya.

Az adott kutatási területeken belül kutatási témák találhatók.
4. Jelentkezés a doktori képzésre
A doktori képzésre történő jelentkezést az NKE Doktori Szabályzat 17. §-ban meghatározott
módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató
melléklete tartalmazza.
Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel
vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel,
valamint legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex (C) típusú vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek.
A külföldön szerzett oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. §-ban meghatározott
jogszabályok alapján történik.
5. A pályázat benyújtásának módja
A kitöltött jelentkezési lapot a postai úton (dr. Szenkovics Dezső, Universitatea Sapientia din
Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte, 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4.) vagy
személyesen lehet eljuttatni. A jelentkezést tartalmazó borítékot a „JELENTKEZÉS DOKTORI
KÉPZÉSRE” felirattal is el kell látni. Személyes jelentkezés esetében az iratcsomó leadható
hétköznapokon 10–16 óra között a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Dékáni Hivatalában
(Tordai út 4. sz., hátsó épülettömb, 2. emelet).
6. A pályázat benyújtásának határideje
A felvételi pályázat fizikai beérkezésének határideje 2019. március 27., szerda, 16 óra. A
beérkezett pályázatot a Tudományos Ügyek Irodája formai szempontból megvizsgálja, a hiányos
pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás 2019. április 26-ig
nem történik meg, a jelentkezést a képzés szervezői elutasítják.
7. A felvételi meghallgatás
A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskola
vezetője 2019. május 20–24. között felvételi meghallgatásra hívja be. A felvételi meghallgatás
célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával
kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. A felvételi helyszíne a Sapientia EMTE Kolozsvári
Kara.
8. A felvételi eljárás értékelési rendje
A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 19. § alapján
értékeli a jelentkezőt.
A sikeres felvételhez teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzésnél legalább 60, egyéni
képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 870 pont szükséges.
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Ezen pontértéken belül:
– a tudományos (szakmai) habitusra adható összpontszám 0-60 pont;
– az addigi tudományos tevékenység értékelésére maximum 20 pont adható, egyéni képzésnél
minimum 10 pont és egyéni felkészülésnél minimum 20 pont elérése kötelező;
– az idegennyelv-ismeretre adható maximum összpontszám 20 pont.
A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, majd azt a sorrend
megállapításával továbbítja az Egyetemi Doktori Tanácshoz. Az EDT 2019. június hónapban dönt
a pályázók felvételéről, illetve kérelmük elutasításáról. A felvételi döntésről a jelentkezők 2019.
július 31-ig levélben értesítést kapnak.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
partnerségében szervezett Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolába a 2019 szeptemberében
kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma 5 fő.
9. Pótfelvételi
Pótfelvételit az egyetemek abban az esetben hirdetnek, ha a doktori iskola meghirdetett
keretlétszáma nincs betöltve. A pótfelvételire – a teljes pályázati anyag benyújtásával – 2019.
július 31-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és címen.
Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a felvételi
meghallgatásra 2019. 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, valamint a doktori képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő díjakról,
valamint a doktori és habilitációs eljárási díjakról szóló 28/2014. számú rektori utasítás alapján
9.000 Ft. A felvételi eljárás díja személyes iratkozás esetében készpénzben, forintban befizethető a
Sapientia EMTE Kolozsvári Karán. Amennyiben a jelentkezési iratcsomó elküldése postai úton
történik, a jelentkezési díj napi árfolyamon lejben kiszámolt ellenértékét a következő
bankszámlaszámra lehet átutalni:
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
CUI: 14645945
Banca OTP sucursala Cluj
IBAN: RO65 OTPV 2000 0007 3814 RO18
Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai, valamint a két egyetem között létrejött
megállapodás 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 2019/2020-as 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. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORI TANÁCS
Tel.: (+36-1) 432-9000
Cím: 1083 Budapest, VIII. Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 1441 Budapest Pf.: 60.
Fax: (+36-1) 432-9012
Honlap: http://www.uni-nke.hu
TUDOMÁNYOS ÜGYEK IRODÁJA
Barta Bettina
Tel.: (+36-1) 432-9000; HM 29-739
Cím: 1083 Budapest, VIII. Ludovika tér 2. fsz. 34.
Levelezési cím: 1441 Budapest Pf.: 60.
E-mail: barta.bettina@uni-nke.hu
Honlap: http://www.uni-nke.hu
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezető: Dr. Kiss György DSc
Referens: Ale Éva
E-mail: ale.eva@uni-nke.hu
Tel.: (+36-1) 432-9000; HM 20-197
Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási épület, III. emelet, 350. iroda
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf.: 60.
SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRI KARA
Vezetők: Dr. Tonk Márton, dékán
Dr. Szenkovics Dezső dékánhelyettes
Telefon: +4 0364-401-458, +4 0728-996-946
Cím: 400193 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Tordai út (Calea Turzii) 4. sz.
Levelezési cím: Kolozsvár (Cluj-Napoca), Tordai út (Calea Turzii) 4. sz.
E-mail: dekan-kv@sapientia.ro
Budapest–Kolozsvár, 2019. február 25.

Dr. Koltay András
rektor

5

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI
A 2019/2020. TANÉVRE

01. ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSTÖRTÉNET KUTATÁSI TERÜLET
Vezetője: 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 szervezettörténet, 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: Dr. Horváth Attila PhD, egyetemi tanár
2. A magyar történeti alkotmány az Aranybullától a királyság megszűnéséig
Témavezető: Dr. Horváth Attila PhD, egyetemi tanár
3. 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
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: Dr. Máthé Gábor CSc, professor emeritus
7. A kisebb súlyú jogellenes cselekmények szabályozási koncepciói a 19. századtól napjainkig
Témavezető: Dr. Máthé Gábor CSc, professor emeritus
8. A bírói hatalom a magyar polgári államban
Témavezető: Dr. Máthé Gábor CSc, professor emeritus
9. A magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje a Habsburgok Birodalmában (a
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: Dr. Jakab Éva DSc, egyetemi tanár
11. A szellemi tulajdon védelmének története
Témavezető: Dr. Jakab Éva DSc, egyetemi tanár
12. Hagyomány és fejlődés az alkotmányos eszmék történetében
Témavezető: Dr. Takács Albert CSc, egyetemi tanár
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13. Erdély és külön a Székelyföld közigazgatás-története; az erdélyi városok igazgatása és az
etnikai törésvonalak
Témavezető: Dr. Bodó Barna PhD, egyetemi docens
14. Nemzetépítés és regionalizmus
Témavezető: Dr. Bodó Barna PhD, egyetemi docens
15. A francia közigazgatás és közigazgatási jog története (19–20. század)
Témavezető: Dr. Pókecz Kovács Attila PhD, egyetemi tanár
16. Római közjog; korszakok, intézmények
Témavezető: Dr. Pókecz Kovács Attila PhD, egyetemi tanár

02. JOGTUDOMÁNY KUTATÁSI TERÜLET
Vezetője: 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 kutatja. A területbe
sorolt témakörök alapvetően jogdogmatikai megközelítést igényelnek, a leírás és rendszerezés igénye
mellett a fogalomalkotás és fogalomelemzés 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, MTA lev. tagja, 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: Dr. Cs. Kiss Lajos CSc, 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: Dr. Török Gábor DSC, professor emeritus
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9. Gazdasági válság – magánjogi reakciók, reflexiók
Témavezető: Dr. Papp Tekla PhD, egyetemi tanár
10. 21. századi szerződési jog – európai fejlődési tendenciák
Témavezető: Dr. Papp Tekla PhD, egyetemi tanár
11. Társasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira
Témavezető: Dr. Papp Tekla PhD, egyetemi tanár
Dr. Auer Ádám PhD, egyetemi adjunktus
12. Helytállás- felelősség, kontraktuális és deliktuális jogalapú tényállások jogdogmatikai és
joggyakorlati megközelítésben; az államhoz, közigazgatáshoz kapcsolódó felelősség
Témavezető: Dr. Papp Tekla PhD, 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: Dr. Veress Emőd PhD, egyetemi tanár
15. A közbevételek rendszerének szabályozása
Témavezető: Maiyalehné dr. Gregóczky Etelka PhD, egyetemi docens
16. A plurális választójog dilemmái tegnap és ma
Témavezető: Dr. Halász Iván PhD, egyetemi tanár
17. A második generációs jogok alkotmányos védelmének új kihívásai
Témavezető: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens
18. A választások és 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, egyetemi docens
21. A nemzeti vagyonjogi szabályozás továbbfejlesztésének irányai
Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, 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, egyetemi docens
25. A szólás- és sajtószabadság, illetve a média- és internetszabályozás kérdései
Témavezető: Dr. Koltay András PhD, egyetemi tanár
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03. KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉSTAN ÉS SZOCIOLÓGIA KUTATÁSI TERÜLET
Vezetője: 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 kutathatóak. Az igazgatás, szervezés, vezetés,
menedzsment általános fogalmainak konkrét rendszerekben és tevékenységtípusokban történő vizsgálata is
ehhez a területhez 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: 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, 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
8. Tanuló gazdaság és szervezeti innovációk
Témavezető: Dr. Makó Csaba DSc, egyetemi tanár
9. Az érdekegyeztetés szervezeti szociológiája
Témavezető: Dr. Makó Csaba DSc, egyetemi tanár

04. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET
Vezetője: Dr. Halmai Péter MTA lev. tagja, 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.
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1. A modern állam gazdasági szerepe
Témavezető: Dr. Halmai Péter MTA lev. tagja, egyetemi tanár
2. Gazdaságpolitikai irányzatok
Témavezető: Prof. Dr. Halmai Péter MTA lev. tagja, egyetemi tanár
3. Globalizáció, globális kockázatok
Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD, egyetemi docens
4. Negyedik ipari forradalom – kormányzati kihívások
Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD, egyetemi docens
5. Új irányok a jegybanki működésben
Témavezető: Dr. Kolozsi Péter PhD, egyetemi docens
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 CSc, egyetemi docens
8. Európai gazdasági integráció
Témavezető: Dr. Halmai Péter MTA lev. tagja, egyetemi tanár
9. EU közös politikák gazdaságtana
Témavezető: Dr. Halmai Péter MTA lev. tagja, egyetemi tanár
Dr. Szemlér Tamás PhD, egyetemi docens
10. EU közös költségvetés
Témavezető: Dr. Szemlér Tamás PhD, egyetemi docens
11. Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika
Témavezető: Dr. Elekes Andrea PhD, egyetemi docens
12. Közbeszerzés
Témavezető: Dr. Nyikos Györgyi PhD, egyetemi docens
13. A társadalombiztosítás pénzügyei
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter CSc, egyetemi docens
14. A pénz és tőkepiaci szabályozások nemzetközi gyakorlata
Témavezető: 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, egyetemi docens
16. A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború hatásai a magyar
nemzetgazdaságra
Témavezető: Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens
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17. A kínai gazdaság
Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor PhD, egyetemi docens
05. ÁLLAMTUDOMÁNY ÉS KORMÁNYZÁSTAN KUTATÁSI TERÜLET
Vezetője: 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, kormányzásközpontú 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.

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: Dr. Egedy Gergely DSc, egyetemi tanár

4.

A hatékonyság az állam-szervezésben; a hatékony állam
Témavezető: 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: Dr. Halász Iván PhD, egyetemi tanár
Dr. Schweitzer Gábor PhD, egyetemi docens

7.

Történeti alkotmányunk vívmányai, hatása a mai alkotmányozásra
Témavezető: Dr. Horváth Attila PhD, 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: Dr. Nagy Endre DSc, professor emeritus
11. A jó kormányzást támogató jegybankpolitika elmélete és gyakorlata
Témavezető: Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, egyetemi docens
12. Közpénzügyi ellenőrzés módszertana és jogszabályi környezete
Témavezető: Dr. Lentner Csaba CSc, egyetemi tanár
13. A 2007–2008-as válság utáni bankpolitikák
Témavezető: Dr. Lentner Csaba CSc, egyetemi tanár
14. Állampénzügyi modellek és mechanizmusok – magyar és nemzetközi térben
Témavezető: Dr. Lentner Csaba CSc, egyetemi tanár
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15. A jogalkotás aktuális kérdései itthon és külföldön
Témavezető: Dr. Szabó Zsolt PhD, tudományos főmunkatárs
16. Parlamenti eljárások itthon és külföldön
Témavezető: Dr. Szabó Zsolt PhD, tudományos főmunkatárs

06. NEMZETKÖZI ÉS EURÓPA TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET
Vezetője: Dr. Koller Boglárka PhD, 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, egyetemi docens

2.

Nemzetközi szervezetek részvétele a válságövezetek átmeneti igazgatásában
Témavezető: Dr. Halász Iván PhD, egyetemi tanár

3.

Az Európai Unió külkapcsolatai és bővítéspolitikája
Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, egyetemi docens

4.

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

5.

Önrendelkezés és szuverenitás napjainkban
Témavezető: Dr. Vizi Balázs PhD, egyetemi docens

6.

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

7.

Euroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; többsebességes Európa,
differenciált integráció
Témavezető: Dr. Koller Boglárka PhD, egyetemi docens

8.

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

12

13. Határon átnyúló polgári ügyek az Európai Unióban
Témavezető: Simonné dr. Gombos Katalin PhD, 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, egyetemi docens
17. A kisebbségi jogok érvényesítése a román helyi közigazgatásban, különös tekintettel a nyelvi
jogok védelmére
Témavezető: Dr. Tonk Márton PhD, egyetemi tanár
18. Összehasonlító közigazgatás, külföldi közigazgatási rendszerek
Témavezető: Dr. Temesi István PhD, egyetemi docens
19. Nemzeti és nemzetközi versenyképesség
Témavezető: Dr. Csath Magdolna DSc, egyetemi tanár
20. Kamarai rendszerek az Európai Unióban
Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, egyetemi docens
21. Korporatív politikai rendszerek Európában
Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, 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: Dr. Fülöp Mihály CSc, egyetemi tanár
25. Az Európai Unió jogának végrehajtása és annak ellenőrzése
Témavezető: Dr. Boros Anita PhD, egyetemi docens
26. Az arab tavasz újraértékelése a 10. évfordulóhoz közeledve
Témavezető: Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár
27. A szaúdi-iráni rivalizálás hatása a közel-keleti térség jövőjére
Témavezető: Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár
28. Az irreguláris migráció és a terrorizmus összefüggései
Témavezető: Dr. Bordás Mária PhD, egyetemi tanár
29. Az EU külkapcsolati eszközrendszerének (pl. szomszédságpolitikájának, közös biztonság és
védelempolitikájának) szerepe az Európában irányuló illegális migráció kezelésében
Témavezető: Dr. Molnár Anna PhD, egyetemi docens
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30. A Brexit lehetséges hatásai az európai biztonságra és az EU közös kül- és biztonságpolitikájára
Témavezető: Dr. Molnár Anna PhD, egyetemi docens
31. Közlekedéspolitikai és infrastrukturális együttműködés lehetőségei és kihívásai KözépEurópában
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter CSc, egyetemi docens
32. Kína külpolitikája, nemzetközi kapcsolatai
Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor PhD, egyetemi docens
33. Az EBESZ szerepének alakulása 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, egyetemi docens
37. Nemzeti érdekképviselet és érdekvédelem lehetőségei (eszközök és módszerek) a multilaterális
fórumokon
Témavezető: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD, egyetemi docens

07. A KÖZIGAZGATÁS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA KUTATÁSOI TERÜLET
Vezetője: Dr. Kiss György DSc, MTA lev. tagja, egyetemi tanár
A kutatási terület a közigazgatás személyi állományát két megközelítésben tárgyalja. Egyrészről jogidogmatikai 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
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5.

Az Európai Unió személyzetpolitikája
Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán PhD, 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, 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, egyetemi docens
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Mellékletek

1. számú: Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre

2. számú: Figyelembe vehető idegen nyelvek jegyzéke
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1. számú melléklet
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Intézményi azonosító szám: FI 99859

JELENTKEZÉSI LAP
DOKTORI (PHD) KÉPZÉSRE
1. Személyi adatok
Név: ...........................................................................................................................................................
Rendfokozat: …………………… (Születési név):....................................................................................
Anyja születési neve: ..................................................................................................................................
Születési helye: ………………….…………………...19…...…év......................hó...........nap
Személyi igazolvány száma: ......................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................
Állandó lakcíme és telefonszáma: ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Levelezési címe, telefonszáma és e-mail cím: ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Munkahelye (szolgálati helye), (szolgálati telefon): ..................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Beosztása: ...................................................................................................................................................
2. Végzettség, tudományos tevékenység
Egyetemi végzettsége (szak): .....................................................................................................................
Oklevelet kiállító intézmény: .....................................................................................................................
Oklevél száma: ..........................................................................................................................................
Oklevél kiállításának ideje: .......................................................................................................................
Nyelvismeret:
Nyelv:

Ismeret foka:

Bizonyítvány száma, kelte:

………………..

……………..

……………….. ……………

………………..

……………..

……………….. ……………

………………..

……………..

……………….. ……………

………………..

……………..

……………….. ……………

Az eddigi tudományos jellegű tevékenység számszerű adatai **
OTDK dolgozat: ……..…………..………… Szakcikk: ………….……………….. ….
Előadás: ………..……………..…………. Tanulmány: …….……………..……. …….
Egyéb: …………………………………………………………………………………….

*

Az eddigi tudományos valamint publikációs tevékenységet (téma, megjelenés helye és ideje, feltalálási helye,
terjedelme) és azok különlenyomatait a jelentkezőnek külön mellékletként kell csatolnia.
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3. A megpályázott képzési (felkészülési) forma:**
a) szervezett teljes idejű (nappali) képzés: ösztöndíjas

/

önköltséges;

b) szervezett részidős (levelező) képzés;
c) egyéni képzés;
d) egyéni felkészülés.
4. A doktori iskola megnevezése, ahová a pályázó jelentkezik:**
Hadtudományi Doktori Iskola
Katonai Műszaki Doktori Iskola

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
Rendészettudományi Doktori Iskola

5. A megpályázott képzési kutatási terület:***
....................................................................................................................................................................
6. A meghirdetett kutatási téma, amelyre jelentkezik:***
....................................................................................................................................................................
7. A meghirdetett kutatási téma keretében választott és kidolgozásra tervezett értekezés címe:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. Egyéb közölnivaló:
....................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy a
valótlan adatok közléséből származó hátrányok engem terhelnek.

Kelt: ………………….., 201…. év ………….. hó …… -n
…………………………………
(a jelentkező aláírása)
9. Állásfoglalás a képzés tárgyi feltételeinek biztosításáról, valamint az egyéni felkészülő nem
meghirdetett témájának befogadásáról:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt: ………………, 201…. év ……….. hó …… -n
………..………………………………….
(tanszékvezető/kutatóhely vezető aláírása)

**

A választott aláhúzandó!
A Felvételi tájékoztatóban megjelentetett sorszámmal ellátva!

***
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10. A pályázó témaválasztásának értékelése:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt: ……………………, 201…. év ……………….. hó …… -n
…….………………………….

…………………………..

(Kutatási terület vezető aláírása)

(Témavezető aláírása)

11. Belsős vagy ágazati pályázó esetében a munkáltató vagy az állományilletékes parancsnok
véleménye és javaslata:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt: ……………….…., 201…. év ………….. hó …… -n
……………………………………….
(a vezető / az elöljáró aláírása)
12. A jelentkező megjegyzése:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt: ……………….., 201…. év …..…….. hó …… -n
………………………………….
(a jelentkező aláírása)
13. A javaslattevő előterjesztése:*
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt:………………….., 201…. év …………….. hó …… -n
………………………………….
(a javaslattevő aláírása)

* Javaslattevő:

HM és MH alárendeltségébe tartozó, állami ösztöndíjas képzésre jelentkező esetében a HM és
MH Tudományos Munkacsoport. Más belső vagy ágazati jelentkező esetében a beiskolázást
engedélyező szerv vezetője.
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14. A felvételi beszélgetés eredménye:
a)

habitus: .............................................................................. pont

b)

idegennyelv-ismeret:......................................................... pont

c)

eddigi tudományos tevékenység: ...................................... pont

Összesen: .......................................................................... pont
15. A felvételi bizottság összegzett véleménye:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
16. A bizottság javaslata:
javasolja / feltételesen javasolja / nem javasolja
Kelt: …..…………., 201…. év ……………….. hó …… -n
…..………………………………….
(a felvételi bizottság elnökének aláírása)
17. Az Egyetemi Doktori Tanács döntése:
a) Felvételt nyert ............................................................................... ……………………..képzésre
b) Nem nyert felvételt: ........................................................... …………………….helyhiány miatt
................................................................................................. ……………………..nem felelt meg.
Kelt: ………………….., 201…. év ……………….. hó …… -n
………………………………….
(az Egyetemi Doktori Tanács elnöke)
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Mellékletek

1.

A végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a mesterképzésben
vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) másolata, külföldön szerzett
egyetemi diploma esetén annak honosítását. Hallgató esetén az eddigi tanulmányi eredmények
igazolása, a Tudományos Diákköri Tanács ajánlása. (Eredeti okiratok bemutatása szükséges.)

2.

A nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) másolata. („C” típusú középfokú államilag elismert
– középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.)
(Eredeti okiratok bemutatása szükséges.)

3.

Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy
amennyiben erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört tölt be, a munkahely által kiállított
erről szóló igazolás, külföldiek esetében ezzel egyenértékű okiratok.

4.

A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása.

5.

A doktori képzés költségeinek vállalását igazoló hivatalos nyilatkozat (megtehető a Jelentkezési
lap 8. pontjánál is).

6.

Szakmai önéletrajz.

7.

A témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők és egyéni képzésre pályázók
esetében a témavezetővel egyeztetett és az Egyetemi Doktori Tanács felé elfogadásra javasolt
kutatási tématerv, maximum öt oldalban.

8.

Belső vagy ágazati pályázó esetén az illetékes munkáltató vagy elöljáró véleménye és javaslata
a képzésben történő részvételre.

9.

Országos tudományos diákköri konferencián elért helyezések esetén azok okleveleit, vagy az
oklevél másolatát, tudományos publikációk megléte esetén azok jegyzékét és különlenyomataik
(fénymásolataik).
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2. számú melléklet
Figyelembe vehető nyelvek 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.
Az első idegen nyelvismeretként a felsorolt idegen nyelvek valamelyikéből legalább B2 szintű
(középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvány
szükséges a PhD képzésre jelentkezéshez (kritérium követelmény).
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