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1.  State and democracy: ancient Greece (particularly regarding the history of the 

Roman Empire) 

(Állam és demokrácia: az ókori görög világ, különös tekintettel a római államtörténetre)

 Témavezető: Prof. Dr. Jakab Éva 

 

2. History of intellectual property rights’ protection 
(A szellemi tulajdon védelmének története) 

 Témavezető: Prof. Dr. Jakab Éva 

 

3. Institutions and legal basis for the supervision of public administration, basic issues 

and system of administrative jurisdiction, dogmatics concerning the administrative 

procedure. 

A közigazgatás ellenőrzésének jogi alapjai és jogintézményei, a közjogi bíráskodás 

alapkérdései és rendszere, a közigazgatási eljárás dogmatikája 

Témavezető: Prof. Dr. Patyi András 

 

4. Present challenges of our company law, especially in the aspect of legislative 

amendments 
(Társasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira) 

 Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla 

 

5. System and hierarchy of fundamental rights; collision of fundamental rights 

(Az alapjogok rendszere, hierarchiája, az alapjogok kollíziója) 

 Témavezető: Prof. Dr. Kiss György 

 

6. Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutzrecht in komplexer Betrachtung  

(Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog komplex elemzése) 

 Témavezető: Dr. Darázs Lénárd 

 

7. Regional dimensions of public administration; geostrategic studies and prognosis  

(A közigazgatás szervezésének területi dimenziói; geostratégiai vizsgálatok és prognózis)  

 Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István  

 

8. Role of locality in public service management; theory and practice of urban 

marketing 

(A lokalitás szerepe a közigazgatás-szervezésben: helymarketing elmélete és gyakorlata a 

közigazgatásban) 

 Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István 

 

9. Organizational development in governance 

(Governance – szervezetvezetés) 

 Témavezető: Dr. Koronváry Péter 

 

10. Les questions de développement urbain – la stratégie de l'urbanisme operétionnel 



(A településfejlesztés kérdései – operatív városfejlesztés stratégia-alkotás) 

 Témavezető: Dr. Bajnai László  

 

 

11. The EU budget 

(Az EU közös költségvetése) 

 Témavezető: Dr. Szemlér Tamás 

 

12. The economics of EU common policies 

(EU közös politikák gazdaságtana) 

 Témavezető: Dr. Szemlér Tamás 

  

13. Regional integration 

(Regionális integráció) 

 Témavezető: Dr. Szemlér Tamás 

 

14. Globalisation; Global risks 

(Globalizáció, globális kockázatok) 

 Témavezető: Dr. Elekes Andrea 

 

15. International trade and trade policy 

(Nemzetközi kereskedelem és kereskedelem politika) 

Témavezető: Dr. Elekes Andrea 

 

16. State administration in comparative perspective 

(A központi igazgatás: nemzetközi összehasonlítás) 

Témavezető: Dr. Temesi István 

 

17. Euroscepticism, future scenarios, multi-speed Europe and differentiated integration 

in the European Union 

(Euroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; többsebességes 

Európa, differenciált integráció) 

 Témavezető: Dr. Koller Boglárka 

 

18. Challenges of identity, migration and multiculturalism in the European Union 

(Identitás, migráció és a multikulturalizmus kihívásai az Európai Unióban) 

 Témavezető: Dr. Koller Boglárka 

 

 

 

 


