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az A téma többirányú kutatásra ad lehetőséget. Vizsgálható a két hatalmi ág helyzete és
közjogi egymáshoz való viszonya a hatalommegosztás rendszerében, az egymás közötti szükségszerű
vagy célszerűnek tartott összefonódások, mint a közigazgatási bíráskodás, illetve a
közigazgatás quasi bíráskodó tevékenysége, amelynek területei (mint például a közigazgatási
büntetőbíráskodás vagy az autonóm jogállású szervek által végzett egyes tevékenységek)
egyben az igazságszolgáltatás bírói monopóliuma alóli kivételeket is jelentik a közigazgatás
vonatkozásában. E körben különösen érzékeny terület a bírósághoz fordulás joga, illetve a
tisztességes eljárást érintő más alkotmányos jogok. Az igazságszolgáltatást érintően külön
kutatási témát képezhet a bíróságok igazgatása, amelynek része lehet az 2011-ben
megvalósított reform értékelése, illetve összevetése az 1997-es reformmal.
közigazgatási Az oktatási igazgatás területét az utóbbi időszakban több jelentős közigazgatási reform is
érintette. A legújabb változások között említhetjük az új köznevelési törvényt, a helyi
önkormányzatok megváltozott feladatrendszerét, illetve az intézményfenntartás új
szisztémáját. Az oktatási igazgatás keretében külön témát képezhet – akár összehasonlító jogi
módszer alkalmazásával -: az egyetemek jogállásában történt változások, a köznevelési
igazgatás új rendszere, illetve az egyházi fenntartású intézmények speciális jogállása.

The administrative aspects of the Several significant public administrative reforms have been passed in the area of educational
education
administration in the latter period. We can mention between the newest changes the new
regulation of education, the modified functions of the local governments, or the new system
of the institution maintenance. The research topics could be the following – even with the
application of a comparative legal method -: changes in the legal status of the universities,
the new system of the administration of public education or the special legal status of the
church educational institutions.
Az Európai Közigazgatási Tér és az Közismert tény, hogy az EU-ban a tagállami közigazgatás nem tartozik a közösségi
európai közigazgatási jog
szabályozási tárgykörbe. Maga a fogalom a keleti bővítés folyamatában a megfelelő tagországi
közigazgatási kapacitás biztosítása érdekében az OECD SIGMA megbízásával kidolgozott
követelményrendszert takart. Mára azonban mégis csak kialakult egy fajta, a tagországok
közigazgatására egyaránt kiterjedő értékrendszer, mely kerete és biztosítója az Uniós
döntések tagországi végrehajtásának. Emiatt alakult ki az „Európai közigazgatási jog”
fogalma is, mely az Uniós döntések előkészítésének és végrehajtásának három Uniós,együttes és tagországi- szintjét fogja át.
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A
magyar
közigazgatás A téma a címében jelzett módon a közigazgatási intézményrendszerünk fejlődésének a
intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól eltelt több mint két évtizedes időszakát fogja át. Erre az időszakra jellemző
rendszerváltástól napjainkig
a külső megfelelési és igazodási kényszer a világ és Európa meghatározó fejlett közigazgatási
rendszereihez és közigazgatás-fejlesztési tendenciáihoz és a sajátos hazai szempontok
érvényesítésére tett reformkísérletek sora. Ezt a folyamatot tovább bonyolítja a pénzügyigazdasági világválság hatása az állam és a közigazgatás szerepére, mely következményeinek
közigazgatási adaptációja a legtöbb országban- így hazánkban is- az egyik legaktuálisabb
feladat. Mint mindenütt, így nálunk is az a fő kérdés, hogy a közigazgatás fejlesztése milyen
irányban történjen? Vajon az „új közmenedzsment” irányát a „neoweberi” követi, vagy
valami más?
Les changements de la théorie La place du service public etait toujours trés importante dans la pratique et dans la
generale du service public
jurisprudence et egalement dans la doctrine. Il est trés interessant d’examiner les
changements de la definition, de la regime juridique et de la notion du service publique. La
question de base est l’effet de l’influence de developpement du nouveau liberalisme dans
l’administration publique dans les derniéres décennies de XX.éme siécle. Comment
confrontaient l’idée de rentabalité et l’appréciation de l’intérét general?
Norma és gyakorlat kölcsönhatásai a A téma középpontjában a jogszabályok gyakorlati alkalmazása áll történeti aspektusban,
jogalkalmazásban – a modern konkrét levéltári kutatások nyomán. A tárgykör mind a hazai alapkutatásra, mind az
igazságszolgáltatás a hazai és más összehasonlító igazságszolgáltatás-történeti vizsgálatokra lehetőséget ad, elsősorban a
európai jogi kultúrákban
magánjog- és a büntetőjog-történetet érintve. A téma illeszkedik a más egyetemeken művelt
hazai jogtörténeti kutatási irányokhoz is.
Recepció és kodifikáció mint az A tárgykör elsősorban az egyetemes jogtörténeti, valamint az összehasonlító közjogi
államélet alakítója: egyes közjogi (államszervezeti) kutatásokat folytatni kívánók számára lehet vonzó, hiszen középpontjában
jogintézmények funkcióváltozásai a a közjog egyes intézményeinek változásai állnak. E körben a tudományos ismeretek
XVIII-XXI. században
nemzetközi kölcsönhatásai, a külföldi közjogi elméleti irányzatok magyarországi hatásai, és
maguknak a külhoni példáknak az elemzése képezheti önálló kutatások tárgyát.
Rezeption und Kodifikation als Diese Thematik als Forschungsvorhaben ist vor allem für allgemeine staatsgeschichtliche
Gestaltungsmittel des Staatswesens. und rechtsvergleichende Arbeiten zu empfehlen. Schwerpunkte dieser Themen sind
Funktionswandel
der Wandlungen einzelner Rechtsinstituten, Wissenstransfer, Einflüsse ausländischer
Rechtsinstituten ab dem 18. bis zum öffentlichrechtlichen Theorien auf die Entwicklung des ungarischen (oder nationalen im
21. Jahrhundert
allgemeinen) Rechts sowie Untersuchung und Bewertung ausländischer Muster, sowohl in
der rechtsgeschichte als auch im geltenden Staatsrecht bzw Verfassungsrecht. Als
rechtsgeschichtliches Thema ist besonders Neuzeit und juristische Zeitgeschichte
vorgesehen.
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Az ítélkezés elmélete

Az Európai Unió külkapcsolatainak fejlődése, ennek sajátos dinamikája és komplexitása
meghatározó jelentőséggel bír az integrációs szervezet jelenlegi jogi és politikai
természetének kialakulásában, folyamatos formálásában. Az Unió külső tevékenységének
irányait meghatározó jogi és alkotmányos alapok, intézményi aspektusok, a közpolitikai
szereplők jellegzetes viszonyrendszere, valamint az uniós szakpolitikák összefüggései, a
kapcsolódó kihívások és problémák elemzése egyaránt releváns részét képezik a téma
kutatásának. A külkapcsolatok e „belügyein” túl a téma kiterjed az Unió és egyes
országok/országcsoportok (elsősorban jogi) viszonyának, az EU és más nagy integrációs
szervezetek ellentmondásoktól terhelt, részben versengő, részben együttműködő
kapcsolatának vizsgálatára is.
Az Európai Unió tevékenységi köre mai formájában igen kiterjedt. A tagállamok számos
területen jogalkotási hatáskörrel, illetve egyéb szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó
kompetenciával ruházták fel az integrációs szervezetet. A kutatás célja egyes európai uniós
szakpolitikák (így például oktatási politika, közlekedési politika) legújabb fejleményeinek
feltárása és a kapcsolódó - elsősorban az Unió és a tagállamok közötti hatáskör-megosztással,
intézményi szereposztással kapcsolatos - partikuláris kérdések, problémák elemzése.
Complexity and dynamic of EU external relations is decisive in shaping the current legal and
political character of European integration. The research theme covers those legal and
constitutional foundations, institutional issues, relations between policy actors and
interactions between EU policies which are relevant for a theoretical analysis of longdebated questions and recent challenges concerning EU external actions. Beyond that
“internal matters” of EU foreign relations, the research may also be focused (from a
comparative point of view) on the nature of EU cooperation with certain non-EU countries
and on the controversial, both competitive and cooperative relationship between the EU and
other international economic communities.
A modern jogelmélet egyik központi jelentőségű kutatási iránya azt vizsgálja, hogy a
jogalkalmazók – főként az úgynevezett „nehéz esetek” során – mire alapozzák a döntéseiket.
E kutatás átformálta a jog mibenlétéről alkotott elképzeléseket, és így a jogot normák
rendszerének tekintő jogelméleteket lassanként felváltják a jogot emberi cselekvésként
(társadalmi gyakorlatként) vizsgáló teóriák. Az új megközelítésmód számos jogi-jogelméleti
fogalmat (jogérvényesség, jogértelmezés, jogalkalmazás, stb.) más megvilágításba helyez, így a
kutatás célja az, hogy a bírói ítélkezés analízisével tartalommal töltse ki az újonnan
rendelkezésre álló szemléleti keretet. Az elemzések tárgya elsősorban a rendszerváltás utáni
magyar bírói gyakorlat, mivel a politikai-társadalmi változások során sokkal inkább
feltárulkoznak az ítélkezést befolyásoló tényezők, mint a jog működésének „normál

állapotában”.
Theoretical
adjudication

Dr. Blaskó Béla
CSc, egyetemi
tanár (NKE
RTK)

to One of the most exciting fields of contemporary legal theory is the theory of adjudication.
The efforts mainly focus on the problems of deciding ’hard cases’. Both philosophical and
sociological problems arise at investigating the decision-making process. How can we
determine the types of the legitimate reasons? What the essence of the idea of ’judicial
wisdom’? From a sociological point of view we can ask the role of the extra-legal factors in
the judicial process. I prefer to analyze the judicial practice in detail, thus I can offer this
kind of method to any PhD students who intends to join me.
Büntetőpolitika az új évszázad első A doktoranduszok tudományos igényességgel dolgozzák fel a jogpolitika, büntetőjog,
éveiben
büntetőpolitika elmúlt század utolsó harmadától az új évszázad első évtizedéig terjedő
időszakának összefüggéseit, alakulását, a társadalmi életviszonyokra történő hatásait,
valamint a kérdéskörre jelentős hatással lévő nemzetközi tényezőknek a jellemzőit.
Mutassanak rá a társadalmi mozgásoknak a téma kapcsán felismerhető és egzakt módon
bizonyítható törvényszerűségeire. Legyenek képesek kutató munkájuk eredményeként
jövőbeni perspektíva(ák) bemutatására.
A
büntetőjog
alapvető kérdései

background

szociológiájának A büntetőjogot megelőző társadalmi viszonyok és a büntetőjogi normák kapcsolatának
elemzése lényeges és szükségszerű előfeltétele a jogi norma működéséhez kapcsolódó, a
jogot megelőző életviszonyokban rejlő jogsértések megértésének. A doktoranduszok
kutatómunkájuk eredményeként kialakított álláspontjukkal cáfolják vagy igazolják annak
szükségességét, hogy a büntetőjogi norma társadalmi tartalmát – a normák társadalmi
előzményeit elemezve – a valóságos társadalmi viszonyok működésén alapuló, ahhoz kötődő
jogsértő jelenségeknek kell kitennie. A doktoranduszok ismerkedjenek meg a büntetőpolitika
és a büntetőjog szociológiájának összefüggéseivel. A nemzetközi tapasztalatokat is alapul
véve kutató munkájukkal járuljanak hozzá a bontakozó honi büntetőjog-szociológia
fejlődéséhez. Vizsgálják és értelmezzék a büntetőjog-szociológiai nézőpontú elemzések,
kritikák és a büntetőpolitika összevetéséből vonható szabályszerűségeket, valamint ezeknek a
társadalmi életviszonyokra való adaptációs, illetve alkalmazási lehetőségeit.
Büntetőpolitika – Tett – Büntetés
A doktoranduszok a legfontosabb tudományos munkák alapulvételével tegyenek szert
elméleti megalapozottságra a büntetőpolitika, mint nézet alapvető kérdéseivel kapcsolatban,
nevezetesen: milyen magatartásokat kell büntetni rendelni, büntetendő cselekménynek
nyilvánítani, illetve a büntetendő magatartásokat milyen mértékben szükséges büntetni?
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Szellemi alkotások (szellemi tulajdon) A témában hangsúlyozásra kerülnek a szellemi alkotások jogának elméleti kérdései, az
jogának dogmatikai, strukturális és iparjogvédelem struktúrája, a létrehozási, a védelmi és a felhasználási jogviszonyok rendszere,
jogharmonizációs kérdései
a szerzői jog és az iparjogvédelem nemzetközi intézményei, az Európai Unió
jogharmonizációs eredményei, e jogterület fejlődésének új irányai.
A kötelmi jog egyes alapintézményei; A téma keretében kutathatók a kötelmi jog általános és különös részének fontosabb területei,
jogharmonizáció és kodifikáció a a szerződési jog harmonizációjára és kodifikációjára figyelemmel. A kötelmi jog
szerződések jogában
hagyományos jogintézményeinek elemzésén kívül hangsúlyozásra kerülnek e jogterület
fejlődésének legújabb eredményei: a szerződési jog európai harmonizációja, az elektronikus
kereskedelem kötelmi jogi hatásai, a fogyasztóvédelem beépülése a szerződések jogába.
A
büntetőeljárás
alapelveinek Az eljárási funkciók megoszlása lehetővé teszi a kérdés komplex, és részterületenkénti
továbbfejlesztési lehetőségei, és a vizsgálatát is. A büntetőeljárás hatékonysága az egymás ellenében is érvényesülő alapelvek
bírói meggyőződés kialakítása
viszonyában alakul ki. Ezen alapelvek erősségétől, gyakorlati és tudományos értékelésétől
nagyban függhet az eljárás végső kimenetele. Történelmi koronként, eljárási rendszerenként,
országonként, sőt jogszabályváltozások eredményeként azonos időben is eltérően
alakulhatnak a bírói meggyőződést alakító szabályok, amelyek az összehasonlító vizsgálat
szükségességét is felvetik.

Dr. Fézer Tamás A gazdasági magánjog kihívásai és új A gazdasági magánjog tárgykörét alkotó üzleti tranzakciós jog és gazdasági státuszjog
PhD, habil.
irányai
(társasági jog és cégjog) meghatározó jelentőséggel bír a gazdaságpolitika eszközeinek
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sorában. A gazdasági válság, a globalizált világ és az európai jogharmonizációs törekvések
Magyarországon is új kihívások elé állítják a jogalkotót és a jogalkalmazót egyaránt. A
jogterület dinamikus fejlődése és az alapvetően a gazdasági viszonyokra szabott Ptk. számos
ponton megváltozott célok és elvek irányába mozdítja el a gazdasági magánjog szabályait. A
kutatások célja a gazdasági magánjog szabályainak kritikai vizsgálata, a gazdaság igényeinek és
az európai tendenciáknak való megfelelés szemszögéből, komparatív szemlélettel.
New
Tendencies
in
the The European Union launched a challenging project to widen the horizon of harmonization
Development of a Common in order to establish a somewhat unified private law in the Member States. The original
European Private Law
purpose or excuse for this harmonization was mainly to strengthen consumer protection,
while the actual outcomes and legislative products paint a more complex picture: company
law, tort law, business transactions and contract law stepped out of the regular B2C relations
and in some cases a B2B dimension also appears. Researches focus on the new possibilities
and directions of this ambitious project in the EU.

A
polgári
jogi
összehasonlító elemzése

felelősség A polgári jogi felelősség napjainkra egy rendkívül komplex, belülről erősen töredezett
rendszert mutat. A kutatások célja, hogy a polgári jogi felelősség modern problémáit
(közvetett károk, okozatossági problémák, a gondos eljárás követelményének szigorodása, a
felelősség belső differenciálódása, az objektív felelősségi alakzatok terjedése, a személyiségi
jogok megsértésének következményei stb.) a különböző jogrendszerekben alkalmazott
modellek összehasonlító elemzésével vizsgálja, és a magyar és európai felelősségi jog jelenére
vonatkozóan feltárja a létező problémákat és megtalálja a megoldási lehetőségeket.
Institutions of International Business International business law is a rapidly evolving branch of jurisprudence and legal practice.
Law in the 21st century
The research topic covers contractual, transportation, transactional, financial or dispute
resolution problems related to the operation of international business law in the 21st century.
The core questions of the research would be how legislative products and judicial decisions
boost economy in an international environment and what questions modern jurisprudence
face in order to keep up with such novelties. The research should also put an emphasis on
how lex mercatoria is changing as a result of the global financial crisis and what factors parties
consider when choosing the governing law or the dispute resolution methods.
Prof. dr. Fodor
László PhD,
egyetemi tanár

Klimaschutzrecht
Ungarisch-Deutsche
Rechtsvergleichung

der

EG; Der Klimawandel stellt eine der grössten Herausforderungen für das heutige Rechtssystem
dar. Die internationalen, gemeinschaftlichen bzw. nationalen Rechtsschöpfer sollen je einen
Instrumentenmix einsetzen, um die von Naturwissenschaften iniziierten klimapolitischen
Ziele zu erreichen. Innerhalb der EU werden dennoch die ausgewählten Instrumente einer
starken Rechtsharmonisation untergeordnet, aber trotzdem sind Unterschiede zwischen der
verschiedenen mitgliedstaatlichen Regelungen bzw. ihren Praktiken zu bemerken. Es lohnt
sich deshalb diese (zB die deutsche und die ungarische) Rechtsvorschriften miteinander zu
vergleichen.
A környezetvédelmi szabályozás új A környezetjog (a környezetvédelmi jog és ún. rokonterületei, mint az agrárjog, az
módszerei
enerigajog) a jogrendszer dinamikusan fejlődő, újabb és újabb megközelítéseket,
módszereket és eszközöket alkalmazó területe. A jelenkor környezeti, gazdasági és társadalmi
kihívásainak megfelelően - különösen a klímaváltozás, a globalizáció vagy a gazdasági válság
okán; a fenntarthatóság céljára tekintettel - szükséges a felmerülő jogi kérdéseket is tisztázni,
az új elemeket megvizsgálni, rendszerbe illeszteni. (Ilyenek lehetnek, pl. a kvótarendszerek, új
típusú vagyoni értékű jogok, a közfeladatok privatizációja, a mediáció, integráció,
szabályozási
indikátorok,
hatásvizsgálatok,
stratégiai
tervezés,
önkéntes
kötelezettségvállalások).

A környezethez való jog

Dr. Fónai
Mihály CSc,
egyetemi tanár

Prof. dr.
Horváth M.
Tamás DSc,
egyetemi tanár

A globális környezeti problémák (az erőforrások szűkülése) napjainkban az elosztási
rendszerek újragondolásához vezet. A környezeti javak igazságos elosztása mind a materiális
mind a formális (diszkurzív) igazságosság-elméletek, jogfilozófiai megközelítések
alkalmazását, illetve azoknak a környezeti összefüggésekre és az egymást követő
nemzedékekre való kiterjesztését igényli. Az alapjogok - környezethez való jog, tulajdonjog, a
vállalkozás szabadsága, stb. - tartalmát ennek alapján (is) szükséges értékelni. Ezen
értékeknek az érvényesülése több szempontból vizsgálható, pl. a környezetvédelem és más
alkotmányi rendelkezések konfliktusaként, az alkotmánybíróság, illetve az ombudsman
állásfoglalásainak elemzésével, vagy hatékonyságvizsgálatokkal. Az új alaptörvény
rendelkezéseinek az értelmezése is idetartozik.
A jogász professziók rekrutációja és A téma a különböző jogász professziók társadalmi rekrutációját vizsgálja. Ez a jogász
sajátosságaik
hivatások története és arculata, habitusa miatt évtizedek óta az egyik, fontos jogszociológiai
kérdés, hisz a társadalmi eredet befolyásolja a hivatások belső és külső megítélését is. A
különböző jogászi hivatások között lényeges eltérések mutatkoznak nemcsak a társadalmi
hátterüket tekintve, hanem egyéb vonatkozásokban is. Így például eltérő lehet e nemek
szerinti összetétele, státusza, társadalmi presztízse és jövedelme is. A téma keretében e
különbségek magyarázó okainak, az oksági összefüggéseknek a feltárására nyílik mód.
Recrutation and characteristics of The topic of the PhD course is the social recrutation of legal professions. Because of the
legal professions
history, identity and attributes of the legal professions this is an important legal sociological
question, because social origin influences professions’ internal and external perception.
There are significant differences between different legal professions considering not only
their social backgrounds, but other aspects as well. Thus for example composition of gender,
status, social prestige and income can differ. Within the framework of the topic there is a
way to explore the explanations of the differences and causalities.
Önkormányzati pénzügyek, pénzügyi A téma az önkormányzati pénzügyi szabályozás kérdéseinek, problémainak elemzésére
föderalizmus
irányul. Elméleti alapokat biztosít ehhez a pénzügyi föderalizmus tudásanyaga, beleértve a
nemzetközi összehasonlítás alapján meghatározható modellek tanulságait is. A magyar
megoldások és gyakorlat föltárása, a feszültségek vizsgálata erre épülhet rá. Végső soron
azzal a céllal, hogy a munka a rendszer működésének mélyebb megértéséhez és fejlesztéséhez
hozzájáruljon.

Közszolgáltatások szabályozásai és Az állami és más közösségi feladatok megoldásában a magánszektor szerepe, valamint
szervezési megoldásai
megoldásainak alkalmazása kiterjedt. Ugyanakkor ezzel a jelenséggel összefüggésben a
közigazgatás hagyományos működési gyakorlata jelentős kihívásokkal néz szembe. A
nyugaton több évtizede tartó folyamat sajátosan jelentkezett a kelet-közép-európai
országokban a rendszerváltások körülményei között. A kutatási téma a vázolt problémakörbe
tartozó jelenségek és ellentmondások további föltárására, elemzésére irányul.
Public
administration
management
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and Recently public management has to face with expectation derived from the neo-Weberian
and other challenges of the state. What is the effect of this process on the role and operation
of public administration? From this aspect quite a lot of models and methods are working in
the practice of countries in Europe. The research question may be investigated in a
comparative view from different aspects of public law, finance and policy.
Az anyagi büntetőjog kihívásai a A társadalomban zajló állandó változás válaszra kényszeríti a jogalkotókat és a
XXI. században
jogalkalmazókat itthon és külföldön egyaránt. E folyamatok eredményeként új tényállások
születnek, másokra pedig a feledés homálya borul. A változások alapvetően meghatározzák a
bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség jellemzőit, az erre adott büntetőjogi reakció pedig
szükségszerűen magával hozza a tudomány megújulását is. A büntetőjog – is – igényli a
komplex, összehasonlító jellegű szemléletmódot, amelynek köszönhetően adekvát válaszokat
adhatunk napjaink kihívásaira. A téma konkretizálása a jelentkezőkkel egyeztetett kutatási
terv szerint történik.
Challenges of substantive criminal Dealing with challenges of substantive criminal law is necessary for several reasons. On one
law in the 21st century
hand, we cannot deny the obvious fact that criminal law definitely exceeded national borders
these days, and the European and global scope of that process provides a different approach
of criminal law as well. Naturally, this progress leads to the theoretical statements that most
theories believed authentic and true is becoming questionable, or at least they need to be
reconsidered by criminal lawyers who got used to examine issues from a national angle.
Polgári peres és nemperes eljárások A téma keretében jogösszehasonlító kutatások és elemzések elvégzésére kerül sor az Európai
Európában
Unió tagállamainak polgári eljárásjogi intézményei körében, illetőleg külön is vizsgálható az
Európai Unió polgári eljárásjogának „együttélése” a tagállami eljárásjogi intézményekkel. A
kutatás körében különös figyelmet kell szentelni azoknak a polgári peres és nem peres eljárási
elemeknek, melyek a magyar polgári eljárásjognak is meghatározó intézményei, és fejlődésük,
lehetséges fejlesztési irányaik tekintetében európai uniós és uniós tagállami előzmények
mutathatóak ki. A kutatási téma keretében a PhD hallgatók egyes konkrét polgári eljárásjogi
jogintézmények vizsgálatát végezhetik el.

Zivilprozess und ausserprozessliche
Verfahren in Europa
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Rechtsvergleichende Forschungen und Analysen im Kreis der zivilverfahrensrechtliche
Institutionen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Zusammenleben des
Europäische Zivilverfahrensrechts und der mitgliedstaatlichen verfahrensrechtlichen
Institutionen. Unter der Forschung haben diejenige Elementen des Zivilprozess und
ausserprozesslichen Verfahrens besondere Beobachtung, die kennzeichnende Institutionen
des ungarischen Zivilverfahrensrechts sind, in ihren Fortschritten die europäische und
mitgliedstaatliche Vorspiele nachweisbar ist.

Egészségügyi etika és jog

A betegjogok, az élet végi döntések, az orvostudományi kutatások és az új technológiák
megjelenése mind jelentős kihívással szembesítheti a hagyományos jogi és etika gondolkodás
kereteit. A téma kortárs bioetika vizsgálati módszereit alkalmazó kutatások folytatására
összpontosít, az orvos és egészségtudományon belül jelentkező etikai kérdések elemzésére,
melyek a filozófiai tudományok és a társadalomtudományok határmezsgyéjén helyezhetők el.
Metodológiai pilléreit tekintve a kutatási téma igénybe veszi a filozófiai fogalomelemzéseket,
a jogi és közpolitika elemzés hagyományos kutatási módszereit, valamint a kortárs
bioetikában használatos olyan kvalitatív empirikus vizsgálatokat, melyek a fókuszcsoportos
és kérdőíves technikákra épülnek.

Healthcare ethics and law

Located at the intersection of social sciences and philosophy this research perspective relies
on current approaches in bioethics to investigate contemporary ethical issues within
biomedicine and health care. Patients’ rights, end-of-life decisions, biomedical research and
the emergence of new technologies might pose a significant challenge on traditional legal
and ethical thinking in a variety of ways. Methodological characteristics of this research:
applying philosophical evaluation of concepts, legal and policy analyses, and also a variety of
qualitative empirical methods, as interview techniques, focus groups, and survey based
methodologies.

A munkajog dogmatikai alapkérdései, A téma keretében kutathatóvá válnak mindazon kérdések, amelyek meghatározzák a
jogharmonizáció
a
munkajog munkaviszony alanyainak helyzetét, az állami beavatkozás lehetőségeinek határait,
alapintézményei vonatkozásában
figyelemmel a munkáltató ás munkavállaló eltérő pozíciójából adódó különbségekre. A
témakör lehetőséget kínál a magyar és nemzetközi jog-összehasonlító elemzések elvégzésére
az individuális és kollektív munkajog alapvető területeinek kutatására. A munkajog jelenlegi
tendenciái alapján az individuális és kollektív munkajog önállóan és egymáshoz való
viszonyát vizsgálva is kutatható.

Fundamental conceptual questions
of labour law; harmonisation of law
regarding the basic legal institutions
of labour law

Jogkövetkezmények rendszere a
munkajogban, különös tekintettel a
szerződésszegésre
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A munkajog és a szociális jog
kapcsolatrendszerének hatásai a
munkaerőpiac működése során

The effects of the relationship
between labour law and social law on
the labour market mechanisms

Within the frames of the present topic all relevant questions defining the legal position of
the parties in employment relationship, the possible limits of state intervention according to
the significant differences between the employer’s and employee’s legal status are available
for research. The topic offers the possibility of law-comparison between Hungarian law and
international labour law including all relevant spheres of both individual and collective
labour law. According to the current tendencies of labour law in general and international
context legal institutions of individual and collective labour law can be examined separately
and together as well; the latter phenomenon can be justified by the changing legal concepts
and ideas concerning especially the parties’ more and more stressed freedom of contract.
A téma keretében lehetőség nyílik a magánjogi szempontokra épülő jogkövetkezményi
rendszer vizsgálatára a munkajog keretei között. A szerződésszegés a személyes teljesítési
kötelezettségből eredően speciális munkajogi megítélés alá esik; ez a munkajogi szabályozás
számos területén problémákat okoz. Ezen kérdések más országok gyakorlatát is figyelembe
véve a jogalkalmazás számára is előremutató eredmények feltérképezését teszik lehetővé. A
polgári jog és a munkajog eltérései és hasonlóságai a kutatás eredményeképpen újszerű
megközelítésből kimunkálhatóak. Különös aspektus lehet a téma kollektív munkajogi
szempontú vizsgálata.
A téma keretében kutatható a munkajog bármely szegmense, a foglalkoztatás valamennyi
ágazata, a tágan értelmezett szociális jog, így a társadalombiztosítás, foglalkoztatáspolitika és
a szociális jog egyes területei. A kutatás iránya az összehasonlító jog módszerét veszi alapul,
amikor a munkaerőpiacra gyakorolt hatásokat a munka- és szociális jog viszonyrendszerén
keresztül, a nemzetközi környezetben is elhelyezve közelíti meg. A téma keretében a
munkaerő-piaci elemzések jogi, alapjogi megközelítésű feldolgozására a társtudományok
elemzéseire is figyelemmel kerül sor, mely számos kutatási irányt lehetővé tesz. A
foglalkoztatási ágazatok, köz- és magánszféra egymásra gyakorolt hatásain túl a modern
emberi erőforrás menedzsment és a munkajog kapcsolata is feltárható, továbbá a
foglalkoztatási mechanizmusok szociális jogi kimenetei is elemzés tárgyává tehetők. A
tendenciák körében a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió gyakorlata is releváns
vizsgálati alternatívával szolgál.
Within the frames of the present topic all aspects of labour law, all branches of employment,
social law in a broad sense including social security, employment policy and specific spheres
of actual social law are available for research. The directive of the research is law-comparison
because the main topic focuses on these effects based on the special relationship between
the system of labour law and social law. These effects and aspects are examined in the
context of international labour and social law as well. The detailed emphasis of the labour

market is carried out with methods of legal sciences taking into consideration the viewpoint
of fundamental rights. These directions of research can be completed by other fields of
social science research and this can possibly lead to new areas where this kind of scientific
work is justified.
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A polgári eljárásjog garanciális A doktori program kiemelten kívánja vizsgálni, hogy hazai eljárásjogunk alkalmas-e,
átalakításának követelményei
figyelemmel az elsősorban az Európai Unió országaiban a hasonló kihívásokra adott
jogalkotói válaszokra, hogy egyszerre megfeleljen az utóbbi évtizedek megváltozott
társadalmi-gazdasági környezetében a hatékonyság, az alaposság, a gyorsaság és a
jogbiztonság követelményének. Az eljárási jogok szűkítő értelmezésének a tilalmával együtt
részletes és alapos elemzést érdemel, hogy mely eljárásokban és milyen módon szükséges a
lényeges szabályok megváltoztatása, mint ahogy kimerítő elemzést érdemel, hogy a polgári
eljárásjog magyarországi szabályozásának hagyományai mennyiben alkalmazhatók a
megváltozott viszonyok között.
Alternatív
vitarendezés:
a A doktori program vizsgálata kiterjed arra is, hogy az igazságszolgáltatás bírósági
perelkerülés eszközei a XXI. monopóliumának fenntartása mellett melyek azok az eszközök, amelyek igénybe vétele elő
században
tudja segíteni a perek gyors és hatékony befejezését. A vitarendezés a polgári peres eljárások
helyetti vagy melletti alkalmazása számos kérdést vet fel a jogbiztonság, az alkotmányosság
szempontjából is, ezért érdemes részletesen elemezni a megvalósult vagy esetleg kudarcot
vallott külföldi mintákat is. A választottbírósági eljárás, a mediáció, a szakmai közvetítés, a
perek helyett alkalmazott nemperes eljárások és egyéb peren kívüli vitarendezési módok
kutatása segít választ adni arra a kérdésre, hogy milyen mértékben indokolt a jogviták
rendezését a bíróságon kívül telepíteni, melyek azok az eszközök, amelyekkel kizárólag a
bíróságoknak kell rendelkezniük ahhoz, hogy a jogkereső felek alapvető jogosultságai ne
szenvedjenek sérelmet.
Alternative Dispute Resolution: ways The research within the doctoral program also includes finding ways to promote timely and
to avoid lawsuits in the 21st century efficient resolution of disputes while maintaining the monopoly of the judicial system. The
use of ADR instead of litigation raises many questions on constitutionality and legal
certainty, therefore it is useful to look into foreign practices whether they failed or
succeeded. Research on arbitration, mediation, professional mediators, non-litigious
procedures and other means of ADR helps to decide, to what extent we should outsource
dispute resolution from the courts to other institutions, and how to find balance between
effectiveness and the fundamental rights of those seeking justice.
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Az
érdekegyeztetés
és
a A munkavállalói érdekvédelem a koalíciós (érdekegyeztetési) jogban és az üzemi alkotmányi
munkavállalói részvétel (participáció) jogban a magyar és a külföldi jogi szabályozás fényében. Azonosságok és hasonlóságok,
az üzem vezetésében
valamint eltérések a magyar, valamint az uniós, továbbá a tagállami jogi szabályozás és a
joggyakorlat terén. Mindezeknek kritikai elemzése a jogharmonizációs törekvések
szempontjából.
A munkaviszony főbb tartalmi A kutatás és a témafeldolgozás a munkajogviszonynak azokat a kérdéseit kívánja vizsgálni,
elemeinek (munka-, és pihenőidő, amelyeknél a magyar jogi szabályozás dogmatikailag is eltér az EU. Ide vágó irányelveitől,
munkaviszonymódosítás/módosulás) valamint a tagállamok tételesjogi megoldásaitól. A téma kutatása kritikai éllel arra kíván
hazai és tagállami szabályozása az feleletet adni, hogy e területet érintve az uniós vagy a tagállami jogi szabályozás a
EU-jog fényében. Kritikai elemzés megfelelőbb és miként visszanyúl mindehhez a magyar jogi szabályozás, valamint a
jogfejlesztési szempontból
joggyakorlat.
Jogfilozófiai kérdésfölvetések és A XIX. század elején önálló tudományággá váló jogfilozófia legjelentősebb problémáinak
válaszok a modern (XIX–XX. vizsgálatára irányuló kutatások lehetőséget biztosítanak a kortárs jogelméleti kérdésfölvetések
századi) jogi gondolkodásban
és azok megválaszolására született doktrínák jobb megértésére, rekonstruálására. Ennek
során vizsgálni lehet a jogfilozófia, államelmélet és politikai filozófia kapcsolódó
kérdésköreit, illetve az egymásra hatásukból származó következtetéseket.
A magyar jogbölcseleti gondolkodás A kutatás a magyar jogbölcseleti irányzatok és legjelentősebb képviselőik munkásságának
a „kezdetektől” napjainkig
feltárására és értékelésére irányul. Az 1980-as évek közepétől megújult szellemben végzett
kutatások megteremtették az alapját a hazai jogbölcseleti tradíció alapos, elfogulástól mentes
vizsgálatának. A kutatások során alapvetően azt érdemes vizsgálni, hogy milyen nemzetközi
hatás, illetve befolyás alatt formálódott a magyar elméleti jogi gondolkodás a „kezdetektől” a
kortárs jogelméleti törekvésekig.
Hungarian
legal
philosophical The traditions of Hungarian legal philosophy followed the various periods of the
thinking from the beginnings to the Continental legal philosophical thinking until the mid-20th century. The oeuvres of the most
mid-20th century
significant legal philosophers are not restricted to the interpretation of the achievements of
the more developed legal cultures, but are also reflected in independent theoretical efforts.
Der Einfluss der gelehrten Rechte Der Themenbereich bietet breite Möglichkeiten für die rechtshistorisch interessierten
auf
die
Normentstehung, Doktoranden an allen Rechtsbereichen historisch fundierten Forschungen durchzuführen,
Normvermittlung
und unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der Rechtsquellen, der Rechtskultur und
Normdurchsetzung
in der Rechtspraxis. Es ist auch möglich im Bereich der Rechtsgeschichte der im historischen
Ostmitteleuropa
im
zweiten Ungarn lebenden Nationalitäten bzw. der priviligierten Gebieten Forschungen
Jahrtausend
durchzuführen. Auch die vergleichende Analyse der Rechtsentwicklung der Völker in
Mitteleuropa ist anzustreben.
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Possible directions of changes of
some criminal procedural legal
institutions in the light of the
codification of criminal procedural
law

A kutatási téma széles lehetőséget kínál a jogtörténet iránt érdeklődők számára, valamennyi
jogterületen kutatások végzésére elsősorban a "külső" jogtörténet nagyobb témaköreiben.
Lehetséges a magyarországi nemzetiségek, kiváltságos területek és népcsoportok jogéletének
kutatása, valamint a közép-európai államok jogfejlődésének összehasonlító vizsgálata.
A nemzeti magánjogok kialakulásának korától egészen a jövendő egységes európai magánjog
létrehozására megindult aktuális kísérletekig lehetőség van a nagyobb magánjogi területek
(elsősorban szerződési jog, társasági jog, dologi és öröklési jog) összehasonlító vizsgálatára,
különös tekintettel a környező államok magánjogának múltbéli és aktuális fejlődésére és az
unifikáló törekvések esélyeire.
A magyar büntető eljárásjogi jogintézmények esetében a teljes körű kutatómunka
megvalósításához elengedhetetlen az írott normaszöveg, a kialakult joggyakorlat és a
nemzetközi elvárások komplex vizsgálata. A folyamatban lévő büntető eljárásjogi
kodifikációra tekintettel különösen a működési alapelveknek, a minél szélesebb körben
érvényesítendő garanciális elemeknek, az eljárásban résztvevők jogi státuszának, a személyi
szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedések szabályanyagának és a bizonyítás
szabályainak és elveinek a gyakorlati és tudományos szempontú értékelése, nemzetközi
kontextusba helyezése indokolt. Büntetőeljárási rendszerenként, államonként, sőt történeti
időszakonként az összehasonlító jellegű vizsgálat szükségessége megkérdőjelezhetetlen.
In the case of the Hungarian criminal procedural legal institutions it is inevitable to analyze
the written law, the legal practice and the international expectations for the all-round
scientific research. According to the actual codification of the criminal procedural law the
following topics are the most relevant: fundamental principles, legal guarantees in a broad
sense, legal status of the subjects of criminal procedural law, rules of court-ordered
supervisions limiting personal freedom and the scientific evaluation of principles and rules of
probation and its international context. The need for comparative analysis is ambiguous
based on the different criminal procedural law systems, different countries; furthermore its
historical dimension is also relevant.
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Az Európa Tanács és intézményei Az emberi jogok védelme tekintetében talán leghatékonyabb nemzetközi szervezet, az
emberi jogi jogvédelmi tevékenysége Európa Tanács tagállamainak száma az 1989–90-ben bekövetkező rendszerváltások révén
az elméletben és a gyakorlatban
ugrásszerűen megnőtt. A döntően a közép- és kelet-európai régióból kikerülő új tagállamok
felvételi kötelezettsége volt az alapvető emberi jogok védelmének biztosítása, mely
jogrendszerük komoly átalakításával valósulhatott csak meg. Ugyanakkor a megnövekedett
taglétszám alapvető strukturális változásokat is kikényszerített az Európa Tanács és
intézményei működésében, így az Emberi Jogok Európai Egyezménye által létesített
jogvédelmi mechanizmus radikális reformját. A kutatás téma keretében az Európa Tanács és
intézményei emberi jogi jogvédelmi gyakorlatának részletes vizsgálatára nyílik lehetőség, a
jelölttel egyeztetett témaszűkítés alapján.
Human rights in the theory and The research focuses on the recent developments of international human rights law, with
practice of the Council of Europe special regard to the activity of the Council of Europe and its organs and institutions. It is
and its organs and institutions
possible to examine only the case-law of the European Court of Human Rights concerning
one or more rights incorporated into the European Convention on Human Rights, and/or
the theory and practice of other organs and institutions of the Council or Europe (e.g. CPT,
Venice Commission, etc.), or to examine the similarities and interferences between the caselaw of international judicial organs dealing with human rights cases (with special regard to
the legal relationship between the European Court of Justice seated in Luxemburg and the
European Court of Human Rights seated in Strasbourg).
Összehasonlító társasági jog (a A kutatás célja, hogy az elméleti és történeti alapoktól kiindulva számba vegye a meghatározó
nemzeti
társasági
jogok befolyást gyakorló országok társasági jogát és az alkalmazható megoldásokat, a magyar
intézményrendszerének
szabályozás fejlesztésének lehetséges irányait, összehasonlító jogelemzéssel tárja fel. A
jogösszehasonlító és jogdogmatikai megjelölt témán belül különösen ajánlott a német és az osztrák társasági jog rendszere,
elemzése)
speciális viszonyai, hangsúlyt fektetve az elhatárolási kérdésekre.
Fogyasztói jog, fogyasztóvédelmi A kutatás célja a fogyasztóvédelem egyre növekvő szerepéhez igazodva a fogyasztóvédelmi
jogharmonizáció
tárgyú jogintézmények, az európai fogyasztóvédelmi és tradicionális magánjog egységesítés
eredményeinek bemutatásán és kritikáján túl az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati
problémák vizsgálata. A kutatás a jogterület új kihívásainak megfelelően elemzi a hazai és a
külföldi kapcsolódó szakirodalmi forrásokat, várhatóan hatást gyakorol a fogyasztóvédelmi
jog művelésére.

System
und
Reform
Gesellschaftsrechts in Europa
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des Das Gesellschaftsrecht entwickelt sich zwar dynamisch, wobei diese Entwicklung im
Hinblick auf die einzelnen Rechtsformen ziemlich unterschiedlich ist. Die Regelungen sind
allerdings – auch historisch bedingt – durch Zersplitterung und dadurch gekennzeichnet,
dass ein klar konturiertes Gesamtkonzept nicht ausgeprägt ist. In den verschiedenen
europäischen nationalen Kulturen gibt es verschiedene Modelle der Gesellschaften und des
Gesellschaftsrechts. Die Mitgliedstaaten der EU mit größten ökonomischen Macht
forschend ist es festzustellen, dass die verschiedenen Modelle der einzelnen Länder, können
die Gesellschaftsrechtsentwicklung beeinflussen.

Entwicklungstendenzen
des Die historische Dimension des Gesellschaftsrechts. Eine umfassende Geschichte des
Gesellschaftsrechts in den 19-21. Gesellschaftsrechts liegt nicht vor. Das könnte teils auf der problematischen Begriffsbildung,
Jahrhunderten
teils auf einem ahistorischen Zug der Gesellschaftsrechtsliteratur beruht werden. Die
Gesellschaftsrechtswissenschaft so, wie wir sie heute verstehen, entstand im Wesentlichen
erst im 19. Jahrhundert und hat vor allem im 21. Jahrhundert an Bedeutung und
Ausdifferenzierung ständig zugenommen.
Az
alapjogok
elméletei
és A kortárs alkotmányjog-tudomány vezető témái közé tartozik az alapjogok gyakorlati
dogmatikája
elveinek és esetjogának elemzése. A jelen kutatás egyrészt a háttérelméleteknek a filozófiai
normativizmushoz és a realizmushoz fűződő viszonyát elemzi. Az alapjogi esetjog kutatása
elsősorban az általános alapjog-korlátozási tesztek (balancing) elemzésére és az alapjogok
hatályának (Drittwirkung) kérdéseire összpontosít. Másodsorban a kutatás az egyes alapjogok
speciális aspektusainak elemezését tekinti feladatának
Eljárás
és
tartalom
az Az alkotmányozási eljárások és az alkotmányszövegek vizsgálhatók eljárás és tartalom
alkotmányjogban
koordinátái között. A kutatás új alkotmányelméleti keretek felrajzolására törekszik, és
megvilágítja az elmélet alkalmazási lehetőségeit. Az eljárási és a tartalmi kritériumok
felhasználásával elemezhető az alkotmánybíráskodás, a rendkívüli jogrend szabályozása, az
alkotmányellenes alkotmánymódosítások problematikája és a kortárs alkotmányjog számos
további kérdése.
Comparative Constitutionalism
The research focuses on the recent global and regional developments of human rights and
the constitutional checks and balances. Primary sources of the research are the judgments of
the constitutional courts and other judicial bodies. The most important fields of the
comparison are the problems of the neutrality of multicultural states and the freedom of
religion, and the clash between freedom of speech and human dignity. With the help of
comparative perspective, the constitutional answers on the hard cases of human rights could
be revealed.
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A nemzeti érdek az Európai Unió A kutatási terület az Európai Unió tagállamai által megfogalmazott politikai, gazdasági és
jogában
társadalmi érdekek, valamint közpolitikai célok az Unión belül történő érvényesítése és
megvalósíthatósága lehetőségének elméleti és gyakorlati kérdéseit fedi le. A következő
témákban várunk PhD kutatási javaslatokat: a) a nemzeti érdek az EU jogában betöltött
helye és szerepe, b) a nemzeti érdekek érvényesítése az EU jogában és kormányzási
rendszerének keretei között, és c) értékkonfliktusok, nemzeti érdek és az EU alkotmányos
rendszere. A kutatási javaslatok irányulhatnak valamely egyedi közpolitikai területre, mint
például az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, közpénzügyek, állami tulajdon és állami
monopóliumok, gazdaságszabályozás, szociális közszolgáltatások, oktatás stb. A PhD
kutatásnak a kiválasztott témát vagy területet intézményi és/vagy normatív szempontokból
kell vizsgálnia. Interdiszciplináris kutatási módszerek alkalmazása javasolt.
Az emberi jogok szerepe az Európai A kutatási terület az emberi jogok az Európai Unión belüli különféle alkalmazásait fedi le. A
Unióban
következő témákban várunk PhD kutatási javaslatokat: a) az emberi jogok szokványos és
nem szokványos alkalmazásai az EU bíróságai előtt, b) az EU kormányzás és szabályozás
emberi jogi korlátai, vagy c) az emberi jogok védelme mint külső és belső közpolitikai
célkitűzés az Európai Unióban. A PhD kutatásnak a kiválasztott témát intézményi és/vagy
normatív szempontokból kell vizsgálnia. Célként a releváns jogi és intézményi fejlemények
jogi, alkotmányos, politikai és/vagy szabályozási/kormányzási szempontból történő
elemzését kell megjelölni. Hagyományos jogi és interdiszciplináris (jog és politika, jog és
kormányzás) kutatási módszerek egyaránt követhetők.
The national interest in EU law
The research theme covers the theoretical and practical dimensions of the possibility for
Member States to pursue national political and social interests and policy priorities within the
EU. Proposals from candidates are invited in the areas of a) conceptualizing the place and
role of the national interest in EU law, b) vindicating the national interest in EU law and its
legal and governance boundaries or c) value-conflicts, the national interest and the EU
constitutional order. Proposals may focus on individual policy areas, such as services of
general economic interest, public finances, state monopolies and state ownership, education
and social services etc. Candidates are expected to develop an institutional and/or normative
analytical framework for their selected area. The use of interdisciplinary research approaches

is encouraged.
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Human rights as legal and policy The research theme covers the multifaceted use of human rights in the EU polity and invites
instruments in the European Union
proposals from candidates concerning (a) the conventional and unconventional uses of
human rights by EU courts, (b) the human rights boundaries of EU governance and
regulation or (c) the protection of human rights as an internal and external policy objective
for the EU. Candidates are expected to develop an institutional and/or normative analytical
framework for their selected area and to pursue research to identify and discuss the legal,
constitutional, political and/or regulatory/governance rationales of legal and/or institutional
developments. Both doctrinal and interdisciplinary (e.g. law and politics, law and
governance) research approaches are welcome.
Az Európai Unió működéséről szóló A Bizottság, a tagállamok és a Bíróság motivációi, a kötelezettségszegés mibenléte, a
szerződés 258-260. cikkei szerinti, diszkréció az eljárásokban, a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése, az Európai
tagállamokkal
szembeni Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárás és a klasszikus kötelezettségszegési eljárás
kötelezettségszegési eljárások
viszonya
Az Európai Unió működéséről szóló Az előzetes döntésre történő előterjesztések motívumai, az előterjesztések tartalmi
szerződés 267. cikke szerinti előzetes jellegzetességei, az előterjesztési kötelezettség tartalma, jogi kontrollja
döntéshozatali eljárás
The infringement procedures under Motives of the European Commission, the Member States and the European Court of
Articles 258-260 of the Treaty on the Justice in the procedures, discretion in the course of the procedures, access to documents,
functioning of the European Union relationship between the procedures under 258-260 TFEU and the procedure under Article
(TFEU)
7 of the Treaty on the European Union
Preliminary ruling procedure under Motives of the references to the Court of Justice, substantial characteristics of the references,
Article 267 TFEU
obligation to refer, judicial control of the breach of the obligation to refer
A polgári jog fő célja, hogy a jogosult-kötelezett viszonyban érdekegyensúlyt hozzon létre,
azaz a hitelező részére biztosítsa a jogérvényesítés megfelelő eszközeit, illetve az adós részére
az esetleges hitelezői visszaélésekkel szemben való védekezés technikáit. Ez egyensúlyi
A
hitelezővédelem
és
az kérdés, ugyanakkor komoly szabályozási és jogalkalmazási kihívás: az egyensúlyt
adósvédelem magánjogi eszközei
megbonthatja a túlzott hitelezővédelem és a túlzott adósvédelem is. A kutatás során olyan
kérdések vizsgálatát lehet célul kitűzni, mint a hitelbiztosítékok, foglaló és kötbér, a
fogyasztói szerződések joga, mint az adósvédelem sajátos területe, a fedezetelvonó szerződés
hatálytalansága.

Az államszocialista diktatúra jogrendjének legalábbis részleges lebontása szükségessé vált e
diktatúrák bukása után. A kutatás során olyan területek vizsgálata lehet a cél, mint a
posztszocialista ingatlanrendezés, azaz a kommunista ideológia tézisei szerint végrehajtott
államosítások következményeinek feloldása, a rendezési kísérletek az összehasonlító jogban.
A
posztszocialista
átmenet
Egy másik lehetséges kutatási terület a privatizáció jogi szabályozása és az állam gazdasági,
magánjogának alapkérdései
tulajdonosi szerepének vizsgálata a privatizációs folyamat után. Harmadik javasolt terület a
társasági jog újraalakítása és dinamikája a posztszocialista átmenetben: milyen alapokra
építkezett a társasági jog a rendszerváltáskor és milyen kiigazításokra volt szükség.
After the fall of communist dictatorships at least a partial dismantlement of such socialist
legal systems became necessary. A first research area could be the post-socialist property
settlement, namely how the consequences of communist nationalisation were treated from a
comparative law perspective in the post-socialist states. Another potential area for research is
Fundamental issues of the private
privatisation and the status of state ownership at the end of privatisation process. Third, the
law in post-socialist transition
post-socialist regulation of corporations (companies) and the dynamics of this field is a
proposed research filed: the foundations of the new company law and the adjustments or
corrections necessary to keep this set of legislation in concordance with social realities.

Tools of creditor and
protection in private law

The main purpose of civil law is to create a balance of interests between the creditor and
debtor, to create the adequate means of redress for the creditor and to ensure the techniques
for the debtor against potential abuse by its creditor. This equilibrium point, however, is
debtor
subject of permanent and serious regulatory and jurisdictional challenges: this balance can be
disrupted both by excessive creditor or debtor protection. During the research, such topics
could be envisaged as guarantees, down payments and indemnities, consumer contracts, as a
special area of debtor protection or the actio Pauliana.

