Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Képzési program

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő pedig nyolc félév. A
doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a
"kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz
lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex
vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A
doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori
értekezését.
A doktorandusz a doktori képzés során képzési, kutatási és oktatási modulokban szerezhet
kreditet.
Képzési modul
A doktorandusz kurzusokon és konzultációkon való részvétellel a képzési idő során összesen
legalább 60, de legfeljebb 100 kreditet szerezhet (Képzési kredit).
A modul a képzési és kutatási szakaszban kötelező és kötelezően választható, míg a kutatási
és disszertációs szakaszban szabadon választható kurzusokat tartalmaz.
Kutatási modul
A doktorandusznak kutatási tevékenységével a szervezett képzés időtartama alatt legalább
140 kreditet kell szereznie (Kutatási kredit).
A modul mind a képzési és kutatási, mind a kutatási és disszertációs szakaszban kötelező és
szabadon választható kurzusokat tartalmaz.
Oktatási modul
A doktorandusz az általa végzett oktatási tevékenységért a szervezett képzés egész ideje alatt
legfeljebb 40 kreditet kaphat (Oktatási kredit).
A modulban az egész képzés során kizárólag szabadon választható kurzusként számolható el
kredit.

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ
A képzési és kutatási szakaszban kell teljesíteni a doktori képzésben előírt összes tanulmányi
kötelezettséget, azaz a doktori abszolutóriumhoz szükséges minimum 60 képzési kreditet.
Kötelező kreditmegoszlás
A képzési modulban előírt legalább 60 kötelezően teljesítendő kredit arányos eloszlása a
következő:
 Tudományos alapozó tárgy teljesítése min. 15 kreditértékben
 Szakspecifikus előadás teljesítése min. 25 kreditértékben
 Kutatószeminárium teljesítése min. 20 kreditértékben
 Idegen nyelvű kurzus teljesítése min. 10 kreditértékben*
* Az idegen nyelvű kurzus-teljesítési feltétel az angol nyelvű doktori képzésre nem
alkalmazandó.
Kurzusleírások
I. Tudományos alapozó tárgyak
 Tudományelmélet és kutatásmódszertan
 Tudományetika
 Adatbázis- és könyvtárismeretek
Céljuk az általános társadalomtudomány, módszertan alapvető ismereteinek a közvetítése,
különös tekintettel a jogtudományi kutatásokban használatos eszközökre és módszerekre.
Továbbá a tudományos írásra, publikálásra, illetve a tudományos adatbázisokra vonatkozó – a
jogász alapképzésben oktatott – ismeretek kiegészítése (tudománymetria, adatbázis-kezelés
stb.). Az előadásokon a hallgatók megismerik a tudomány mibenlétére és a tudományos
módszer meghatározására irányuló elméleteket, a tudomány és az emberi tudás szociológiai
felfogását.
Jellege: kontaktóra
Kurzustípus: kötelező

Mintatanterv: 1-4 félév
Kredit: 5
Számonkérés: beszámoló
Teljesítés: aláírás
II. Szakspecifikus előadások
Célja, hogy az állam- és jogtudomány legfrissebb hazai és külföldi tudományos, illetve
gyakorlati eredményeit közvetítse a doktoranduszok felé. Ezek az előadások a doktori képzés
kiemelkedő részeként számottevően hazai kutatóintézetek, jogalkalmazó szervek és
társegyetemek munkatársai, illetőleg külföldi egyetemek neves professzorai tolmácsolásában
jönnek létre. A szakspecifikus előadások programját a Doktori Tanács félévente határozza
meg.
Jellege: kontaktóra
Kurzustípus: kötelező
Mintatanterv: 1-4 félév
Kredit: 5
Számonkérés: Teljesítés: aláírás
III. Kutatószeminárium
A témakiírók által meghirdetett kötelezően választható kurzusok. Tematikájuk egy-egy
jogtudományi ág vagy jogterület mélyebb megismerését teszi lehetővé. Cél: a hallgató
kutatási témájához kapcsolódóan, de széles alapozó jelleggel az adott jogág (jogterület)
alapvető magyar és külföldi szakirodalmának a megismertetése.
Jellege: nem kontakt óra
Kurzustípus: kötelezően választható
Mintatanterv: 1-4 félév
Kredit: 2
Számonkérés: beadandó dolgozat
Teljesítés: Ötfokozatú érdemjegy

KOMPLEX VIZSGA
A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának
lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex
vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt.
A doktorandusz témavezetője a második év elején a Doktori Iskola Tanácsa részére benyújtja
a hallgatója tételjegyzékét (legalább öt elem), valamint szakirodalmi listáját (legalább 15
elem). A tételjegyzék a doktorandusz sajátos kutatási témája fényében kerül meghatározásra.
A szakirodalmi lista egyaránt tartalmaz magyar, valamint amennyiben a kutatási téma ezt
lehetővé teszi idegen nyelvű monográfiákat, valamint tanulmányokat is.
Jellege: A komplex vizsgát nyilvánosan, szóban, bizottság előtt kell letenni
Kurzustípus: kötelező
Mintatanterv: 4. félév vége
I. A komplex vizsgára bocsátás feltételei


legalább 100 kredit megszerzése a negyedik félév szorgalmi időszakának végéig,
amelyből a doktorandusz legalább 60 kreditet a képzési és legalább 40 kredit a
kutatási modulból teljesített;
 a doktorandusz írásban beszámol az első két év teljesítményéről, amelyet a
témavezetőnek jóvá kell hagynia. A beszámoló legalább 5, legfeljebb 10 oldal
terjedelmű.
II. Követelmény
 Elméleti rész: a tudományág és a doktorandusz alprogramjához kapcsolódó
tudományelméleti és módszertani ismeretanyagból, valamint a doktorandusz doktori
témájához fűződő releváns szakirodalmi ismeretanyagból. (15-20 perc)
 Tudományos előrehaladásról szóló beszámoló: a doktori témában végzett kutatás
eddigi eredményeinek, különösen a kutatás módszertanának, a kutatási téma
aktualitásának és probléma-felvetésének, valamint elméleti és tételes jogi hátterének
ismertetéséből; és a doktorandusz kutatási és disszertációs képzési szakaszra
vonatkozó kutatási tervének bemutatásából (20-30 perc)

A vizsga menete:
Elméleti rész
I.
A hallgató a komplex vizsga elméleti részében a komplex vizsgát engedélyező határozata
szerinti tételsorból és szakirodalomból tesz vizsgát.
A hallgató tételt húz a Doktori Tanács által meghatározott tételekből, majd a Bizottság előtt
ismerteti a tételt.
II.
A hallgató az elméleti rész második felében a komplex vizsgát engedélyező határozata
szerinti tételjegyzék szerint válaszol a Bizottság által feltett kérdésekre.
Disszertációs rész
A komplex vizsga második részében a hallgató előadás formájában ad számot szakirodalmi
ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára
vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények
publikálásának ütemezését.
Az előadásnak ki kell térnie különösen a következőkre:
a) a hallgató doktori témájában végzett kutatása eddigi eredményeinek, különösen a
kutatás módszertanának, a kutatási téma aktualitásának és probléma-felvetésének,
valamint elméleti és tételes jogi hátterének ismertetése; és
b) a hallgató kutatási és disszertációs képzési szakaszra vonatkozó kutatási tervének
bemutatása.
A témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy előzetesen írásban és/vagy a vizsgán
értékelje a vizsgázót.
A hallgató a beszámoló megtartásához prezentációt használhat.
A vizsga értékelése
A vizsga lezárását követően a Bizottság tagjai zárt tanácskozáson értékelik a hallgató
teljesítményét. A teljesítményt a Bizottság részenként 1-től 5-ig terjedő pontszámokkal
értékeli. A sikeres vizsga feltétele az összesen adható pontszámok legalább 60 %-ának
megszerzése. A zárt tanácsozáson a témavezető nem vehet részt. A vizsga eredményét a
szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. A vizsga értékelése megfelelt vagy nem megfelelt
lehet.

KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ
A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a
kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori (PhD)
fokozat megszerzése. A kutatási és disszertációs szakasz – és egyben a doktori képzés – az
abszolutórium megszerzésével fejeződik be. A felsőoktatási intézmény annak a
doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, abszolutóriumot
állít ki.
Kurzusleírások
I. Publikációs tevékenység
 Szakmai tanulmány magyar nyelven A) vagy B) kategóriás magyar szakfolyóiratban
 Szakmai tanulmány magyar nyelven C) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy
lektorált tanulmánykötetben
 Szakmai tanulmány magyar nyelven D) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy nem
lektorált tanulmánykötetben
 Idegen nyelvű szakmai tanulmány A) vagy B) kategóriás magyar szakfolyóiratban
 Idegen nyelvű szakmai tanulmány C) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy
lektorált tanulmánykötetben
 Idegen nyelvű szakmai tanulmány D) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy nem
lektorált tanulmánykötetben
 Idegen nyelvű szakmai tanulmány A) vagy B) kategóriás külföldi szakfolyóiratban
Idegen nyelvű szakmai tanulmány C) kategóriás külföldi szakfolyóiratban vagy
lektorált külföldi tanulmánykötetben
 Idegen nyelvű szakmai tanulmány D) kategóriás külföldi szakfolyóiratban vagy nem
lektorált tanulmánykötetben
 Szakcikk (nem jogi szakfolyóiratban jelenik meg)
 Tankönyv(rész)
 Jegyzet(rész)
 Forráskiadás, tansegédlet
 Szakfordítás idegen nyelvről anyanyelvre

 Szakfordítás anyanyelvről idegen nyelvre
 Szakfordítás idegen nyelvről idegen nyelvre
 Tudományos mű szerkesztése
 Recenzió és ismertetés
A doktorandusz a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről tudományos
közleményekben számol be.
Kurzustípus: kötelező
Mintatanterv: 1-8 félév
Kredit: 5-50
Számonkérés: Teljesítés: publikálás (Igazolásrend szerint)
II. Egyéb tudományos tevékenység
 Előadás tartása konferencián magyar nyelven Magyarországon
 Előadás tartása konferencián idegen nyelven Magyarországon
 Előadás tartása konferencián idegen nyelven külföldön
 Szaknyelvi tolmácsolás idegen nyelvről anyanyelvre
 Szaknyelvi tolmácsolás anyanyelvről idegen nyelvre
 Szaknyelvi tolmácsolás idegen nyelvről idegen nyelvre
 Tudományos (kutatói) pályázat elkészítése
 Regionális konferencia szervezése
 Országos konferencia szervezése
 Nemzetközi konferencia szervezése
 Témavezetői konzultáció
A doktorandusz a doktori képzésben a publikációs tevékenység mellett egyéb, egyéni
kutatómunkára épülő, a tudományos élethez kötődő tevékenység is folytathat.
Kurzustípus: szabadon választható
Mintatanterv: 1-8 félév
Kredit: 5-15
Számonkérés: Teljesítés: megvalósítás (Igazolásrend szerint)

III. Oktatási modul
 Heti két órás oktatási foglalkozás tartása magyar nyelve
 Heti két órás oktatási foglalkozás tartása idegen nyelven
 Szakdolgozat konzultáció tartása magyar nyelven
 Szakdolgozat konzultáció tartása idegen nyelven
A doktorandusz a doktori képzésen kívül más felsőoktatási képzésben oktatói feladatokat is
elláthat.
Kurzustípus: szabadon választható
Mintatanterv: 1-8 félév
Kredit: 2-8
Számonkérés: Teljesítés: megvalósítás (Igazolásrend szerint)
A műhelyvitára bocsátás feltételei
A műhelyvita a kutatási és disszertációs szakasz lezárásaként a doktorandusz munkáját
(doktori értekezés) értékeli, előkészítve a nyilvános védést. Ennek feltétele:
 a doktori képzésben az előírt kötelező kreditek megfelelő arányú megszerezése,
 a doktorandusz tudományos publikációinak értékindexe a Doktori Szabályzat 2. sz.
mellékletében meghatározott számítási módot alkalmazva eléri a 20 pontot,
 a doktori értekezés témavezető által igazolt 90 %-os készültségi állapota.
Az abszolutórium kiállításának feltételei
A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése:
 a doktori képzésben az előírt kötelező kreditek megfelelő arányú megszerezése;
 sikeres műhelyvita.

MINTATANTERV
Képzési és kutatási szakasz
Modul

Típus
1

Képzési modul
Tudományos alapozó tárgyak
Szakspecifikus előadás
Kutatószeminárium
Kutatási modul
Publikáció
Egyéb tudományos
kutatómunka
Oktatási modul
Oktatási tevékenység
Összesen

Szemeszter/kredit
2
3

Összkredit
4

K
KV
KV

5
10
4

5
5
6

5
5
6

0
5
4

15
25
20

K
SZV

0
0

5
5

5
5

10
10

20
20

SZV

0

5

5

10

20
120

Kutatási és disszertációs szakasz
Modul

Típus
5

Képzési modul
Tudományos alapozó tárgyak
Szakspecifikus előadás
Kutatószeminárium
Kutatási modul
Publikáció
Egyéb tudományos
kutatómunka
Oktatási modul
Oktatási tevékenység
Összesen
K: kötelező
KV: kötelezően választható
SZV: szabadon választható

Szemeszter/kredit
6
7

Összkredit
6

SZV
SZV
SZV

-

-

-

-

0
0
0

K
SZV

15
10

15
10

15
10

15
10

60
40

SZV

5

5

5

5

20
120

Eljárási díjak
A hallgatóknak a képzés során bizonyos eljárási díjakat kell megfizetniük.
Az állami ösztöndíjas hallgatók a következő eljárási díjakat kell megfizetniük
a) Felvételi eljárás díja és
b) Védési díj
Az önköltséges hallgatóknak a következő eljárási díjakat kell megfizetniük:
a) Felvételi eljárás díja
b) Féléves önköltség díja
c) Komplex vizsga díja
d) Védési díj
Az egyéni felkészülő hallgatóknak a következő eljárási díjakat kell megfizetniük:
a) Egyéni felkészülők egyszeri belépési díja
b) Komplex vizsga díja
c) Féléves önköltség díja
d) Védési díj
Az eljárási díjak mértékét a Doktori Iskola Tanácsa határozatban állapítja meg, amelyet
közzétesz a Doktori Iskola hivatalos honlapján.

1. számú melléklet
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának alprogramjai és
témakiírásai

ALPROGRAM

ALPROGRAMVEZETŐ

TÉMAKIÍRÓK ÉS
MEGHIRDETETT
DOKTORI TÉMÁK

Állam- és jogtörténet

Dr. Kajtár István
professor emeritus

Dr. Kajtár István
professor emeritus
1. Az európai állam- és
tanár jogrendszerek
modernizációja a 19- 20.
században
2. Az önkormányzatok
kiépülése és működése
(tradició és modernizáció)
3. Az állam- és
jogrendszerek
kultúrtörténete a
tradicionális és a
modernizáció határán
Dr. Béli Gábor tanszékvezető egyetemi docens
Magyar alkotmány és
jogtörténet
Dr. Herger Csabáné
egyetemi docens
1. A modern családjog
alapintézményei a nagy
természetjogi kódexektől a

20. századig
2. A polgári állam és az
egyházi modernizáció. A 19.
századi Magyarország és az
európai modellek
3. Szabadságjogok –
szabadelvű jogi kultúra
nyugati jogrendszerekben
4. The basic institutions of
modern family law from the
great codices of natural law
to the 20th century
5. The civil State and the
modernization of the
Church. Hungary in the 19th
century and the European
models
6. Civil liberties – liberal
legal culture in the western
legal systems
Dr. Nagy Janka Teodora
főiskolai tanár (PTE
KPVK)
1. A jogi néprajz
interdiszciplinaritása:
kutatási célok és eredmények
az európai állam- és
jogrendszerek
modernizációs folyamatában
2. A jogi modernizációs és
tradíció sajátos viszonya: a
magyar jogi népéletkutatás
3. A jogi néprajz, mint
szemlélet, módszer és
jogtörténeti forrás

Közigazgatási jog

Dr. Kiss László professor
emeritus

4. Legal Ethnography
Dr. Kiss László professor
emeritus
A magyar jogalkotás
megújítása a jogállam és a
piacgazdaság keretei között
Dr. Fábián Adrián
tanszékvezető egyetemi
docens
A közigazgatás
korszerűsítése a jogalkotás
és a jogalkalmazás tükrében
Dr. Rózsás Eszter egyetemi
docens
A humán közigazgatás
kodifikációja
Dr. Tilk Péter
tanszékvezető egyetemi
docens
A közigazgatási jogi
jogalkotás és jogalkalmazás
előtt álló kihívások –
alkotmánybírósági
szemszögből
Dr. Kocsis Miklós egyetemi
docens
A kulturális alapjogi
jogalkotás hatása a
közigazgatási jogi
jogalkalmazásra
Dr. Szőke Gergely László
adjunktus
A személyiségvédelem,
adatvédelem és

Pénzügyi jog

Dr. Szilovics Csaba
tanszékvezető egyetemi
docens

Alkotmányjog

Dr. Petrétei József
egyetemi tanár

adatbiztonság kihívásai a
digitális korban
Dr. Szilovics Csaba
tanszékvezető egyetemi
docens
A magyar közpénzügyi
rendszer modernizációs
törekvései az európai
integráció tükrében
Dr. Petrétei József
egyetemi tanár
Alkotmányozás, alkotmányi
intézmények és
alkotmányvédelem
Dr. Ádám Antal professor
emeritus
Vallások és egyházak az
alkotmányi értékek között
Dr. Drinóczi Tímea
egyetemi tanár
1. Jogalkotás – gazdaság –
alkotmányjog
2. Comparative
legisprudence and
constitutional law
Dr. Kocsis Miklós egyetemi
docens
1. A közjogi dogmatika
alkalmazhatósága
2. Applicability of the Public
Law
Dr. Kucsera Tamás
Gergely címzetes egyetemi
tanár

Jogbölcselet és
társadalomelmélet

Dr. Visegrády Antal
egyetemi tanár

A kulturális alapjogok
vizsgálata komplex
társadalomtudományi
megközelítésben,
interdiszciplináris szemlélet
alapján
Dr. Tilk Péter
tanszékvezető egyetemi
docens
A működő Alkotmány – az
alkotmánybíráskodás hatása
közjogi berendezkedésünkre
Dr. Zeller Judit adjunktus
1. Emberi jogok új
generációi
2. Human rights challenges
in the 21st century
Dr. Visegrády Antal
egyetemi tanár
1. A jogi kultúra
2. A jogalkotás jogbölcseleti
kérdései
3. A jogfejlesztés
4. Legal Culture – LawMaking-Development of Law
Dr. Andrássy György
egyetemi tanár
Nyelvi és kulturális
sokféleség, nyelvi és
kulturális jogok
Dr. Cseresnyés Ferenc
egyetemi docens
Európai (uniós) migrációs
politikák 1944-2009

Nemzetközi- és európajog

Dr. Szalayné dr. Sándor
Erzsébet egyetemi tanár

Dr. Szabó Gábor egyetemi
docens
Globalizáció és emberi
jogok
Dr. Szalayné dr. Sándor
Erzsébet egyetemi tanár
Az európai jogrend 2010
után – az Európai Unió
újrafogalmazott jogi alapjai
különös tekintettel az egyén
jogi helyzetére
Dr. Bruhács János
professor emeritus
A nemzetközi jog a XXI.
század elején
Dr. Horváth Zsuzsanna
egyetemi docens
1. Nemzetközi és európai
környezeti politika és jog - A
fenntartható fejlődés
globális és európai
aspektusai
2. International and
European Environmental
Policy and Law – Global
and European Aspects of
Sustainable Development
Dr. Maczonkai Mihály
egyetemi docens
Bírói hatalom, bírói
jogértelmezés és az Európai
Bíróság joggyakorlata –
Judicial power judicial
interpretation -

Dr. Mohay Ágoston
Csanád tanszékvezető
egyetemi adjunktus
1. Az uniós jogrend kihívásai
a 21. században, különös
tekintettel az egyén
helyzetére a szabadságon, a
biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló
térségben
2. Challenges of the
European legal order in the
21st century, with special
emphasis on the status of
individuals in the Area of
Freedom, Security and
Justice
Dr. Pánovics Attila
adjunktus
1. Az Európai Unió, mint
regionális integrációs
modell
2. The European Union as a
Model for Regional
Integration
Polgári jog

Dr. Kecskés László
egyetemi tanár,
akadémikus

Dr. Kecskés László
egyetemi tanár,
akadémikus
A polgári jogi felelősség
alapproblémái
Dr. Nochta Tibor
tanszékvezető egyetemi
tanár
A polgári jogi szankciók

sokféleségéről. A vagyoni és
nem vagyoni szankciók
viszonyáról.
Dr. Kecskés András
tanszékvezető egyetemi
docens
A gazdasági jog fejlődési
tendenciái

Kriminológia és Büntetésvégrehajtási Jog

Dr. Korinek László
professor emeritus,
akadémikus

Dr. Jusztinger János
tanszékvezető adjunktus
Az ókori Róma vagyonjoga a
modern polgári kodifikációk
tükrében
Dr. Tamás Lajos címzetes
egyetemi tanár
Sportjog
Dr. Benke József egyetemi
docens
1. Európai összehasonlító
magánjog
2. Európai összehasonlító
magánjog-történet
Dr. Korinek László
professor emeritus,
akadémikus
A bűnüldözés és a
bűnmegelőzés kriminológiai
eszközei
Dr. Kőhalmi László
tanszékvezető egyetemi
docens
Európai és nemzetközi
bűnügyi együttműködés

Büntetőjog

Dr. Gál István László
tanszékvezető egyetemi
tanár

Büntető és Polgári

Dr. Herke Csongor

Dr. Vókó György egyetemi
tanár
Megváltozott szankciórendszer – megújuló
büntetés-végrehajtási jog
Dr. Kulcsár Gabriella
adjunktus
A kriminológia XXI. századi
kihívásainak pszichológiai
megközelítése
Dr. Gál István László
tanszékvezető egyetemi
tanár
A pénzmosás és a pénzügyi
visszaélések kriminológiai
kérdései és büntetőjogi
szabályozása
Dr. Balogh Ágnes egyetemi
docens
Új irányok és hangsúlyok a
büntetőjogi gondolkodásban
Dr. Nagy Zoltán András
egyetemi docens
A számítógépes
környezetben elkövetett
bűncselekmények
Dr. Tóth Mihály egyetemi
tanár
A bűnözés elleni küzdelem
jogi es jogon kívüli eszközei
Dr. Jusztinger János
tanszékvezető adjunktus
Római büntetőjog
Dr. Herke Csongor

Eljárásjog

tanszékvezető egyetemi
tanár

Munkajog

Dr. Kiss György egyetemi
tanár, akadémikus

tanszékvezető egyetemi
tanár
1. A személyi szabadság
korlátozása a
büntetőeljárásban
2. The Restriction of
Personal Freedom in
Criminal Procedure
Dr. Fenyvesi Csaba
egyetemi docens
1. Kriminalisztikai eszközök
a bizonyítás szolgálatában
2. Criminalistical means for
proof
Dr. Hautzinger Zoltán
címzetes egyetemi docens
A katonai büntetőjog
fejlesztési lehetőségei
Dr. Tremmel Flórián
professor emeritus
Jogorvoslatok, bizonyítékok
Dr. Kiss György egyetemi
tanár, akadémikus
A munkajog határainak
kiterjesztése: munkajogi
védelem a munkavállaló
jogállásához hasonló
személyek részére
Dr. Bankó Zoltán egyetemi
docens
Az atipikus foglalkoztatási
módszerek a munkajog
jövőbeli fejlődése
szempontjából

Dr. Berke Gyula egyetemi
docens
A kollektív szerződések
regulatív funkciója, különös
tekintettel az EU irányelvek
átvételének mechanizmusában
Dr. Kovács Erika
intézetigazgató
Az Európai Unió
munkajogának aktuális
tendenciái a közösségi
alapszabadságok és a
szociálpolitikai célok
ütközési pontjában

