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1. POLITIKA EURÓPAI TÉRBEN
Kutatásvezetı: Szıcs Zoltán Gábor
Kutatócsoport: Politika európai térben
Javasolt kutatási téma: Az állampolgári részvétel az európai politikában és hatásuk az
európai politikai tér formálódására A téma középpontjában az a kérdés áll, hogy az EU által
kezdeményezett (top-down), az európai intézmények demokratikus legitimitását erısíti
intézmények mellett milyen egyéb formái vannak annak, hogy az EU polgárai magukat
európai politikai szereplıkként definiálják, bizonyos problémákat európai politikai ügyekként
artikuláljanak és ezekben politikailag aktívan lépjenek fel. A téma vizsgálata nem elsısorban
normatív, hanem deskriptív megközelítést igényel és célja, hogy megmutassa, van-e és ha
igen, milyen mértékben és formában helye az állampolgári részvételnek az EU politikai
rendszerén belül. A kérdésnek az európai politikán túlmenıen a demokrácia elméleti
kérdéseivel összefüggı általánosabb relevanciája is lehet, hiszen a demokráciával kapcsolatos
problémákat egy sajátos, nem klasszikusan állami és nem is tisztán kormányközi kooperáció
sajátos viszonyai között teszi vizsgálhatóvá.
2. PHD-HALLGATÓ KÖZREMİKÖDÉSE AZ ESS-KUTATÁSBAN
Kutatásvezetı: Róbert Péter
Kutatás/Kutatócsoport: A demokrácia percepciója / European Social Survey (ESS)
Konkrét kutatási (PhD disszertáció) téma: A demokráciával való elégedettség politikai és
gazdasági meghatározói nemzetközi összehasonlításban
A demokráciával való elégedettség csökkenı tendenciát mutat az ESS 1–5 hullámának adatai
szerint 2002 és 2010 között. Ezek az adatok 16 országról tájékoztatnak. A szakirodalom
alapján megfogalmazható az a feltételezés, hogy a demokráciával való elégedettséget olyan
gazdasági tényezık befolyásolják, mint a kereseti egyenlıtlenségekrıl vagy az ország
gazdasági teljesítményérıl való vélemények. Másfelıl a demokráciával való elégedettségre
hatnak politikai tényezık mint a kormány teljesítményérıl való vélemény vagy az intézményi
bizalom. Kérdés, hogy különbözı országokban inkább gazdasági vagy inkább politikai alapú
vélemények hatnak a demokráciával való elégedettségre, annak változására 2002 és 2012
között. (Az ESS 6. hulláma is elérhetı lesz 2013 végére). A téma individuális (mikro-szintő)
megközelítésén túl, a vizsgált kérdés szempontjából az elemzésbe bevont 16 ország közti
különbségekben szerepet játszhat az országok tényleges gazdasági fejlettsége, teljesítménye
(helyzetük pl. a GINI vagy a GDP szempontjából). Másfelıl az országok tényszerően
különbözhetnek jóléti berendezkedésük szempontjából (ld. Esping-Andersen tipológiája).
Ezek a szempontok az országok szintjén (makro-szinten) megadják az egyéni (mikro-szintő)
elemzés kontextusát. Maga az empirikus elemzés az ESS adatbázisán történik és a kutatási
kérdések vizsgálata elméletileg megalapozott statisztikai analízis révén valósul meg.
3. A KÖZPOLITIKA DINAMIKÁJA MAGYARORSZÁGON
Kutatásvezetı: Boda Zsolt (MTA TK PTI, Kormányzás és Közpolitika Osztály)
Kutatási téma: A közpolitika dinamikája Magyarországon
A kutatás célja, hogy aktor- és cselekvésközpontú módon vizsgálja a hazai közpolitikacsinálás
ciklusát, illetve annak elsı felét a problémafelmerüléstıl a döntésig. Az ilyen típusú
kutatásokhoz hasonlóan azt feltételezzük, hogy a közpolitikai változás bekövetkeztét a döntés
jelzi. A kutatás alapkérdése tehát: miért és hogyan születik meg egy közpolitikai döntés? Ezt
szokás a közpolitika dinamikájának hívni, amely a döntés bekövetkeztéig vizsgálja a

közpolitikai ciklust. A kutatás hiánypótló itthon, és mint elsı a témában, elsısorban feltáró és
leíró jellegő. Ugyanakkor a kutatás átfogó koncepcionális modellje és az ennek megfelelı
részkutatások hipotézisek tesztelését is lehetıvé teszik. A modell szerint a közpolitikai
változást elıidézı, és egymásra is ható, interdependens tényezık a következık: exogén sokk;
új információk; politikai preferenciák változása; a közpolitikai folyamat intézményi
környezet.
- Exogén tényezık. Hogyan befolyásolta az EU a hazai közpolitikát (egyirányú befolyás vs.
proaktív érdekérvényesítés; formális megfelelés vs. rugalmas adaptáció stb.)? Hogyan és
milyen irányba befolyásolta a 2008-as gazdasági válság a hazai pénzügy-politikai
szabályozást?
- Információ. Igazolható-e a média és a közvélemény napirendjének hatása a közpolitika
napirendjére? Milyen társadalmi szereplık hogyan vesznek részt a közpolitikai problémák
konstrukciójában és a napirendre kerülésükben?
- Preferenciák. Igazolható-e, hogy az egyes kormányzati ciklusokban a közpolitikák terén is
érvényesültek ideológiai befolyás? Azonosíthatóak-e sajátos közpolitikai stílusok?
- Intézmények. Milyen a hazai közpolitikai kultúra? Hogyan befolyásolja a közpolitikai
változást?
- Hogyan strukturálja az országgyőlés mőködése a közpolitikai döntési folyamatot?
4. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
SZOCIÁLPOLITIKAI VÁLASZOK A VÁLSÁGRA
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Kutatásvezetı: Bódi Ferenc (MTA TK PTI, Kormányzás és Közpolitika Osztály)
Kutatási téma: A helyi szociális ellátórendszer (LOSS) változása a válságban szociálpolitikai válaszok a válságra A LOSS egy adott téregységben élı társadalmak
tudásának újratermelését, és közösségi oltalmának újra és újra felépülı rendszerét jelenti,
amely nemzedékeken át, immunitást és rezisztenciát fejleszt az ott élı társadalmakban.
Amennyiben a LOSS adekvátan mőködik, képessé teszi a helyi társadalmakat belsı és külsı
krízisek elviselésére, átvészelésére, leküzdésére, végül a krízis pozitív oldalát megragadva a
társadalom megújítására, azaz innovatív folyamatok beindítására is képes.
Feltevésünk szerint azonban a LOSS hiánya, vagy annak elégtelen mőködése nem védi meg a
társadalmakat a válságoktól. A válságok ebben az esetben a helyi társadalmat, a közösséget
szétzilálhatják, szélsı esetben kivándorlását indíthatják meg (menekülés), vagy radikális
társadalmi mozgalmak játékterévé tehetik (tiltakozás). (Hirchman alapján) Ellenben az erıs
LOSS a válságra hatékonyan tud válaszolni, illetve az erıs LOSS eredményeként a
társadalmak rezisztensebbek, gyorsabban reagálnak.
5. A KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEZETRENDSZER STRUKTURÁLIS DINAMIKÁJA
Kutatásvezetı: Hajnal György (MTA TK PTI, Kormányzás és Közpolitika Osztály)
Kutatási téma: A központi kormányzati szervezetrendszer strukturális dinamikája (OTKA
2012–2015)
A tervezett kutatás szervesen épít az ESF COST IS0601 CRIPO projekt keretében 2007 és
2011 között lezajlott kutatás eredményeire (http://soc.kuleuven.be/io/cost). A kutatás
eredményeként a részt vevı országok közül háromban - Norvégia, Írország, Magyarország létrejöttek a központi közigazgatás kisebb-nagyobb szegmenseit és azok idıbeli átalakulásait
adatszinten leíró szervezeti adatbázisok A Magyarországon eddig lezajlott munka a 2002 és
2009 közötti idıszakra tartalmaz adatokat. A vizsgált szervezeti kör pedig nem terjed túl a
Ktv. hatálya alá tartozó szervezeteken (így pl. a Kjt. hatálya alá tartozó háttérintézmények,
közalapítványok, kht-k és nonprofit kft.-k nem szerepelnek benne). A kutatás egyik célja ezen
empirikus bázis kiszélesítése. A vizsgálni kívánt elméleti kérdések magukba foglalják az
alábbiakat: a) Az NPM- és poszt-NPM reformmintázatok (a vertikális és horizontális

specializáció vs. integráció, valamint a szervezeti autonómia, koordináció és kontroll
formális-strukturális mintázatainak és az ezeket meghatározó tényezıknek), valamint b)
Szervezeti változás (születés, átalakulás és "halál") populációs ökológiai vizsgálata. c) Milyen
mód(ok)on jelenik meg és hat(ja át) a vizsgált szervezeti kört a politika formális és informális
befolyása? Milyen módokon és mértékben engednek e hatásoknak teret a különféle
strukturális megoldások? A kutatás a kvantitatív komponensen túl kvalitatív elemeket (single
és/vagy multiple case study-kat) is tartalmaz.
6. LOCAL PUBLIC SECTOR REFORMS: AN INTERNATIONAL COMPARISON
Kutatásvezetı: Hajnal György (MTA TK PTI, Kormányzás és Közpolitika Osztály)
Kutatási téma: Local Public Sector Reforms: An International Comparison (ESF COST
Action 2013-2017) http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1207
In the current comparative research concerning public sector modernization, the local level of
government is blatantly absent. Databases on local public sector reforms are fragmented,
incomparable, incoherent, nationally scattered and confined in their methodological approach.
This Action is intended to remedy those deficits. It will generate coherent data bases for
systematic comparison with a view to streamlining analytical approaches and synthesizing
research outcomes using methodological triangulation (qualitative/quantitative techniques).
The Action will provide a platform for establishing a new set of comparative (descriptive,
explanatory, and evaluative) knowledge on local public sector reforms and for integrating the
fragmented research activities in this neglected area of investigation. It aims to enhance the
scope of the conceptual foundations as well as the methodological rigour of comparative
public administration. The Action will prepare the basis for a systematic evaluation of local
public sector reforms within a European scale of comparison. Action activities will yield
policy relevant knowledge concerning local reform measures from a European perspective,
which can then be utilized to improve policy making for future public sector modernization.
7. POLITIKAI VEZETÉS A DEMOKRÁCIÁKBAN ÉS HIBRID REZSIMEKBEN
Kutatásvezetı neve: Körösényi András
Kutatás/Kutatócsoport neve: Politikai vezetés kutatócsoport
Konkrét megjelölt téma: Politikai vezetés a demokráciákban és hibrid rezsimekben
Téma rövid leírása: A kutatás elméleti munkát és empirikus kutatást egyaránt magában
foglal. A kutatás hipotézise az, hogy a demokrácia top-down jellegő, a politikai folyamatában
a politikai vezetık proaktívak és kulcsszerepet játszanak. A demokrácia paradigmáján belül
maradva a politikai vezetés problémája a képviselet klasszikus felfogásai közül a
felhatalmazás-elmélettel ragadható meg leginkább. Az empirikus kutatások középpontjában a
politikai vezetık tipológiája, a vezetıi proaktivitás és kreativitás problémája, továbbá a
politikai vezetés mint politikai képviselet tanulmányozása áll. A kutatás arra a problémára
kíván válaszolni, hogy miközben a politikai vezetık kulcsszerepet játszanak a politikai
folyamatban, ugyanakkor nem állnak rendelkezésre megfelelı operacionalizált politika- és
társadalomtudományi módszerek ennek megragadására. Néhány elızetesen tervezett kutatási
kérdés: a demokráciaelmélet vezérdemokrácia illetve felhatalmazás-elméletének eredményei
mennyiben operacionalizálhatóak az empirikus kutatásokban? A politikai vezetık mennyiben
proaktív, és mennyiben reaktív szereplıi a politikai folyamatnak? A külsı (exogén) sokk
miként hat a politikai vezetésre, illetve a kormányok újraválasztására? A vezetés irodalom
megközelítései (trait, situational, contingency and constitutive approach) közül? Melyik a
leginkább adekvát módszer a politikai vezetés természetének megragadásához? A
karizmatikus vezetetés a kortárs demokráciák altípusa, vagy szükségszerően megjelenı
vonása?
Bıvebben a kutatásról: http://www.mtapti.hu/?p=html&htmlContent=politikaivezetes_projekt
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Kutatásvezetı neve: Kiss Balázs (MTA TK Politikatudományi Intézet Politikai Viselkedés
Osztály)
Kutatás / Kutatócsoport neve: Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990 - 2015
Konkrét kutatási (PhD-disszertáció) téma: Állampolgárok politikai kommunikációja. Az
állampolgári politikai részvétel új formái
Az intézményeken és a politikusokon kívül az állampolgárok és a szervezeteik is folytatnak
politikai kommunikációt. Akár azt is állíthatjuk, hogy az internet megjelenése, s azon belül a
social media (Facebook, Twitter stb.) népszerővé válása, valamint a köztéri állampolgári
gyülekezések megszaporodása (Occupy, Élı Emlékmő, Békemenet, színházigazgatók melletti
és elleni tüntetések stb.) arra utal, hogy az állampolgárok nagyobb részt kérnek a
politizálásból vagy legalábbis hajlamosabbak politikai kommunikációs cselekvésekre, mint
korábban. Ennek a megnövekedett állampolgári politizálásnak, azon belül is a
kommunikációs cselekvéseknek, részvételi formáknak a kutatása a feladat. A vizsgálatok
elsırendő fókusza a magyar politikai élet, de kívánatosak nemzetközi összehasonlítások
mindenütt, ahol ilyenekre mód kínálkozik.
További lehetséges kérdéskör a politikai kommunikáció vizsgálatának módszerbeli
gazdagítása. A politikai kommunikáció kutatását mindmáig a leírt szövegek elemzései uralják
(retorikai, diszkurzív, tartalomelemzési stb. megközelítések), holott a rádió, majd a televízió,
végül az internet megjelenése és tömeges elterjedése nélkülözhetetlenné teszi a vizuális, adott
esetben a hangokkal kapcsolatos elemzési módszerek alkalmazását a politikai élet
tanulmányozásában. Olyan szerzık nyomán érdemes elindulni, mint például Gunther Kress,
Theo Van Leeuwen, Carey Jewitt, és az utóbbiak által szerkesztett Visual Communication
címő folyóirat.
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében régóta tartó
politikai kommunikáció kutatás, mely 2014 novemberétıl újabb OTKA-támogatásban is
részesül, szívesen lát olyan doktorandusokat, akik részt vennének a magyar politikai
kommunikáció elmúlt huszonöt évének kutatásában. A „Politikai kommunikáció
Magyarországon, 1990 – 2015” címő program kidolgozott kutatási tervvel és módszerbeli
kiindulópontokkal rendelkezik; képes tehát feladatot és tudományos vezetést nyújtani a
disszertáció készítıjének.

