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Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 

Kutatóműhelyének 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 

 

A Kutatóműhely küldetése 

 
A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Kutatóműhelyének küldetése lehetőséget biztosítani magas 
színvonalú kutató munkára a tanszék témakörébe tartozó területeken mind a hallgatók, mind az 
oktatók számára, valamint segítséget nyújtani a kutatási területek alapos megismeréséhez, az 
eredmények publikálásához, széleskörű szakmai megismertetéséhez.  
 
 

1. cikk 

 

A Kutatóműhely elnevezése és székhelye 

 
 
(1) A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék kutatóműhelyének elnevezése Munkajogi és Szociális Jogi 

Tudományok Kutatóműhelye.  
 

(2) A kutatóműhely rövidített elnevezése, melynek alkalmazása minden hivatalos és nem hivatalos 
dokumentumban megengedett: MuSzo Kutatóműhely. 

 
(3) A kutatóműhely székhelye 1042 Budapest, Viola u. 2-4. 
 
 

2. cikk 

 

A kutatóműhely szervezete 

 

 
(1) A Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhelye a Károli Gáspár Református Egyetem 

Állam és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének részeként működik. 
 
(2) A Kutatóműhely szakmai feladatait a tagok (továbbiakban: kutatók) végzik.  
 
(3) A Kutatóműhely munkáját a műhelyvezető, a tanszék vezetője irányítja. A Kutatóműhely 

munkájában közreműködőként vesznek részt a Tanszék oktatói.  
 
(4) A kutatók egy-egy feladat elvégzésére, kutatási program folytatására állandó vagy eseti jellegű 

kutatócsoportokat alakíthatnak. A kutatócsoport céljainak megvalósulásával, vagy határozatban 
való kimondásával szűnik meg. A kutatócsoport munkájába szükség szerint a kutatóműhelyen 
kívüli szakember is bevonható. 
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3. cikk 

 

A kutatóasszisztens 

 
 
(1) A Kutatóműhely adminisztratív feladatait – a Kutatóműhely vezetőjének irányításával – a 

kutatóasszisztens végzi. 
 
(2) A kutatóasszisztens a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék demonstrátora.  
 
 

4. cikk 

 

A Kutatóműhely tagjai 

 

(1) A Kutatóműhely tagja lehet bárki, aki annak céljaival egyetért, s a feladatainak teljesítésében 
aktívan kíván részt venni.  

 
(2) Tagjairól a Kutatóműhely kutatói névjegyzéket vezet. A Kutatóműhely tagjává jelentkezés és 

felkérés alapján is lehet válni. A tagság díjmentes. A tagság a kutatói névjegyzékből való 
törléssel szűnik meg.  

 
 

5. cikk 

 

A Kutatóműhely feladata 

 
A Kutatóműhely feladata a munkajogi és szociális jogi tudományok rendszerén belül, annak 
valamennyi területére kiterjedő kutatások folytatása. Azon hallgatók segítése, akik a Tanszéken 
oktatott tárgyakkal összefüggésben kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb 
módon akarják bővíteni. Így a kutatóműhely keretében lehetőség van tudományos kutatás végzésére, 
versenyekre való felkészülésre, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek végzésére (pályázatok 
elkészítése, elnyert pályázatok keretében való munka stb.). 

 

 
 

6. cikk 

 

A Kutatóműhely működése 

 
(1) A Kutatóműhely feladatait legalább ütemterv alapján végzi, melyet minden év elején – a kutatók 

javaslata alapján – a műhelyvezető állít össze. Az ütemtervnek meg kell felelnie a tagok által 
folytatott kutatások folyamatának, a Tanszék által kijelölt céloknak, valamint illeszkednie kell a 
kari stratégiához.  
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(2) A Kutatóműhely rendszeresen, de legalább havonta egy alkalommal ülést tart, melyen a kutatók 
megvitatják az adott időszakban elért kutatási eredményeiket, valamint a következő hónapra 
vonatkozó előirányzatokat. 

 
(4) A Kutatóműhely témaválasztásának alapjai a kari stratégia, a tanszék által mindenkor kiemelten 

kezelt témák, valamint a Tanszéken futó egyéb projektek. 
 
(3) A kutatási eredmények ismertetésére és értékelésére a félévente szervezett kari konferenciák 

keretében kerül sor. 
 
(4) A Kutatóműhely a tanszéki Tudományos Diákkörrel együttműködve látja el feladatát. 

 
(5) A Kutatóműhely üléseiről jegyzőkönyvet vezet. 
 

 
 

7. cikk 
 

Hatálybalépés 

 

 

(1) Ez a Szabályzat 2011. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Budapest, 2011. november 23. 
 
 
 
 
  ..................................................   
 Dr. Kun Attila 

 Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetője, 
 a kutatóműhely vezetője 


