
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Dósa Elek Jogelméleti Jogtörténeti és Egyházjogi Kutatóműhely 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
 
1. § A Kutatóműhely elnevezése és székhelye  

(1) Elnevezés: Dósa Elek Jogelméleti Jogtörténeti és Egyházjogi Kutatóműhely 

(2) Rövidített elnevezés: DEM 

(3) Székhely: 1042 Budapest, Viola u. 2–4.  

 

 

2. § A Kutatóműhely célja  

A Dósa Elek Jogelméleti és Jogtörténeti és Egyháztörténeti Kutatóműhely (továbbiakban: 

Kutatóműhely) elősegíti a tagok (továbbiakban: kutatók) tudományos munkáját, biztosítja a 

hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, segíti a TDK-tevékenységet, a 

tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szalmai 

nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, 

konferenciák szervezését. 

 

 

3. § Küldetése 

(1) A Kutatóműhely a jogtörténeti jogelméleti és egyházjogi tudományok bármely területére 

kiterjedően kutatásokat végezni. 

(2) A Kutatóműhely részt vesz a feladatkörébe tartozó kutatási projektekben és a profilba 

vágó pályázatokon. 

(3) A Kutatóműhely segíti azon hallgatókat, akik a Tanszéken oktatott tárgyakkal 

összefüggésben kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon szeretnék 

bővíteni. 

 

 

4. § A Kutatóműhely szervezete  

(1) A Kutatóműhely a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének (a továbbiakban: Tanszék) részeként 

működik.  

(2) A Kutatóműhely tagjai lehetnek a tanszék oktatói, továbbá a kutatóműhely vezetője által 

írásban felkért kutató. 

(3) A Kutatóműhely munkáját a Tanszék vezetője, mint a Kutatóműhely vezetője irányítja.  

 

5. § A kutatóműhely munkájában részt vehetnek a Kutatóműhely oktatói által témavezetett 

doktoranduszok. 

A doktoranduszok közül a kutatóműhely vezetője írásban titkárt nevezhet ki. 

 

6. § A kutatóasszisztens  

(1) A Kutatóműhely vezetőjét a tudományos és szervezési feladatok ellátásában a 

kutatóasszisztens segíti. 

(2) A Dósa Elek Jogelméleti és Jogtörténeti Kutatóműhely kutatóasszisztense a Jogtörténeti, 

Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék demonstrátora. 



 

7. § A Kutatóműhely működése  

(1) A Kutatóműhely feladatait éves kutatási terv alapján végzi, melyet minden év elején – a 

kutatók javaslata alapján – a tanszékvezető állít össze összhangban a Kari kutatási tervvel.  

(2) A Kutatóműhely rendszeresen ülést tart, melyen a kutatók megvitatják az előző 

időszakban elért kutatási eredményeket, valamint a soron következő kutatási feladatokat.  

(3)  

(4) A Kutatóműhely működéséről évente írásos beszámolót készít, melyet a kar honlapján 

közzétesz. 

(5) A Kutatóműhely a tanszéki Tudományos Diákkörökkel együttműködve látja el feladatait.  

(6) A Kutatóműhely jogosult más műhelyekkel együttműködési megállapodást kötni. 

 

 

8. § Hatálybalépés  

(1) Ez a Szabályzat 2019. május 13. napján lép hatályba.  
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