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Bonhoeffer Műhely  

 

A műhely tevékenységét a három éves programtervének megfelelően végzi. A három éves 

programterv szerint minél több oktató, külső szakértő és doktorandusz bevonásával, a 

társadalmat érintő lényeges etikai kérdések tárgyalása, az eredmények közzététele. 

A kötetek felhasználhatók az oktásban és a területekhez tartozó szakmai munkában egyaránt. 

A programban részt vesz az Állami Számvevőszék is. 

2019: Az egyházi intézmények működtetésének etikai szabályai 

konferenciák és kötet 

https://ajk.kre.hu/images/doc5/dokumentumok/honlapra_Az_egyhazi_intezmenyek_mukodtet

esenek.pdf 

A kötet tartalma: 

Birher Nándor Jog, erkölcs, vallás  

Rixer Ádám A Biblia szövegeinek felhasználhatósága az egyházi fenntartású 

intézmények belső dokumentumaiban  

Frivaldszky János Jog és erkölcs  

Tóth J. Zoltán Erkölcsi jogok, emberi jogok, alkotmányos jogok  

Bertalan Péter Az egyházi intézmények történeti terhei, a rendszerváltoztatás 

feldolgozatlan társadalmi hatásai  

Lengyel Nóra Az egyházi elem megjelenése az állami ellátórendszerben és az egyházi 

oktatás. Lehetőségek és veszélyek  

Balássy Ádám Miklós A vallási tartalmak fontossága a XXI. századi társadalomban 

és államban  

Pulay Gyula A közpénz felhasználás etikai követelményei és teljesítésük a szervezeti 

integritás megteremtése révén  

https://ajk.kre.hu/images/doc5/dokumentumok/honlapra_Az_egyhazi_intezmenyek_mukodtetesenek.pdf
https://ajk.kre.hu/images/doc5/dokumentumok/honlapra_Az_egyhazi_intezmenyek_mukodtetesenek.pdf
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Miskolczi-Bodnár Péter Erkölcsi követelmények beépülése az egyházi intézmények 

gyakorlatába, etikai kódexek elfogadása és alkalmazása 117 

Bognárné Kocsis Judit A vallás ereje, szerepe a nevelés és az önnevelés folyamatában  

Homicskó Árpád Olivér Hivatásetikai alapelvek szerepének vizsgálata  

Czibere Károly A szociális munka és a szeretetszolgálat etikai alapstruktúrája  

Lóth László Az egyházi intézmények vezetésének sajátosságai. Kapcsolat a fenntartóval 

– Etikai, vallási, jogi szabályozók  

Tomka János Az aranyszabály-alapú etika relevanciája a XXI. század vezetői számára  

Veress Gábor Az egyházi intézmények és a minőség. A keresztény egyházak 

szeretetszolgálatának minőségbiztosítása  

Domokos Andrea Bűncselekmények, büntetőjogi felelősség, az erkölcs és a büntetőjog 

közös gyökerűsége  

Tussay Ákos Szószedet 

 

2020 Szabályozáskomplexitás 

https://ajk.kre.hu/images/doc2021/pr/szabalyozaskomplexitas.pdf 

Domokos László 

Előszó ...............................................................................................7 

Birher Nándor 

Szabályozáskomplexitás: a normák kapcsolati rendszerének 

feltárása a hatékonyabb szabályozási formák kialakítása 

érdekében ........................................................................................9 

Birher Nándor – Bicskei Tamás – Kovács Viktória 

Jog, erkölcs, vallás ...........................................................................23 

Bicskei Tamás – Kovács Viktória – Rideg Gergely 

Szabályozáskomplexitás: jogon kívüli szabályozási eszközök 

https://ajk.kre.hu/images/doc2021/pr/szabalyozaskomplexitas.pdf
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és jogállamiság ................................................................................57 

Birher Nándor 

Normák: versengés helyett kapcsolat ...............................................99 

Veress Gábor – Birher Nándor 

Szabályozáskomplexitás: a normarendek értelmezése 

a minőségügyben ...........................................................................129 

Homicskó Árpád 

A jog, az etika és a szabványok szerepe az egészségügyben, 

avagy szabályozás komplexitás az egészségügyben .........................171 

Mészáros Virág 

A felsőoktatás minősége és a szabályozáskomplexitás .....................185 

Udvary Sándor 

Rendet a rendetlenségbe – Néhány szempont a robotok 

szabályozásának komplex kérdése ürügyén ...................................209 

Miskolczi Bodnár Péter 

A szokások szerepe a gazdaságban .................................................225 

Szmodis Jenő 

A szabályozás komplexitásának kérdései a jog emberi, 

társadalmi és kulturális kontextusában ........................................257 

Sághy Ádám 

A középkori város teológiai és jogtörténeti jelentősége ...................293 

Z. Karvalics László 

Viselkedés, információs viselkedés, rendszerkörnyezet ..................309 

Bertalan Péter 

Összegzés helyett ...........................................................................331 
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2021 Etika és Etika szöveggyűjtemény 

A kutatási program célja a jogi és jogászi etika, ill. a DI képzésekben, továbbá a gazdasági 

képzések során jól alkalmazható, az etikai alapjait bemutató tanulmánykötet készítése. 

A kötet az év végével jelenik meg. 

 

2021 Protestáns politikai filozófia címmel indult a Műhelyen belül kutatási program. A 

programban 10 tanulmány elkészítésével számolunk 2021-ben. 

 

A következő időszak feladata az elkészült tudományos termékek népszerűsítése, a 

tudományos közéletben való ajánlása. 

 

 

 

 


