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Az Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely keretében elkészültek a 

2021 tavaszára vállalt tanulmányok. Összesen kilenc tanulmányt (fejezetet) írtak a kollégák a 

kötetbe, melyhez egy előszó is készült. A kötet kutatóműhely-vezetői egybeszerkesztését 

követően kiadó keresésére került sor. A terveink között egy országos lefedettségű jogi 

szakkiadó szerepelt. Pozitív fejlemény, hogy az elsőként megkeresett Wolters Kluwer Kiadó 

vállalta a kézkönyv megjelentetését. A Kiadóval történt egyeztetések alapján ősszel mind papír 

alapon, mind online formában megjelenhet a kiadvány, mely károlis oktatók és külsős 

szakemberek közös részvételével valósult meg. (Mellékelve a tartalomjegyzék.) 

 A kötethez konferenciát tervezünk, mely egyszerre lenne könyvbemutató és a 

könyvfejezetek alapjául szolgáló egyéni kutatások konferenciája. A bemutató konferencia – a 

járványhelyzet függvényében – 2021 őszén valósulhat meg. 

 

Ennek alapján a 2021-re tervezett újabb, „A valódi alkotmányjogi panasz” című kutatás 

csúsztatása, a 2022. évre történő átvitele indokolt, hogy a kutatások (részben személyi 

azonosságok okán is) ne fedjék időben egymást. A 2021. évi kutatás „kifutása”, az eredmények 

méltó módon történő disszeminációja is azt indokolja, hogy erre az évre e kutatás 

eredményeinek megismertetése történjék meg – már csak azért is, mert azok egy olyan 

hiánytémát dolgoznak fel, amely valódi szakmai nóvumot jelent a jogtudományban. 
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