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A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 

Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
1. § A Kutatóműhely elnevezése és székhelye  

(1) Elnevezés: Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely 

(2) Rövidített elnevezés: ABJK 

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

 

 

2. § A Kutatóműhely célja  

Az Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás 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 szakmai 

nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét és 

konferenciák szervezését, valamint a kari oktatók, PhD-hallgatók és a nem kari oktató 

elméleti és gyakorlati szakemberek szakmai együttműködését, párbeszédét. 

 

 

3. § A Kutatóműhely feladata  

(1) A Kutatóműhely feladata az alkotmánybíráskodással és a bírói jogalkalmazó-ítélkező 

tevékenységgel, és különösen a két tevékenység összefüggéseivel kapcsolatban, azok elméleti 

alapjaira és gyakorlati működésére vonatkozóan 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 kapcsolódó témákban kutatási munkát 

kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon szeretnék bővíteni. 

(4) A Kutatóműhely éves kutatási tárgyköröket határoz meg, melyek alapján szervezi a 

kutatók tevékenységét. Elősegíti az éves kutatási terv eredményeinek publikálását, és ezen 

eredmények konferencián való megismertetését.  

(5) A Kutatóműhely ösztönzi a kutatók közötti vitákat, párbeszédeket. 

(6) A Kutatóműhely ösztönzi a KRE ÁJK különböző tanszékei oktatóinak és PhD-

hallgatóinak együttműködését; a kutatásait interdiszciplináris jelleggel folytatja. 

 

 

4. § A Kutatóműhely szervezete és működése 

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

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének részeként, a Szemere Bertalan 

Kutatóközpont irányítása alatt működik.  
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(2) A Kutatóműhely szakmai feladatait a kutatók végzik. Tagjairól a Kutatóműhely kutatói 

névjegyzéket vezet.  

(3) A Kutatóműhely munkáját a Kutatóműhely vezetője szervezi és koordinálja.  

(4) A Kutatóműhely első, alapító vezetője Dr. Tóth J. Zoltán. 

(5) A Kutatóműhely vezetőjének lemondását, valamint a kutatók által bármikor – egyszerű 

többséggel – megválasztott új vezető megválasztását követően, az új vezető e tisztsége 

elfogadásával válik a Kutatóműhely vezetőjévé. Az új vezető megválasztásáról a Szemere 

Bertalan Kutatóközpont vezetőjét az új kutatóműhelyi vezetőnek értesítenie kell. 

(6) A Kutatóműhely évente legalább egyszer ülést tart, melyen dönt új kutatási programok 

indításáról, valamint a korábban még nem értékelt, lezárt kutatási programok értékeléséről. 

Az ülésekről jegyzőkönyv készül. 

 

 

5. § A Kutatócsoport 

(1) A kutatók meghatározott feladat elvégzésére, illetve kutatási program folytatására állandó, 

vagy eseti jellegű kutatócsoportokat alakíthatnak.  

(2) A kutatócsoport a Kutatóműhely integráns része, annak tevékenysége és e tevékenység 

eredménye a Kutatóműhely tevékenységeként jelenik meg, önállóan nem. 

(3) A kutatócsoport tagjait a kutatók közül a Kutatóműhely vezetője kéri fel. A kutatócsoport 

munkájába szükség szerint a Kutatóműhelyen kívüli szakember is bevonható.  

 

 

6. § A Kutatóműhely titkára  

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

Kutatóműhely titkára (a továbbiakban: titkár) segíti. 

(2) A Kutatóműhely titkárát a kutatók egyszerű többséggel választják meg maguk közül. 

(3) A Kutatóműhely titkárának lemondását, valamint a kutatók által bármikor – egyszerű 

többséggel – megválasztott új titkár megválasztását követően, az új titkár e tisztsége 

elfogadásával válik a Kutatóműhely titkárává. 

 

 

7. § Hatálybalépés  

Ez a Szabályzat a Kutatóműhely indításának engedélyezéséről szóló kari tanácsi határozat 

hatályba lépésének napján lép hatályba.  

 
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és 
Egyházjogi Tanszék Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely Szervezeti és Működési 
Szabályzata a KRE ÁJK Kari Tanácsa a 87/2020.(III.16.) sz. határozatával elfogadta.  

 

 

Kelt: Budapest, 2020. március 17.  

 

 

Dr. habil. Tóth  J. Zoltán.  

a kutatóműhely vezetője 


