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A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Bonhoeffer Kutatóműhely 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
 
1. § A Kutatóműhely elnevezése és székhelye  

(1) Elnevezés: Bonhoeffer Kutatóműhely 

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

 

 

2. § A Kutatóműhely célja  

A Bonhoeffer 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. § A Kutatóműhely feladata  

(1) A Kutatóműhely feladata a jog-erkölcs-vallás normarendjeivel kapcsolatos tudományok 

valamennyi területére kiterjedően kutatásokat végezni. A kutatóműhely kiemelt célja a 

keresztyén, ezen belül a reformtus értékek képviselete. 

(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 

Szemere Bertalan Kutatóközpont részeként működik. A műhely megalakulását a református 

és keresztyén értékek képviselete, és jogtudományba való integrálása céljából az Állam és 

Jogtudományi Kar dékánja és Szemere Bertalan kutatóközpont vezetője kezdeményezte. 

(2) A Kutatóműhely szakmai feladatait a kutatók végzik. A kutatásokat hároméves terv 

alapján projektek formájában valósítják meg, külsős kutatók bevonásával. A hároméves tervet 

az ÁJK dékánja hagyja jóvá. 

(3) A Kutatóműhely munkáját a Kutatóműhely alapító vezetője irányítja. A vezető: Dr. habil. 

Birher Nándor 
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5. § A Kutatócsoport 

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

vagy eseti jellegű kutatócsoportokat alakíthatnak.  

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

munkájába szükség szerint a Kutatóműhelyen kívüli szakember is bevonható.  

 

 

6. § A kutatóasszisztens  

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

kutatóasszisztens segíti. 

 

 

7. § A Kutatóműhely működése  

(1) A Kutatóműhely feladatait hároméves kutatási terv alapján végzi, melyet háromévente – a 

kutatók javaslata alapján – az elnök állít össze.  

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

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

(3) A kutatási eredmények ismertetésére és értékelésére kari konferenciák keretében kerül sor.  

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

közzétesz. 

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

 

 

8. § Hatálybalépés  
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bonhoeffer Kutatóműhely Szervezeti 
és Működési Szabályzata a KRE ÁJK Kari Tanácsa a 88/2020.(III.16.) sz. határozatával elfogadta.  

 

 

 

Kelt: Budapest, 2020.03.17. 

 

 

Dr. habil. Birher Nándor 

a kutatóműhely vezetője 

 


