Beszámoló az elméleti-történeti tagozat tevékenységérıl
(2013.március-április)
Az elméleti-történeti tagozat elsı tagozati ülését március 11-én tartotta, amely az elsı
közgyőlésen elhangzott információk megvitatásából és a tagozat feladatának- a szakkollégium
tanulmányi- és vizsgaszabályzatának – elıkészítésérıl szólt. A kari tanulmányi- és
vizsgaszabályzatot alapul véve meghatároztuk azokat a fıbb pontokat, amelyeket a szabályzat
kialakításakor elsıdleges fontosságúnak tartottunk. Az ülést követı héten Peres Zsuzsanna
tanárnı elkészítette az elsı tervezetet, amelyhez kapcsolódóan megtettük észrevételeinket,
ennek megfelelıen átdolgoztuk a tervezet, majd elıször az elnökség, majd pedig a tagozatok
számára is elérhetıvé tettük. A második közgyőlésen elhangzott kritikai észrevételek,
javaslatok és a tagozatok által megküldött vélemények összegzését Pulai Gábor végezte el,
amelyet az április 9-i elnökségi ülésen ismertettünk az elnökséggel és a tagozati vezetıkkel is.
Április 15-én pedig megküldtük a kész tervezetet az elnökségnek.
A szakkollégium megalakulásával és a tagozat munkarendjének kialakításával együtt
járó adminisztratív és szervezeti jellegő teendıkkel párhuzamosan a tagozat megkezdte
érdemi tevékenységét is. A félévben rendelkezésre álló idınk rövidsége miatt a tagozat
jelenleg elsısorban a szakkollégium közös kutatási témájára koncentrál. Mentorunk
javaslatára az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás címet viselı részében foglaltak vizsgálata áll a
tagozati munka középpontjában. Ezen belül is egy, a nemzeti hitvallásban leírt tétellel
szeretnénk foglalkozni: „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent
Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet
egységét.” Ennek keretében a történeti alkotmány magyar sajátosságaival, a fogalom
meghatározásával és más jogrendszerek történeti alkotmány fogalmának összehasonlításával
foglalkozunk. Ehhez a témához a szakirodalmi hátteret nemcsak az itthoni könyvtárakban
található szakirodalomból, hanem a bécsi Nationalbibliothek anyagából is merítjük, tekintve,
hogy egyik szakkollégistánk két hónapos ösztöndíjat kapott Bécsbe. Bár tagsága szünetel az
ösztöndíja alatt, továbbra is aktívan részt vesz a tagozat munkájában és távollétében is
hozzátesz szakmai elırehaladásunkhoz. A többi szakkollégistánk pedig a magyar történeti
alkotmány körébe sorolt törvények elemzésével foglalkozik, így különösen az alkotmányos
jogállam alapjaiként szolgáló 1791:X. és az 1791:XII. tc.-kel, majd az ezekre épülı 1848. évi
áprilisi törvényekkel és a kiegyezés után keletkezett, szintén a történeti alkotmány részeként
értelmezhetı jogforrásokkal.
Az eddig elvégzett munkánk a felhasználható szakirodalmi adatbázis összeállítását és
a rendelkezésünkre álló források összegyőjtését foglalta magába és az április 15-i tagozati
ülésen az egyéni feladatok kiosztására is sor került. A történeti alkotmány témakörében a
közeljövıben tagozati kerekasztalt tartunk, ahová meghívtuk Dr. Béli Gábor tanár urat és Dr.
Korsósné dr. Delacasse Krisztina tanárnıt is, illetve a tagozat tagjai részt vesznek a 2013.
április 17-én, Dr. Tóth Zoltán József a Szent Korona-Tan és az Alaptörvény címő elıadásán
is.
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