Károli Gáspár Református Egyetem
ÁJK Doktori Iskola
Dósa Elek Műhely
I. előkészítő konferencia a 2019. évi Kutatási Prioritáshoz
Időpont: 2019. 04. 29 (hétfő) 14.00 – 18.00
Helyszín: KRE ÁJK Budapest, Viola utca 4, Kari tanácsterem

Prioritás: kézikönyv készítése az egyházi intézmények vezetői számára „Etika_Diakonia” témakörben.
A kézikönyv elkészülte: 2019 II. félév
Az előkészítő konferencia során az előadók 10 perces prezentációkban mutatják be, hogy a
kézikönyvben előreláthatólag miről kívánnak írni. (Terjedelmi okok miatt 5-10 oldal szöveg kerül be
szerzőkként a kézikönyvbe, azonban egy mögöttes „tudásbázis” működtetése elképzelhető).

Kutatócsoport tagok előadásai:
14.00 – 14.20 Megnyitó előadás
Birher Nándor: Jog-erkölcs-vallás alapfogalmainak értelmezése, összefüggések feltárása, szerepük az
egyházi fenntartású intézményekben. A minőség követelménye.
14.20 – 14.40
Miskolczi-Bodnár Péter: Erkölcsi követelmények a jogban.
Miskolczi-Bodnár Péter: Jogszabály által kötelezően megalkotandó etikai kódexek.
14.40 – 14.50
Rixer Ádám: A Biblia tételes jogra gyakorolt hatása a 21. században. A magyar példa.
14.50 – 15.00
Tóth Zoltán: "Erkölcsi jogok, emberi jogok, alkotmányos jogok."
15.00 – 15.10
Lóth László: Jog-erkölcs-vallás kapcsolata: vezetési kérdések és szerepek a református presbiteri
munkában.
15.10 - 15.20 Homicskó Árpád Olivér - Czibere Károly: A szociális és társadalombiztosítási ellátások
változásai a rendszerváltástól napjainkig.
15.20 – 15.30 Domokos Andrea: "Az erkölcs és a büntetőjog közös gyökerűsége"
Szünet 15.30-15.40

Meghívott előadók előadásai:
15.40 – 15.50
Németh Erzsébet, Állami Számvevőszék Igazgató
15.50 – 16.00
Szatmári Péter, Milton Friedman Egyetem Rektor
Kukla Krisztián Milton Friedman Egyetem
16.00 – 16.10
Veress Gábor: Az egyházi közoktatás és felsőoktatás etikája és minőségbiztosítása
16.10 – 16.20
Bertalan Péter, VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatárs: Állam és hatalom. A
rendszerváltoztatás etikai, gazdasági vonatkozásai.
16.20 – 16.30
Lengyel Nóra: Egyházi oktatás
16.30 – 16.40
Zámbó Károly: Jog és vallás
16.40 – 16.50
Balássy Ádám: Az eskü (iusiurandum) és a fogadalom (votum) szerepe a XXI. századi társadalomban.

16.50 – 17.00 Szünet
17.00- 17.30 Vita

Melléklet: A program keretrendszere:
A műhely célja, hogy az etika, mint normarendszer helyét meghatározza a társadalomban mind
elméleti, mind pedig a napi gyakorlatban alkalmazható módon.
A feladat elvégzésében kitüntetett helyet foglalnak el az egyházi fenntartású felsőoktatási
intézmények, mivel ezeknek kiemelten is feladata, hogy az értelmiség számára az oktatásban és a
kutatásban, illetve a társadalmi kapcsolatokban egyaránt közvetítsék a vallás az erkölcs és a jog
évezredes értékeit.
Ennek érdekében szükséges, hogy együtt, egymás értékeit tisztelve, a tudományos kutatás
eszköztárával:
-

határozzuk meg a normarendek (jog, erkölcs, vallás) egymáshoz való viszonyát
vizsgáljuk meg, hogy a normarendek milyen hatással vannak (kellene, hogy legyenek) a
társadalmi folyamatainkra, különösen is az:
o egyház és állam viszonyára
o a kulturális identitásra
o a kulturális konfliktusokra
o a 4.0 Ipar szabályozására
o az egyházi fenntartású intézmények vezetésére

A tudományos eredményeinket felhasználva készüljön olyan, az egyházi fenntartásban lévő
intézmények mindegyikében (adaptációval vagy anélkül) alkalmazható kézikönyv, amelyik segít
eligazodni a gyakorlatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, azaz választ ad pl. arra a kérdésre,
hogy milyen értéket ad az egyházi identitás a társadalom egésze számára.
Ezen túlmenően segítsen eligazodni abban a kérdésben, hogy mit is jelent az egyházi identitás az
intézmény mindennapi működése szempontjából.
A fogalmak tisztázásán túlmenően megjelennek a konkrét jogi, vezetési, szociális és pedagógiai
kérdésekre adott magyarázatok is.
A kézikönyvvel szemben támasztott elvárások:





adjon világos iránymutatást a jog, erkölcs, vallás alapkategóriát illetően (fogalmak
magyarázata)
mutassa be az állam és egyház együttműködésének elméleti és gyakorlati alapjait
legyen praktikusan alkalmazható (mutassa be a lehetséges gyakorlati megoldásokat)
segítse az olyan kompetenciák kialakítását, amelyekkel az olvasó képessé válik a
szakterületén jelentkező, a témába tartozó problémák megoldására

A kézikönyv elkészítésével kapcsolatos ütemezés (javaslat)
2019 október a tanulmányok munkaanyagainak beérkezése
2019 október a munkaanyagok összehangolása
2019 november a kézikönyv kiadása

