
 

Magyar Tudomány Ünnepe 2020 – „Jövőformáló tudomány" 

 

Meghívó 
 

a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Gazdaság-, Jog- és 

Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága és a Veszprémi 

Érseki Hittudományi Főiskola. 

 

"Egyéni és társadalmi szolidaritás: a 

szeretet hatalma vagy a hatalom 

szeretete?" 
  

címmel rendez online előadóülést. 

Időpont: 2020. november 12. (csütörtök) 

Helyszín: online konferencia 

 

A konferencia célkitűzése: válaszokat keresni a következő társadalmi, nevelésfilozófiai 

és etikai kérdésekre: 

 
- A folyamatosan változó kritikus időszakokban mi a szerepe az egyénnek és az 

intézményeknek? 

- Az intézményrendszerek, azon belül az egyházi intézmények, hogyan képesek a segítő szeretet 

gyakorlására, hogyan mozdítják elő a társadalmi felelősségvállalást? 

- Tudunk-e mindnyájan testvérek lenni? 

- Meg kell-e, meg lehet-e menteni a világot? 

- Mi a teológusok szerepe a kooperációban? 

- Mi lehet a nevelésprofilú felsőoktatási képzőintézmények felelőssége az egyén társadalmi 

felelősségvállalás iránti érzékenyítésében? 

- Hová vezet az egyén szabadsága? 

 

  



 
 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK 

 Moderátor: Birher Nándor 

  
1) Udvardy György: Ember és jövő 

2) Garaczi Imre: A szabadság kérdése, mint metafizika és valóság 

3) Huszár Pál: Lehetünk-e testvérek egymással? 

4) Sebestyén József: Az Ige erejével – a hitéleti képzőintézmények társadalmi szerepvállalása 

5) Veress Gábor: A szeretet útján – Mindnyájan testvérek vagyunk enciklika útmutatása 

6) Homicskó Árpád: Szolidaritás és szociális gondoskodás 

-   szünet  - 

7) Birher Nándor: A fenntartható együttélés szabályozása: jog, erkölcs, vallás 

8) Bertalan Péter: Globalizáció a 21. században? (Etikus élet vagy üzlet? Avagy merre tovább a 

járvány után?) 

9) Varga Csaba: Hogyan menthető meg a világ? 

10) Czakó Kálmán: Az ember útja a hit fényével megvilágított út 

11) Sághy Ádám: A teológus és lehetséges társadalmi szerepe Ghislain Lafont teológiájában. 

-   szünet -  

12) Zámbó Károly: A jogi, vallási és erkölcsi normák összefüggése és változása korunk 

társadalmi változásainak fényében 

13) Sőre Zoltánné Batka Eszter: Végrehajtás, kilakoltatás – lehet másképp? 

14) Sztojalovszky Béla: “Egy lehetséges válasz (projekt) a konferencia vitaindító kérdéseire” 

15) Kérdések/vita 

 

 

Az előadásokból lektorált, nyomtatott konferencia kiadvány készül 2021 elején 

  

 


