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Előszó

2019. november 16-án a KETEG (keresztény társadalmi elvek a gazdaságban) képzés és misszió jelentős állomáshoz érkezett: a Sapientia-nap rendezvénysorozat
témája lett. Ezen a napon olyan szakemberek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők, akik a KETEGen tanítanak. Az előadásokat úgy válogattuk össze,
hogy főleg a gazdaság területén és a KETEG működésének területén mutassák be dióhéjban a keresztény
társadalmi elveket, azt, hogy miért paradigmaváltás
a KETEG szemléletű gazdasági felfogás a gazdasági életben.
A KETEG nóvuma, hogy a konkrét gazdasági területek emberközpontú szemlélettel való tanítása mellett
teológiai, filozófiai, társadalomtudományi tárgyakat
is oktatnak a szaktanárok, de most, a Sapientia-napon
azt mutattuk be a közönségnek, hogy ez a – tágabb
értelmű – képzési modell mint alternatív szemlélet
a főáramú gazdasági felfogáshoz képest milyen eredményt hoz a gazdaság területén. Ezért a Sapientianap előadói a KETEG közgazdasági moduljának tanáraiból kerültek ki mintegy bemutatva, miként lehet
oktatni a közgazdaságtant az egyház társadalmi tanításának szellemében, ami a KETEG képzés és mis�szió alapja.
A KETEG-ről és az elméleti alapokról Baritz
Sarolta Laura OP, a KETEG szakfelelőse tartott
előadást, míg a KETEG missziós tevékenységéről,
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vagyis a középiskolás KETEG oktatásról és a KETEG
Oikonómia Kutatóintézet Alapítvány működéséről
Fóris Ferenc gazdasági tanácsadó és az Alapítvány
középiskolás témájának vezetője, valamint Tóth
József, az ÉrMe Hálózat kuratóriumi elnöke és
a KETEG vállalkozást tanító tanára beszélt. Dabóczi
Kálmán, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke,
az ALTERN csoport tagja és Baranyi Árpád közgazdász, az ALTERN csoport tagja, akik a képzésben
a társadalometika tárgyat tanítják, izgalmas gazdaságés társadalomkritikát adtak, míg Szilas Roland Ferenc,
a Budapesti Corvinus Egyetem docense az emberi erőforrás-menedzsmentet mutatták be emberközpontú
szemléletben. Különösen figyelemreméltó Héjj Tibor
gazdasági tanácsadó, elnök (Közösségi Gazdaság,
Magyar Tagozat és Proactive Management Consulting
Kft. [PMC]) és több rangos kitüntetés birtokosának
előadása, aki az emberi méltóságból kiindulva fogalmazott meg fontos emberközpontú gazdasági elveket. A Sapientia-nap meghívott külföldi előadója Piotr
Janas OP, a Pápai Szent Tamás Egyetem (Angelicum)
tanára volt, aki részletesen bemutatta munkafelfogását az egyház társadalmi tanítása szerint. Az eseményt
Beran Ferenc atya nyitotta meg egy rövid összefoglalót
adva az egyház társadalmi tanításáról. A kötetet kiegészítettük egy fontos tanulmánnyal – A keresztény etika

és a nagy technológiai ötök – egy felfordult világ, lehetőségekkel –, amely most már magyarul is olvasható.

Jelen kötet tehát a Sapientia-napon elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza – az előadók
tollából – abban a sorrendben, ahogyan azok 2019.
november 16-án elhangzottak. Szeretettel kínáljuk
az Olvasónak, nyerjen betekintést, miért is olyan különös jelentőségű a KETEG mai világunk gazdasági-társadalmi életében.
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