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Sepsi Enikő
 

Beszámoló a Károli Gáspár Református Egyetemen futó, 
tehetséggondozást célzó TÁMOP-projekt előrehaladásáról

2011. június 6-án a Károli Gáspár Református Egyetem mind a négy karára kiterje-
dő, másfél éves futamidejű TÁMOP-projekt indult, melynek keretei között összesen 
36 millió Ft-ot fordíthatunk tehetséggondozásra. A projekt megnevezése „TÁMOP-
4.2.2.B-10/1: A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetemen,” kiemelt célja az OTDK-ra való felkészülés támogatása, általában a 
hallgatók tudományos munkájának anyagi, szellemi eszközökkel való elősegítése.  
A projekt szakmai vezetője dr. Sepsi Enikő egyetemi docens, menedzsere dr.  
Fabiny Tibor egyetemi tanár. A futamidő vége 2012. december 6.

Az Állam- és Jogtudományi Kar Deres Petronella egyetemi docens, kari TÁMOP-
felelős vezetésével tette közzé a pályázat keretében a hallgatók tudományos kutatói 
munkájára szóló felhívást. A felhívásra 30 hallgató jelentkezett. A pályázat keret-
ében ösztöndíjat nyert hallgatók kiválasztása komplex szempontrendszer alapján 
történt meg, ennek eredményeként 11 fő részesül ösztöndíjban. A hallgatók októ-
ber eleje óta folytatnak kutatást alkotmányjog, közigazgatási jog, büntető anyagi 
jog, büntető eljárási jog, kriminológia, polgárjog, polgári eljárásjog, médiajog, 
nemzetközi jog, nemzetközi magánjog, egyházjog, munkajog, szociális jog, jogel-
mélet, jogtörténet területeken. 

A hallgatók – témavezetőik segítségével – kutatási munkatervet készítettek.  
Lezajlottak a szakmai egyeztetések, a hallgatók a témák szakirodalmának feltérké-
pezésével megkezdték a kutatási munkát. Az oktatói-hallgatói konzultációk folya-
matosak, a hallgatók a kutatási munka mellett a projekt első szakaszában megren-
dezett tudományos diákköri ülések és konferenciák szervezésében is közreműköd-
tek, továbbá a tudományos műhelyek szakmai munkájában is részt vettek.

A projekt keretében könyvtárfejlesztésre is sor kerül. A szakmai egyeztetések 
után a projektben részt vevő kiemelt oktatók összeállították a kutatási munkához 
szükséges szakirodalom-listát, melynek beszerzése folyamatban van.

A hallgatók a pályázati ütemtervben meghatározottak szerint tudományos 
konferenciák keretében mutatják be kutatási eredményeiket. A legszínvonalasabb 
munkákat a Kar Acta Iuvenum Caroliensia című kiadványsorozatában publikáljuk. 
A beszámolási időszakban az ehhez kapcsolódó szervezési kérdéseket egyeztettük.

A Bölcsészettudományi Karon folyó tehetséggondozás keretében dr. Fülöp József 
adjunktus, a Német Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója, a Hüperión Fordítói Te-
hetséggondozó Műhely vezetője kihelyezett műhelytalálkozót szervezett Balaton-
henyén 2011. június 18-tól július 23-ig.

A projekt már 2011 nyarán (július 1-9.) támogatta a dr. Lázár Imre egyetemi 
docens szervezte Anthropology of Healing Arts and the Art of Medicine c. nyári egye-
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tem megrendezését, melynek keretében a Kommunikáció- és Médiatudomány, 
valamint a Német Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatói Budapesten és Tiszanánán 
meghívott előadók előadásait hallgatták meg az irodalmi és orvosi antropológia 
tárgyköréből. A projekt a hallgatók utazásához járult hozzá.

Három hallgatónk (Bakos Áron, Barta Krisztina, Torma Ágnes) 2011 őszén a pro-
jekt útiköltség-keretének terhére utazhatott a szegedi Kárpát-medencei Keresztény 
TDK országos fordulójára.

A támogatás révén a Bölcsészettudományi Kar – dr. Vassányi Miklós tudo-
mányos dékánhelyettes, kari TÁMOP-felelős koordinálásával – pályázat útján 15 
hallgatói demonstrátorral köthetett ösztöndíjszerződést, akik elsődleges feladata 
szakmailag kiváló TDK-dolgozat írása, valamint tanszékük, intézetük tudományos 
és tudományszervezési munkájának elősegítése. A demonstrátorok 13 hónapon át 
kapják ösztöndíjukat.

A Kar 2011. november 25-én, pénteken egész napos TÁMOP Demonstrátori 
Szimpóziumot szervezett. A 15 demonstrátor a vezetőtanára és 15-30 fős állandó 
hallgatóság jelenlétében, Fabiny Tibor professzor úr elnökletével tartott előadást 
a kutatási témájáról. A rendezvényt több tanszékvezető és oktató is megtisztelte 
jelenlétével. Az előadások tudományos szempontból jók, színvonalasak voltak, a 
tanárok segítő kérdéseket, értékelő megjegyzéseket fogalmaztak meg.

A kari tehetséggondozás keretében a Történettudományi Intézet „Neves törté-
nészek” c. előadássorozatában többek között két vendég tartott tudományos elő-
adást a történészhallgatók számára: Prof. dr. Sípos Gábor, a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Egyetem tanára 2011. november 30-án, prof. dr. Orosz István, a Debreceni Egyetem 
tanára pedig december 7-én.

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék 2011. december 9-10-én a Textur Irodalom- 
és Kultúratudományi Műhely, ill. a Hüperión Fordítói Tehetséggondozó Műhely 
tagjai számára nagyszabású tanulmányi kirándulást szervezett Bécsbe, melynek so-
rán múzeumokat néztek meg. A TÁMOP-projekt a csoport vasúti utazását fedezte.

Szintén a projekt keretein belül, Gazdasági Igazgatóságunk informatikai osz-
tályvezetője segítségével megindult a Pszichológiai, illetve a Filológiai Kutatólabor 
informatikai eszközeinek beszerzése. A Pszichológiai Kutatólabor a projektnek kö-
szönhetően számos tesztszoftverrel is gazdagodik.

A Hittudományi Karon prof. dr. Zsengellér József dékán úr vezetésével első lépés-
ben a tehetséggondozás feltételeinek javítása címén az infrastrukturális fejlesztések 
és beszerzések valósultak meg.

Az oktatások, előadások, prezentációk színvonalának emeléséhez, a számítógé-
pes és internetes programok modern használatához a TÁMOP-projekt keretében 
beszereztünk egy interaktív táblát (795.000 Ft), illetve egy másikat saját költségve-
tésünk terhére.

A hallgatók számítógépes, interaktív tanulását, felkészülését támogatandó,  
illetve a doktori képzés céljaira beszereztünk 7 számítógépet, melyek az egyetemi 
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rendszerhez csatlakoztatva hozzáférést biztosítanak a hallgatóknak az előfizetéses 
internetes folyóiratokhoz, e-bookokhoz (819.000 Ft.). Tanulmányi anyagok feldol-
gozásához, előkészítéséhez pedig egy lézernyomtatót és egy szkennert (65.000, ill. 
72.000 Ft) szereztünk be.

A doktoranduszképzés céljaira 6 széket, 3 könyvespolcot (219.000, ill. 35.480 
Ft), és a könyvtárfejlesztés kiegészítéseként könyvespolcokat és 2 íróasztali forgó-
széket vásároltunk (250.000, ill. 53.900 Ft), továbbá doktori alprogramokhoz szak-
könyveket vettünk 28.825 Ft értékben.

A Hittudományi Kar más intézményekkel, illetve tudományos szervezetekkel 
közös posztdoktori és doktori tudományos konferenciákat szervezett a TÁMOP  
keretében. Így 2011. július 10-13. között „Rewritten Bible” after 50 years (Az „Újra-
írt Biblia” 50 év múltán) címmel tartottunk nemzetközi tudományos konferenciát a 
Magyar Hebraisztikai Társasággal közösen.

Előadónak a bibliai szövegkutatás kimagasló nemzetközi személyiségeit hívtuk 
meg: Vermes Gézát, Georg J. Brooke-ot, Jonathan Goodson Campbellt az Egyesült 
Királyságból, Sidnie White Crawfordot, Eugen Ulrichot, Steven Fraadét az Egye-
sült Államokból, Christopher Begget Kanadából, Emanuel Tovot Izraelból, Anders 
Kloostergard Petersent Dániából, Stefan Schorcht Németországból. Hazai előadó-
ként doktori iskolánk témavezetői és oktatói közül Karasszon István, Xeravits Géza 
és Zsengellér József tartottak előadást. A hazai és külföldi doktoranduszok közül 
Balassa Eszter (HTK-s doktoranda), Vető Ágnes, Ribáry Márton, Balázsi Tamás és 
Ötvös Csaba, valamint David Friedman, Finn Damgaard és Rachel Adelman vettek 
részt és tartottak előadást. A konferencia anyaga kötet formában is megjelenik a 
leideni Brill kiadónál.

2011. október 25-én a Ráday Gyűjteménnyel közösen rendeztünk tudományos 
konferenciát a Ráday Könyvtár 150 éves évfordulója alkalmából. Itt a hazai könyv-
táros szakma kiválóságai (Hubert Gabriella, P. Vásárhelyi Judit és Berecz Ágnes) 
előadásai mellett doktori iskolánk oktatói (Ladányi Sándor, Papp Anette) tartottak 
előadást. Doktoranduszainkat Szetey Szabolcs képviselte egy előadással.

A DOSZ Teológiai szekciója 2011. október 14-16. között rendezte meg a Fiatal 
Kutatók és Doktoranduszok II. Nemzetközi Teológus Konferenciáját a KRE Hittudományi 
Karán. A 73 előadó között a HTK 6 doktorandusza is tartott előadást.

Az öt doktori programhoz igazodva öt új kutatási és tehetséggondozási progra-
mot indítottunk el: A biblikus kutatások körében Izrael Biblián kívüli történeti for-
rásait magyarul feldolgozó kutatócsoportot hoztunk létre, melynek munkájában 
Zsengellér József professzor vezetésével Kovács Kristian és Csabai Ágnes doktoran-
duszok, valamint Balogh Dávid graduális hallgató vesznek részt.

A gyakorlati doktori alprogramhoz kapcsolódva „Homiletika- és liturgiatörté-
neti kutatások” néven kutatócsoport jött létre Papp Ferenc adjunktus vezetésével. 
Szetey Szabolcs doktorandusz és Vass Réka Adrienn graduális hallgató vesznek 
részt a kutatási munkákban.
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Az egyháztörténeti doktori alprogramhoz kapcsoló új kutatásunk „A Református 
Egyház élete a Kádár-korszakban az egyházi iratok tükrében.” A kutatócsoportot 
Szabó Előd tanársegéd vezeti. Résztvevők: Hajdú Éva doktorandusz és Sáska Attila 
graduális hallgató.

A pasztorálpszichológia területén „A gyermekek lelkigondozása” című kutatás 
indult el Kaszó Gyula adjunktus vezetésével, Négyesi Adrienn doktoranda közre-
működésével.

A rendszeres teológiai doktori alprogramhoz kapcsolódva „Biblia a művészetek-
ben” elnevezésű kutatási program indult Dull Krisztinának, az Egyházművészeti 
Intézet titkárának vezetésével, Horváth Mariann és Márkus Tamás graduális hall-
gatók bevonásával.

A nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar dr. Váradi Ferenc főiskolai adjunktus kari 
TÁMOP-felelős vezetésével a megvalósítás első félévében a tehetséggondozásban 
részt vevő tanárok segítségével létrehozta azokat a hallgatói csoportokat, melyek a 
projekt keretében kutatásokat végeznek, konferencia-előadásokat, tanulmányokat 
írnak. Ezekben a körökben zajlik a felkészülés a kari TDK, majd OTDK-szereplé-
sekre is. A csoportok munkájába – karunk jellegéből adódóan – a levelező kép-
zési formában tanuló diákok is bekapcsolódtak. A tavaszi félévtől a közreműködő 
hallgatók közül hatan 10 hónapon keresztül ösztöndíjas demonstrátorként, inten-
zívebb formában vehetnek részt a munkában.

Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit főiskolai tanár vezetésével a szociális munka-
diakónus szakos hallgatók a fogyatékosság megélésével kapcsolatos terepkutatást 
végeznek, Dr. Szarka Júlia főiskolai docens csoportja óvodai drámapedagógia-ku-
tatást folytat, Dr. Somodi Ildikó főiskolai docens diákjai pedig ehhez kapcsolódva 
a bábkészítés gyakorlatát és hagyományát feltáró kutatómunkát folytatnak. Köves 
Gabriella doktoranda, főiskolai adjunktus diákjaival oktatási programfejlesztést  
végez.

A terv szerint lezajlott eszközbeszerzésnek köszönhetően januárban munká-
ba áll az az (Oktatástechnológiai Centrumot kiegészítő) Dokumentációs Műhely, 
mely audiovizuális archívumot hoz létre a diákköri tevékenységet támogatására, 
s emellett a publikációs tevékenységet és disszeminációt is korszerű eszközökkel 
segíti.

Az itt végzett munkában a Tisztaszoftver Programban biztosított eszközökön 
túl kizárólag Open Source (nyílt forráskódú) szoftvereket használunk, beleértve az 
internetes jelenlét, a képszerkesztés, videovágás és kiadványszerkesztés területeit 
is.

Megkezdődtek konferenciáink (március, szeptember, december) előkészüle-
tei is. Az első rendezvényen a tehetséggondozó programban kutató diákjaink és 
oktatóink mellett Dr. Lázár Imre egyetemi docens is részt vesz a BTK részéről.  
A műhelymunka tárgya Kodály Zoltán és Németh László pedagógiai munkásságá-
nak kortárs alkalmazhatósága lesz.
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A projekt következő fázisában az átfogó kari tehetséggondozási programok és 
a kari programok közötti szinergiák kerülnek előtérbe. A következő nagyobb ese-
mény terv szerint egy – 2012 tavaszán tartandó – doktorandusz-konferencia lesz a 
Hittudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar közös szervezésében.
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Formai kéréseink szerzőinkhez

1. Cikkeiket lehetőség szerint juttassák el kinyomtatva is a KRE Történeti  
Intézet titkárságára (cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 224), vagy 
otthagyhatják a portán.

2. A tördelő munkájának megkönnyítése érdekében mellőzzék a szöveg formá-
zását! (Pl. bekezdések behúzása, név és a cikk címének kiemelése, közép-
re húzása, oldalszámok stb.) Az idegen nyelvű kifejezések és az idézetek a  
szövegben kurzívval, a szerzők nevei a jegyzetekben kiskapitálissal legyenek. 
Lábjegyzeteket (és nem végjegyzeteket) kérünk; külön bibliográfia nem 
szükséges.

3. Ha a dokumentum különleges karaktereket is tartalmaz (görög, arab, héber 
stb. betűk, epigráfiai jelek), akkor azt kérjük CD-n is mellékelni (e-mailben 
nem elég, mert a nyomdába érkezéskor sérülhet a file a Macintosh-rendszer-
ben).

4. Kérjük, hogy minden esetben úgy mentse el a dokumentumot, hogy abba a 
betűtípus be legyen ágyazva: Eszközök ~ Beállítások ~ Mentés ~ True Type 
betűtípusok beágyazása.

5. Az esetleges illusztrációknál kérjük, hogy a képek a lehető legnagyobb mé-
retűek legyenek – tehát min. 1000x1000 pixelesek (CD-n vagy ZIP-file-ban 
csatolva), mert így tud velük szépen dolgozni a nyomda. A szövegben legyen 
megjelölve, hogy hova szerkesszük be a képet.

6. A szöveget, ill. a szöveg jellegű kiegészítéseket (pl. képaláírásokat) Word  
dokumentumban csatolva szeretnénk megkapni. 
A cikkekhez 10-12 soros (max. 15 soros) rezümét kérünk bármely világnyelven. 
Ha a cikk idegen nyelvű, akkor magyar nyelven kérjük ugyanezt.

7. Internetes hivatkozások esetén kérjük ellenőrizni, hogy az idézett oldal  
elérhető-e még, s kérjük a hivatkozás, ill. az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.

8. A folyóiratunkban megjelenő cikkek, recenziók, konferencia-beszámolók 
szerzőinek bemutatásához kérjük, adja meg a következőket a neve mellett: 
szül. év, tud. fokozat, „mestersége címere” (ld. jelen számunkban), oktatási-
kutatási hely, lelkészek esetén a település neve.

9. A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a 
Módosítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, Elfogadja, ill. Elveti gombokkal 
jelezve az adott helyen kérjük vissza.

Köszönjük együttműködését!
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Következő számunk tartalmából

Ókor, biblikum és patrisztika:

Simon Zsolt: Hol feküdt Qode? Néhány ókori keleti helynév azonosításáról

Balogh Csaba: „Áldott népem, Egyiptom...” Ézsaiás 19,16-25 és az ószövetségi univerza-
lizmus problémái

Metzler, Karin: Patristische Genesiskommentare am Beispiel von Origenes und Prokop 
von Gaza

Hegyi Dolores: A makedón uralom hatásai Irán politikai és vallási életében

Sárközy Miklós: Nevelésideál a későszászánida Iránban

Műhely:

Fábián Zoltán Imre, ford.: A Krall-papirusz elbeszélése az Irer-Hor-eru (Inaros) herceg 
vértjéért vívott küzdelemről. A démotikus szöveg fordítása

Vassányi Miklós, ford.: Hitvalló Maximosz: 5. ambiguum (Bevezetés, fordítás, jegyze-
tek, bibliográfia)

Fehér Bence, ford.: Válogatott mítoszmagyarázatok. Ióannés és Isaakios Tzetzés: Magya-
rázatok Lykophrónhoz

A hátsó borítón: 
A szoros és a tágas kapu ábrázolása: Máté 7, 13: „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a 
kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz…” KÁLVIN Institutio Christianae religionis c. 
művének fedlapján. 
(Kiadó: Antonius Rebulius, 1561 Genf.)


