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Cél: Keresztyén etikai illetve teológiai kritériumok közvetítése és elsajátítása az ökonómia 
és a teológia közötti interdiszciplináris összefüggések horizontján valamint ezek 
gyakorlatban való alkalmazhatósága a felelősségvállalás konkrét területein.   
 
A felelősség fogalma a XX-XXI. századi keresztyén és filozófiai etikák kulcsszavává vált. 
Max Webernek köszönhetően a felelősség már nem csak a véleménynyilvánítás 
kategóriájában marad, hanem arról van szó, hogy az embernek számolnia kell 
cselekedeteinek vagy mulasztásainak következményeivel. 
A gazdaságetika feladata: a gazdasági cselekvés és fejlődés számára irányadó normákat 
adjon. Ebben a folyamatban nem hagyható figyelmen kívül a keresztyén valóságértelmezés 
és emberkép. Minden gazdasági cselekvés korrekcióra szoruló és korrekciók előtt nyitott 
kell, hogy legyen. Az emberléptékűség, a méltóság, munkához való jog, fenntartható 
fejlődés és környezetkímélő cselekvés elveinek stb. érvényesítése elengedhetetlen a 
gazdaság, gazdálkodás és intézményvezetés terén.  
Témakörök:  

- A gazdaság értelme; etika a modern ipari és információs társadalmakban; 
- Gazdasági rendszerek – szociális piacgazdaság 
- A globalizáció és a lokális társadalom érdekei; fenntartható fejlődés 
- Piac, tulajdon, pénz, kamat, vállalkozás, elosztás, szociális felelősség, emberi jogok 

gazdaságetikai aspektusból stb.  
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