
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban 
szakirányú továbbképzés 

zárószigorlati tételsor 2021. 
 

Teológiai blokk  
1. A kinyilatkoztatás és az egyházi tanítás forrásai: Szentírás, Szenthagyomány, Tanítóhivatal, 

tudományos teológia, a hívők hitérzéke  
2. Szabadság valamitől valamire (döntések), lelkiismeret biztossága és nevelése, a bűn lejtőjének 

állomásai, a bűn differenciálása  
3. Az egyháztörténelem korszakolása az egyház – társadalom viszony szempontjából 
4. Az Egyház társadalmi tanítása kialakulásának egyháztörténeti kontextusa  
5. Az Egyház társadalmi tanítása alapelveinek meghatározása (közjó, igazságosság, szolidaritás, 

szubszidiaritás, emberi méltóság), példái a szociális enciklikákban  
6. A globalizáció előnyei és hátrányai a Caritas in veritate kezdetű enciklika alapján  
7. Az ember és munkája, mint a gazdaság alapja az Egyház társadalmi tanításának fényében  
8. Mutassa be az isteni és kardinális erényeket Aquinói Szent Tamásnál 

  
Társadalomtudományi blokk  

1. Társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek  
2. Mi a gazdasági tevékenység célja? Milyen szerepet játszhat ebben az etika? Hogyan helyezhetők el 

az erények a gazdasági életben? Lehet-e sikeres egy etikátlan gazdasági szereplő? 
3. Fejtse ki az individuáletika és a társadalometika közötti különbséget! Mit jelent a közjó? Milyen 

szerepe lehet a piacnak és az államnak a közjó biztosításában? 
4. Miért fontos a gazdasági elmélet és gyakorlat mögötti háttér-feltételezések, emberkép, ideológia 

feltárása? Milyen viszonyban állnak egymással a következő motivációk: önérdek, altruizmus, 
önfeláldozás, agresszió, együttműködés, verseny, igazságosság, méltányosság? 

5. Az erényetikai és haszonközpontú gazdasági paradigma főbb vonásai, különbségük, és 
gondolkodástörténeti elhelyezésük, főbb képviselőik 

6. Adam Smith és Antonio Genovesi (civil gazdaság) munkásságának összehasonlítása 
7. Mi az erkölcs? Arisztotelész etikája? Fejtse ki a következő fogalmakat: erkölcsi normák, erkölcsi 

értékek, erkölcsi élet dimenziói, Arisztotelész erényetikája, fontosabb művei (felsorolás szintjén), 
gyakorlati erények, erkölcsi erények, barátság 

8. Fejtse ki a tudat és szabad akarat kérdéskörét filozófiai antropológiai megközelítésben 
9. Az önmeghatározás teória (Self Determanition Theory) elmélete. Mutassa be!  

  
Gazdasági blokk  

1. Az ETT 7 alapelvének ismertetése. A marketing világából mutasson be három alapelvre egy – egy 
példát. 

2. A következő három kérdés lényegét fejtse ki: 
 A magyar jegybankpolitika 2013 előtti és 2013 utáni jellemzőit állítsa párhuzamba, és vonjon 

eredmény egyenleget? 
 Melyek a magyar modell jellemzői fiskális és monetáris téren? Vesse össze a mediterrán 

térségével! 
 Milyen körülmények váltották ki a közpénzügyi változást? 

3. Mi a klaszterek lényege és előnye? 
4. Mi a stakeholder megközelítés lényege keresztény szempontból?  
5. Henry Ford főbb alapelvei, a nyereség felosztása nála 
6. Mutassa be a külső és a belső kontroll jelentőségét a fenntarthatóság ill. a kereszténység 

szempontjából! 
7. Mit nevezhetünk létbarát technológiának, módszernek? Mi módon volna segíthető ezek 

elterjedése, s milyen előnyöket várhatnánk ezek szélesebb körű alkalmazásától? 
8. Fejtse ki az ETT hatását és működését a jelen korban! 


