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A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató 
szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza 
keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban 
kommunikáljanak egymással és másokkal. A kötelező kurzusok megalapozzák a 
Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A választható kurzusok 
meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, 
mivel a szakkollégisták különböző karokon és szakokon folytatnak tanulmányokat. 

Külön figyelmet szentelünk az előadásokban arra, hogy bemutassuk az ember védelmében 
megfogalmazott keresztény szociális tanítást, hirdetve nemcsak az emberi javak Istentől 
való rendeltetését, a szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet, hanem a 
vallási és lelki természetű értékek szükségességét is, mind a társadalmi, mind a személyre 
vonatkozó igazságosság megvalósulásában. 

A kurzus feladata bemutatni: 1) Keresztény társadalmi alternatívát  a gazdaságban 
                                                 2) Az ember védelmében megfogalmazott keresztény 
szociális tanítást, hirdetve nemcsak az emberi javak Istentől való rendeltetését, a 
szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet, hanem a vallási és lelki természetű 
értékek szükségességét is, mind a társadalmi, mind a személyre vonatkozó igazságosság 
megvalósulásában. 

I. Tananyag: Elmélet 
1. Közgazdaságtan, alapkérdések 

Gazdasági rendszer forgalma, fajtái 
Mozgatórugók,az ember szerepe a gazdaságban 
Kérdőív (valódi én feltérképezése) 
 

2. Gazdasági paradigmák 
Emberképek: - Arisztotelész erélyes ember 

- Aguinoi Szent Tamás 
- Homo Oconomicus, Homo Recipians 
- Keresztény elvek a  gazdaságban 
- Szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rend 

Gazdasági rend, profit 
 

3. Globalizmus 

Világmodell rendszer 
Környezeti tényezők: - erőforrások kimerülése, termőföld állapota, vizek állapota
Ökológiai, globális társadalmi katasztrófák 
 



4. XXI.század forgatókönyvei 
- Tolsztoji út 
- Kolombuszi út 
- Platoni út 
- Orveli út 
- Mi jön a megvalósult utak után? 

 
5. Európai Unió és Magyarország helyzete  

 
 

II. Gyakorlati ismeretek 
 

1. A gazdasági élet szereplői 
Háztartás – család (költségvetés) 
Munkaszerződés, személyi jövedelem adó, bruttó-nettó munkabér  
Felvételi interjú 
Feladat gyakorlás 
 

2. Állam (adók, feladatai) 
 
Gazdaság plitikák 

                        (Monetáris,FiskálisI 
    

1. Vállalat (jellemzői) 
Vállalkozási formák, vállalat működése 
 

2. Bankrendszer – mindennapi pénzügyek 
hitel, lakás, befektetés, bankszámlaszerződés 
 

Összefoglalás 
Számonkérés: Záróvizsga (szóbeli) 

Szakirodalom: 
  Felhasznált irodalom:  
Baritz Sarolta  Laura: Három dimenziós gazdaság (Kairosz Kiadó 2016) 
 
Somogyi Ferenc: Tigrislovaglás avagy a globalitás áfiuma ellen való orvosság (Kairosz 
Kiadó 2015) 
Samuelson Közgazdaságtan 
Oktató: Ács Csaba közgazdász, a Szombathelyi Egyházmegye gazdasági igazgatója 

A programot az EGYH-KCP-19-0485 pályázat támogatta. 
 

 


