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Tantárgy feladata és célja:
A tanácsadás, ezen belül az üzleti tanácsadás számos etikai kérdést és problémát vet fel. A tanácsadó
munkája során nemcsak szakmai, hanem etikai felelősséget is vállal elsősorban az ügyféllel, de más
stakeholderekkel szemben is. Ugyanakkor etikai felelősség merül fel a tanácsot igénybe vevővel
szemben is. A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a tanácsadóval és a tanácsot igénybe
vevővel szemben megfogalmazott etikai követelményekkel, amelyek a megbízás elfogadása előtt, a
teljesítés során, valamint a tanácsadási munka elvégzése után jelentkeznek.

Tantárgy tematikus leírása:
1. A tanácsadási etika fogalma, alapkérdései
2. Etikai alapfogalmak, etikai irányzatok
3. A tanácsot igénybe vevővel szembeni etikai követelmények
4. A tanácsadóval szembeni etikai követelmények
5. A tanácsadási etika intézményesülése
6. A tanácsadó cégek etikai kódexei
7. A tanácsadási esetek etikai szempontú elemzése
8. Az Enron-Andersen-ügy
9. A BKV Budapesti Közlekedési Zrt. 2009-ben nyilvánosságra került esete
10. Tanácsadóként (is) működő vállalatok szerepe a jelzálogpiaci válság kialakulásában
11. Önkormányzatok és tanácsadóik. Etikai szempontból érdekes esetek
12. A lobbitevékenység etikai kérdései
13. A szakmai tanács és a tanácsadó munka minősége, mint etikai kérdés
14. A pénzügyi tanácsadás etikai kérdései
15. Projekt tanácsadás etikai kérdései
Félévközi számonkérés módja:
(prezentáció, zárhelyi dolgozat, beadvány stb.)
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