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TANTÁRGYI PROGRAM 
 

1. A tantárgy kódja: HKHFKTA01 
 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai etika és személyközi kommunikáció 
 
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Military Ethics and Communication among Persons 
 
4. Kreditérték és képzési karakter: 
 

4.1. 2 kredit  
4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet  

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezető, Katonai 
logisztika, Katonai Üzemeltető, Állami légiközlekedés 
 
6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtörténelmi, Filozófiai és 
Kultúrtörténeti Tanszék 
 
7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Boda Mihály PhD, 
egyetemi docens 
 
8. A tanórák száma és típusa 
 

8.1. össz óraszám/félév: 28 
 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 14 SZ + 0 GY) 
 

8.1.2. levelező munkarend:- 
 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 
 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: az ismeretek 

feldolgozása vegyes tanulási program (blended learning) alapján történik. 
 
9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a 
katonatisztek erkölcsi és morális értékeivel, illetve a katonatisztek személyközi kommunikációjának 
jellemzőivel. 
 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course gives insight into the 

ethical and moral values of Hungarian military officers, and into the characters of their 
communication ont he personal level. 

 

10. Elérendő kompetenciák 
(magyarul): Tudása: 
 

Ismeri és reálisan értékeli a magyar hadművészet történetét, ismeri a magyar katonai 
hagyományokat, azokat el tudja helyezni európai kontextusban.  
A hadtudományi alapismeretek szerves részekét képező nemzeti katonai értékrend, 
hagyományok és az egyetemes és magyar hadtörténelem főbb eseményeit, jelenségeit 
ismeri.  

Alapvetően ismeri a médiával kapcsolatos eljárásokat.  
Képességei: 

 
- Képes a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére, 
megszervezésére és vezetésére.  
- Képes a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására. 

- Képes más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre. 
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Attitűdje: 
 

Megérti az élethosszig tartó tanulás jelentőségét, törekszik ennek megvalósítására, a 
folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.  

Elkötelezett szakterülete etikai és jogi szabályainak betartására.  
Autonómiája és felelőssége: 

 
Beosztásából adódó önállósággal végzi az általános és speciális szakmai kérdések végig 
gondolását és adott tényezők és körülmények alapján történő kidolgozását, amely során 
széles látókörére, általános és szakmai műveltségére, valamint problémafelismerő és - 
megoldó készségére támaszkodik.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English): 
 

Knowledge: 
 

Hungarian military tradition and officer’s values in European context.  
Know the procedures of media.  

Capabilities: 
 
- Ability to plan, organize and conduct combat and combat-related activities of the 
subordinate.  
- Is able to apply the necessary technical knowledge for the training of the platoon. 

- Cooperation in work with other branch. 

 

- Understands the importance of life-long learning, he is keen on achieving this, with 
continuous professional and self-personal development. Committed to the ethical and legal norms of 
her/his profession. 
 

Autonomy and responsibility: 
 
- Thinks through the regular and special professional challenges and plans on basis of defined 
factors and circumstances based on the independence originated from his assignment. His decisions are 
supported with open-minded thinking, general and professional education, problem recognition and 
problem-solving capabilities. 

11. Előtanulmányi követelmények: Nincs 
 
12. A  tantárgy  tananyagának  leírása,  tematika.  Description  of  the  subject,  curriculum  

(magyarul, angolul - English): 
 

12.1.  Bevezetés az etikába (Introduction to Ethics). 
 

12.2. Bevezetés a katonai etikába. A katonai hivatás fogalma (Introduction to Military Ethics. 
Military Profession). 

 
12.3. Az igazságos háború elmélete: konvencionális háborúk (Just War Theoy: Conventional 
Wars). 

 
12.4. Az igazságos háború elmélete: nem-konvencionális háborúk (Just War Theoy: Non-
Conventional Wars). 

 
12.5. A magyar nemzet és haza fogalmai, reprezentációi (Concepts and Representations of 
Hungarian Nation and Country). 

 
12.6.  Alapvető katonai erények (Basic Military Virtues). 

 
12.7.  ZH (Written Test). 

 
12.8.  A   kommunikáció,   mint   tudomány   jelentősége,   tanulmányozásának   módszerei 

(Communication as Science, and its Methods). 
 

12.9.  A személyközi kommunikáció alapjai (Basics of Personal Communication). 
 

12.10. A verbális és nonverbális (testnyelv, gesztusok, mimika, proxemika) elmélete és gyakorlata 
(Theory and Practice of Verbal and Nonverbal Communication). 
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12.11. Közszereplés módszertani felkészítése, retorika (Rhetorics, and the Methodology of Public 

Communication). 
 

12.12. Kommunikáció idegen kultúrákban (Communication in other Cultures). 
 

12.13. Kommunikáció multikulturális környezetben (Communication in Multicultural Situatons). 
 

12.14. ZH (Written Test) 
 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 
 
14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 
távolmaradás pótlásának lehetősége: 
 
3 (6 tanóra) hiányzás elfogadott, az ezt meghaladó igazolt távolmaradás pótlása az előadó által 
meghatározott témában, beadandó kritikai esszé megírásával teljesíthető. Az esszére a félévközi 
feladatként megírandó esszé követelményei vonatkoznak. A hallgató köteles az előadás és a gyakorlat 
anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. 
 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 
 
A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), és zárthelyi dolgozat 

megírása a 12.7. foglalkozáson az első hat, a 12.14. foglalkozáson a 8-13. foglalkozások anyagából. A 

dolgozatok 12 kérdésből állnak, mindegyik foglalkozás anyagából két kérdést tartalmaz. A kérdésekre adható 

pontszámot a dolgozatot összeállító állapítja meg, de mindegyik kérdést azonos súllyal kell figyelembe venni. 

Értékelése: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% kitűnő. Igazolt 

távolmaradás esetén a zárthelyi dolgozat megírását egy másik alkalommal kell biztosítani. Eredménytelen 

zárthelyi dolgozat kétszer javítható, egyszer írásban, egyszer szóban. 
 
Legalább három oldalas kritikai elemzés megírása a vizsgaidőszak kezdetéig, könyvészeti és 
elektronikus források felhasználásával az oktató által megadott katonai etikai vagy kommunikáció 
tárgyú témában, melynek tartalmaznia kell a vizsgált témához kapcsolódó legalább 5-5 tételből álló 
nyomtatott és elektronikus művek jegyzékét. Beadása elektronikus formában történik a hivatkozások 
követhető megjelenítésével.  
16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 
 

16.1.  Az aláírás megszerzésének feltételei: 
 

A tanórákon való részvétel, figyelembe véve az engedélyezett hiányzás mértékét, valamint a 
meghatározott követelmények szerinti esszé és a két zárthelyi eredményes (egyenként legalább 
elégséges) szintű megírását. 

 
16.2.  Az értékelés: 

 
Félévközi étékelés, mely a zárthelyik és az esszé érdemjegyeinek átlaga, olyan módon, hogy a 
zárthelyik egyszeresen, az esszé kétszeresen számít. 

 
16.3.  A kreditek megszerzésének feltételei: 

 
Az aláírás megszerzése és legalább elégséges szintű félévközi jegy megszerzése. 

 
17. Irodalomjegyzék: 
 

17.1.  Kötelező irodalom: 
 
1. Kommunikációkultúra, szerk.: Vincze Lajos, Bp., ZMNE, 2004.  
2. Kommunikációkultúra szöveggyűjtemény, szerk.: Vincze Lajos, ZMNE, 2006. 

3. Szak Andrea: Társadalmi kommunikáció Bp., 2012. egyetemi jegyzet. 
 

17.2. Ajánlott irodalom: 
 
1. Boda Mihály: Alapvető katonai erények 1-5. In HADTUDOMÁNY 28: 1 – 29: 3 (2018-2019).  
2. Boda Mihály: Az erkölcs és a morál katonai jelentősége: Mire jó a katonai cselekvés erkölcsi és  

morális nézőpontja? In HONVÉDSÉGI SZEMLE 145 : 4 pp. 88-98. (2017). 

3. Boda Mihály: Bátorság és távolság. In HADTUDOMÁNY 26 : különszám pp. 44-58. (2016). 
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Budapest, 2020. 03. 02 
 

 

Dr. Boda Mihály, PhD, 

egyetemi docens sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


