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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Nemzetbiztonsági Intézet   
 

TANTÁRGYI PROGRAM 
1. A tantárgy kódja: ZNETIFI2110 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közszolgálat és etika 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Public Service and Ethics 

4. Kreditérték: 2 kredit 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): nemzetbiztonsági képzés 
mesterképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Hadtörténelem, Filozófia- és 
Kultúrtörténeti Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Boda Mihály 
PhD, egyetemi adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: a tárgyfelelős és a tanszék bevont munkatársai 

9. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)  
9.1. összes óraszám:  

9.1.1. Nappali munkarend: 8 

9.2. heti óraszám nappali munkarend: 1 

10. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kurzus célja a hallgatók megismertetése a 
közszolgálat és a nemzetbiztonsági szolgálat erkölcsi és morális környezetével. 

11. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): The course aims to get students acquainted 
with ethical and moral conditions of public service and national security activity. 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul): 
Tudás: 

‒ a közszolgálati tevékenység erkölcsi és morális szabályai; 
‒ a nemzetbiztonsági tevékenység erkölcsi és morális szabályai. 

Képesség: 

A hallgatók képesek: 
‒ megérten és követni a közszolgálati és nemzetbiztonsági tevékenység során az 

erkölcsi és morális elvárásokat. 

Attitűd: 
‒ megvitatják egymással a közszolgálati és nemzetbiztonsági tevékenység kérdéses 

eseteit. 

13. Elérendő kompetenciák (angolul): 
Knowledge: 
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‒ ethical and moral rules of public service activity; 
‒ ethical and moral rules of national security activity. 

Capabilities: 

Students have abilities to  
‒ understand and follow ethical and moral rules in public service and national 

security activity. 

Attitudes: 
‒ discuss the hard cases of the activity of public service and national security. 

14. Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek 

15. A tantárgy tematikája:  
 

15.1. Közszolgálat. 

15.2. A közszolgálat strukturális erkölcsi és morális problémái. 

15.3. A közszolgálat nem strukturális erkölcsi és morális problémái. 

15.4. A nemzetbiztonsági etika alapjai. 

15.5. Az igazságos háború elméletének etikája. 

15.6. Hírszerzési etika. 

15.7. Fedett tevékenység etikája. 

16. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 4. félév 

17. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, 
távolmaradás pótlásának lehetősége: 1 hiányzás elfogadott, a távolmaradás pótlása az 
előadó által meghatározott feladattal teljesíthető. 

18. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 
az előadások rendszeres látogatása. 

19. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás 
követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, 
vizsgakövetelmények): a félév végi aláírás feltétele az előadások látogatása a 16. 
pontban rögzített feltételek szerint. A félév végi osztályzat és a kredit félév végi 
értékelés formájában szerezhető meg, az előadások anyaga és a megadott kötelező 
irodalom kijelölt részei alapján, ZH formájában. A ZH öt egyenértékű, kifejtős 
kérdésből áll, a félév végi értékelés azonos a helyesen megválaszolt kérdések számával. 

20. Irodalomjegyzék (magyarul): 
20.1. Kötelező irodalom:  

 
1. Dávid Péter – Lóczy Péter: Hivatásetika és kultúra, érdekérvényesítés, Budapest, 

2013, http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/hivatasetika-tankonyv.original.pdf. 
2. Gulyás Gyula (szerk): Közszolgálat és etika, Budapest, Helikon Kiadó, 1997. 

 

http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/hivatasetika-tankonyv.original.pdf
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20.2. Ajánlott irodalom: 

 
1. Bellaby, Ross: Ethics of Intelligence: A New Framework, Abingdon, New York, 

Routledge, 2014.  
 

21. Irodalomjegyzék (angolul): 
21.1. Mandatory literature:  

 
1. Dávid Péter – Lóczy Péter: Hivatásetika és kultúra, érdekérvényesítés (Professional 

Ethics and Culture, Assertion), Budapest, 2013, http://vtki.uni-
nke.hu/uploads/media_items/hivatasetika-tankonyv.original.pdf. 

2. Gulyás Gyula (szerk): Közszolgálat és etika (Public Service and Ethics), Budapest, 
Helikon Kiadó, 1997  

21.2. Recommended literature: 

  
1. Bellaby, Ross: Ethics of Intelligence: A New Framework, Abingdon, New York, 

Routledge, 2014.  

 

http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/hivatasetika-tankonyv.original.pdf
http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/hivatasetika-tankonyv.original.pdf

