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67/2003. (HK 18.) HM utasítás

a „Katonai Etikai Kódex” közzétételéről, a „Honvédségi

Etikai Tanács” létesítéséről és feladatairól: 

• „A katonai szervezeteknél elvárható magas szintű erkölcsi állapot és a morális 

elvárások elvi alapjait a közigazgatásra, az etikusan működő közszolgálatra, és 

a szolgálati jogviszonyra jellemző írott és íratlan szabályok, belső szabályzók, 

valamint ezen Utasítás mellékleteként - az állomány széles konszenzusán 

alapuló és az érdek-képviseleti szervek egyetértő jóváhagyásával - közzétett 

„Katonai Etikai Kódex” tartalmazzák”



Katonai Etikai Kódex

katonai szolgálat kiemelt erkölcsi erényei, alapértékei  

Hazaszeretet, Hűség 

Bátorság Bajtársiasság

Tisztelet Becsületesség 

Fegyelmezettség 



Katonai Etikai Kódex

Alapvető elvárások

• legyen elkötelezett a haza sorsa, függetlensége iránt; 

• - tisztelje és kövesse a magyar és az egyetemes emberi kultúra egyéni és közösségi értékeit, a katonai hagyományokat; 

• - az emberi méltóság tiszteletben tartásával vegye tudomásul és tolerálja az emberi különbözőségeket; 

• - egyéni érdekeit, a nemzet alapvető érdekeit érintő esetekben rendelje alá a haza és a katonai szolgálat által támasztott követelményeknek; 

• - törekedjen a feladatok legjobb tudása szerinti végrehajtására, amelynek során legyen kezdeményező, munkáját jellemezze lelkiismeretesség; 

• - szolgálatteljesítését, szolgálati jogköre gyakorlását személyes példamutatás, következetesség, erkölcsösség jellemezze; 

• - érezzen felelősséget a munkatársai, bajtársai iránt; 

• - törekedjen a katonák és a Magyar Honvédség jó hírnevének megőrzésére, és megerősítésére; 

• - legyen megvesztegethetetlen, lehetőség szerint lépjen fel a korrupcióval szemben; 

• - ne azonosuljon szélsőséges nézetekkel; 

• - szolgálati helyén ne adjon hangot pártpolitikai kérdésekkel kapcsolatos véleményének 



Az értékek megjelenése

Katonai oktatás és kiképzés: szakmai (és műveltségi) ismeretek; a katonává, illetve a katonai 

vezetővé való nevelés. 

Honvédelmi nevelés: „tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, 

valamint járuljon hozzá a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez”

https://www.kadetprogram.hu/ahazafiaseshonvedelmineveleskatonai ismeretek

https://www.kadetprogram.hu/ahazafiaseshonvedelmineveleskatonai


MTA SZTE Elbeszélt Történelem és 

Történelemtanítás Kutatócsoport 

„Napjaink információs társadalma számára nem kérdés a digitális bennszülött nemzedék 

azon igénye, hogy a mozgóképes információnyújtás nagyobb szerepet kapjon az 

oktatásban. A kutatócsoport munkája során amellett érvel, hogy ahol lehetséges, és ahol 

indokolt, ott a digitális anyagokat vonják be a történelemtanításba”

A program megvalósítása során a kutatócsoport kvalitatív vizsgálatokat végez 

pedagógusok körében, kvantitatív vizsgálatokat diákok körében, illetve a fenti három 

témában fejleszt ki tananyagokat, és vizsgálja – általános és középiskolai oktatásban való 

– alkalmazásuk beválását és hatásait a tanulók vélekedéseire



MTA SZTE ETTK Második világháborús 

munkacsoport
A második világháborús munkacsoport, összhangban a kutatócsoport céljaival, a 

korszak magyar történelmének egyik legtragikusabb eseményének, a magyar 2. hadsereg 

doni tragédiájának tanórai feldolgozását valósította meg. 

A Donnál harcoló magyar csapatok sorsa, története jól beilleszthető a kutatócsoport által 

kitűzött irányvonalba, mely a huszadik századi történeti traumák tanítását köti össze 

multimédiás anyagok felhasználásával.

A munkacsoport által elkészített, tesztelt és használt óratervek közül Bagi László 

általános iskolai és Nagy Tamás középiskolai anyaga alapvetően Sára Sándor Krónika – A 

2. magyar hadsereg a Donnál című dokumentumfilm sorozatára épülnek.



A második világháborús munkacsoport -

kutatás
Az MTA–SZTE ETTK 11–12. évfolyamos középiskolásokkal végzett kérdőíves 

adatfelvételt két alkalommal, a videóinterjús órák előtt, majd azt követően.

A kérdőíves kutatás során a kutatócsoport arra kereste a választ, hogy a videóinterjús 

órák mennyiben segítették a tananyag mélyebb elsajátítását, megismerését és megértését, 

továbbá a videóinterjús tanórák milyen társadalmi értékeket közvetítettek a diákok 

számára, és mindez milyen viszonyban áll a pedagógiai célokkal és a tanár előzetes 

terveivel



A diákok szerint a II. világháborús videóinterjús 

tanórák által hordozott társadalmi értékek

Dávid 2020



A videóinterjús 

tanórák által 

hordozott 

társadalmi 

értékek 



Összefoglalás

• Katonai értékek és a videointerjúkban megjelenő értékek párhuzamba állíthatóak.

• Az MTA SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport 

vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy megfelelő módszertannal, az elbeszélt 

hadtörténelmi örökségünk részét jelentő, oral history alapuló videointerjúk 

segítségével hatékonyan megvalósítható az értékátadás. 

• Ezen mérések alapján igazolható, hogy az audiovizuális oral history forrásokra épülő 

tanórák eredményessége azon értékek terén is releváns, melyeket a Katonai Etikai 

Kódex definiál.
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