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A tantárgy kódja 5KO10NKV05B

A tantárgy megnevezése (magyarul) Közszolgálati etikák és médiaetika

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)Public Service Ethics and Media Ethics

A tantárgyfelelős intézet/tanszék neve Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

Tantárgyfelelős neve Dr. Zsolt Péter

Oktató(k) neve Dr. Zsolt Péter

Kreditérték 2

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 2 gy

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek nincs

Meghirdetési gyakorisága

Kompetenciák leírása
Etikai kérdések tágabb, társadalmi összefüggésű értelmezésének 
készségét, érvelési módokat, az önvédelem, a társadalmi küldetés 
kibontásának készségei
1) 1. A médiaetika helye a különböző szakmai etikák rendszerében. 
Értékek, normák, erkölcsök.

A tantárgy szakmai tartalma

A médiaetika oldaláról mutatja be a média és más közszolgálati 
területek, szakmák érdekütközésiet és konfliktusmegoldási 
lehetőségeit. A szakmai etikák rendszerét mutatja be a kurzus a 
szociológia nézőpontjából

2) 2. A vizualitás médiaetikai problémái, szabályozás és gyakorlat

3) 3. Az erőszak ábrázolásának problémája, az uszítás, a rágalmazás 
jogi és etikai szabályozási lehetőségei
4) 4. A köztisztviselők és a média kapcsolata. Köztisztviselők etikája, 
újságírókkal való kapcsolattartás
5) 5. Gerbner és McQuail médiaképe, erkölcsi alapállása, a szerzők 
kritikája
6) A média és az egészségügy kapcsolata, orvosi etika 

7) Normatív médiamodellek, média és gazdaság, média és politika, a 
politika etikája
8) Játékelmélet felhasználhatósága az újságírói konfliktusok 
megoldására
9) Probléma, döntés, igazolás

10) A média és az erőszakszervezetek kapcsolata, az 
erőszakszervezetek etikája

11) A média és a jog dolgozóinak kapcsolata, az ügyvédek etikája

12) A személyiség védelme, kiskorúak védelme, a reklám

13)  Viszony a riportalanyhoz, a közönséghez és a forráshoz

14) Újságíró etikett

15) Vizsga

Az aláírás megadásának feltételei Háromnál nem több hiányzás

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

Vagy előzetesen megbeszélt 7 oldalas házi dolgozat írása, vagy az
utolsó órán írásban két kérdésre való válaszolás, ezek az alábbiak
lehetnek: 1. Melyek a médiaetika funkciói?
2. Mi az erőszakszervezetek etikája?
3. Az egészségügyi dolgozók etikai kérdései, orvosetika.
4. Politikusetika
5. Milyen elméletek vannak a közigazgatásban dolgozók etikai
viselkedéséről, milyen érvek támogatják illetve kritizálják ezeket?
6. Milyen erkölcsi probléma a kettős hatás, és a legkisebb rossz-
legnagyobb jó? Említsen példákat rá a média vagy más közszolgálati
szakma világából!
7. Válasszon ki egy példát és mutassa be rajta a Mathews-Rivers-
sablon etikai lépéseit!
8. Válasszon ki egyet a négy játékelméleti modell közül és értelmezze
azt a hozzáillő médiaetikai konfliktussal! Ha kívánja, próbálja meg a
modellt aktualizálni egy maga által választott foglalkozásterületre.
9. Melyek a nemkívánatos viselkedések médiaetikai konfliktusai?
(agresszió, terrorizmus, szexizmus)
10. Melyek a vizualitás etikai problémái?
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