Tantárgy neve: Keresztény erkölcs és jogászi etika JORJ303XA0

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelezően választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% elmélet
(kredit%)
A tanóra1 típusa: előadás és óraszáma: heti 2 óra N, félévi 3 óra L az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -)
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): évközi jegy (beszámoló alapján)
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy tartalma:
Az erkölcs fogalma. A szakmai etika. A hit és az emberi méltóság: kapcsolat a keresztény erkölcs és a
jogrend első követelményei között. A remény mint érték és a társadalmi együttműködés követelménye. A
szeretet, az önátadás és szolgálat erénye. Az okosság erénye. Erkölcsi és társadalmi igazságosság mint
érték. A bátorság erénye. A mértékletesség erénye. A népszerűtlen erény, a szelíd alázatosság. A másik
népszerűtlen erény, az engedelmesség. Az állhatatosság erénye. A türelem –“a legfőbb erény”. Az
irgalmasság erénye. A megtérés erénye. A hallgatás erénye. A lelkiismereti szabadság. A hűség erénye. A
tisztaság erénye, a nemi erkölcs rendje. Tulajdon, munka, testi és lelki szegénység. Aki egyet
megbotránkoztat a kicsinyek közül! A kereszténység szemlélete az öregségről és a betegségről. A jó
pásztor és a hű sáfár: a hatalomvállalás és gyakorlás erénye. Boldogok a békességesek.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:
• Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika, Szent István Társulat Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom:
• Zlinszky János: A jogász erkölcse. Jogtudományi Közlöny, 1990/1. 17–27.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7.1.1.. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a)
b)
c)
d)

tudása: T2, T3, T5, T7, T8, T9
képességei: K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18
attitűdje: A2, A3, A4, A6, A7, A9, A12, A14, A15
autonómiája és felelőssége: F1, F3, F5, F6, F7

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Komáromi László (egyetemi docens, PhD)
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -

1

Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.
2
pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3
pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló
4
pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése

