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Miről lesz szó? 

 Etika és jog kapcsolata

 Hivatásetika, szaketika

 Protestáns hivatásetika

 Pedagógus etika

 Etikai kódexek



Etika és jog 

 szekularizálódó világ  normák szimbiózisának felbomlása

 erkölcstelendő társadalom  „erkölcsiesedő” jogszabályok

 erkölcs és jog disszonanciája: Antigoné, zsidótörvények, 

meggymagos ember

Valóság

Etikai norma

Jog



Különbségek

hatókör, szankcionálhatóság

Jog Etika

Általános Bizonyos csoportokra vonatkozó

Közzétett Nem feltétlenül nyilvános

Jövőbeni cselekvésre irányadó Visszamenőlegesen is ítélkező

Világos Sokszor nem teljesen világos

Ellentmondásmentes Elvei nem priorizáltak, akár 

ellentmondásosak is lehetnek

Lehetségest követelő Idealizáló

Állandósággal rendelkező Koronként és helyzetenként változó

A kinyilvánított szabály és a hivatalos 

cselekvés közt egyezést mutató

A hivatalos cselekvéstől föggetlenedő



Megkettőződés, jelentéshasadás

tisztesség, jóhiszeműség, méltányosság, 

visszaélés tilalma, közerkölcs, hűség



Hivatásetika, szaketika

 Szakma + etikai elvárások  HIVATÁS

 „Emberrel foglalkozás” sajátos etikai tartalmai

 Önálló hivatásetikák megkérdőjelezése 

EGYETLEN etika van?

 Az etikai szabályozás a KÖZBIZALOM 

feltétele



Protestáns hivatásetika

„A keresztyén etika megkülönböztető jellege

inkább az erkölcsi indíttatásban és az egyéni

erkölcsösség indoklásának módjában rejlik,

semmint az erkölcsös magatartás tényleges

tartalmában” (S.B. Rae)



„Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden

kertjében, hogy művelje és őrizze azt”(1Móz 2,15).

„Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket.

Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik

ezt mondta: Semmivel se hajtsatok be többet a

megszabottnál! Megkérdezték tőle a katonák is: Mi pedig

mit tegyünk? Nekik ezt felelte: Senkit ne bántalmazzatok,

senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a

zsoldotokkal!” (Lk 3,12-14).

„Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben

elhívatott” (1Kor 7,20).



Luther, Kálvin

hivatásfogalma 

 Isten előtt minden hivatás egyenlő és egyaránt

kedves

 Isten tetszésének elnyeréséhez egyetlen út

vezet, mégpedig az evilági kötelességek

teljesítése

 A becsületes, szorgalmas munka maga, Isten

dicsőítésévé válik

 Az ember munkára van teremtve



Etikai kódexek

„valamely szakma viselkedési normáit egységbe 

foglaló szabálygyűjtemény, melynek hatálya a 

közéleti viselkedés mellett a magánélet kérdéseire 

is kiterjedhet” (Koi)

 társadalmi közmegegyezés alapján, érdekvédelmi 

egyeztetés útján VAGY

 jogszabályi felhatalmazással, közhatalmi aktus 

által



Céljai

 megfogalmazzák az egyes hivatások 

képviselőitől elvárt etikai magatartásokat

 gyakorlati esetpéldákon vagy részletező 

szabályozáson keresztül segítsék azok 

betartását 

 tájékoztassák az adott hivatás képviselőivel 

kapcsolatba kerülőket a hivatással kapcsolatos 

állami vagy munkáltatói elvárásokkal

 a szakma a normaszegőtől formálisan vagy 

informálisan elhatárolódhat



Pedagógusi etika

Hivatás sajátosságai:

 egyéni felelősségvállalás és elkötelezett 

közösségi magatartás

 intézményi hierarchia-szervezete nem 

tagolt

 együttműködő partnerek köre roppant 

széles

 a nevelő és a nevelendő kapcsolata is 

különleges

 egyszerre szolgáltatás és szolgálat



A pedagógus szerep

„komoly ellentmondás feszül a pedagógus

szerephez kapcsolódó maximális,

idealizáló elvárások és a szakma

társadalmi presztízse között” (Pinczésné)

„a nevelő szükségképpen modellközvetítő a

tanítványai számára. Elvárják tőle, hogy az

iskola által vallott és a saját maga által

hangoztatott erkölcsi elvárásoknak

megfelelően éljen” (Kézdy)



Pedagógus etikai kódexek

 Állami fenntartású intézmények: jogszabály erejénél 

fogva, eljárási szankciókkal

 Egyházi intézmények: önkéntes vállalással

 „Az egyházi iskolák nevelőinek közös etikai alapelvei kell,

hogy legyenek, ezek forrása pedig az Isten igéje, a Biblia”

(Nagy)

 „Az Etikai kódex nem törvény és nem jogszabály. Az etikai

norma erkölcsi erejével hivatott szabályozni az MRE

közoktatási intézményeiben működő pedagógusok emberi

magatartását nevelői hivatásuk gyakorlásában. Az Etikai

kódex igei alapelveken nyugvó és a református hitelvekből

következő kívánalmakat fogalmaz meg.” (ORTE)



Református etikai kódex

 elfogadják egymás szerepeit, annak tartalmi jellemzőit, s 

tisztában vannak a magukéval,

 nyíltak, azaz egyenesek és őszinték egymáshoz, s ezzel 

nem élnek vissza,

 értékelik, becsülik egymást az esetleges konfliktusok 

ellenére is,

 a szerepkülönbözőség ellenére kapcsolatukra a kölcsönös 

függőség jellemző,

 az elkülönülés, vagyis az egyéni véleményalkotás, 

kreativitás megnyilvánulási lehetősége érzelmi megtorlás 

nélkül valósul meg,

 igényeik kielégítése nem a másik rovására történik



Összefoglalás (helyett)



Kérdőíves vizsgálat

Általános kérdések
Kódex-szerű 

megállapítások 
értékelése

Etikai szituációk 
értékelése

Hipotézis: A kódex-szerű megfogalmazás eltávolít a mindennapi

gyakorlattól, ezért a válaszadók ebben a felmérésben

szigorúbbak, a gyakorlat-közeli kérdésekkel kapcsolatban

megengedőbbek az etikai döntésekben.
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