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álló tételes felsorolás is, ami viszont azt a 
veszélyt hordja magában, hogy ha már 512 
pontot összegyűjtünk, akkor egészen biz
tos, hogy az ötszáztizenharmadik kimarad 
belőle.

Végezetül elmondom, hogy nem az eti
kai kódex hiányát tartom a legnagyobb 
problémának, hanem az etikátlan viselke

dést. Az etikai kódex kiadása ezt a magatar
tásformát ha nem is szünteti meg, de leg
alább jó  alapot ad arra, hogy tudjuk, mi az, 
amit be kell tartani, mi az, amit támogatni 
kell, mi az, ami tilos, és akkor érjük el kitű
zött célunkat, ha mindez belsővé, iránymu
tató személyes normává válik.

Csáti András

Hozzászólások

Skizofrén állapot
Jelenős problémának látom azt a skizofrén állapotot, amely a szakmai etika és a hétköz

napi morális etika között van. Arról van szó, hogy egy adott társadalomban a morális színvo
nal meglehetősen alacsony lehet. (Évszázadunkban több ember pusztult el erőszakos halál
lal, mint bármikor: a mi életünk során történt koncepcionális népirtás, nem is messze tőlünk; 
ez a generáció látott etikátlan kormányzást, megélt korrupciót, kormányzati botrányokat.) 
Miközben a szorgalom leértékelődött, az etika területe -  különösen a hivatásos szakemberek 
etikája -  széles körű figyelmet kapott. A mi munkahelyi szituációnkban is előfordulhatnak 
dilemmák: ki az én tevékenységem alanya? Mit tehetek érte? Milyen korlátái vannak tevé
kenységemnek, milyen korlátokat szab hivatalom, a szervezet, a cég? Mik az én privát meg
fontolásaim, mik az alapvető értékeim, mik a munkahely alapvető értékei? Például, tudjuk, 
hogy a ránk bízott ember komoly vétket kíván elkövetni, de csak bizonyos szituációkban: tud
juk, hogy valaki potenciálisan agresszív, de csak bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmé
nyek között jelentkezik az agresszió; tudjuk, hogy valaki nem önzetlenül kíván a ránk bízot
takon segíteni, de az adomány kell az intézménynek; tudjuk, hogy előfordul korrupció, eset
leg informálisan én is tudom, hogy egy másik kollégám is tudja, látom, hogy amit tesz, illet
ve amit nem tesz, az rossz; tudom, hogy valaki jóindulattal kezel egy szakmai kérdést, de jó
szándékú, ugyanakkor laikus tevékenységével épp a nem kívánt eredményt éri el.

A mai magyar valóság nem szélsőségesen ellentmondásos, de a hétköznapi élet etikai
morális szintje, valamint a professzionális szakmai-etikai követelmények a mi büntetés- 
végrehajtási tevékenységünkben is magukban hordoznak ellentmondásokat, ezért feltét
lenül szükség van szakmai-etikai kódex kidolgozására.

Mit tartalm azzon a kódex?
Összegezve azon etikai elveket, amelyek a büntetés-végrehajtással mint komplex 

szaktevékenységgel függnek össze, vagyis azon elveket, amelyeket a büntetés-végrehaj
tás bármely területén dolgozó képviselőjétől elvárnak (természetes, hogy ez a kódex tar
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talmazza azon szankcionálási lehetőségeket, amelyeket a be nem tartókkal szemben fo
ganatosítani kell).

Fogalmazza meg a gyakorlati szakemberek számára azon irányelveket, amelyek szel
lemében cselekedni kel 1, ha a gyakorlatban a szakember etikai kérdést is tartalmazó szak
mai dilemmával találkozik.

A kódexnek védelmet kellene nyújtania a gyakorlati munka alanyai számára is, az 
esetlegesen etikai vetületű, vitatott helyzetek megoldásában.

Fontosnak érzem, hogy a gyakorlatban dolgozó szakemberek kapcsolatait és viselke
dését tartalmazza a kódex egymással, más szakmák képviselőivel, más közösségekkel és 
a munkahellyel mint alapvető csoporttal kapcsolatban.

Hiánypótlónak szánnám, ha a szakmai-etikai kódex tartalmazná a szupervízió, az eti
kailag kétséges helyzetek veszély nélküli feldolgozásának lehetőségét, a lehetőséget a 
visszacsatolásra. Garanciálisán legyen meg a színtere, a kerete a gyakorlat feldolgozásá
nak.

Példaként kell említeni és tanulmányozni lehet a szociális munka etikai kódexét, ame
lyet 1995 júniusában adtak ki. íme, néhány részlet a tartalomból:

-  alapelvek: autonómia, diszkrimináció tiltása, sérthetetlenség, javító szándék kötele
zettsége, szakmai hozzáértés;

-  a szakember és rábízott kapcsolata: érdekegyeztetés, bizalom, elérhetőség, önálló 
döntés lehetősége, a maximális átadás lehetősége, tárgyilagosság, az összeférhetetlensé
gi helyzetek tisztázottsága, esetleges adományok elfogadása, adminisztrációja, elosztási 
etikája, együttműködési kötelezettségek;

-  munkatársi kapcsolat: bizalom, tisztelet, szolidaritás;
-  munkahelyi viszony -  társadalmi kapcsolatok: SZMSZ szerepe, szakmai etikai kol

légium működése, szupervízió szükségessége, továbbképzés folyamatossága, a szakmai 
alkalmasság kritériumának pontos megfogalmazása, a kódex és a feladatok időszakon
kénti revíziójának fontossága.

Mindezek alapján szükségesnek látom a büntetés-végrehajtásnál szakmai etikai kó
dex kidolgozását és kiadását.

Mocsai Zoltán

Néhány gondolat
Minden ember adott történeti korban, valamilyen fejlettségi szintet elért társadalomban, 

meghatározott gazdasági, politikai, közéleti, vagyis társadalmi viszonyok között éli le az éle
tét. Ezekbe a viszonyokba beleszületik, azaz készen kapja őket. Egyben szembetalálja magát 
egy olyan szokás- és követelményrendszerrel is, amely cselekedeteit, magatartását -  éppen 
ezen viszonyok között -  szabályozza. Ez az erkölcsi követelményrendszer.

Az ilyen szabályozó rendszer objektív szükségszerűség. Nélküle bármilyen társadalom el
képzelhetetlen lenne. Emellett nemcsak a társadalom objektíve, de szubjektíve az egyes em


