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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
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berek maguk is igényelnek valamilyen iránymutatást, segítséget. Abban, hogyan cselekedje
nek, miként alakítsák kapcsolataikat más emberekkel. Az emberek igénylik viselkedésük va
lamilyen szabályozását. Honnan ez a szükséglet? Az emberek tanulnak, dolgoznak, gyerme
ket nevelnek, közéleti tevékenységet folytatnak, baráti, nevelő, munkatársi stb. kapcsolatba 
kerülnek egymással. Tevékenységüket, kapcsolataikat különböző indítékok motiválják: az 
újatalkotás, szeretet, siker, az elégedettség vágya stb. Amit és ahogyan tesznek, azt a többi em
berértékeli. Az emberi együttélés általános szabályai a tapasztaláson alapul vámár évezredek
kel korábban megfogalmazódtak.

Korábbi társadalmak ezt örökségként hagyták ránk, és bár az emberiség történelme során 
sokféle társadalmi és történelmi korszak különböző faji, birodalmi és társadalmi érdekei vál
tották egymást, ezek igazságtartalma, általános érvényessége semmit sem változott. Száza
dunkban különösen felgyorsultak -  éppen a technika robbanásszerű fejlődése folytán -  a kü
lönböző társadalmi, politikai folyamatok, ideológiák fogalmazódtak meg. Az értékek zűrza
varával rendszerek, birodalmak keletkeztek és szűntek meg, és e gyorsult változások az embe
rek viszonylatában, gondolkodásában zavarokat, feszültségeket, válságokat eredményeztek. 
A mi nemzedékünk is többször átélt már ilyen értékváltozást, ennek napjainkban tanúi és ré
szesei vagyunk, éppen ezért időszerű, hogy általánosságban és saját szűkebb területünket és 
intézményünket érintően is ezeket átgondoljuk, és a magunk számára is újrafogalmazzuk.

Különösen fontos az emberség, amely a kölcsönösség elvén alapszik, hiszen akkor várha
tok el tiszteletet másoktól, ha azt én is megadom másoknak. A legalapvetőbb erkölcsi tulajdon
ság a humanizmus elvének megnyilvánulása az emberek mindennapi kapcsolataiban. Magá
ba foglal több -  kevésbé átfogó -  tulajdonságot, a jóindulatot, az emberek iránti megbecsülést, 
együttérzést és bizalmat, a mások érdekében való áldozatkészséget, megköveteli a becsületes
séget és az őszinteséget. Nincs kétféle erkölcs, csupán különböző viszonylatok vannak, és ez 
különösen jellemző a mi munkaterületünkre, ahol a munkatársi kapcsolatokon túlmenően fő 
feladatunk a fogvatartottakkal való foglalkozás.

A következőkben a teljesség igénye nélkül szeretnék felvillantani egy-két gondolatot.
A becsületesség a mi munkahelyünkön is az egyik legfontosabb erkölcsi követelmény. 

Megköveteli, hogy az ember legyen igazságos, elvhű, híven teljesítse vállalt kötelezettségeit, 
legyen meggyőzve az általa szolgált ügy igazáról, embertársaival és önmagával őszinteségre 
törekedjen. Cselekedete motívumait illetően ismerje el és tartsa tiszteletben mások jogait ah
hoz, ami törvényesen megilleti őket. Közeli erkölcsi kategória a bizalom, amely olyan viszony 
egy másik személy cselekvéseihez és magához a személyhez, amelynek alapja a meggyőző
dés az illető hűségében, lekiismeretességében, becsületességében. A kötelesség is fontos eti
kai kategória, tulajdonképpen társadalmi szükségszerűség, erkölcsi követelmények formájá
ban kifejezve, más szóval a kötelesség a mindenkire egyformán érvényes erkölcsi követel
ménynek az adott egyén személyes feladatává való átalakítása, az illető helyzetére és arra a szi
tuációra vonatkoztatva, amelyben az adott pillanatban van. A kötelesség szorosan összefügg 
a személyiséget jellemző más fogalmakkal, mint a felelősség, az öntudat, a lelkiismeret.

A felelősség az egyénnek a társadalomhoz való viszonyát az egyénnel szemben támasztott 
erkölcsi követelmények teljesítése szempontjából jellemzi. Ha az embernek az a kötelessége, 
hogy tudatosítsa magában, saját konkrét helyzetére alkalmazza, és gyakorlatilag megvalósít
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sa az erkölcsi követelményeket. A kérdés az, hogy milyen mértékben teljesíti e feladatát, illet
ve milyen mértékben hibás e feladat nem teljesítésében. A felelősség tehát az egyén erkölcsi 
tevékenységének és kötelességének viszonya az egyén lehetőségeinek szempontjából vizsgál
va.

E felsorolt általános érvényű erkölcsi kategóriák amellett, hogy a legáltalánosabb emberi 
együttélési követelményeket fogalmazzák meg, érvényesülésük, pozitív értékekkel való meg
töltésük munkahelyi viszonylatban is nélkülözhetetlen. Mindennapi feladatainkhoz, hivatá
sunkhoz közelítve kiemelendő erkölcsi kategória a munkaerkölcs, az erkölcs egyik legfonto
sabb érvényesülési formája, amely magában foglalja az ember társadalmilag hasznos tevé
kenységének minden területét, és amelynek két fő oldala van: a munkához való viszony, 
amelyben a dolgozónak az egész társadalomhoz való viszonya jut kifejezésre, valamint a kö
zös tevékenység résztvevőinek egymáshoz való viszonyát szabályozó normák.

Ehhez közeli erkölcsi kategória a munkaszeretet, az egyén saját munkatevékenységéhez 
való szubjektív viszonyát jellemző erkölcsi tulajdonság. Megnyilvánulásai: aktív munka, lel
kiismeretesség, igyekvés, szorgalom. Ide kell sorolni a munkában való igényességet is.

A munkaerkölcshöz kapcsolódó fogalmak, de tevékenységünkből adódóan kiemelt jelen
tőségű kategória a fegyelem és az éberség, amely mindennapi munkánk nélkülözhetetlen ve
lejárója, követelménye kell hogy legyen.

A felsorolt erkölcsi fogalmak segítségével átgondolva, értékelve napi munkánkat, emberi 
és munkatársi kapcsolatainkat, legalább annyi pozitívumot, eredményt tudunk megnevezni, 
mintamennyi hibát, hiányosságot. Az előbbieken könnyebben átsiklunk, az utóbbiak, a hibák, 
a negatívumok mélyebb nyomot hagynak, visszahúznak, zavart, feszültséget okoznak.

Mindenképpen hasznos, hogy az általános erkölcsi és munkaerkölcsi fogalmak mentén vé
giggondoljuk saját munkánkat, mindennapi tevékenységünket, munkatársainkhoz való vi
szonyunkat egyénenként és a közösség, az intézmény vonatkozásában is. Meggyőződésem 
szerint e célt is jól szolgálná, egyéni munkateljesítményünket és az intézet feladatvállalásának 
eredményességét pedig növelné az intézményrendszerre kidolgozott és arra alkalmazott etikai 
kódex.

Raskáné dr. Fráter Gizella

Etikus vagyok-e?
Arisztotelész óta van jelen a társadalomban az etika, azóta -  az adott korra jellemző

en -  áthatja a társadalmak egészét, erkölcsi normákat határoz meg. Az emberi lét, az em
beri tevékenység nagyon fontos mércéje a tudatos gondolkodás és az eszközökkel végzett 
munka. A mi esetünkben az „eszköz” még nagyobb jelentőségű, hiszen hús-vér emberek 
testesítik meg. E munkavégzésnek is van etikája, erkölcse. A munkaerkölcs az erkölcs 
egyik legfontosabb szférája, amely felöleli az ember társadalmilag hasznos tevékenysé
gének minden területét. Az 1995. évi CVI1. törvény kimondja, hogy mi, börtöntisztvise
lők „állami, fegyveres rendvédelmi szerv” tagjai vagyunk. Mindannyiunk előtt ismert, s


