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KISIDA ERZSÉBET

A magatartás iránti elvárás erkölcsi és jogi kritériumai

Minden ember a világba, a társadalomba belépve, az élet szabályozott rendjébe született. A 
szabályrendszer többszint_ érvényesítése érzékenységgel viszonyul az emberi méltósággal 
felruházott személy magatartásához. A társadalom rendjében az állampolgár viszonzásul az 
együttélési szabályokat, az erkölcsi normákat elfogadja, törvénytisztelQként éli az életét. A köl-
csönhatás érvényében önkéntes követésen alapul az együttélési szabályok rendje. Az együtt-
élési és az erkölcsi szabályok megsértése rendszerint az embertársak rosszallását, végsQ soron 
a közösségbQl való kizárást jelenti. EbbQl az összefüggésbQl következQen az állampolgárok 
magatartását a jogok gyakorlása mellett a kötelezettségek is terhelik. A társadalom rendjét, az 
állampolgárok életét, tevékenységét a jogok és kötelezettségek harmonikus egysége kötelezQ 
erQvel garantálja. Az erkölcsi szabályok értékrendje az emberek egymás közötti viszonyában 
és a közösségek körében az egymás iránti, emberhez méltó magatartás szabályait határoz-
za meg. E szabályok jellegzetessége, hogy az élet gyakorlata alakítja ki, és rugalmasan az 
életviszonyok változásával módosítja. Nincs kötelezQ ereje, az ember lelkiismerete szerinti 
meggyQzQdéssel fogadja el és követi. KülsQ kényszerítQ erQ nélkül is életelvvé válnak, mert 
megbízhatóak, következetes normák és ellentmondásmentesek. Az erkölcsi értékrend az élet- 
és társadalmi viszonyok változásának megfelelQen módosul. Azonban a klasszikus magatartá-
si, életvezetési szabályok megmaradnak, abban a vonatkozásban, hogy alapjaiban, lényegében 
közös tQrQl, az embertársak egymás iránti megbecsülésbQl és elkötelezettségbQl, együttélési 
elvárásainak megfelelQ szabályokat határoznak meg. 

A társadalom rendjét a kötelezQ erej_ törvények és egyéb jogszabályok határozzák meg. A 

törvényhozók a társadalom rendjét megalapozzák, az államhatalom és az állampolgárok jog-
rendjével biztosítják a kiegyensúlyozottságot, a jogok és kötelezettségek garanciáját nyújt-
ják. A jogrend érvényesítésének és érvényesülésének biztonsága két póluson, a jogszabályok 
betarttatásán és betartásán nyugszik. A jogrend stabilitása garantálja, hogy az állampolgár 
abban a biztonságban élhet, amelyben jogkövetQ magatartása esetén a jog védi Qt. Mind a 
törvényhozó, mind a jogalkalmazó kell hogy egyértelm_en meghatározza, érvényesítse azt a 
kritériumot, amely szerint jogsértQ magatartás nem járhat elQnnyel, hasznot húzni rajta nem 
lehet, a manipulációval csak veszíteni tud az ügyeskedQ. Az alaphelyzetbQl kiindulva: min-
dent szabad, amit a törvény nem tilt. Ez erQs hasonlatot mutat a bibliai Édenkert emberpárja 
cselekvési szabadságával, ahol csupán egy tilalom állt fenn: arról a bizonyos fáról tilos volt 
leszakítaniuk az almát. Azóta a társadalommá szervezQdött népesség, minden országban az 
államhatalom a társadalom rendje szerint olyan jogrendet alkotott, amely jogokat és köte-
lezettségeket határoz meg. Célja, hogy a társadalom kiegyensúlyozott rendjét, az állampol-
gárok biztonságos életét megalapozza. A jogok gyakorlása rendeltetésszer_ használata, a 
célja szerint helyénvaló. A joggal való visszaélés nem megengedett, hanem tiltott, vagyis, ha 
valaki a „joggal való élését” a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férQ célra használja, 
a „joggal való visszaélést” követ el, amely a jog sérelmét okozza. A törvények és egyéb jog-
szabályok súlytalanná válnának, ha a törvényhozó a jogsértQkre joghátrányt nem határozna 
meg. Tehát, aki a jogszabályok valamelyikének egyik vagy másik rendelkezését megsér-
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ti, annak el kell viselnie a törvényben írt következményeket, a joghátrányt (a büntetést). A 
törvényhozók Magyarország Alaptörvényének meghatározása szerint sarkalatos törvénye-
ket alkotnak. Jogágak szerint (polgári jog, büntetQ jog, munkajog stb.) meghatározott jog-
viszonyokra megalapozottan, átfogóan rendelkeznek. A törvények szerkezeti sajátossága, 
hogy elsQdlegesen az alapelveket határozzák meg, a jogok gyakorlására és a kötelezettségek 
teljesítésére vonatkozóan, a jogalanyok jóhiszem_sége, a tisztesség követelményeinek meg-
felelQ kölcsönös együttm_ködés kötelezettségét írják elQ.

Az állampolgár törvénytisztelete alapvetQen erkölcsi szabályból eredQ kötelezettség. 
AlapvetQen mindenkitQl elvárt, emberhez méltó korrekt magatartás a törvénytisztelet. Ez a 
mentalitás annyira az ember sajátja, hogy ennek megsértése miatt elsQdlegesen önmagának 
tartozik felelQsséggel. A törvénytisztelet hiánya direkt vagy indirekt módon a törvénysértés-
hez vezet. A megsértés következménye pedig új helyzetet teremt. A törvénysértés a másik 
személy, esetleg a nemzetgazdaság jogsérelmét okozza, kárt, hátrányt idéz elQ. A törvénysér-
tés a magatartásért való felelQsségre vonást eredményez. A felelQsségre vonás során, ameny-
nyiben a törvénysértés megállapításra kerül, akkor a törvénysértQnek a törvényben meg-
határozott hátrányos jogkövetkezményeket el kell viselnie. A törvénysértQnek rendszerint 
nem csupán a jogellenes, felróható, hanem a vétkes magatartásáért is fennáll a felelQssége. 
Következésképpen nem csupán anyagilag, kártérítés szintjén, hanem – a b_ncselekmény 
elkövetésétQl függQen – a büntetQjogi felelQsséget is viselnie kell. 

A mindennapi élet rendjében a társadalmi szabályok, az erkölcsi értékrend elfogadása 
és tiszteletben tartása természetes, helyénvaló magatartás. Az állampolgárok magánéleti, 
baráti, munkatársi, szomszédsági kapcsolataiban, továbbá az együtt- és egymás mellett 
élés körében, az üzleti, gazdasági élet és minden egyéb területen a korrekt magatartás 
alapvetQ elvárás, amely elengedhetetlenül szükséges a bizalom megtartásához, a kap-
csolatok megerQsítéséhez. Az állampolgárok mindennapi tevékenységét elsQdlegesen és 
alapvetQen a társadalomban érvényes együttélési szabályok és a klasszikus erkölcsi ér-
tékrend határozzák meg, ezek tisztességes helytállást kívánnak meg. EbbQl az életszer_ 
helyzetbQl következQen, a tevékenységek során a társadalmi szabályok és az erkölcsi ér-
tékrend tisztelete a magatartást befolyásoló, hatékony tényezQvé válik. Az ily módon való 
érvényszerzés éppen a szabályok értékeit és az irántuk való elkötelezettség jelentQségét 
hangsúlyozza. Az állampolgár magatartását tevékenységei során általában a racionális, 
céltudatos törekvés, nem elhanyagolhatóan az életviszonyai stabilitása, a megélhetéshez 
szükséges anyagi javak, a létbiztonság megalapozása iránti igyekezete motiválja. A társa-
dalmi viszonyok sajátosságai, az állampolgár szociális helyzete – adott esetben, nyoma-
tékos körülmények fennforgása, a döntés és a magatartás közreható tényezQjévé válhat. 
Az erkölcsi értékrend, az elvárt magatartás szerint élQ és cselekvQ állampolgár életveze-
tését az értékrendje, céltudatos törekvése és a felelQsség iránti elkötelezettsége határozza 
meg, illetve befolyásolja. Ennek megfelelQen önmaga meggyQzQdése eredményeként – de 
semmiképpen sem a törvénytisztelet megsértésével –, helyesen, az elvárt magatartást ta-
núsítja. A társadalmi viszonyok változásával az állampolgár értékrendje, az adott helyzet 
összefüggésében, szükségszer_en szintén módosul (esetleg csak inomodik). Az utóbbi 
több mint két évtizedben az a tendencia erQsödik, amelyben az állampolgár elsQdlegesen 
a javai védelme iránt érzékenyebb, mint korábban. Ennek háttértényezQit a társadalmi 
viszonyok változása következtében bekövetkezett értékrendváltozás adja. Az állampolgár 
meggyQzQdése és értékrendje szerint, a vagyontárgyai, az ingó és ingatlan vagyona foko-
zott védelemre szorul. Ez okból elvárja embertársaitól, hogy tiszteljék a szabályt, amely 
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szerint: „ne tedd másnak, amit magadnak sem kívánsz”. Az állampolgároknak pedig vi-
szont elvárása, hogy: „addig gyakorold a jogaidat, ameddig mások jogait nem sérted”. 
Korrekt magatartás a viszonosságon alapuló, erkölcsi értékrend iránti elkötelezettség. 

Az erkölcsi normák jelentQségére, nélkülözhetetlenségére utal, hogy már Ulpianus 
(Kr. u. 170–228) megfogalmazta azt a máig érvényes normát, amelynél racionálisabb 
meghatározást senki sem alkotott: „honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique 
tribuere”, (tisztességesen élni, mást meg nem sérteni, mindenkinek megadni azt, ami Qt 
megilleti). Ebben a tömör mondatban elsQként határozta meg a mindenkire kötelezQ, tisz-
tességes életvezetés iránti elkötelezettséget. Azóta is ez az embertársi kapcsolatok alapja 
és az együtt- és egymás mellett élés békéjének, biztonságának a feltétele. A második fel-
hívás arra vonatkozik, hogy az emberi méltóság tisztelete kizárja az emberhez méltatlan, 
megalázó magatartást. A harmadik meghatározás a munka megbecsülését, az emberi javak 
korrekt, érdemek szerinti elosztását erQsíti meg. A történelem fejlQdése során elfogadottá 
vált, alapelvként is érvényesült a „méltó a munkás az Q bérére” felfogás. 

A jog mindenkori, minden viszonylatban való érvényesülésének feltétele a társadalmi viszo-
nyok rendezettsége. A kiemelkedQ morális értékrendjébQl máig sem veszített római jog megfo-
galmazása szerint, a törvény a római polgár érdekeit hivatott megvalósítani és megóvni. Ennek 
okán indokolt visszatekinteni a múltba, a római közélet és erkölcs értékrendjére, a klasszikus 
jogra, hogy útmutatóként szolgáljon. Ugyanis, a római polgár joga és kötelezettsége egy tQ-
rQl fakadt. A jogok és kötelezettségek oly módon egységet képeztek, hogy a köztársaság alatt 
mindvégig a polgárnak a közösségi életben való részvételi joga egyben kötelezettséget is jelen-
tett. A magánjoghoz hasonlóan a rómaiak a közéletben, a közjogi feladatok ellátásában szintén 
az értékrendjük, erkölcsi normájuk szerint cselekedtek. A magánjoggal harmonizálva, a közjog 
is a megszilárdult rend, illetve normák alapján m_ködött. Ismét az elévülhetetlen római jog-
alapelvére indokolt hivatkozni, amely szerint meghatározott jogviszonyokban „a polgárnak 
más ügyében azt a gondosságot szükséges tanúsítania, mint amellyel a saját ügyeiben szokott 
általában eljárni” – volt az elvárás mércéje. Az ingyen viselt politikai, közhatalmi tisztség el-
látásában a társadalmi elvárhatóságot mércéül szabta a jog. Megsértését politikai felelQsségre 
vonás követte. A közjog szerepe – a maihoz mérve – fokozott jelentQséggel bírt, úgy, hogy 
közvetlenül kihatott a polgárok életviszonyaira. Ma már mind formájában, mind tartalmában 
idegennek t_nik az erkölcsfelügyelet, amely a XII táblás törvény után, az V. század közepén 
érvényre jutott. A magisztrátusok között nem volt hivatalos munkamegosztás, egységes volt a 
hatalom. Egy kivétel azonban akadt: a censor az erkölcs-felügyeleti jogát megtartotta. Ennek 
megfelelQen az új magisztrátus, a censor kifejezetten a magánszféra és a közszféra érintkezé-
sének rendjét volt hivatva ellenQrizni (mos maiorum).1 Így ellenQrizték a polgár erkölcsi ma-
gatartását, azt, hogy az Qsök erkölcse szerint él-e. Kifogás esetén szankciókat is alkalmaztak. 
(Mai viszonyok között a személyiségi jogai megsértésének tekintené az állampolgár az efféle, 
magánszférába való beavatkozást.) 

Az ókori Róma férijai a város védelmi életére voltak hívatottak, a katonai társadalmi 
szervezet berendezkedett m_ködésében. A fegyveres fériak a közélet fontos szereplQi let-
tek. Nem kétséges, ebben – a közrendet meghatározó szabályok és a római polgár viszo-
nyában – jelentQs szerepet kapott a közélet szereplQinek értékrendje, erkölcsi normájuk, 
életvezetésük színvonala. Róma közélete jellemzQinek taglalása nélkül, csak egy villanás-
nyira indokolt érzékeltetni a hatalmon lévQk példamutató magatartását. A jog rendje iránti 
tiszteletük, azoknak önmagukat önként alávetése egyértelm_en és elengedhetetlenül maga 
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után vonta Róma polgárainak elismerését, amely azzal a (hasznos) eredménnyel járt, hogy 
ez a magatartás mintaként szolgált. A császárság korában Paulus meghatározása értelmé-
ben: decet enim tantae maiestati eas servare leges, quibus ipse solutus esse videtur.2 (Illik, 
hogy a császár tartsa magát még azokhoz a törvényekhez is, amelyek alól feloldottnak 
t_nnék.)3 A római közélet értékrendjének jellemzQje III. Valentinus – 429-ben megho-
zott – törvénye. E szerint, az uralkodót kötelezik a törvények. Tekintélye a törvények 
tekintélyétQl függ. Az uralkodók a hatalomnál fontosabbnak találták, hogy fejedelemsé-
güket alávessék a törvényeknek, amelyek azt parancsolták meg, aminek megtartása rájuk 
is kötelezQ.4 A jogra jellemzQen, a közügyek, a közhatalom területén még az ingyen viselt 
politikai, közhatalmi tisztség ellátásában is mérceként határozták meg a társadalmi elvár-
hatóságot. A norma megsértésének következménye a politikai felelQsségre vonás volt.5 
Még Róma uralkodása teljében, a második pun háború után is, amikor a római impérium 
élvezte a teljes hatalmi státuszt, amikor egyértelm_vé vált, hogy a nemzetközi szerzQdé-
sek Rómával szemben nem, csak Róma által kényszeríthetQk ki, a jog rendje akkor is azt a 
morális értéket hordozta, hogy a Birodalom nem csupán jogosultja, hanem kötelezettje is a 
paktumoknak. Pedig tudatában volt annak, hogy minden államnál erQsebb, a vele szemben 
állók mind gyengébbek, tehát kiszolgáltatottak. Róma még ebben a pozícióban is erköl-
csi kötelezettséget érzett a szerzQdések teljesítése iránt. Egyértelm_, itt nem iusról volt 
szó, nem olyan jogról, amit Rómával szemben is ki lehet kényszeríteni, hanem az urbs, 
vagyis a „város”, Róma város pozíciójából eredQ erkölcsi kötelezettségrQl. A hivatkozás 
arra utal, hogy ennyi volt a különbség a jogi kötelezettség és az erkölcsi elvárás között. 
Róma a tisztesség okán a kötelezettségeit következetesen betartotta. Az elkötelezettség, 
amely szerint illik azt (a paktumot, a megállapodást) betartani, mindazonáltal, hogy nincs 
olyan hatalom – a természetfölötti hatalmakon kívüli –, amely Rómán ezt számon kérhet-
né, az erkölcsi, lelkiismereti elkötelezettségen alapult. Nem kíván indoklást, hogy ez a 
morális magatartás iránti meggyQzQdés mennyire az erkölcsi értékek megalapozottságán 
érlelQdött magas szint_vé és mélyen elkötelezetté. Annak jeléül, hogy az erkölcsi normák 
jelen voltak a római közjogban, szintén közreható az a tényezQ, amely szerint „Róma 
közrendje a bölcsességig eljutottak, az öregek, a senatus tekintélyén nyugodott”.6 Az erQs, 
legyQzhetetlennek hitt római birodalom bukása után nem csupán Itáliában, hanem Európa 
államaiban szintén a római jog alapelvei továbbéltek és utóhatásaiban ma is léteznek. Erre 
az értékrendre építette az európai birodalmak jelentQs része a törvényeit, mert megalapo-
zottan, széles körben az az elv érvényesült, hogy ennél megalapozottabb jogrendszert nem 
lehet (legalábbis nem tudtak) létrehozni. 

A történelmi korszakok változásai szükségszer_en magukkal hozták az állam- és jog-
rend változásait. Az emberi méltóság meghatározó tényezQje, hogy mindenki magában 
hordozza egyrészt a szépség, a jóság, az igazság értékét, másrészt a jóság, a klasszikus 
erkölcsi értékrend iránti elkötelezettséget, a rút, a rossz, az igazságtalan magatartástól való 
tartózkodást. Együtthatásában a társadalom értékrendje, a jog rendje, a törvény kötelezQ 
ereje, valamint az állampolgárok eziránti elkötelezettsége elengedhetetlenül egyensúlyi 
állapotot kíván. A törvény minden korban az állampolgárok jogait és kötelezettségeit hatá-
rozza meg. Az emberi méltóságnak, a személyiségi jogoknak az utóbbi évtizedekben való 
fokozottabb védelme és a többi jogok érvényesítése biztonságot nyújtanak az állampolgár 
széles kör_ lehetQségeinek igénybevételére, az új élethelyzetekre való felkészülésre, az 
életpályája kiteljesítésére és a céljaik elérésére. Ehhez a lehetQséghez elengedhetetlenül 
szükséges az állampolgárok helyes tudati viszonyulása, jó szándékú, korrekt magatartá-
sa. A szubjektív tényezQ, az emberi erQforrás, a morális értékrenddel együtt szükséges a 
tisztességes, korrekt módon való érvényesüléshez. A jogokkal rendszerint együtt járnak 
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a kötelezettségek is. Ez iránti elvárásnak szintén fontos eleget tenni, ugyanis a jogok és 
a kötelezettségek szinte egymáshoz tartoznak, gyakran együtthatásukban érvényesülnek, 
összefüggésben azzal, hogy az állampolgár a jogviszonyok alanya, jogosultja és kötele-
zettje. Indokolt hangsúlyt adni annak, hogy a tudatban rögzüljön: a jogok és kötelezett-
ségek együtthatása az állampolgár jogviszonyainak egyensúlyi állapotát alapozza meg. A 
jogkövetQ magatartásnak meg kell felelni, mert mindenkor, minden körülmények között 
ez az elvárás, és az iránta való elkötelezettséget tanúsító személyt a megbízhatósága érde-
mesíti a jogviszonyokban való helytállásra. A kötelezettségek iránti elvárás szerinti maga-
tartás a jogkövetQ állampolgár részérQl garanciát jelent.

Az állampolgár magatartásának a jogrendhez való viszonyulása több összefüggésben ren-
dezettséget kíván. A jogállam törvényt alkosson és garantálja a betartását – hivatkozik az ál-
lammal és a joggal szemben támasztott igényre Coing. Ennek híján, ha éppen nem tudja ga-
rantálni egy birtokhelyzet biztonságát és „nem képes biztosítani egy materiálisan igazságos 
eredményt sem”7 az erkölcsi értékrend hézagpótlóként érvényt szerezhet. Amennyiben egy 
adott helyzet, jogviszony szabályozására a törvény kifejezetten nem rendelkezik, akkor sem 
követheti el az állampolgár a jogsértést, mert az erkölcsi értékrend, a törvények alapelvei 
szerint kötelezettsége a jó szándékú, tisztességes magatartást tanúsítania. AlaphelyzetbQl ki-
indulva, áttételes megközelítéssel például, a talált tárgyat a megtaláló nem sajátíthatja el csak 
azért, mert nem ismeri a tulajdonost, hanem köteles átadni a hatóságnak. Ez nem zárja ki azt, 
hogy jogosan tartson igényt a találói díjra. A helyzet másik vetülete, hogy az államhatalom 
végrehajtó szerve és az intézményrendszere sem követhet el jogsértést a nemzet polgáraival 
szemben. Az eziránti, sajátos jogsértésért felelQsséggel tartozik az intézményrendszer. Az 
elmúlt évszázadban az európai államok történelmi folyamatainak szükségszer_ velejárói, 
a társadalmi változások bekövetkeztek. Európa keleti részében a proletárdiktatúra hatalmi 
rendszere, a saját ideológiája alapozta meg a jogrend eszmerendszerét, és érvényesítette 
azokat az ideológiai alapelveket, amelyek a törvények rendjét meghatározták. A történel-
mi korszakok változását éli meg nemzedékünk. Az elmúlt idQszakban olyan új történelmi, 
alapvetQ folyamatok következtek be hazánk társadalmi rendjében, amelyek megalapozták az 
új, demokratikus, független állam m_ködését, ehhez tartozóan a demokratikus jogrendszer 
érvényesítését/érvényesülését. Ennek megfelelQen a jog rendjének alapvetQ követelménye 
a jogbiztonság, amelyet az állampolgárok javára hívott életre a jogalkotó. „Vissza kell ta-
lálnunk hát emberi értékeink eredendQ fundamentumához, s újra birtokba vennünk összes 
képességünket, mely nékünk, embereknek megadatott” – fogalmazza meg Varga Csaba.8 A 
jogállamok kidolgozták a saját jogrendszerüket. Hazánk ismét – az Alaptörvény meghatáro-
zása szerint – „független, demokratikus jogállam” állapotba lépett. A társadalom rendjének 
alapja korábban az Alkotmány volt, amely helyébe lépett Magyarország Alaptörvénye.9 Az 

elsQ fejezet, a „Nemzeti hitvallás” megfogalmazza, hogy az emberi lét alapja az emberi mél-
tóság. Alapvetésként leszögezi: a Magyar Köztársaság „független, demokratikus jogállam”. 
Továbbá deklarálja: „mindenki felelQs önmagáért”. A „Szabadság és felelQsség” fejezetben 
többek között meghatározza, hogy: „AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogait tisz-
teletben kell tartani. Védelmük az állam elsQrend_ kötelezettsége.” Kinyilvánítja továbbá, 
hogy: „Az emberi méltóság sérthetetlen”, továbbá, „Minden embernek joga van az élethez, az 
emberi méltósághoz.” A demokratikus jogrend, a jogbiztonság olyan értékrend, amely a jogi 
szférán kívül is hatékonysági tényezQ.

A hatályos 1959. évi IV. törvény és a (2013. február 11-én elfogadott), 2013. évi V. tör-
vény a Polgári TörvénykönyvrQl (hatályba lép 2014. március 15-én) a polgári jogok gya-
korlásáról és a kötelezettségek teljesítésérQl egyezQen rendelkeznek. Eszerint: „A jogok 
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gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszem_ség és a tisztesség kö-
vetelményének megfelelQen kötelesek eljárni.”10 Konkrét megfogalmazással: abban a vo-
natkozásban változatlan, hogy „a bevezetQ rendelkezések között az egész törvénykönyvet 
átható alapelvi rendelkezések maradnak meg általános alapelvként”.11 Ennek értelmében a 
klasszikus erkölcsi értékrend általános, a hatályos törvénykönyv szerint érvényes maga-
tartásra vonatkozó elvárása: a jóhiszem_ség, a tisztesség, a kölcsönös együttm_ködés, és 

az elvárt magatartás tanúsítása. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során 
a jog értékrendje a törvénykönyv alapelvei maradnak.12 Erre épül a jogrend és annak érvé-
nyesítése, a meghatározott jogok és a kötelezettségek szerint.

Társadalmunk sajátos viszonyai között, a diktatúrából a demokratikus állam- és jogrend-
be való átmenetnek a vártnál hosszabb folyamata azzal a sajátossággal halad, hogy több 
tényezQ együtthatásának eredményeként sem képes a társadalom minden rétegét, minden 
tagját a megújult erkölcsi értékrend és a törvény iránti tiszteletre meggyQzni, számukra az 
értékrendet elfogadottá és hatékonnyá tenni. Sólyom László pontosan közelíti meg a problé-
mát. Szerinte súlyos, aktuális erkölcsi probléma, hogy „a demokrácia hitelvesztése fenyeget, 
ha polgárjogot nyer az a felfogás, hogy a jó cél bármilyen módszert szentesít…” Folytatja: 
„Eddig akkor emeltem politikai vétót, amikor úgy éreztem, hogy ami az adott ügyben fo-
lyik, erkölcsileg vagy szakmailag tarthatatlan.”13 Ezzel egyértelm_vé teszi, hogy az erköl-
csi normák jogszabály szintjén is érvényesülést kívánnak. Hamza Gábor azzal az elméleti 
megközelítéssel erQsíti meg az álláspontot, hogy: „Fontos és szükséges a jogi normáknak 
erkölcsi vetületet viselniük.”14 A társadalmi átalakulás folyamatában Lábady Tamás hang-
súlyt adott annak az elvárható etikai magatartásnak, amely szerint: „A magánjogi szabály 
erkölcsi normára utalása: tudatos értékválasztás.” Majd így folytatja: „…a jog erkölcsi töl-
tés_, a jogszabályok követése pedig erkölcsi parancs.”15 Kiemelten igyelemre méltó az az 
álláspont, amely szerint együttes igyekezet a múlt és a jelen közötti kapcsolatoknak érvényt 
szerezni. A jelenben, egy új évszázad kezdetén – a magánjogi kodiikáció idején –, Péteri 
Zoltán a következQképpen elmélkedik: „Amikor tehát napjainkban az Európába visszave-
zetQ utat keressük, a jogfejlQdés ott meghatározó szerepet játszó tényezQi és a saját múltbeli 
hagyományaink közötti összhang megteremtésére kell törekednünk.”16

Ez idQ szerint, ha a jogalkotó törvényt kíván életre hívni, és annak érvényesítésével tartja 
majd a jogrendet, akkor – a diktatórikus jogalkotási rendszert túllépve – konszenzusra törek-
szik az állampolgárok elvárásaival, az állampolgárok érdekeire igyelmet fordít. Ez esetben, 
a cél megkívánja a szükséges eszközrendszer megválasztását, a törvény alkalmazási mód-
ja, mikéntje meghatározását. Az állampolgárok támogatása, egyetértése nélkül azonban ez 
nehezen lenne elérhetQ. Az államhatalom által elérni kívánt cél – a demokratikus jogállam 
funkciójából következQen – nem lehet más, mint a rend, a biztonság és a társadalmi béke 
garantálása. Demokratikus viszonyok között is ez csak akkor reális törekvés, ha az állampol-
gár és az államhatalom intézményrendszere, a két póluson nyugvó egyensúlyi állapotot, az 
érdekkiegyenlítQdést képes elérni. EgyfelQl az állampolgár, aki a demokratikus társadalmi 
rendben érvényesülQ értékrendet saját normájának fogadja el, a törvényt tiszteletben tartja. 
MásfelQl, szükséges, hogy az államhatalom intézményrendszere a törvénynek érvényt sze-
rezve, a kényszer eszközének mind kevésbé adjon hangsúlyt. Ennek eredménye, hogy az 
állampolgár a közmegegyezésre jó szándékot mutat, a törvényt elfogadja, a szabályrendszert 
követi. A konszenzusnak lényeges kritériuma, hogy a törvényeknek és a többi jogszabályok-
nak a társadalom tagjai által elfogadott értékrendet és az erkölcsi normákat kell tükröznie, 
mert az állampolgár azokkal azonosul. A lényegi tényezQt megközelítve, hogy a társada-
lom rendjét, biztonságát és békéjét egyrészt a morális értékkel bíró, „a polgárra szabott” 
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törvény érvényesítése, másrészt az állampolgároknak a törvény elfogadása iránti készsége 
garantálja. Sólyom László a közhatalmi szervek m_ködését értelmezi. Eszerint: „A jogál-
lamban a közhatalmi szervek a jog által meghatározott keretekben, a jog által a polgárok 
számára megismerhetQ és kiszámítható módon szabályozott korlátok között m_ködnek.”17 
JelentQségénél fogva hangsúlyossá vált – Mauro Cappellettire hivatkozva – Ádám Antal 
álláspontja, amelyben az alkotmányosság értékét, tartalmi lényegét jogelméleti megközelí-
téssel határozza meg: „A modern alkotmányosság kérdése nem más, mint a természetjogi 
alapelvek megtestesülése a pozitív jogban.”18

Az erkölcs értékrendjében Protagorasz (Kr. e. 481–411) elmélete szerint meghatározó té-
nyezQ: minden dolgok mércéje az ember. Ebben az összefüggésben éppen az a közreható 
kapocs játszik szerepet, amely az erkölcsi értékrend által az emberre szabott magtartási, 
életvezetési szabályokat határozza meg. Az állampolgárnak „csak” arra fontos hangsúlyt 
helyeznie, hogy jó szándékúan, a tisztességes élet rendje szerint, törvénytisztelQ módon él-
jen és cselekedjen. Ez a kötelezettség az emberi természet rendje szerint nem ró rá terhet, 
mert – az antik, klasszikus (az arisztotelészi) értékrend szerint – minden ember a szépségre, 
a jóságra, az igazságra született. A társadalmi magatartási szabályok, az erkölcsi normák 
érvényesülése (vagy annak hiánya) gyakran indirekt módon jelenik meg, és eltérQ módon, 
különbözQ formában szerez érvényt magának. Az állampolgárok mindennapi életvitelében, 
a jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése során az általában jó szándékú magatar-
tást, illetve az elvárható magatartás iránti elkötelezettséget, a jóhiszem_ szándék, (a rosszhi-
szem_ tevékenységtQl való tartózkodás) eredményezi. Az állampolgárok gondolkodásában, 
értékrendjében és magatartásában a helyes értékrend iránti elkötelezettség (esetleg kisebb 
súlyú megléte esetén is) az embertársi kapcsolatoknak fontos tényezQje. Az a jelentQsége, 
hogy az adott személyhez való viszonyulási támpontot adja. Az értékrendhez való megfelelQ 
viszonyulás, a helyes magatartás együttható tényezQi megalapozzák egyrészt az állampol-
gárok egymás közötti kapcsolatát, másrészt az állampolgároknak a társadalom életéhez való 
kiegyensúlyozott viszonyát. Ezek az összefüggések egyértelm_vé teszik az erkölcsi érték-
rend iránti elkötelezettség súlyát és jelentQségét.

Az erkölcsi értékrend iránti elkötelezettség, a társadalmi együttélési szabályok a leg-
alapvetQbb és egyben a legfontosabb életelvek is. A cselekedetek, a magatartás során 
szükséges érvényt szerezni annak az értékrendnek, amely a tisztesség, a helytállás, a jó 
szándék irányába, (illetve a rossz szándékú cselekedetektQl való tartózkodásra) sarkallja 
az embert. A máig érvényes klasszikus erkölcsi szabály a: bonus vir, a bonus et diligent 
pater familias (a tisztességes, jó szándékú ember és a gondos családapa) magatartás, és 
elsQdleges érvény_ a materiális érdekszemlélethez való viszonyítás körében. Még akkor is 
ez az elvi szabály érvényesül, ha egyre fokozottabban elQretör az anyagias szemléletmód 
és következménye. Az emelt szint_ erkölcsi értékrend egyértelm_en nem a kereslet-kí-
nálat szabta érdekek körében teljesedik ki. Az állampolgárok egy részének a siker és az 
eredmény fokozott célirányos hajszolása és a proitszerzésre irányuló törekvések össze-
függenek a minden áron való érdekérvényesítéssel. Ez a folyamat az utóbbi idQben abba 
az irányba halad, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése egy adott ponton 
elveszíti az egyensúlyi állapotát, amely érdeksérelmet von maga után. Szükségszer_, cél-
irányos törekvés az egyik fél elQnyszerzése a másik fél hátrányára. Ez okból fontos, hogy 
az állampolgárok, a jogalanyok közötti törekvések az értékek védelme és érdekérvénye-
sítés az egyensúlyi állapoton nyugodjon. A megállapodásokat, a szerzQdéseket szükséges 
olyan biztosítékokkal körbebástyázni, hogy az érintett személyek jogai és kötelezettségei 
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ne sérüljenek. A törvény rendjének szükséges érvényt szerezni, hogy a társadalmi együtt-
élés rendje és védelme harmonikus, biztonságos legyen és maradjon. „A jogbiztonság az 
állandóság értékét viseli magán, amely jelentQséggel bír, nagyrészt ezen alapszik a jog 
jótékony hatása. A jogbiztonság úgy érték, ha mindig párosul a jog jobbítására való törek-
véssel” – vallja Zlinszky János.19 

Az erkölcsi értékrend iránti elkötelezettség egyben a jog jobbítására irányuló törekvést 
is magába foglalja, mert a jog alapelvei a klasszikus erkölcsi értékrenddel összefügge-
nek. Az embernek az önmagával szembeni kötelezettséget hordozó normája úgy sajátja, 
hogy nem csupán elfogadja, hanem bensQ meggyQzQdésévé válik, azonosul vele, ezáltal 
értékmérQvé válik. Meghatározza a gondolkodását, értékrendjét, cselekedeteit. Az elvárás 
lelkiismereti kötelezettség, továbbá az embertársakhoz való viszonyban a jóhiszem_, kor-
rekt magatartást garantálja. Az elvárt magatartás iránti elkötelezettség az életvezetésen, 
a konkrét helyzetben való magatartáson túlmenQen a személyiség intellektuális szintjét, 
az élethelyzetekhez való viszonyt és a felelQsség iránti elkötelezettséget szintén érinti. A 
mélyebb összefüggéseket kutatva, Szmodis JenQ megállapítja: „Az erkölcsnek és a jognak 
pszichikus elQzményei vannak. Bizonyos pszichikus tartalmak az absztrakció és a kultúra 
útján válnak erkölcsi és jogi normákká.”20 

Az állampolgárnak az adott helyzethez való viszonyulását, döntését, magatartását befo-
lyásolják – egyrészt tárgyi oldalon – az objektív tényezQk: a társadalom rendjének szabályai, 
a törvény kötelezQ ereje, az egyéb kritériumok. Másrészt alanyi oldalon a szubjektív ténye-
zQk: az emberi méltóság tisztelete, az erkölcsi értékhordozók, a világnézet, a környezeti ha-
tások, a szokások is, de az értékek és érdekek összességei szintén nyomatékosító tényezQk. 
Egymáshoz szükségszer_en kapcsolódva, szinte egymásra épülve kölcsönhatást mutatnak. 
Tárgyi oldalon a törvénytisztelet megerQsíti azt a magatartás iránti elkötelezettséget, amely-
ben az emberi méltóságot övezQ erkölcsi értékek a cselekedetek zsinórmértékévé válnak. 
Alanyi oldalon a klasszikus erkölcsi értékrend, (a „honeste vivere”) iránti elkötelezettség 
és a magatartásért való felelQsség domináns tényezQ. Ezzel összefüggésben, indokolt mér-
legelni az értékrend elfogadását, az iránta való elkötelezettséget, materiális viszonylatban, 
a vagyoni javak vonatkozásában pedig a jó gazda gondosságát, összességében az erkölcsi 
normák tisztelete iránti magatartást. Mindkét oldal releváns tényezQi között hangsúlyos a 
törvénytisztelet, az erkölcsi értékrend körébe tartozó elvárt magatartás. A jogilag és erköl-
csileg releváns tényezQ, a helyes magatartás értéke azokban a pozíciókban teljesedik ki, és 
azokban a viszonyokban nyilvánul meg, amelyek lényegi tényezQk a magatartás értékelése 
körében. Az ember magatartásának együttható tényezQi azon a ponton válnak relevánssá, 
hogy milyen szellemiséget, ideológiát tesz magáévá, és értékrendje szerint, miként felel 
meg az „ahogy az adott helyzetben általában elvárható magatartás” törvényben meghatá-
rozott kötelezettségének. Ez a kritérium már a cselekvést megelQzQ döntési folyamatban 
megjelenik. A társadalmi együtt- és egymás mellett élés körében minden vonatkozásban 
jelentQséggel bír a mértékadó norma, az elvárható magatartás iránti elkötelezettség. Az 
erkölcsi értékrendnek megfelelQ magatartás, illetve az iránta való elvárás a mindennapi 
élettevékenységek körében természetes megnyilvánulás. AlapvetQen helytálló életszemlélet 
ez, amely az egymás iránti megbecsüléssel élQ embertársak között olyan természetes, mint a 
lélegzetvétel. Az Európai Unió jogharmonizációs rendszerében a klasszikus erkölcsi érték-
rendre alapozott általános érvény_ magatartási szabályok, mint jogi alapelvek, az európai 
demokratikus államok jogrendjében szintén betölti a szerepét. Az értékrend, a minden hely-
zetben tisztességes magatartás azért jelent kiemelt biztonságot, mert a kölcsönösség alap-
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elvén alapszik. Érvényesülésének értékét az adja, hogy kényszerítQ erQ nélkül hatékonnyá 
válik. Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok között, a rendezett élethelyzetek körében a 
megfelelQ magatartás társadalmi szint_ elvárása az érintett klasszikus erkölcsi értékrend 
iránti elkötelezettség. Amennyiben az állampolgár nem felel meg a törvény rendelkezésé-
nek, úgy a törvénysértés következményeként a magatartásáért felelQsséggel tartozik. 

Az állampolgárok egymás közötti „emberséges” kapcsolata az elvárható magatartás, ami 
a tisztességes helytállásért való felelQsséget is átfogja. Érvényesülése esetén a társadalmi vi-
szonyok körében – a jó szándékú igyekezetekkel együtt – a disszonáns tényezQk szintén jelen 
vannak, úgy a mindennapi élet rendjében, mint a jogviszonyok körében. Ezért jelentQséggel 
bír a az erkölcsi értékrend és az elvárható magatartás iránti elkötelezettség. A törvény alap-
elveiben meghatározott (tisztességes, korrekt stb.) magatartás iránt közömbös vagy negatív 
beállítottságú állampolgárral szemben a jogi eszközrendszert, konkrétan a felelQsségre vonást, 
a joghátrány alkalmazását szükséges érvényesíteni. Ez okból is indokolt úgy meghatározni az 
elvárható magatartás mértékét, hogy az állampolgárt visszatartsa a jogellenes, felróható maga-
tartás elkövetésétQl. Indokolt a hatékony eszközrendszer körébQl csupán egyetlen hivatkozás-
ra hangsúlyt fektetni. Az adott helyzetben érvek szólhatnak amellett és ellene is, megerQsítik 
vagy ellenvetéssel élnek abban a vonatkozásban, hogy a jó erkölcsbe ütközQ módon szerzett 
vagyoni érték elvonása preventív hatást vált-e ki, vagy mégsem hatékony az elvonás. Az egyre 
erQsödQ álláspont szerint, amennyiben az állampolgárnak számolnia kell (vagy kellett volna) 
a következménnyel, és mégis felróható magatartást tanúsított, a magatartásáért felelQsséggel 
tartozik, a hátrányos jogkövetkezményeket viselnie kell.

Az állampolgár erkölcsi norma iránti elkötelezettségét az a viszony teszi sajátossá, amely 
szerint korunkban a jog rendjében a klasszikus érték_ erkölcsi normákat a jogalkotók a törvény 
alapelvévé emelik. Korunkban a jogtudósok, hasonlóképpen a jogalkotók hasznos következ-
tetéseket vontak le a rómaiak értékrendjébQl. Földi András az erkölcsi normákat, a jogi alap-
elveket, közöttük a jóhiszem_ség elvét olyan kiemelkedQ elméleti és gyakorlati jelentQség_ 
princípiumnak tekinti, amely túlmegy a magánjog határain.21 Ennek értelmében, az erkölcsi 
kritériumnak való megfelelés – mintegy sajátos erény – egyben a magatartás mércéje kell hogy 
legyen. Földi András értékrendjében, a jóhiszem_ség napjainkig nem csupán szubjektív tudati 
állapot, hanem objektív, a jog etikai zsinórmértékéül szolgáló kategória is.22 Az etikai zsinór-
mérték jelentQségével összefüggésben, indokolt az emberi magatartás értékelése körébe vonni 
azt a tényezQt, hogy a társadalmi értékrend, az erkölcsi normák elfogadása és a hozzájuk való 
jóhiszem_ viszonyulás meggyQzQdést, elkötelezettséget kíván. A törvénytisztelet a jogrend 
iránti elkötelezettsége és az érvényesülésének közreható tényezQje. Az erkölcsi értékrend, mint 
a jogrend érvényesülése/érvényesítése szoros összefüggést mutat a társadalmi viszonyokkal és 
a társadalomban lezajló folyamatokkal. Ezért indokolt az összefüggésekre hivatkozni néhány 
gondolat erejéig. Abból a ténybQl kiindulva, hogy a törvény alapelvei magukban hordozzák az 
erkölcsi értékeket, olyan tekintélyt hordoznak, amelyek kiváltják az állampolgárokban a tör-
vény iránti tiszteletet. A törvénytisztelet sajátosságának, illetve az állampolgár magatartásának 
jellemzQje, hogy a jog hatékonyságának, a jogkövetés iránti elkötelezettségnek és az egyéb 
normák tiszteletben tartásának kritériuma a másik személy, a közösség tagjai a társadalom 
részérQl való elfogadása. A legelfogadottabb, legalapvetQbb szabály – mint más összefüggés-
ben utalás történt rá – Ulpianus általános érvény_ erkölcsi normája. Ez az idQtálló szabály 
összhangban áll a társadalmi magatartási szabályokkal, továbbá a személyhez f_zQdQ jogok 
védelmével, különösen az emberi méltóság erkölcsi megközelítésével, illetve a jóhiszem_ség, 
tisztesség törvényi alapelvével, nagyobb összefüggésben a jog rendjével. 
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Más értékelést kíván azonban az olyan megállapodás, amelyet sajátos, konkrét elvá-
rással hoznak létre az állampolgárok. Az olyan kikötés, amelyben az ügyfelek, a partne-
rek (különbözQ, meghatározott okból) kölcsönösen elvárják egymástól, hogy ne sértsék 
sokirányú érdekeiket és vagyoni érdekeltségeiket, óvják javaikat. Ez a kikötés megha-
ladja az általában elvárható magatartás kötelezettségét. Az eltérQ kikötés – az adott hely-
zet sajátosságaiból következQen –, akár jogi kötelem nélkül is, egymás vonatkozásában 
érvényesíti az erkölcsi értékrend szerinti fokozottabb, emelt szint_ elvárást. A morális 
elkötelezettséget és jogi kötelezettséget értékelve, akár az erkölcsi értékrend, akár a köl-
csönös együttm_ködés jogi alapelve szerinti elvárás kritériuma, a megállapodó személyek 
egymáshoz való viszonyának természetébQl vagy jellegébQl keletkezik az emeltebb szin-
t_, megközelítQleg a társadalom elvárásai szerint megkívánt magatartás. Az „úgy védem 
a vagyontárgyát, az érdekeit is, mint a magamét”, a partnerrel szembeni kötelezettség 
úgy teljesítendQ, mintha a saját maga ügyeit látná el. Viszonossági alapon ugyanezt várja 
el és – megalapozottan remélhetQ, hogy – vissza is kapja. Ez az értékrend szerinti elkö-
telezettség az érdekazonosság, a kölcsönös elvárás elve alapján sajátos, s – az általános 
elvárás helyett – olyan együttm_ködési kötelezettséget határoz meg, amelyben a „kellQ 
gondosság” helyett az elvárás mértékét abban határozza meg, hogy a másik féltQl elvárja 
azt a gondosságot, amelyet a saját ügyeiben szokott tanúsítani. 

Az elvárhatóság értéktartományában az erkölcsi és a jogi értékrend iránti elkötelezettség 
úgy épül egymásra, hogy a társadalom elvárásai iránti akár csupán hanyag, könnyelm_ (jogvi-
szonyban: negligens) magatartás vagy a megfelelQ magatartás elmulasztása, vagyis az elvárás 
hiánya felelQsséget von(hat) maga után. Amennyiben az elvárható magatartás olyan mulasztást 
eredményez, amely jogsértésben – akár tevékenységben, akár mulasztásban – nyilvánul meg, 
annak jogi következményeit a mulasztónak viselnie kell. Az összefüggések értékelése körében 
a felelQsséget érintQen indokolt értékelni, hogy a törvényben meghatározott, felelQsséget hor-
dozó magatartás szintén az erkölcsi értéken, konkrétan: a törvény iránti tiszteleten nyugszik. 
Az a struktúra, ahogyan az erkölcsi érték_ alapelvek áthatják a törvény szellemiségét, azáltal 
jog rendjének hatékony tényezQivé válnak. A törvényhozó a törvény rendeltetésének elköte-
lezettségével, az állampolgárok helyes befolyásolására irányulóan határozza meg a törvény 
szabályait. Az állampolgároknak az erkölcsi normák (vele együtt a lélektani tényezQk hatása) 
és a törvénytisztelet iránti elkötelezettsége, illetve a törvénynek a velük szemben támasztott 
elvárásait – mintegy az értékrendjével megegyezQ szabályt – elfogadja. Amennyiben az érték-
rendje, esetleg érdekei szerinti aggálya támad, az állampolgárok mérlegelik a törvény súlyát, 
azt, hogy „megéri-e megszegni?”. A döntést annak tudatában hozzák meg, hogy, amennyiben a 
törvényt megsértik, annak következményeiért felelQsséggel tartoznak, bár bíznak abban, hogy 
a törvénysértés felfedésére nem kerül sor. A felelQsség tudatosítása, illetve a lelkiismereti fe-
lelQsség érvényesülése, jelentQséggel bír, mert döntést befolyásoló tényezQ, betölti a sajátos, 
elQzetes kontroll szerepet.

A negatív tényekre, a jogsértQ magatartásra annak okán fontos hangsúlyt fektetni és in-
dokolt hivatkozni, mert halaszthatatlanul, széleskör_ szemléletváltásra van szükség. A fel-
lazult értékrend a felelQsséget próbálja elmosni, amely azonban a jogbiztonság érvénye-
sítését/érvényesülését veszélyezteti. Az elsQdleges közreható tényezQ az állampolgárok 
értékrendje, gondolkodása és magatartása, amelyet az embertársaik, a környezetük, annak 
hatásai befolyásolják, formálják, esetleg manipulálják. (Ez utóbbi taktika adott esetben az 
ember természete szerint való gondolkodásától és magatartásától függQen.) Amennyiben 
az állampolgárt pozitív, helyes irányba mutató hatások érik, úgy törvénytisztelQ, felelQs-
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ség iránt elkötelezett magatartást tanúsít. A társadalmi folyamatok azonban elQidézik vagy 
elQsegítik az értékrendbeli változásokat. Ezzel összefüggésben társadalmi szinten indokolt 
és elengedhetetlenül szükséges a felelQsségteljes gondolkodás elérésére hangsúlyt helyez-
ni, a morális és jogi eszköztár érvényesítésével. Az állampolgárok szemléletváltásának 
lehetQsége adott, a szükségessége indokolt, mert a társadalom értékrendjének labilitása 
megkívánja a megfelelQ szinten elérhetQ egyensúlyi állapot biztosítását.

Az általában elvárható magatartás iránti elkötelezettség minden tevékenységre érvé-
nyes szabály. Kritériuma a mindennapi élet tevékenységei körében a tisztes helytállás, 
amely megkívánja a korrekt magatartást. A következetesség okán életszer_ az érvelés, 
amely szerint, aki akárcsak a mindennapi tevékenysége során is megsérti az elvárható ma-
gatartás szabályait, az rendszerint nehezen tudja, vagy nem képes önmagát megtagadni, 
vagyis nem tud, vagy nem akar egyéb vonatkozásokban sem korrekt magatartást tanúsí-
tani. A törvény kötelezQ ereje azonban az állampolgár magatartásával szemben elváráso-
kat támaszt, törvénysértés esetén a felelQsségre vonást érvényesíti. Az elvárásoknak való 
megfelelés, továbbá a társadalom rendje, az életviszonyok, és -körülmények indokolják, 
hogy a közösség tagjai törvénytisztelettel, az erkölcsi értékek életre hívásával, tartalom 
megtöltésével, gondos megóvásával az összetartó közösségi szellemet erQsítsék. Ez a 
meghatározottság megalapozza az elvárt magatartás iránti elkötelezettséget.

Az elmúlt évszázad egyik legkiemelkedQbb jogbölcselQje, Coing arra hivatkozik, hogy 
a tulajdongaranciának a (verseny általi) igen jelentQs korlátozását a liberál-kapitalista gaz-
dasági jog kritikája során gyakran igyelmen kívül hagyják. Ezt a garanciahiányt abban 
látja a szerzQ, hogy „a verseny által okozott károk megtérítése érdekében a szabad piac-
gazdaságban nem áll rendelkezésre a verseny beszüntetése iránti kereslet”.23 Ez okból fel-
hívja a igyelmet arra, hogy korunkban a demokratikus államok jogának eszközrendszere 
néhány területen „megszelídült”. Ilyen békés küzdelem lép fel az ún. modern államok 
belpolitikai küzdelmeiben az érdek-összeütközések kiküszöbölésére, továbbá a gazdasági 
versenyben való konszenzusra törekvésben. Ezeken a területeken a jog bizonyos mértékig 
visszavonul, átadja a helyét az üzletfelek erQviszony-itogtatásának, küzdelmeinek a meg-
állapodások elQkészítése során. A gazdasági verseny kemény feltételei körében kritikus, 
(esetenként) aggályos a cél és az eszközrendszer mikénti érvényesülése. Ebben a helyzet-
ben sajátos szerep jut – az erQviszonyokon, érdekkörökön és más tényezQkön túlmenQen 
– a tisztességnek, a megbízhatóságnak, a korrektségnek, a jóhiszem_ségnek, a szavahihe-
tQségnek, amelyek alapvetQen az erkölcsi értékrend és a jogrend érvényesítést kívánják 
megalapozni. A jó szándékú igyekezet, az egymás álláspontjának megközelítése, a másik 
fél érveinek elfogadására törekvés egyetértésre vezethet, megállapodást eredményezhet. 
Ezekben a viszonyokban a lelkiismeretes megfontoltság mindenképpen indokolt, mert ez 
az erQszál szintén az eredmény elérésének közreható tényezQje, amely szintén a jog esz-
közrendszerének „megszelídülése”, a morális magatartás érvényesítésével. A jog szerepe 
nem válik másodlagossá, hanem elsQbbséget biztosít az érdekközösségek egymás közötti 
békés megegyezésének, a „jogi beavatkozás nélküli” megoldásának. 

A törvényhozó a jog rendje, a törvény rendelkezései és az irántuk való kötelezettség-
gel azt kívánja elérni, hogy az állampolgárok ne vétsenek más személyek kárára, ne kö-
vessenek el olyan cselekedeteket, amelyek érdekeket sértenek, ne sértsék meg a törvény 
rendjét. Annyira védi a törvény a társadalom rendjét, a jogos helyzeteket, az állampol-
gárok érték- és érdekrendszerét, hogy meghatározza a törvénysértés jogkövetkezményeit. 
A jó erkölcsbe ütközQ magatartástól való tartózkodással, az elvárható magatartás iránti 
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elkötelezettséggel, fQként a törvénytisztelet tanúsításával, a törvénybe ütközQ cselekmény 
vagy mulasztás az állampolgárok felelQsségteljes magatartásával kivédhetQ. A magatar-
tásért való felelQsség elsQdlegesen az erkölcsi értékrenden nyugszik. A szabályok iránti 
elkötelezettség nem csupán az erkölcsi értékrend tiszteletére vonatkozik, hanem széles-
kör_en, általánosságban értelmezve minden társadalmi magatartási szabályra, a közösség 
által életre hívott és elfogadott normákra, annak komponenseire, érintQleges vonásaira, 
még a közösség szokásaira is. Az össze nem egyeztethetQ magatartásokra a felelQsség a 
megsértett norma szerint áll fenn, aszerint a jogi, erkölcsi, az adott közösség rendje sze-
rinti felelQsségre vonásra kerül sor.24 Az erkölcsi normákra épül a jogi felelQsség. „A jog 
jelenségében benne foglaltatnak mindazok az erkölcsi és pszichikus mozzanatok, amelyek 
a jognak, mint olyannak a kialakulását megelQzQen minden bizonnyal már léteztek, és az 
emberi élet realitásai közé tartoznak.”25 A szerzQnek a közreható tényezQkre vonatkozó 
megállapítása mélyebb összefüggésekben rokonítandó az emberiség kultúrtörténetének 
komponenseivel. Az emberi civilizáció fejlQdési folyamatában meghúzódik az a sajátos, 
az ember gondolkodását, értékrendjét helyes irányba befolyásoló tényezQ, amely az elvárt 
magatartás iránti megfelelés motivációja. Az állampolgárok nagy többsége az erkölcsi 
értékrend iránt elkötelezett, törvénytisztelQ magatartást tanúsít. Ennek az elfogadott élet-
vezetésnek az elsQdleges élménye a hasonló értékeknek megfelelQ magatartást felismerni 
az embertársakban. Ez a tudat biztonságérzetet nyújt, amely életvezetésben, a mindennapi 
élet rendjében hatékonysági tényezQ. A törvénytisztelet sajátos kötelezettséget jelent, a 
helyes magatartás iránti felelQsséget hordozza. Az erkölcsi normáknak és a törvény alap-
elveinek együttható tényezQként való érvényesülése a sajátos megközelítést indokolja. A 
törvény alapelveinek – korábbi értelmezésre visszautalva –, a jogok gyakorlásának és a 
kötelezettségek teljesítésének meghatározott módon: jóhiszem_en, tisztességesen és köl-
csönös együttm_ködést tanúsítva kell eleget tenni. A törvény azt is meghatározza, hogy 
a jogviszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ezek 
a szabályok nem öncélúak, hanem összefüggenek a magatartással és annak következmé-
nyével, a felelQsséggel. Amennyiben a törvény rendelkezéseit az állampolgár tiszteletben 
tartja, úgy a magatartása – nagy valószín_ség szerint – nem válik felróhatóvá, jogelle-
nessé. Ha jogsértés, felróható magatartás nem történik, akkor nem tartozik felelQsséggel. 

Az erkölcsi értékrendet a benne rejlQ értéke emeli rangra, teszi alkalmassá arra, hogy a 
jogrend részévé, törvényi alapelvvé váljon és felelQsséget hordozzon. Lényegi tényezQ az 
összefüggés, amint a cselekedet (vagy mulasztás) motivációja rendszerint az erkölcs érték-
rendjén érlelQdik, és a cselekedetben – akár csak indirekt módon is – érvényt szerez. Az er-
kölcsi szabályok tisztelete rendszerint hatást gyakorol a magatartásra, befolyásoló tényezQ, 
azonban az adott helyzethez bizonyos mértékig „viszonyulni” szükséges. Mindezzel együtt 
a jogellenes, felróható vagy vétkes magatartás következményeiért az állampolgár erkölcsi 
vagy jogi, illetve mindkét módon felelQsséggel tartozik. A jogellenes, felróható vagy vétkes 
magatartás szerinti cselekedet, mint jogi kritérium a magatartásért való felelQsség körében 
válik releváns tényezQvé. A törvényhozó felelQsség kritériummává az általában elvárható 
magatartás iránti kötelezettséget határozta meg. A mindennapi élet rendjében az elfogadott 
„általában elvárható magatartás” meglétéhez, illetve hiányához, mint feltételhez kötötte a 
jogkövetkezményeket. A felelQsségi jogban abból az alapelvbQl szükséges a konkrét helyze-
tet megközelíteni, amely szerint az állampolgárnak – amellett, hogy értékrendje és érdekei 
szerint cselekszik – a társadalom rendjéhez való viszonya egyrészt a társadalmi igazságosság 
elkötelezettsége szerinti, másrészt az erkölcsi értékek iránti elkötelezettség, a törvénytiszte-
let pillérein nyugszik. A magatartás társadalmi és erkölcsi értékelése során szükséges annak 
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a tudati tényezQnek – direkt és indirekt módon – érvényt szerezni, hogy az állampolgár 
akkor lesz a társadalom megbecsült tagja, ha annak rendjét elfogadja. Az ember önbecsülé-
sébQl vagy hiúságából következQen az állampolgár azt az igényt hordozza magában, – akár 
meggyQzQdésébQl, akár célszer_ségbQl – olyan akar lenni, mint a többi ember (vagy még 
kiválóbb), hogy a társadalomban elismerést, megbecsülést kapjon. Ezek a tényezQk, bár nem 
kiemelt jelentQség_ek, de szerepet játszanak abban a társadalmi rendezettségben, amelyben 
az állam és polgárainak egymáshoz való viszonya az Alaptörvény alapvetésén nyugszik, a 
törvény rendelkezései által meghatározott. 

Az erkölcsi és jogi felelQsséget az emberi magatartás természetébQl kiindulva lehet 
megalapozottan megközelíteni. Fokozottabban az ember értékrendjétQl, szándékától és 
döntésétQl függQ tényezQként meghatározni. A mindennapi élet rendjében az erkölcsi 
szabályok tisztelete iránti elvárás jelentQséggel bír, mintegy a közösségi életben az egy-
más iránti bizalmat, biztonságot jelenti. Azzal összefüggésben értékelve, hogy az erköl-
csi szabályok megsértése nem von maga után súlyos következményeket, ennek tudatá-
ban is, az állampolgárok nagy része a szabályokat tiszteli. Az erkölcs és a jog szabálya-
inak tiszteletével kíván a társadalom megbecsült tagjaként élni, abban a meggyQzQdé-
sében, hogy az erkölcsi értékrend és a törvény szabályai a javát, az érdekeit szolgálják. 
A magatartás annyiban indokol morális megközelítést, hogy a cselekvés vagy mulasztás 
iránti szándék, illetve cselekvés mikéntje a lelkiismereti felelQsség szintjén szerez ér-
vényt magának. Az állampolgár abban a tudatban dönt és cselekszik, hogy a törvények 
és az egyéb jogszabályok rendelkezései kötelezQ erej_ek, megsértésük hátrányos jogkö-
vetkezményeket von maga után. Az állampolgárnak már a döntése során tudatosítania 
szükséges, legalábbis számolnia kell azzal, hogy a magatartásáért felelQsséggel tartozik, 
adott helyzetben a törvény rendje szerint. JelentQséggel bír, hogy a jogbiztonság érvé-
nyesítése/érvényesülése szorosan összefügg az állampolgár magatartásával, illetve az 
állam és a polgárai egymáshoz való viszonyával. Azzal is szükséges számolnia, hogy 
az erkölcsi normák és a jogrend tisztelete az alapja a kiegyensúlyozott kapcsolatnak. 
Ugyanis, a normák nem önmagukban szereznek érvényt, hanem az adott helyzetben a 
viszonyoktól függQen is töltik be rendeltetésüket. Egyrészt a jogrend és az állampolgá-
rok egymáshoz való viszonyában jelennek meg, másrészt az állampolgárok, jogalanyok 
kapcsolatrendszerében, külsQ érdekeltségükben, jogügyleteikben nyilvánulnak meg. A 
piacgazdaság porondján, a bankvilág szférájában úgy követel érdekérvényesítést, hogy 
a jogérvényesítéshez ragaszkodik, mert a célok és eredmények ennek biztonságában 
realizálódnak. 

Az elvárt magatartás iránti elkötelezettség és a fokozott felelQsség követelményének 
hiánya, a negatív tényezQk társadalmi vetülete sok komponens_, egymással összefüggQ, 
de egymástól eltérQ értékrend_ problémát jelezhet. Ez a helyzet esetenként megkívánja 
a hatékony jogérvényesítést. A törvényhozónak a megfelelQ jogszabályok megalkotá-
sával, a jogalkalmazónak a jogszabályok következetes érvényesítésével szükséges az 
állampolgároknak az elvárás iránti elkötelezettségét hatékonyan helyes irányba befo-
lyásolni és tudatosítani a felelQsségre vonás következményeit. Szükséges egyértelm_vé 
tenni és a felelQsségre vonást oly módon érvényesíteni, hogy az állampolgár saját maga 
gyQzQdjön meg arról, hogy „nem kiizetQdQ” a manipuláció, a variáció, az ügyeskedés. 
„Érdemes” tisztességes, jogkövetQ polgárnak lenni, mert hosszú távon megalapozza a 
biztonságot, a megfelelQ élet- és érvényesülési lehetQségeket. A joggal való helyes bá-
násmód, az iránta való elkötelezettség olyan tényezQvé válik, amely az eredményekben 
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bizonyítja, hogy az állampolgárok jogkövetQ magatartása a biztonságot megalapozza, 
és az eredményességet megerQsíti. Ebben a kétpólusú viszonyban a hatékonysági té-
nyezQk preventív eszközök. A jogalkalmazás hatékonysága az állampolgárok magatar-
tásának pozitív befolyásolását eredményezi. (L.: szabálysértQ gépjárm_vezetQk vezetQi 
engedélyének bevonása.)

Coing meghatározása szerint: „…a jog arra korlátozódik, hogy szabályokat állítson 
fel, és azok betartását garantálja.”26 Továbbá úgy értékeli, hogy ennek az állapotnak van 
egy másik vetülete is, amelyben a jog szintén visszaszorul. Ugyanis, amikor a jog visz-
szavonul, a háttér-szemlélQ pozícióját foglalja el, elveszíti a bázisát, hiszen le kell mon-
dania bizonyos vonatkozásban arról, hogy megvalósítsa legmagasabb célját: az igazsá-
got és a biztonságot.27 A jog visszavonulásának komponenseit összevetve a szerepével, 
arra lehet következtetni, hogy erre épül a jog szerepváltozásának egy harmadik ténye-
zQje. Ugyanis, a jognak ebbe az új szerepkörébe, ebbe az állapotába belép egy szükség-
szer_ elem, mivel a megállapodások korrektségét, a felek jóhiszem_ségét, a jövQbeni 
együttm_ködési készséget és több, egyéb – a megállapodás komolyságát, megfontolt-
ságát jelentQ – biztosítékot szükséges beépíteni. Ebben a megbízhatóságot, garanciát 
biztosítani kívánó kapcsolatrendszerben jelentQs szerepet kapnak, illetve töltenek be a 
törvény alapelvei, az erkölcs normái, de indokolt esetben még az alkotmányos alapelvek 
is. Közvetett értelmezéssel, ezzel a folyamattal függ össze, illetve kapcsolódik hozzá 
korunk szemléletének az a határozott álláspontja, amely szerint az alkotmányba foglalt 
értékek, az alapelvek, tilalmak, alapjogok és alapkötelességek erkölcsösödnek. Ennek a 
szemléletnek a térhódítása megnyugtatóan erQsíti azt a racionális igényt, hogy – a pénz, 
piac, proit helyett – a társadalom ember-centrikusabbá váljon a jogrendhez, és ezáltal a 
társadalmi viszonyokhoz is.

A jog rendjében, a jogviszonyokban az állampolgároktól, a jogalanyoktól a cse-
lekedetek és mulasztások megítélésnél a minimum elvárás csupán sz_k körben ér-
vényesül. Általános az „ahogy az adott helyzetben általában elvárható magatartás”, 
gondossági mérték elfogadása. Csakhogy ennek van egy feltétele, az: „amennyiben a 
törvény szigorúbb követelményt nem támaszt”. Ha pedig feltételt támaszt a törvény, 
akkor rendszerint a „társadalmilag elvárható magatartás” a mérvadó. Ennek azért 
van jelentQsége, mert a tevékenységek köre nagyon eltérQ, a tisztségek, a feladatok, a 
szerepkörök nagyon különbözQek, ebbQl következQen pedig a felelQsségek is eltérQk. 
LegalapvetQbb a mindennapi életjelenségekbQl kiindulva haladni tovább, mert nem 
vallana széles látókörre, az élet lüktetését, a társadalom jelenségeit, rendjét és m_kö-
dését, továbbá minden irányú összefüggéseinek vizsgálatát beszorítani a jog eszme- 
és szabályrendszerébe. „Az élet értelméhez vezetQ utat nem lehet pusztán a jogban 
megtalálni” – fogalmazta meg Bydlinszki. MeggyQzQ érv, hogy a társadalom m_ködé-
sének megvannak azok a törvényszer_ségei, amelyek túlmutatnak a jog szabályrend-
szerén. Bydlinszki a gondolatsort azzal folytatja, hogy: „…tartós jogetikai alapként 
megmarad az elv, amely Európa antik elQkultúráinak klasszikus jogtudományát jel-
lemzi.” A két szerzQ Coing és Bydlinszki eszmefuttatásának elemzése messzemenQ 
következtetésre vezet. Korunk több tudósához hasonlóan – az utóbbi szerzQ a jogot 
úgy fogja fel, mint az emberi civilizáció részét, és mint minden kultúra alapfeltételét 
az emberiség, az egyes népek és az egyén (az állampolgár) „életében”.28 Ez idQszer_ 
és mérvadó a jelenlegi társadalmi viszonyok körében, az állampolgárok tudatformálá-
sában és a jogviszonyok érvényesítésében.
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A demokratikus jogállam értékrendjének megközelítésében a tudós társadalom „A tu-
dás, erkölcs, felelQsség” címmel rendezett nemzetközi tanácskozást a Magyar Tudományos 
Akadémián, 2005 novemberében. Az összegzés igyelemreméltó: „A politika alakításában ma 
részt vesznek a megfelelQ kormányzati hatóságok vagy képviselQk, az üzleti élet szereplQi, a 
tanácsadó testületek, az újságírók és a többi érdekelt, valamint a civil szervezetek.” A tudós-
testület fontosnak találja rögzíteni továbbá, hogy: „A tudomány és az országgy_lési képvise-
lQk közötti hatékony kapcsolat lényege a tudósok és a politika alakítói közötti kommunikáció 
javítása. A tudósok feladata, hogy kutatásaikról h_en és érthetQen adjanak számot a politi-
kusoknak.”29 Tény, hogy – a fenti meghatározáson túlmenQen – kiemelést kíván az, hogy a 
tudósokkal szemben is elvárásokat támaszt a társadalom. Fontos, hogy a 21. században nem 
l’art pour l’art minQségben munkálkodnak, hanem a tudásuk hasznosítása, a társadalom fejlQ-
désének javára, boldogulására, továbbá a nemzet haladását, felemelkedését szolgálva. A jövQ-
be vetített jó szándékú együttm_ködésre törekvés reális lehetQségét közelíti meg László Ervin. 
Meghatározása szerint az emberiség jövQjéért való felelQsség az államhatalmi szervektQl a 
tisztségviselQkön keresztül az állampolgárok magatartásáig, a mindennapi tevékenységek so-
rán, a jogkövetés szintjén is kötelezettséget hordoz. „Az elmúlt negyven évben – írja a szerzQ 
– a piacgazdaság elQretörésével olyan mérték_ változásokon ment keresztül a világ, melyet, 
ha nem követnek hasonló nagyságrend_ forradalmak a felelQsségteljes gondolkodás irányában 
[!], világméret_ katasztrófa állhat elQ.”30 A kemény megfogalmazás nem egyszemélyes aggo-
dalom, Coing szintén elmélkedik az értékekrQl: „Az ember nemcsak a világ tárgyilagos szem-
léletére és kutatására, hanem a szellemi értékek megragadására és megvalósítására is képes, 
hogy életenergiáját ilyen jelleg_ értékmegvalósításra irányíthatja, és abban életének értelmét 
találhatja meg mind szubjektív, mind objektív értelemben.”31

MindezekbQl következik, hogy a demokratikus jogállam biztonságáért, a nemzet felemel-
kedéséért, jövQjéért, a társadalom rendjének további fejlQdéséért, a gazdasági stabilitás meg-
erQsödéséért felelQsséget vállaló (az MTA fogalmazása szerint) kormányzati hatóságoknak 
és képviselQknek kötelességük lelkiismereti felelQsséggel végezniük a feladataikat, ellátniuk 
állapotbeli kötelezettségüket és minden vonatkozásban jó szándékkal, a nemzet szolgálatában 
tevékenykedniük. Ez a feladat emelt szint_, a „társadalmilag elvárható magatartást” kívánja 
meg. Az állampolgároknak a mindennapi életükben, cselekedeteikben példamutató magatar-
tással, az erkölcsi értékrend iránti elkötelezettséggel és a törvénytisztelettel kell helytállniuk. 
Minden helyzetben szükséges a helyes erkölcsi életszemlélet, a tisztességes, emberhez méltó 
magatartás. A jó szándékú elkötelezettség, az értelmes, értékes, és az embertársak, a közössé-
gek, a társadalom javára szolgáló tevékenység általános szabály. Akik pedig nem fogékonyak 
az emelkedett, nemes célú törekvésekre, akik közömbösek az emberhez méltó életvezetésre, 
azokban szükséges meggyQzQ erQvel tudatosítani, hogy a percemberkék „boldogulása”, sikere 
csupán futó kaland, a silányságért, a jogsértQ magatartásért pedig a törvények rendje szerint 
kell felelniük. Fontos mindenkinek abban a tudatban élni – mert biztonságot jelent –, hogy a 
törvények és a többi jogszabályok a társadalom rendjét biztosítják és az állampolgárok jogait 
és érdekeit védik. Az ember intellektuális létének, a társadalom emelkedett tudati nívójának 
védelme érdekében a szellemi, az eszmei értékeket szükséges kiemelve hangsúlyossá tenni. Ez 
okból a törvények, a jogrend más értékrendektQl eltérQ, megkülönböztetett, emelkedett érvé-
nyesítést érdemel. Az alkotmányos alapelvek, a jogrend, a törvény tisztelete felett a civilszer-
vezeteknek, a polgárok közösségeinek szintén Qrködniük kell. Velük együtt az állampolgárok 
szintén a nemzet jövQjéért tartoznak felelQsséggel. Az Alaptörvény „Nemzeti hitvallása” értel-
mében „szükségünk van lelki és szellemi megújulásra”. Ez a meghatározás, mintegy felhívás, 
életre szóló nemes célt állít a társadalom tagjai elé.
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