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Bevezető 
 
Korábban a jogi etika külön szóbeli vizsga tárgyként is szerepelt az OKJ 
vizsgán. Oktatási segédanyagként mellékelem az akkori 8 szóbeli vizsgatétel 
vázlatos kidolgozását. 
 
 
1. Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 

2. Erkölcsi konfliktusok a munkahelyi (hivatali) életben: ajándékozás, 

szórakoztatás 

3. Az ügyfélfogadás etikai normái 

4. A jogi asszisztens a munkahelyi szervezetben: hűség, lojalitás 

5. A jogi asszisztensek munkaköri kötelessége és felelőssége 

6. A jogi asszisztensek etikai kódexe és szakmai felelősségük 

7. Szokás, erkölcs, etika 

8. A jog betűje, a jog szelleme és a jó erkölcsök 
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1. Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, 
lobbizás 
 

A korrupció 
(a latin corruptio, romlás, rontás szóból ered) Niccolň Machiavelli (1469–1527 főbb művei: A 
fejedelem, A háború művészete és a Mandragóra) vette át és vezette be a fogalmat a középkorban; 
a corruzione nála a kormányzás romlását jelenti, még az okoktól teljesen függetlenül. 
A korrupció magyar elnevezéssel a vesztegetés, olyan törvénybe vagy közerkölcsbe 
ütköző cselekedet, aminek során valaki 

• pénzért vagy 
• más juttatásért vagy 
• juttására való kilátásért cserébe, 

jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. 
Az ún. korrupciós cselekmények megnevezésekor a közvélemény a vesztegetés mellett, a 
„lefizetés”, a „megkenés”, a „megvásárolhatóság” szavakat is használj a. 
A közvélekedés szerint a korrupció az államapparátust, a hivatalnoki kart és más állami 
alkalmazottakat érinthet. Azonban a korropció nem csupán az államapparátusra 
korlátozódik, mivel az üzleti, gazdasági élet szereplői is ki vannak e nyomásnak téve. 
Attól függően, hogy milyen pozícióban van az előnyhöz juttató, beszélhetünk például politikai, 
közigazgatási, rendőri, katonai vagy gazdasági korrupcióról. 
A vesztegetés valamilyen döntés alakítására irányuló magatartás. Mivel mindig két szereplője 
van, és mindkettejük cselekménye szükséges a megvalósuláshoz, ezért a megvesztegetés két 
cselekedet. 
E két cselekmény a két szereplőhöz kötődik, az egyik a vesztegető (aktív alany),  a másik a 
megvesztegetett (passzív alany). A vesztegetőnek valamilyen okból fontos a döntés, 
cselekményét aktív vesztegetésnek hívjuk. A megvesztegetett a döntés meghozatalára jogosult, 
cselekményét passzív vesztegetésnek nevezzük. A vesztegetés tehát olyannak tűnik, mint egy 
üzleti megállapodás, ahol az egyik fél, az érdekelt személy (vesztegető) valamilyen fizetséget, 
előnyt, jutalmat ad vagy ígér, a másik, a döntéshozatalra jogosult fél (megvesztegetett) 
pedig szolgáltat, a vesztegető számára megfelelő döntést hoz, illetőleg ígér. Azonban a szerződés 
mégsem tekinthető üzleti megállapodásnak, mivel a döntéshozatalra jogosult személy nem 
rendelkezik szabadon a döntéshozói magatartással, ugyanis azt már elígérte, elkötelezte 
másnak, pl. a hivatásának, ill. az őt foglalkoztató szervezetnek, vállalta az ezzel járó 
felelősséget, az írott és íratlan normák betartását. Tehát a döntéshozatala során nem járhat el 
szabadon, hanem ezen elvek, normák, elvárások és felelősség szerint kell cselekednie, ez 
a kötelessége, feladata, hivatása. 
A vesztegetési megállapodást titokban kötik, annak a látszatnak a fenntartásával, hogy a 
megvesztegetett hű maradt korábbi elkötelezettségéhez, és feladatait, kötelességeit hűen 
teljesíti. A vesztegetési megállapodás részesei megtévesztő magatartást tanúsítanak, ezzel 
megtévesztik a kívülállókat. 
A vesztegetés jellegénél fogva titkos ügylet, melynek értelmében a 
megvesztegetett döntéshozó látszólag hivatásának, kötelességének, 
tevékenységére irányuló normáknak, elvárásoknak megfelelően jár el, és hoz döntést, 
valójában azonban a vesztegető által adott vagy ígért előnyért, a vesztegető kívánsága 
szerint cselekszik vagy dönt. 
A korrupció nem mindig a vesztegetőtől indul, alkalmanként a döntéshozó kezdeményezi 
és előfordul, hogy a vesztegetés tárgya nem a kötelesség megszegése, hanem teljesítése 
(pl. soron kívül elintéz egy ügyet). Időnként a vesztegető célja és a megvesztegetett 
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hivatali kötelességéből adódó döntés egybeesik. 
A vesztegetésnek egyöntetűen elfogadott definíciója nincsen, mint ahogy a korruptnak 
tekintett tevékenység határai is kultúráról kultúrára és korszakról korszakra változnak. 
A vesztegetés talán a legrégebbi megfogalmazása még a Bibliából ered: 
„Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és 
elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.” (Kivonulás, 23. 8.). 
Összefoglalva: a vesztegetés (korrupció) olyan titkos ügylet, amelynek során a megvesztegetett 
azt a látszatot kelti, mintha kötelességének, feladatának, az elfogadott normáknak 
megfelelően járna el a döntéshozatal során, valójában azonban a vesztegető kívánságának 
megfelelően cselekszik, dönt valamilyen ígért vagy adott előnyért cserébe. 

Jogi szabályozása: 
A Büntető Törvénykönyv 250.§ - 254.§ szerint:  
 

Vesztegetés (250. §) 
(1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan 
előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetőleg a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával 
egyetért, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt 

a) vezető beosztású vagy fon tosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy, 
b) más hivatalos személy fontosabb ügyben követi el. 

(2) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt megkülönböztetés szerint két évtől nyolc évig, illetőleg 
öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkövető, ha a jogtalan 
előnyért hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével 
egyébként visszaél, illetőleg ha a cselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el. 
A Btk. 250. § a hivatalos személy által elkövetett passzív vesztegetést  szabályozza.  
Elkövetési magatartásai a jogtalan előny kérése, a jogtalan előny, vagy ennek ígéretének 
elfogadása, illetve a jogtalan előny kérőjével, vagy elfogadójával való egyetértés. 
Jogtalan előny mindaz, ami valamely szükséglet kielégítésére, vagy egyéni érdek 
előmozdítására alkalmas azáltal, hogy a hivatalos személy az addiginál közvetlenül, vagy 
közvetve kedvezőbb állapotba kerül, lehet vagyoni és  személyes jellegű.  
A jogtalan előnynek, vagy ígéretének elfogadása, mint elkövetési magatartás esetén a 
hivatalos személy, az aktív vesztegető által felajánlott, vagy ígért jogtalan előnyt 
elfogadja. Látszólagos tiltakozás ellenére is megvalósul az elfogadás, ha közben olyan 
magatartást tanúsít, amely a tiltakozásával ellentétes. A jogtalan előny kérőjével, vagy 
elfogadójával való egyetértés esetén nem szükséges, hogy az előny közvetlen élvezője a 
hivatalos személy legyen, a jogtalan előny jelentkezhet harmadik személynél is.  
A bűncselekmény fenti formái veszélyeztető jellegűek, és a felsorolt elkövetési magatartások 
tanúsításával befejezetté válnak. Nem szükséges, hogy a hivatalos személy a jogtalan előny 
érdekében bármit is tegyen. 
A bűncselekmény tettese csak hivatalos személy lehet. 
A cselekmény csak szándékos cselekmény esetén büntetendő. 

Jogeset: 
BH1983. 185. Hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettét 
valósítja meg az a rendőr, aki hivatalos intézkedés során kapott előnyért kötelességét 
megszegi. 
BH1998. 414. A hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés 
bűntette megvalósul, ha a rendőrségen adminisztratív tevékenységeket végző 
ügyintéző az ismerőse részére meghatalmazás felmutatása nélkül, soron kívül, és anélkül 
ad ki gépjármű forgalmi engedélyeket 
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és rendszámokat, hogy az adatok valódiságát ellenőrzi, majd ennek fejében különféle 
ajándéktárgyakat fogad el. 

BH1 994. 62. A közúti baleset okozója és az intézkedő rendőr között a baleset folytán 
megrongálódott gépkocsira vonatkozóan létrejött adásvételi szerződésre tekintettel a hivatalos 
személy által elkövetett vesztegetés, illetve a hivatali vesztegetés kerül megállapításra. 
BH2002. 157. A hivatalos személy által társtettesként, kötelességszegéssel elkövetett 
vesztegetés bűntettét valósítják meg a szolgálatban lévő rendőrök azzal a magatartásukkal, 
hogy a közlekedési szabálysértésen tetten ért sértettől a feljelentés megtétele, vagy a szabályos 
intézkedés alkalmazása helyett a törvény szerint kiszabható helyszíni bírság összegét 
lényegesen meghaladó értékű külföldi fizetőeszközt követelnek, illetve vesznek el. 

251. § (1) A költségvetési szervnek, gazdálkodó szervezetnek vagy a társadalmi szervezetnek az 
a dolgozója, illetőleg tagja, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, vagy a 
kötelességének megszegéséért az ilyen előnyt, illetve annak ígéretét elfogadja, vagy a jogtalan 
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Ha az elkövető a jogtalan előnyért a kötelességét megszegi, bűntettet követ el, és egy 
évtől öt évig, fontosabb ügyben történt kötelességszegés esetén, illetőleg ha a cselekményt 
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
E bűncselekmény jogi tárgya a tágabb értelemben vett közélet tisztasága. 

A Btk. 251. § a passzív gazdasági vesztegetés büntetéseit írja elő.  
A költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, vagy társadalmi szervezet dolgozója, 
tagja által elkövetett vesztegetés vétségét a Btk. 251. § (1) bekezdésében felsorolt 
alanyok követik el. 
Gazdálkodó szervezet a Ptk. 685. § c) pontjában felsorolt jogi személyek, gazdálkodó 
szervezet az egyéni vállalkozó is. A társadalmi szervezet fogalma átfogja az egyesületet is. 
Társadalmi szervezet elsődlegesen gazdasági vállalkozási tevékenység végzése céljából nem 
alapítható. A társadalmi szervezet, mint gyűjtőfogalom, magában foglalja a politikai pártokat, 
a szakszervezeteket, a tömegmozgalmakat, az érdekképviseleti szervezeteket, az 
egyesületeket, vagy más, jogszabállyal nem rendelkező szervezeteket. 

252. § (1) A költségvetési szervnek, gazdálkodó szervezetnek vagy a társadalmi 
szervezetnek az az önálló intézkedésre jogosult dolgozója, illetve tagja, aki a 
működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy az ilyen előnyt vagy ennek 
ígéretét elfogadja, illetve a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntettet 
követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető az előnyért a 
kötelességét megszegi. 

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető 
a) a kötelességét fontosabb ügyben szegi meg, 
b) a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el. 

E bűncselekmény a nem hivatalos személyek által elkövetett passzív gazdasági  vesztegetés 
súlyosabb változata. A két hasonló törvényi tényállás összevetéséből látható, hogy az önálló 
intézkedésre jogosult személy elkövetett bűncselekmény súlyosabban büntetendő. 

253. § (1) Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki vagy reá tekintettel 
másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a vesztegető, ha 
az előnyt azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, 
a hatáskörét túllépje vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen. 

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, illetőleg 
ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha az (1)-(2) bekezdésben írt 
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bűncselekményt a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a gazdálkodó szervezet 
érdekében követi el, és a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a 
bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta volna. 

(4) Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel vagy közérdekű 
munkával büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre 
feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 
gondatlanságból követi el. 
A Btk. az aktív hivatali vesztegetést is büntetni rendeli. Aktív vesztegetésen tehát az előny 
adását vagy ígérését értjük. 
Ha a hivatalos személy visszautasítja az ajánlatot, akkor értelemszerűen csak az aktív 
vesztegetőt büntetik meg, ha elfogadja, akkor a passzív vesztegetés miatt őt, a 
megvesztegetett személyt is megbüntetik. 
A bűncselekmény elkövetési magatartása a jogtalan előny adása, vagy ígérése. Az elkövető 
bűnösségének megállapítására kerülhet sor akkor is, ha a jogtalan előnyt nem a hivatalos 
személynek, hanem rá tekintettel másnak adja, vagy ígéri. 
A törvény csak az olyan jogtalan előny adását rendeli büntetni, amely alkalmas 
arra, hogy a hivatalos személy működését befolyásolja, alkalmasnak kell lennie 
a lekötelezettség érzésének a kiváltására, a jóindulat elnyerésére. Tehát például néhány szál 
virág, néhány saját készítésű sütemény adása aligha valósíthatja meg az aktív vesztegetés 
tényállását. 
A bűncselekmény csak szándékosan - akár eshetőleges szándékkal is - követhető el. Az 
elkövetőnek fel kell ismernie, hogy jogtalan előnyt ad, vagy ígér, és hogy a működésében 
befolyásolni kívánt személy hivatalos személy. 
Az aktív vesztegetés csak szándékos elkövetés esetén büntetendő. 
A bűncselekmény a jogtalan előny ígéretével befejezetté válik, annak a hivatalos személy részéről 
történő visszautasítása nem érinti a bűncselekmény megvalósulását. 
A Btk. 253. § (2) bekezdése értelmében súlyosabban büntetendő a vesztegető, ha az előnyt azért 
adja, vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, hatáskörét 
túllépje, vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen. Ez csak egyenes szándékkal 
valósítható meg. 

Jogeset: 
BH2007. 76. A szabadságvesztés büntetést megkezdő vádlott a bv. őrnek címzett azon 
kijelentése, hogy nem lesz hálátlan önmagában nem valósítja meg a hivatali vesztegetés 
bűntettét, ha az minden konkrétumot nélkülöz, s az előny ígéretének nem tekinthető. Előnyön 
a hivatalos személynek a korábbinál kedvezőbb helyzetbe jutását kell érteni [1978. évi IV. 
törvény 253. § (1), (2) bek.]. 
BH2005. 44. Hivatali vesztegetés bűntettét valósítja meg az a terhelt, aki a vele szemben 
közlekedési szabálysértés miatt intézkedő rendőröknek kávéra pénzt ajánl fel azért, hogy 
tekintsenek el a helyszíni bírság kiszabásától. A terhelt büntetőjogi felelősségének 
megállapítása körében nincs jelentősége annak, hogy a pénz átvételéről az intézkedő rendőr 
elismervényt ad át a terheltnek [Btk. 253. § (2) bekezdés]. 
BH1998. 320. A hivatali vesztegetés bűntette megvalósul, ha a gépjármű-vezetői jogosítvány 
megszerzéséhez szükséges feltételekkel nem rendelkező terhelt azért ad pénzbeli juttatást, 
hogy az előny elfogadója befolyása érvényesítése révén elintézze, hogy az elméleti 
tanfolyamon való részvétele és gyakorlati vizsga letétele nélkül - a feltételek hiányában is - 
megszerezhesse a gépjárművezetői jogosítványt [Btk. 253. § (1) és (2) bek.]. 
254. § (1) Aki költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet 
dolgozójának, illetve tagjának, vagy reá tekintettel másnak azért ad, 
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vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje, vétséget követ el, és két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogtalan 
előnyt költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet önálló 
intézkedésre jogosult dolgozójának, illetve tagjának adják vagy ígérik. 
A Btk. 254. § a gazdasági vesztegetés aktív változatának büntetéséről rendelkezik.  
A vesztegetés határesete, amikor a vesztegető célja az, hogy a döntéshozó teljesítse 
kötelességét, így a vesztegető által kívánt és a döntéshozó kötelességének megfelelő 
döntés egybeesik. Ezért: 
Az aktív gazdasági vesztegetés a hivatali vesztegetéssel ellentétben, csak a 
kötelességszegésre irányuló vesztegetés esetén büntetendő. 
A bűncselekmény tettese bárki lehet. 
A vesztegetés vétsége szándékosan követhető el, és a szándéknak át kell fognia a 
kötelességszegés célzatát is. 
Jogesetek: 
EBH2001. 394. Kötelességszegéssel valósul meg a hivatali vesztegetés, ha a közúti 
ellenőrzést végző rendőr a gyorshajtás szabálysértését elkövető személyt helyszíni bírság 
kiszabása, illetve feljelentésének közlése nélkül hosszabb időre visszatartja, és csak anyagi 
ellenszolgáltatás - előny - nyújtásához kötötten bocsátja útjára [Btk. 250. §, 258/A. § 2. 
pont]. 
BH2006. 5. A hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettét 
valósítja meg az a rendőr, aki ugyan nem kér pénzt a szabálysértés miatt intézkedés alá vont 
gépjárművezetőtől, de kijelentéseivel félreérthetetlenül tudomására hozza, hogy anyagi előny 
juttatása fejében hajlandó a feljelentéstől eltekinteni és vezetői engedélyét visszaadni [1978. 
évi IV. törvény 250. § (1) bek., (3) bek. II.]. 
BH2002. 257. I. A hivatalos személy által társtettesként, kötelességszegéssel elkövetett 
vesztegetés bűntettét valósítják meg a szolgálatban levő rendőrök azzal a magatartásukkal, 
hogy a közlekedési szabálysértésen tetten ért sértettől a feljelentés megtétele vagy a szabályos 
intézkedés alkalmazása helyett a törvény szerint kiszabható helyszíni bírság összegét 
lényegesen meghaladó értékű külföldi fizetőeszközt követelnek, illetve vesznek el [Btk. 250. 
§ (1) bek., és (3) bek. 1. ford., 258/A. § 2. pont]. 
BH1998. 414. A hivatalos személy által, kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés 
bűntette megvalósul, ha a rendőrségen adminisztratív teendőket végző ügyintéző az ismerőse 
részére meghatalmazás felmutatása nélkül, soron kívül és anélkül ad ki gépjármű forgalmi 
engedélyeket és rendszámokat, hogy az adatok valódiságát ellenőrizné, majd ennek fejében 
különféle ajándéktárgyakat fogad el [Btk. 250. § (1) és (3) bek.]. 
BH1988. 120. Külföldre távozás elősegítése céljából ellenszolgáltatásért útlevél meghamisítása 
a hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés büntette és 
hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás bűntett mellett embercsempészés 
bűntettének is minősül, ha meghamisított útlevél felhasználásával az országot elhagyták 
[Btk. 218. § (1) bek., 250. § (1), (3) bek., 275. § a) pont]. 
Az egyének sajnos gyakran vesztegetnek meg kormányzati „hivatalnokokat” (állami és 
önkormányzati ügyintézőket, rendőröket, orvosokat), e szférában is van egyéb korrupciós 
cél típus az ún, gazdasági vesztegetés. A vállalati illetékesek lefizetésének lehetőségeit a 
hiánygazdaság időszakában az áruk megszerzését segítő kenőpénzrendszer, vagy napjainkban 
a gáz-, villany- stb. óraleolvasónak az alacsony számla érdekében elterjedten adott jatt 
példázhatják. A vállalati illetékesek által korrumpáltak (megrendelésekért, szubvenciókért, 
vagy akár kedvező rendeletek meghozataláért lefizetettek, „megajándékozottak”, utaztatottak stb.) 
leggyakrabban szintén közalkalmazottak 
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Igen károsak a más – például hitelképtelen – egyéneknek vagy cégeknek (banki) hitelért, hamis 
számlákért, a konkurens szellemi tulajdonának megszerzéséért stb. juttatott kenőpénzek is. 

 
Nemzetközi kitekintés 

Érdekességképpen a korrupció alakulásának legismertebb felméréseit készítő Transparency 
International például – szakértői értékelésekre építve, legutóbb 146 országban vizsgálódva – 
leginkább a kormányzati hivatalnokokhoz kötődő korrupció méreteit ítélte meg. 
A 2005-ben már tizedszer megjelent TI Jelentés szerint a korrupció szempontjából 
a rangsor első helyezéseit elnyert „legtisztább” országok jelenleg Finnország, Új-Zéland, Dánia, 
Szingapúr, Svédország, Svájc, Norvégia és Ausztrália. A rangsor 42. helyén álló 
Magyarország „fertőzöttsége” hosszabb idő óta közepes, nálunk jobb a helyzet a fejlett 
országokban, valamint szomszédjaink közül a 31–32. helyen álló Észtországban és 
Szlovéniában, viszont némileg több a gond például Csehországban (51), Bulgáriában (54), 
Szlovákiában (57), Horvát- és Lengyelországban (67-70). A rangsor utolsó harmadában 
többnyire fejlődő országok, a végén pedig – nem sokkal lemaradva többek között Ukrajnától – 
Nigéria, Banglades és Haiti találhatók (TI [2005]). 
A Magyar Gallup Intézet felmérései szerint e tárgykörben évtizedünk elején „az egészségügyi 
intézményekről van a legtöbb embernek közvetlen tapasztalata. A hálapénz jelenségével 
igen sokan találkoznak – de kevesebben tartják a korrupció tárgykörébe sorolandónak”. 
A nemzetközi közvélemény a hálapénzt is egyértelműen a korrupció egy típusának ítéli, 
napjainkra az egészségügyben egyes „orvoslátogatók” tevékenysége nyomán is felmerül a 
korrupció. 

Lobbizás 
A vesztegetéssel ellentétben, a lobbizás legális érdekérvényesítés. 
Lobby = előcsarnok. Az USA-ban a képviselőház előcsarnokában várták azokat a 
személyeket, akik segítségével valamit el akartak érni a lobbisták. 
A lobbizás olyan kommunikációs tevékenység, melynek célja a kormányzat és a gazdasági, vagy 
civil szféra közötti párbeszéd megszervezése és az érdekek egyeztetése. Célja, hogy a döntés-
előkészítési folyamatban az érdekek és célok megjelenítésével törvényi keretek között támogatás 
szerezzen egy érdekcsoport számára céljai megvalósításához. 
Közvetlen lobbizás esetében a lobbista a politikai befolyással bíró döntéshozót keresi fel, míg 
közvetett esetében csak egy olyan közbeiktatott személyt vagy csoportot keres fel, aki a 
tájékoztatni kívánt személyre rendelkezik befolyással. (A Magyar Kormány például egy 
amerikai lobbi szervezetnek megbízást adott, hogy az USA és Magyarország közti 
vízummentesség elérése érdekében az amerikai döntéshozóknál lobbizzanak.) 
Magyarországon a 2006. évi XLIX. törvény szól a lobbitevékenységről. 
Egy valóban demokratikus társadalomban alapvető társadalmi igény, hogy az érintettek 
szabályozott módon részt vegyenek a számukra fontos döntések meghozatalában oly 
módon, hogy véleményükről, érdekeikről, javaslataikról a döntéshozót tájékoztassák. A 
társadalom többi részének pedig joga van megismerni, hogy az adott döntés milyen 
érdekeket szolgál. A szabályozás irányát főként két szempont határozza meg: a törvénynek 
hozzá kell járulnia a hatékony és hatásos kormányzás követelményének érvényesítéséhez, 
megvalósulásához, másrészt biztosítania kell a lobbitevékenységgel kapcsolatban a 
teljes nyilvánosságot. Ehhez egyúttal az a társadalmilag fontos hatás is párosul, hogy a 
„korrupció” lehetősége visszaszorul. 
A törvény az Amerikai Egyesült Államok, valamint Kanada lobbitörvényéhez és az Európai 
Parlament Házszabályának érdekérvényesítőkre vonatkozó rendelkezéseihez hasonló 
regisztrációs rendszert teremt. 
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A szabályozás előírja a nyilvántartásba vételt az üzletszerűen lobbi tevékenységet 
végző szervezet, a természetes személy, és a lobbista részére is. 
A nyilvántartásba vételhez a működéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat kell megadni. 
A konkrét érdekérvényesítő tevékenységről a negyedévente tájékoztatókban kell beszámolnia a 
lobbistáknak. Ebben fel kell sorolni, hogy kinek a megbízására, milyen tevékenységet 
végeztek, kapcsolatba léptek-e a döntéshozó szerv tagjával, munkavállalójával, 
bármilyen juttatást, kedvezményt, előnyt biztosítottak-e bárki számára a 
lobbitevékenységgel kapcsolatban. Ezek az adatok közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek. 
A lobbistának e törvény szabályait betartva arra nyílik lehetősége, hogy az Országgyűlés, a 
Kormány, a helyi önkormányzat, ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselői, továbbá az ezek 
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek vagy személyek jogszabályban meghatározott 
feladat- és hatáskörébe tartozó döntések befolyásolását kísérelje meg. 

Nem terjedhet ki a lobbitevékenység a fenti szervek és személyek azon eseti döntéseire: 
kinevezésekre, pályázatok elbírálására stb., 
amelyek esetében a vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy mely előírások 
alkalmazásával kell azokról dönteni. 
Csak a jogi feltételrendszer kialakítása során indokolt lehetővé tenni, hogy az érdekeltek 
érdemben befolyást gyakorolhassanak az adott norma tartalmára. 
Fontos része a jogi szabályozásnak az összeférhetetlenség rendezése. A 
lobbitevékenység a civil kontroll sajátos megnyilvánulási formája, erre figyelemmel 
nyilvánvalóan nem indokolt lehetővé tenni, hogy az egyik állami szerv a másik állami 
szervnél, egyik döntéshozó a másik döntéshozónál ilyen tevékenységet folytathasson. 
Ki kell például zárni, hogy az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, az 
állami vezető, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
vagy bizottságának tagja, a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés 
elnöke lobbitevékenységet folytathasson. Nem lobbizhatnak tehát az országgyűlési képviselők 
sem, akik ugyan érdekeket „képviselnek” a törvényhozás munkájában, ám ez a politizálás 
körébe tartozik, és az egész ország érdekét kell szolgálniuk. 
A törvény alkalmazása során problémaként merült fel, hogy a törvény hatálya nem teljes: a 
személyi hatály kizárja a törvény alkalmazási köréből a gazdasági, társadalmi érdekek 
védelmére létrehozott érdekképviseleti szervek tevékenységét, amely a tags águk 
érdekeinek képviseletére irányulnak. 
Ezek a szervezetek (mint például a Magyar Ügyvédi Kamara, az Informatikai Vállalkozások 
Szövetsége, a kereskedelmi kamarák, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége, és több más érdekképviseleti szerv, valamint civil szervezet) a törvény alapján 
nem végez lobbi tevékenységet. Így viszont egy könnyen kijátszható kiskaput hozott 
létre a jogalkotó: bárki létrehozhat érdekei képviseletére érdekképviseleti szervet, amellyel 
közvetetten valójában lobbitevékenységet végezhet, a törvény mégsem hatályos rá. 
A lobbitevékenységre vonatkozó jogi szabályozás fontos alapelve: az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesülése. 

• A lobbistákról vezetett nyilvántartási rendszer nem akadályozhatja a közhatalmat 
gyakorló szervek szabad és nyílt elérhetőségét; 

• a törvény nem érinti más jogszabályoknak az érdekérvényesítésre, illetve 
érdekképviseletre vonatkozó szabályait. 
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VÁLTOZÁS! 

 
TÁJÉKOZTATÓ 
A LOBBITÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
 

A KIMISZ a 2010. évi CXXXI. törvény 20. § (3) bekezdése alapján a lobbitörvény szerinti 
nyilvántartást 2011. január 1 -jével lezárja, a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi és törlési 
eljárásokat megszünteti, a folyamatban lévő bírságolási eljárásokat azonban lefolytatja. A 
nyilvántartásban foglalt adatokat a KIMISZ 2014. január 1. napján fogja törölni.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: 
KIM ISZ), mint a lobbisták és lobbiszervezetek nyilvántartását vezető szerv ezúton nyújt 
tájékoztatást arról, hogy 2010. november 22-én az Országgyűlés elfogadta, 2010. november 
29-én pedig a Magyar Közlönyben kihirdette a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényt, melynek 19. § b) pontja 2011. január 1. 
napjával hatályon kívül helyezi a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvényt (a 
továbbiakban: lobbitörvényt). 

A lobbitörvény - 2006. szeptember 1 -jei hatályba lépése óta - nem váltotta be a 
gyakorlatban az alkalmazásához fűzött reményeket. Erre tekintettel döntött úgy az 
Országgyűlés, hogy 2011. január 1. napjától a lobbitörvényben szabályozott eljárás szerint 
lobbitevékenység folytatására nincs lehetőség. 

A 2010. évi CXXXI. törvény 20. § (1) bekezdése értelmében a lobbistáknak és a 
lobbitevékenységgel érintett közhatalmi döntést hozó szerveknek a lobbitörvény szerinti, 
2010. utolsó negyedévére vonatkozó tájékoztatót 2011. január 31 -éig kell eljuttatniuk a 
KIMISZ-nek, amely azt 2011. február 15-éig közzéteszi. A közzétett tájékoztatók 2014. 
január 1 -jéig elérhetők maradnak. Ezúton is kérjük a Tisztelt Lobbistákat, hogy az utolsó 
negyedéves tájékoztató megküldésével egyidejűleg szíveskedjenek lobbiigazolványukat is 
leadni a KIMISZ-nek! 
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2. Erkölcsi konfliktusok a munkahelyi (hivatali) életben: 
ajándékozás, szórakoztatás 

Erkölcsi konfliktusok 
Konfliktus: két ember egyet nem értése. A konfliktus mindig valamilyen értéken nyugszik. Az 
érték-összeütközések vezetnek konfliktushoz. 
Emberek konfliktusa: minden ember magában hordoz egy szocializációs rendet, nevelést. 
Jellemzője: viszonylag egyszerű kompromisszumra jutni, ha a felek törekszenek erre. 
Látens konfliktus: a munkahelyi konfliktusok 70%-a ilyen, szervezeten belüli problémákból 
adódik (eltérő feladatmegoldás, dominancia szint befolyásolja). 
Konfliktuskezelési taktikák:  

• kompromisszum (mindkét fél kiemel egy elemet és választ egy harmadikat) 
• versengő mentalitás (erős uralkodói helyzet, minimális együttműködés) 
• elkerülő 
• alkalmazkodó 
• problémamegoldó (nagyfokú együttműködés, az érzelmeket szétválasztja a 

problémáktól) 

Ajándékozás 
A polgári jogviszonyokban viszonylag kisebb jelentőségűek azok a jogviszonyok, 
melyeknél a szolgáltatással szemben nem áll ellenszolgáltatás. Az ajándékozás az ingyenes 
szerződések alaptípusa. Ajándékozási szerződés alapján az egyik fél saját vagyona rovására a 
másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles (Ptk. 579-582. §). 
Az ajándékozás szó hétköznapi értelmében kedvességet jelentő, adott személyhez 
kötődő, egy-egy alkalomra szóló ajándék átadása. 
Az ajándékozás alkalmi jellegű, önkéntes és ingyenes juttatás, szívesség, mely a szeretet, a 
tisztelet vagy a figyelmesség megnyilvánulása, s amellyel az ajándékozó kellemes 
élményt kíván szerezni a megajándékozottnak. Az ajándékozás erkölcsileg helyes, 
elismerésre méltó cselekedet, mely a megajándékozottból hálát, köszönetet, elismerést vált 
ki. A hívatali életben a dolgozók egymásnak adott ajándékai (születésnap, névnap, 
karácsony, nyugdíjba vonuláskor adott ajándék) ebbe a körbe tartozhatnak. A munkahelyi 
vezetönek adott ajándék már átvezethet a meg nem engedett körbe. Hiszen a 
megajándékozás/szórakoztatás „hátsó” szándékkal is párosulhat, ekkor a nyújtó fél azt várja, 
vagy reméli, hogy az ajándékozás/szórakoztatás elősegíti valamilyen céljának a 
megvalósulását. 
Mivel az ajándékozás, szórakoztatás elismerést, köszönetet vált ki és viszonzásra 
késztet, így magában hordozhatja annak a veszélyét, hogy a döntéshozó részrehajló lesz 
vagy az ajándékozó számára kedvező döntést hoz. Amennyiben az 
ajándékozásnak/szórakoztatásnak külön célja a döntéshozó befolyásolása, és a döntéshozó az 
aj ándékozás/szórakoztatás viszonzásaképpen meg is hozza ezt a döntést, akkor szinte az 
ajándékozás/szórakoztatás és a korrupció/vesztegetés megkülönböztethetetlenné válik. 
A hivatali életben a szervezeten kívüli személytől (ügyféltől) kapott pénzbeli ajándék 
egyértelműen tilos. A tárgyi ajándékok elfogadása is lényegében tilos, ez alól legfelj ebb a 
reklámcélú kifejezetten kis értékű, jelképes szóró ajándék (toll, naptár ünnep idején stb.) 
lehet talán még megengedett. 

A 
• mit, 
• kitől, kinek, 
• mikor és hogyan 
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kérdések vizsgálata döntheti el, hogy az ajándékozás csak a köszönet és elismerés 
megnyilvánulása, vagy a korrupció lehetőségét is magában rejti-e. 
A rendőrség szolgálati szabályzatát megállapító 62/2007 (XII.23.) IRM rendelet például így szól 
az ajándék elfogadásáról: 

„Ajándék, jutalom elfogadása” 
116. § (1) A rendőr a szolgálati magatartásával vagy tevékenységével kapcsolatban ajándékot, 
jutalmat, kedvezményt vagy más előnyt jogosulatlanul nem fogadhat el. A rendőr felelős 
azért, ha hozzátartozója fogad el jogosulatlanul jutalmat vagy ajándékot, ha azt a rendőr 
hivatására, vagy rendőri szolgálatának teljesítésére tekintettel adták. 
(2) Ajándéknak kell tekinteni azokat a pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat is, amelyekért 
a rendőr aránytalanul csekély értékű ellenszolgáltatást nyújt. 
Az ajándékozásnál olyan szabályozás a kívánatos, amely nem általános. Konkretizálni 
kell, hogy kitől, mit és mennyit lehet elfogadni. 
Bármilyen kétely esetén az ajándék visszautasítása a követendő megoldás, hiszen volt már 
példa arra, hogy akár egy szendvics elfogadása miatt is eljárás indult az azt elfogadó személy 
ellen. 
Minden ajándékozás esetén felmerülhet, hogy a kedvességgel, figyelmességgel az adott 
személytől cserébe elvárnak valamit pl., információ nyújtását, ami a ajándékozó félt előnyhöz 
juttatja, a megajándékozottat, ha információt szolgáltat pedig hátrányhoz. Ekkor az 
ajándékozás a megvesztegetés eszközeként értelmezendő. 
Bírók, hatósági és más jogkörben eljáró közhivatalnokok, köztisztviselők, egyéb döntéshozók 
semmilyen formában nem fogadhatnak el ajándékot! 

Szórakoztatás 
Lehet például a szabadidő együttes eltöltése, célja csapatépítés is, azon kérdéseket kell 
megválaszolni: ki, kivel, hogyan bánjon, mennyire legyen mértékletes. 
Úgy is értelmezhető, hogy pl. a kollégák „elszórakoztatják” a kezdő kollégájukat, aki nem 
tudja időben befejezni a munkáját, emiatt őt magát és a hivatali szervezetet is hátrány érheti. 
Reklámcélból gyakran történik felajánlás utaztatásra, „üzleti” vacsorára, ezek túlnyomó 
részben a korrupció lehetőségét hordozzák magukban. 
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3. Az ügyfélfogadás etikai normái 
Az ügyfélszolgálat: valamilyen hivatal szolgálati egysége, az „arca”.  

● amikor egy ügyfél belép, meghatározó az első benyomás 
● az ügyfélfogadó személyén keresztül ítélik meg a hatóságot 
● fontos: a személy külseje, hajviselete + magának a helyiségnek a berendezése, külalakja, külseje 
● utalnia kell arra, hogy hova is érkezett: a tekintélyét, a szolgáltató jellegét, azt, hogy mit akar 
mutatni, milyen pl.: az ügyvédnél az ügyfélkör 
● helyiségnél: gondozottság, tisztaság 
● személynél: 
Öltözködése: egyszerűsített hivatali stílus 
- férfinél: öltöny 
- hölgyeknél: szoknya!, blúz, kosztüm kabát, cipő, táska 
● adjuk meg a tiszteletet az ügyfélnek, sugározzuk az üzenetet, hogy hova is érkezett 

FONTOS:  
● magabiztos szakmai háttérrel kell rendelkeznie, magabiztosságot kell sugároznia 
● úgy kell viselkedni, hogy a jogi asszisztens bizalmat keltsen a saját személye iránt és a cég, 
az intézmény iránt is 
● figyelmesség 
● előzékenység 
● udvariasság, pl.: hogy hellyel kínálom, kimutatom, hogy érdekel a problémája, 
→ hagyom kibontakozni 
● empátia, empatikus viselkedés: együtt érzek vele, átérzem a baját 
● tapintatosság: nem vájkálok a bajaiban  
● türelem, önuralom 
● háttérbe szorítani a saját problémáimat 
● egészséges humorérzék: rá kell érezni, mikor lehet esetleg oldani a feszültséget 
● koncentrálóképesség, annak kifejlesztése 
● következetesség 
● rugalmasság 
● nyíltság 
● őszinteség 

 

Az ügyfélfogadás szabályai, etikai normái egy hivatalban:  
• A személyes tisztesség, hitelesség és becsületesség tanúsítása, ezzel is növelve a 

közvélemény bizalmát a közintézmények iránt. 
• Teendőit lássa el úgy, hogy hivatali kötelességeinek teljesítése során ne jusson 

indokolatlan előnyhöz (korrupció elkerülése). 
• Köztisztviselő nem vállalhat munkaköri kötelességeivel ellentétes feladatot. 
• A személyügyi politikában ellenezzen mindenféle diszkriminációt. 
• Törekedjen az elérhető szakmai maximumra. 
• Tartsa tiszteletben és védje azokat a bizalmas információkat, amelyekhez munkája során 

jut. 
• Tartsa felelős kötelességének a határidők pontos betartását, intézze a közügyeket 

szakmai hozzáértéssel, méltányosan és hatékonyan. 
Ügyfélfogadás: A szervhez fordulók fogadását minden területi egységnél meg kell 
szervezni. E célból tájékoztató táblát is ki kell függeszteni a szerv bejáratánál. A 
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kifüggesztett félfogadási időt szigorúan be kell tartani, az utolsó pillanatban érkező ügyfelet is 
fogadni kell. Az ügyfélfogadás kiterjedhet új kérelem előadására vagy felvilágosítás-adásra. 
Az előadó nevét közölni nem szabad, csak pl. az ügy iktatószámát, vagy az elintézés 
érdekében tett intézkedéseket. Folyamatban lévő ügyekről jogszabály korlátai között lehet 
felvilágosítás adni. Új kérelem/ beadvány előterjesztésekor a felet jogairól fel kell 
világosítani. A jegyzőkönyvet úgy kell felvenni, hogy az ügy gyors elintézéséhez 
szükséges adatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet az előadó a felvétel napján továbbítja az 
irodába. A félfogadáson kívüli időben a beadványt a szerv bejáratánál lévő gyűjtőszekrénybe 
is el lehet helyezni. 
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4. A jogi asszisztens a munkahelyi szervezetben: hűség, 
lojalitás 
 
Az emberi életben sokféle meghatározó jelentőségű kapcsolatrendszer működik. A 
kapcsolatrendszer kialakulása egy adott személyhez, tárgyhoz, intézményhez köthető. 
Az emberi kapcsolatrendszert két nagyobb csoportra oszthatjuk: 
• akaratunktól független / eleve elrendelt, sorsszerű kapcsolat ~ nem 

választás eredménye. Sorsszerű kötelezettség. ~ pl. szülők – gyermek kapcsolat. 
• akaratunktól függő kapcsolatok 
> Választásunktól függő társadalmi kapcsolat ~ ennek is jellemzője a 

sorsszerűség, de csekélyebb mértékben. Nem csak racionális meggyőződésből 
születnek meg ezek a döntések. Az ilyen fajta döntéseket a a környezet elvárásai, a 
belső meggyőződés, a hajlam, és az emocionalitás jellemzi (iskola, hivatás, munkahely 
választása). 

> Olyan emberi kapcsolatrendszerek, melyek még csekélyebb mértékben 
sorsszerűek. 
A döntés szabad akaratból külső és belső meggyőződésünkből ered (párválasztás, 
barátság). 

Az erkölcsi normák az emberi kapcsolatok jellegétől függenek. 
• Egyes értékek egy meghatározott kapcsolattól függenek. PL: gyermek szülője iránti 

tisztelete. 
• Vannak olyan értékek, amelyek általános értelemben érvényesülnek az emberi 

kapcsolatokban. Nem kötődnek meghatározott emberi kapcsolatokhoz. pl.: 
igazságosság ~ széles körben érvényesül. A munkahelyi lojalitás és a hűség is 
általános értelemben, széles körben érvényesül. Egy erkölcsi kötelezettségről van szó. 

A munkahelyi lojalitás és a hűség összefügg az általánosabb szerződési hűség fogalmával, 
melyet már a római jog is fontosnak tartott kiemelni a „Pacta sunt servanda ~ A szerződés 
kötelez” elvében. A szerződési hűség fogalma, azt jelenti, hogy kötelesség vállalás esetén a 
szerződésben foglaltakra kötelezettséget vállalunk. Ennek a munkaszerződésre is érvényesnek 
kell lennie. 
A hűség vagy a lojalitás fogalma az azonosulás megnyilvánulása. 
Ha megfelelünk a munkahelyi normáknak, hűségesek leszünk a: 
• munkahely iránt  
• hiva tás  i r án t  
• munkaszervezet iránt 
A lojális szó eredeti jelentése: törvénytisztelő; az uralkodóhoz, az államhoz, a politikai 
rendszerhez, közösséghez hű. 
Ma a lojalitáson inkább a céghűséget értjük. Jelen munkaerőpiaci helyzetben elvárható egy 
cég valamennyi dolgozójától, hogy munkaadójának cégfilozófiájával, a 
munkamorállal és cége eszméivel egyetértsen. 
Egy felmérés szerint a vezetők számára a lojalitást olyan tulajdonságok testesítik meg, minthogy 
valaki azután is javasolja munkakeresőknek a cégét, hogy ő már nem dolgozik ott (a 
menedzserek 92 százaléka vélte így). 
Hasonló arányban gondolták a vezetők azt, hogy a munkáját lelkiismeretesen végzők 
tekinthetők a céghez közel állónak. Fontos jelzőnek tartják azt is, hogyan beszélnek 
idegenek előtt munkahelyükről, a hűséghez ugyanis az is hozzátartozik, hogy valaki büszke 
legyen a cégére. 
Az elkötelezettséghez vezető út első lépése az elégedettség. Edwin Locke szerint a 
munkával való megelégedettség olyan örömteli emocionális állapot, amely abból származik, 
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hogy az egyén úgy látja saját munkakörét, mint amely az általa fontosnak tartott 
munkaértékeket hordozza ... és ezek az értékek az egyén szükségleteivel is egyeznek. 
A munkával való elégedettség után a következő lépés az elkötelezettséghez a lojalitás. A 
lojális dolgozó a cég vezetése mellé áll. Reklámozza a céget házon belül és kívül. Sajátjának 
érzi a céget és annak vagyonát. A lojális dolgozó örömmel megy dolgozni. A következő 
szint a vállalathoz való pozitív hozzáállás, azaz a dolgozók nemcsak elégedettek, 
hanem beállítódásuk eredményeképpen szeretnének hozzájárulni a cég sikeréhez. 
Az elkötelezettség annak a törekvésnek a gyakorlati megnyilvánulása, hogy a dolgozók 
elégedettségét tetteik, magatartásuk is kifejezi. Az elkötelezettség erős kötődést jelez a dolgozók 
részéről. Az elkötelezettség elérhető: tisztességes bánásmóddal, bizalommal, az érdekek 
figyelembevételével. Viszont a túlzott lojalitás legalább olyan veszélyeket hordoz, mint annak 
hiánya. Szükség van józan kétségre is (mit lehetne jobbá tenni a munkahelyen), mert az 
hajtóerőt és kreativitást jelent. 
Hivatásunk iránti hűség kötelezettsége azzal kezdődik, hogy eldöntjük, milyen hivatást 
választunk, és ehhez hozzákezdünk (tanulás). 
● később hivatásunknak megfelelő munkahelyet keresünk, ahol teljesítjük az ott meghatározott 
követelményeket 
● fontos, hogy az ember rendelkezzék: 
- megfelelő ismeretekkel, 
- gyakorlattal, 
- szakmai ismereteit tartsa naprakészen, 
- legyen elhivatott a pálya iránt, 
- érezze magáénak, sajátjának, 
- azonosuljon vele, 
- betartsa, ragaszkodjon hozzá, 
● az évek folyamán általában úgyis hozzácsiszolódik, 
● az emberek általában kisebb-nagyobb munkahelyi közösségben dolgoznak; a kezdők általában 
alkalmazottként kezdik ← alkalmazottá szerződéssel válnak, és e szerződés kötelezi őket 
arra, hogy: 
- elfogadják, magukévá tegyék a rájuk vonatkozó előírásokat, normákat,  
- a velük szemben támasztott elvárásokat, 
- rájuk nehezedő felelősséget. 
● hűség: alapvető etikai kategória 
● hűtlenség: büntetőjogi kategória (Csemegi kódex, Btk) 
● pacta sunt servanda = a szerződést pedig be kell tartani 
● lojalitás: hűséget fejezem ki ← lojális vagyok ahhoz, akihez szerződtem (főnök és a cég) 
● pl.: én+főnök+3. személy: vagy a főnököm mellé állok, vagy nem nyilvánulok meg 
● a főnök távollétében is a szakmai utasításai szerint tevékenykedem, a munkaadóm 
érdekeit szem előtt tartva 
A hűségre vonatkozó kapcsolataink alakulhatnak sorsszerűen (pl.szülő- gyermek kapcsolat, 
állampolgárság), természetesen (pl. barátság) vagy szerződéses módon. 
A hivatáshoz, munkahelyi szervezethez, vezetőkhöz való hűség fajtáját tekintve szerződéses 
hűség. 

A hivatás iránti hűség összetevői 
• az egyén hűsége a hivatáshoz és a hivatása szabályaihoz; 
• hűség a szervezet és a kollektíva iránt: az egyén köteles elősegíteni az adott szervezet 

rendeltetésének, jogos érdekeinek megvalósulását, illetőleg köteles tartózkodni az 
olyan cselekményektől, amelyek sértik a szervezet jogos érdekeit vagy árthatnak a jó 
hírének; 
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• hűség a munkahelyi hierarchiához és vezetőhöz: az egyén köteles tiszteletben tartani 
vezetőjét, köteles engedelmeskedni jogszerű utasításainak és elvárásainak. 
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5. A jogi asszisztens munkaköri kötelessége és felelőssége 
 

A jogi asszisztens az őt foglalkoztató személy/szerv felügyelete alatt áll. Alá-fölé rendeltségi 
viszonyban vannak egymással. A jogszabályi keretek között a munkavállaló a munkáltató 
teljes irányítása és felügyelete alatt áll. Minden utasítását köteles teljesíteni, egy-két 
kivételtől eltekintve: 

• bűncselekmény 
• súlyos veszélyeztetés 

A jogi asszisztens köteles minden olyan tevékenységet ellátni, melyet foglalkoztatója elrendel, 
de ez aránytalan sérelmet nem okozhat neki. A jogi asszisztens legjobb tudása szerint köteles 
a feladatoknak és az 
utasításoknak eleget tenni. A jogi asszisztenstől elvárható követelmény, hogy saját szintjén 
megmaradjon az önállósága. A munkáltató által biztosított keretek között önállóan köteles 
munkáját szervezni. 
~ munkakör: a munkaszerződés kötelező eleme. Tágabb kategória. 
~ munkaköri leírás: a munkavállaló az első munkanapján kapja meg, a részletes leírást 
arról, hogy mi a teendője abban a munkakörben, amelyben munkáltatój a foglalkoztatja 

- a jogi asszisztens köteles szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni, a 
jogszabályváltozásokat nyomon követni; 

- a foglalkoztató kötelessége elősegíteni az általa foglalkoztatott személy képzéseken 
való részvételét. 

Munkaköri kötelesség 
Az egyénnel szemben munkahelyén elvárják, hogy: 

• munkáját színvonalasan, kellő odafigyeléssel és pontossággal lássa el; 
• döntéseiért vállaljon felelősséget; 
• munkavégzése során legyen nyitott, befogadó az új ismeretekre, hogy hatékonyabban 

végezhesse munkáját; 
• szakmai ismereteit, egyéni képességei felhasználásával fokozatosan fejlessze. 

A jogi asszisztens fegyelmezett és etikus munkavégzéssel, általánosan elfogadott 
normák szerinti életvitellel járuljon hozzá az érintett szervek jó hírnevéhez. 
A rábízott javakkal, értékekkel, eszközökkel, információkkal gondosan járjon el. Egyáltalán nem 
beszélhet a cég ügyeiről, a titkokat köteles megtartani. 
Ha már elhelyezkedett egy vállalatnál, nem mondhatja azt 1-2 hónap múlva, hogy kevés a 
fizetése, és azért a pénzért nem végzi el a munkát. 
Nem mehet el a konkurenciához dolgozni. 

Munkaköri felelősség 
A gazdasági életben, de más területen is a felelősség többnyire valamilyen hiba elkövetése, 
valamely helytelen cselekvés (erkölcstelenség) után merül csak fel. A felelősség kettős 
irányultságú, mert az ember felelős kifelé mindazon társadalmi csoport felé, 
amelynek tagja; felelős családja, baráti köre, munkahelye felé. Másrészt önmaga felé, 
saját lelkiismerete felé is felelős. Minden ember felelős önmagáért, magatartásáért, 
cselekedeteiért. Az emberek többsége nem egyforma, és minél nagyobb az ember 
autonómiája, minél jelentősebb, mélyrehatóbb következményei lehetnek cselekedeteinek, 
annál nagyobb a felelőssége. A politikusok felelőssége nagyobb, mint az 
állampolgároké, a tanároké nagyobb, mint a diákoké. A hozzáállás erkölcsi tartalma 
egyértelműen az ő felelősségük. 
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A felelősségtudat azt fejezi ki, hogy az ember tudatában kell, hogy legyen tevékenysége 
jelentőségének és a várható következményeinek. Az üzleti tevékenységgel gyakran együtt 
jár bizonyos kockázat, de egy üzletembernek mindezek tudatában kell lennie. 
A felelősségvállalás azt fejezi ki, hogy a cselekvés során az adott feladatot mennyire 
vállalja magáénak. A felelősségvállalás pozitív kimenetelű cselekedetek, események, 
jó következmények után evidens. Aki a munkáját szereti, azt szívesen végzi, vagy 
munkájának eredményében érdekelt, jó munkáját általában elismerik, illetőleg 
vállalatával lojális, arra általában tevékenysége egész folyamatában jellemző a munkáért 
vállalt felelősség. A felelőtlenség az előzőekben felsoroltak hiányát jelenti, melyhez 
párosul az érdektelenség vagy esetleg kifejezett ellenérzés az adott munkahely iránt. 
A jogi_asszisztensek fokozott felelőssége abban is megnyilvánul, hogy bizonyos szabályokat be 
kell tartania arra vonatkozólag, hogy feladatait megfelelően ellássa azért, hogy igazságot 
szolgáltasson és elérje hivatása célját. 

• A jogi asszisztens nem végezhet olyan feladatot, amelyet csak jogász, vagy még 
jogász sem végezhetne. 

• A jogi asszisztens minden olyan jogszerű feladatot elvégezhet, amellyel jogász bízza 
meg és ellenőrzi munkáját, felelős az ügyfélért, közvetlen kapcsolatot tart fenn az 
ügyféllel és teljes szakmai felelősséget vállal az elvégzett munkáért. 

• A jogi asszisztens nem kapcsolódhat be a jogi praxisba az ügyek átvételével (ez a 
zugírászat bűncselekménye is lehet), tiszteletdíj megállapításával, jogi tanácsok 
adásával vagy a bíróságon történő megjelenéssel (kivéve, ha bírósági vagy jogi szabályok 
erre feljogosítják) kapcsolatban. 

• A jogi asszisztens nem járhat el szakmai, jogi döntést igénylő ügyben, ha az ügyben 
jogász közreműködése a közérdekre tekintettel elengedhetetlen. 

• A jogi asszisztensnek körültekintően kell meghatározni azt, hol a határa annak, ameddig 
a jogász jelenléte nélkül segíthet egy ügyfélnek. 

• A jogi asszisztens nem kapcsolódhat be jogosulatlan jogi praxisba, és 
segíteni kell a jog jogosulatlan gyakorlásának megakadályozását. 

• A jogi asszisztensnek óvnia kell az ügyfél bizalmát. A jogi asszisztens számára 
etikátlan bármely hatályos vagy később elfogadásra kerülő, kiváltságos 
kommunikációt szabályozó jogszabály megsértése. 

• A jogi asszisztens kötelessége, hogy elkerülje az olyan magatartást, amellyel a 
jogász etikátlanná válna vagy etikátlannak tűnne, reá hárul a munkaadóval szembeni 
lojalitás kötelessége is. 

• A jogi asszisztensnek alapos tudás megszerzésére kell törekednie tanulással, annak 
érdekében, hogy kötelességeit, valamint az ügyfelek és a közösség számára nyújtandó 
szolgáltatásokat teljesíthesse és ezzel a jogi szakmát jobban segítse. 

• A jogi asszisztensnek folyamatosan kell dolgoznia, hogy fenntartsa a magas fokú 
szakértelmet a teljes jogi szakmában. 

• A jogi asszisztens tevékenységére irányadó az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület 
Hivatásetikai Mintakódexe és Mintaszabályai. 

Büntetőjogi felelősség 
A gondatlanságból elkövethető bűncselekmények mellett a jogi asszisztensi munka során leginkább 
talán a zugírászat, a magántitok megsértése. 

Zugírászat törvényi tényállása: (Btk.248. §)  
(1) Aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységet 
végez, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 



 21 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a zugírászatot 
ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységre jogosultság színlelésével követik el. 
E bűncselekmény jogi tárgya az igazságszolgáltatás rendje.  
Elkövetési magatartás beadvány - és okiratszerkesztés. A beadvány a hatóságokhoz és 
más szervekhez intézett bármilyen irat, míg az okirat valamely jogi tény igazolása céljából 
készített irat. 
A cselekmény elkövetője tettesként bárki lehet (pl. egy jogi asszisztens), akinek nincs joga 
ellenszolgáltatásért beadványt, vagy okiratot szerkeszteni. 
A Btk. 248. § (1) bekezdése zugírászatot elkövetőnek tekinti azt, aki 
jogosulatlanul, üzletszerűen, ügyvédi, jogtanácsosi, vagy közjegyzői tevékenységet 
végez. Abban az esetben, ha a beadvány, vagy az okirat szerkesztése nem meríti ki az 
üzletszerűség kritériumait, akkor a cselekmény nem tényállásszerű. 
A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. 

Magántitok megsértése Btk. 177. §  
177. § (1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott 

magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha 

a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz. 
A bűncselekmény jogi tárgya a sértett titkainak megőrzéséhez fűződő személyiségi 
joga. 
Az elkövetési tárgy a magántitok. 
Az elkövetési magatartás a magántitok alapos ok nélkül történő felfedése. A jogszabályok 
kellő indok esetében megengedik, sőt adott esetben kötelezővé is teszik a magántitok felfedését, 
így alapos ok a felfedésre mindaz, ami társadalmi jelentőségénél fogva felülmúlja a sértettnek a 
titoktartáshoz fűződő érdekét. 
Amennyiben a jogosult a magántitok feltárásába beleegyezik, akkor - jogellenesség 
hiányában - nem valósul meg bűncselekmény. 
A magántitok megsértése csak szándékosan követhető el. Megvalósítható egyenes és 
eshetőleges szándékkal egyaránt. A motívum, illetve a célzat nem tényállási elem, ezt a 
büntetés kiszabása során lehet értékelni. 
A cselekmény csak magánindítványra büntetendő. 
Magánokirat-hamisítás (276. §) 

276. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének 
bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánok ira to t  használ ,  
vétséget  követ  e l  és  egy  év ig  ter jedő  szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 
vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

A magánokirat kifejezés kiegészítő fogalom. Az okiratok rendszerezésének első 
lépése a közokiratok - mint különleges jelentőségű okiratfajta - kiemelése volt 
az okiratok közül. Minden más okirat magánokirat. A cselekmény elkövetési 

tárgya a bizonyító erővel bíró magánokirat; tehát az, amely alkalmas jog vagy kötelezettség 
létezésének, megváltoztatásának vagy megszűnésének bizonyítására. Egyedüli feltétel, 
hogy ne hatóság, ügykörén belül és megszabott alakban állítsa ki, akkor ugyanis közokiratnak 
minősül. 
Minden magánokirat büntetőjogi védelemben részesül, függetlenül attól, hogy teljes bizonyító 
erejű-e [Pp. 196. §] avagy sem. 
A szándékos bűncselekmény tényleges elkövetői magatartása a felhasználás, azon minden 
olyan, a joghatás kiváltásának célzatából történő átadást, továbbítást érteni kell, 
amelynek folytán a magánokirat az elkövetői körön kívül állókhoz kerül. Tettesként a felhasználó 
felel, a tőle elkülönülő készítő csupán bűnsegéd. A rendbeliség nem az okiratok, hanem a 
jogviszonyok számát követi. A magánokirat-hamisítás tipikus eszközcselekmény. A csalás, a 
csempészet, a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése mellett; továbbá a sikkasztás 
leplezése végett elkövetve halmazatban mindig megállapítandó. 
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Jogeset: 
BH2003. 53. A magánokirat-hamisítás vétsége megvalósul abban az esetben is, ha az okirat 
valós tényeket tartalmaz, de nem az azt kiállító személytől származik (alakilag hamis) és 
az elkövető ezt használja fel jogilag jelentős tény bizonyítására (Btk. 276. §, Pp. 196. § és 199. 
§). 
A jogi asszisztens munkáját jellemzően munkaviszony keretében végzi, ilyenkor kártérítési 
felelősségére a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok az irányadók. 

A munkavállaló (jogi asszisztens) kártérítési felelőssége 
Az Mt. a munkaviszonyból eredő kötelezettség megsértésének szankciójaként kártérítési 
kötelezettséget állapít meg, amennyiben a kötelezettségszegés a munkaviszony másik 
alanyának kárt okozott. Nem kell a munkavállalónak megtérítenie a kárnak azt a 
részét, amely a munkáltató közrehatása következtében állott elő. 
A munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét bíróság előtt 
érvényesítheti. Kollektív szerződés meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó 
mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az 
esetben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is. 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A felróhatóság szempontjából a vétkesség 
két alakzatát lehet megkülönböztetni, a gondatlanságot és a szándékosságot. 
A munkáltató utasítási jogából következően képes a munkavállaló 
magatartásának megfelelő befolyásolására, ezen keresztül a károkozás megelőzésére, ezért 
neki kell bizonyítani a kártérítési felelősség feltételeinek fennállását, nem pedig a 
munkavállalónak a mentesülés érdekében magát kimentenie. 
A munkavállaló kártérítési felelőssége körében alapelv, hogy a munkavállaló az okozott károk 
közül csak a tényleges kár megtérítésére kötelezhető, az ún. elmaradt haszon csak 
kivételesen érvényesíthető. 
Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban 
bekövetkezett hiány esetén pedig, munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen 
szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. 
A kártérítés mértéke: 
 Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi 

átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. Tehát a munkavállalónak az 
okozott kár mértékétől függetlenül összesen ennyit kell megtéríteni. Tehát egy kis 
összegű, például néhány ezer forintos kárnak a teljes mértékét meg kell téríteni 
(hiszen a havi keresetének a fele ezt meghaladja), de egy több százezer vagy millió Ft-os 
károkozásnál az okozott kárnak csak egy részét kell megfizetni a dolgozónak. 
A kártérítés mértékétől teljesen független dolog az, hogy a megállapítható kártérítés 
milyen mértékben és hány hónap alatt lesz majd levonható a dolgozó havi béréből. 
Ezt a munkajogon kívül a bírósági végrehajtási szabályok is rendezik (ott is van 
egy max. 50%-os mérték, hogy ne maradjon jövedelem nélkül az érintett, de az a 
havonta levonható részről szól, nem pedig az előbb részletezett kártérítés mértékéről!). 

 A kártérítés mértékét a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív 
szerződés legfeljebb hat havi átlagkeresetig határozhatja meg; ettől érvényesen 
eltérni nem lehet; 

 Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles 
megtéríteni. A munkavállaló szándékosan okoz kárt a munkáltatónak, ha előre látja 
cselekményének (mulasztásának) károsító következményeit, és azokat kívánja (közvetlen 
szándék), vagy azokba belenyugszik (eshetőleges szándék); 

 A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles 
megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett 



 23 

olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan 
őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel (megőrzési felelősség). 

Mentesül a munkavállaló a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan 
külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította. A 
munkavállalót ez a teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, 
termék, áru, anyag stb.) jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 
Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a 
munkavállaló felelősségét a vétkességi felelősségre megállapított szabályok 
szerint kell elbírálni, de ebben az esetben a vétlenség bizonyítása a munkavállalót terheli. 

 A pénztáros, a pénzkezelő vagy az értékkezelő teljes anyagi felelősséggel 
tartozik az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.
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6. Jogi asszisztensek etikai kódexe és szakmai felelősségük 
 

- az egyes szakmák viszonyai meghatározzák az erkölcsi normákat. Vannak sajátos 
velejárói, amelyet az adott szakma gyakorlóinak kell érvényesíteniük (orvosi, 
ügyvédi etika). 

- vannak olyan esetek, amikor a hivatás hűség összeütközésbe kerülhet az erkölcsi 
hűséggel, pl. : felsőbb utasításra bizonyos iratokat el kell tüntetni. 

- a jogi asszisztensekkel szemben fokozott etikai követelmény a 
lojalitás; a hivatásához, a munkaszervezethez és a kollégákhoz - továbbá 

nagy jelentősége van az adatvédelemnek is: 
• titoktartási kötelezettség 
• adatvédelmi törvény szabályainak betartása  

- a munkaszerződés egyik pontja foglalkozik a titoktartás szabályaival, de az is 
előfordulhat, hogy az etikai kódexbe is belefoglalják.  
- a jogi asszisztenst a munkaviszony megszűnésével is terheli a titoktartási 
kötelezettség. 
- bizalmas információkezelés: 

• személyes adatok kiadása ~ szóban adott engedély is 
elegendő 

• különösen védett személyes adatok (szenzitív adatok) 
kiadása ~ csak írásban adott engedéllyel lehet kiadni 
adatot. 

A bizalmas információkezelésnél fontos a tárgyszerűség, a személyes 
hozzáfűznivalókat mellőzni kell. A hatóságot is köti a személyes adatok védelme. 
Kivételesen az érintett hozzájárulása nélkül is kiadható személyes adat, ha például a 
bűnüldözés érdeke úgy kívánja. De, ez is csak kifejezett jogszabályi előírás alapj án 
történhet. 

- a jogi munkakörben foglalkoztatott személyeknél nagy jelentősége van a 
megjelenésüknek is. Ez nem csak az öltözködést takarja, hanem a külső, verbális 
megnyilvánulásokat is. 

- a megfelelő hangnem és a tisztelet igen fontos és olykor nagyon sokat el lehet érni 
vele. 

Jogi asszisztens szakmai felelőssége 
1.) Nem végezhet olyan feladatot, amelyet csak jogász végezhetne, vagy olyat, amelyet még 

jogász sem végezhetne. 
2.) Minden olyan feladatot elvégezhet, amellyel jogász bízza meg és ellenőrzi munkáját, 

mindaddig, amíg a jogász: felelős az ügyfélért, közvetlen kapcsolatot tart fenn az ügyféllel és 
teljes szakmai felelősséget vállal az elvégzett munkáért. 
3.) Nem kapcsolódhat be a jogi praxisba az ügyek átvételével, tiszteletdíj 

megállapításával, jogi tanácsok adásával, bíróságon történő megj elenésével. 
4.) Nem járhat el jogi döntést igénylő ügyben. 
5.) Körültekintően kell meghatároznia azt, hol a határa annak, ameddig jogász jelenléte nélkül 

segíthet egy ügyfélnek. 
6.) Nem kapcsolódhat be jogosulatlan jogi praxisba. 
7.) Óvnia kell az ügyfél bizalmát. 
8.) Kerülnie kell az olyan magatartást, amellyel a jogász etikátlanná válna vagy etikátlannak 

tűnne (lojalitás). 
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9.) Folyamatosan kell dolgoznia, hogy fenntartsa a magas fokú szakértelmet a teljes jogi 
szakmában. 
10.) Alapos tudás megszerzésére kell törekednie tanulással annak érdekében, hogy 

kötelességeit, az ügyfelek és a közösség számára nyújtandó jogi szolgáltatásokat 
teljesíthesse és ezzel a jogi szakmát jobban segítse. 
11.) Mindent meg kell tennie az etikus magatartás érdekében, mindent amit jogszabály 

előír. 
12.) Tevékenységére irányadó az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület Hivatásetikai 

Mintakódexe, és az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület Hivatásetikai 
Mintaszabályai. 

Etikai kódex és szakmai felelősség 
A jogi asszisztensek Nemzetközi Egyesületének etikai kódexe: 
12 szabályt tartalmaz a jogi asszisztensek feladatáról és kötelességeiről ~ a bizalom, a 
szakmai elvárások meghatározóak benne. 
 

1.) Köteles főnöke szakmai irányítása mellett maximálisan ellátni munkafeladatait, törekednie 
kell az elvégzendő munkafeladatok pontos meghatároztatására. 
2.) A szakmai irányítás nem azt jelenti, hogy feladja önállóságát, ellenkezőleg: a szakmai 

kompetencia és a munkaköri feladatok alapján az adott keretek között autonóm módon szervezi 
tevékenységét. 
3.) A szakmai kompetencia megőrzése érdekében köteles az adott munkakörhöz tartozó szakmai 

ismereteit rendszeresen bővíteni. 
4.) Lojális főnöke és cége iránt. Távollétében is a főnök szakmai utasítása szerint 

tevékenykedik, munkaadója érdekeit szem előtt tartva. A főnök és harmadik személy közötti 
konfliktus esetén vagy a főnök párján áll, vagy hangsúlyozottan kimarad a konfliktusból. 
5.) Nem engedi meg olyan helyzet kialakulását, kialakítását, amely kapcsán egy harmadik fél 

kárt okozhatna cégének, főnökének. Ajándékot csak a hivatali etikett szabályai szerint fogad 
el. 
6.) A vállalat imázsának egyik legfőbb képviselője. Ennek megfelelően kell viselkednie, 

öltözködnie (ügyfélfogadás etikai normái) 
7.) Információkkal dolgozik, azokat bizalmasan kezeli. Ügyel arra, hogy még véletlenül se 

kerüljön semmiféle információ, irat illetéktelen kézbe sem cégen belül, sem cégen kívül. 
8.) Munkájához hozzátartozik a verbális kommunikáció (ügyelnie kell: tagolt beszéd, 

egyértelműség, hanghordozás). Mindezek betartására különösen ügyelni kell telefonáláskor. 
9.) Munkájában a tárgyszerűség vezeti. Ha valamilyen információ továbbítására felkérik, azt 

kommentár nélkül, csak adatszerűen, tételesen közli, nem „csacsog” róla senkinek. Soha 
senkinek nem mondhat el semmit munkatársairól (előléptetés, lefokozás, pletykák, 
magánélet). 
10.) Munkája lényege a pontosság minden értelemben. 
11.) Saját munkáját tervszerű időbeosztással végzi, munkaidő beosztásában alkalmazkodik 

cége és főnöke elvárásához. 
12.) A vállalat javait, eszközeit, saját munkaidejét magáncélokra nem használhatja fel. 
 

Az etikai kódex alapot ad a hatálya alá tartozó személynek a szankcionálására, ha a benne 
foglaltakat megszegi. 
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7. Szokás, erkölcs, etika 
Szokásról beszélhetünk, ha egy magatartás azonos módon újra és újra 
megismétlődik. A szokások sajátossága, hogy sem a helyesség képzete nem járul 
hozzájuk eleve, sem a kötelező erőé, amint a joghoz. 
A szokás lehet, hogy valamely kiscsoport tagjai számára 
elfogadott, de ugyanakkor a társadalom számára már elítélendő 
(szándékos károkozás másoknak, pl.: futballhuliganizmus). 
A szokás kapcsán megemlítendő a szokásjog, mint a jogképződés 
legősibb módja. 
A szokásjog kialakulásának tipikus útja tipikus útja, amikor egy szűkebb 
vagy tágabb közösségek együttélése során kialakult szokásnormák 
egy részét az állami szervek elismerik, és ténylegesen jogilag 
szankcionálják. 
A szokásjog kialakulásában és megszilárdításában a vallásnak is jelentős 
szerepe van (nagy része erkölcsi természetű és értékű). 
A szokásjog kialakulásának 
belső feltétele: 

• a szokás hosszú időn át folyamatosan és békésen érvényesüljön; 
• a szokás tartalma legyen egyértelműen megállapítható legyen; 
• a szokás egyébként se ütközzön a helyesség elveibe. 

külső feltétele: 
• szükséges-e a szokás valamilyen külső ismerése. 

Az erkölcs vagy morál fogalma alatt mai köznyelvi 
szóhasználatunkban a magatartásunkat befolyásoló, általunk (vagy a 
társadalom által) helyesnek tartott, olyan szabályok összességét 
értjük, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok 
keretein. 
Az erkölcs tárgyi, objektív értelemben normák, szabályok és normatív 
jellegű eszmék, eszmények együttese, éspedig az erkölcs alanyán, az 
egyénen kívüli, hozzá képest külső normák, szabályok és eszmék 
együttese. 
Az erkölcs egyfajta magatartási szabály, az erkölcs szabályai a 
társadalmi normák egyik típusát jelentik. 
Más megfogalmazás szerint: 
az erkölcs azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a 
társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén. 

A szokás, az erkölcs próbálja orientálni az egyént, a rossztól óvni, de van, 
hogy erről az útról letér az egyén. Ilyenkor (jobb esetben) lelkiismeret 
furdalása, bűntudata lesz az egyénnek, másokban pedig rosszallást kelt. 
Az erkölcs eredeti jelentése ennél tágabb körű volt: általában jelentette 
egy személy magatartásának módját, ezért jelentéstartalma és színezete 
az előtte alkalmazott jelzőtől függött (például „lovagi erkölcs”, 
„szerzetesi erkölcs”, „polgári erkölcs”, „paraszti erkölcs” vagy 
összetett jelzőként „jó erkölcsű”, 
„feslett erkölcsű” stb.) Ez utóbbi szóhasználat mai maradványa a jogban 
ismert "jó erkölcsbe ütköző" kifejezés. De tartalma szerint ebbe a 
körbe sorolhatjuk akár a „betyár becsület” kifejezést is. 
Az erkölccsel kapcsolatos felfogások a történelem folyamán gyakran 
változtak és ma is különböző erkölcsi nézetek élnek egyidőben. 
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A közösségi szinten elfogadott úgynevezett közerkölcs szabályai 
társadalmi csoportonként, kultúránként, országonként, régiónként 
változnak. A közösségi szellem, közös akaratot, közös távlati célt jelent, 
a közös erkölcs (közerkölcs) pedig olyan értékrendet, amely 
viszonyítási alapot szolgáltat a helyes és helytelen, káros és hasznos 
cselekedetek megítéléséhez. 
A szokás, az erkölcs orientálja az egyént, a jó felé igyekszik terelni, a 
rossztól kívánja óvni. De az egyén olykor eltér a szokás, az erkölcs által 
kijelölt útról. Ez azt jelenti, hogy erkölcsi vétséget, súlyosabb esetben 
erkölcsi bűnt követ el. Az elkövetőnek ilyenkor lelkiismeret furdalása, 
bűntudata lesz, másokban pedig rosszallást kelt, vagyis senki sem 
közömbös az erkölcsi normák megsértésével kapcsolatban. 
Ha a társadalmi fejlődés kezdeti szakaszára gondolunk vissza 
akkor mindenképpen azt mondhatjuk, hogy kezdetleges társadalmi 
együttélésnél nem különíthetőek el: 

• a jog, 
• az erkölcs és a mai értelembe vett 
• vallás szabályai. 

A szokás és az erkölcs szabályai – a joghoz hasonlóan - az egyének 
és a közösségek életének kormányzására, irányítására hivatottak és 
kezdetben magukban foglaltak mindenféle normát és normatív 
jellegű eszmét. Az egyénnek el kell fogadnia a szabályokat, be kell 
tartania őket, és a társadalom elvárja, hogy az egyén alkalmazkodjon. 
Ezek kezdeti időszakban differenciálatlan szabályok összességeként 
léteztek, adott esetben egyes magatartás normák nem különültek el 
egymástól éles határvonalakkal, hanem egyetlen összemosott 
normarendszer volt, ami arra volt hivatott, hogy szabályozza a társadalmi 
együttélés szabályait. 
Eredetileg tehát nem voltak külön jogi, erkölcsi, és vallási normák, a 
szabályok és eszmék egyszerre voltak az isteni akarat, az igazságosság, a 
jog és az illem kifejezései. E normák hagyományozódtak át generációról 
generációra. 
Ha az emberi fejlődés egyes szakaszain végigtekintünk, akkor láthatjuk, 
hogy ezek a szabályok egyre inkább differenciálódtak, és már 
nemcsak a 3 alapformáját különítjük el egymástól, hanem ezeken belül is 
vannak egyes ágak, csoportok. 
Ahhoz, hogy egy ilyen norma összesség továbbéljen fontos, hogy a 
közvetítés biztosítva legyen, ezt nevezzük áthagyományozódásnak, 
amikor az egyes normák vagy normarendszerek egyik generációról a 
másik generációra hagyományozódnak, ami a legkülönfélébb módokon 
mehet végbe. 
Az erkölcsi szabályok kialakulásában és
 továbbélésében az 
áthagyományozódásnak döntő szerepe van. 
Ha a kezdeti időszakra gondolunk, akkor nyilván személyes 
kapcsolatokat említhetjük alappéldaként. Szülői vagy rokoni kapcsolat 
révén ismerhette meg valaki a normákat, ezt a korszakot amúgy is a 
több generáció együttélése j ellemezte. 
Azt is elmondhatjuk, hogy a társadalmi fejlődéssel egyidejűleg ezek a 
közvetítő elemek egyre szélesebb kört fogtak át, különböző intézmények 
segítették ezen normák fejlődését (pl: egyházak, csoportosulások, céhek, 
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oktatási intézmények), napjainkban pedig kiegészül ez a 
tömegkommunikációval is. 

Az áthagyományozódás 
• egyik generációról a másikra történik (ha pl. egy gyermeket 

kiszakítottak a környezetéből (eladták rabszolgának vagy janicsárt 
képeztek belőle az áthagyományozódás megszakadt) 

• személyes kapcsolat révén kerül valaki ezen normákkal 
kapcsolatba 

• intézményeken keresztül is hagyományozódnak az erkölcsi 
szabályok. Aki normatív rendszert közvetít felénk, annak elvárásai is 
keletkeznek. Átadja a normát, segít megérteni, de ezzel szemben keletkezik 
egy elvárás, hogy az adott egyén megfeleljen a normarendszer 
összességnek, vagyis alkalmazkodjon ezekhez a normákhoz. 
Az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával az 
etika foglalkozik. Az etika szó az ógörög ethikos szóból ered, mely azt 
jelenti: az erkölcsre, a szokásra vonatkozó. 
A magyar etika szónak több jelentéstartalma is van: 

- A tárgyi értelemben vett etika a normák összessége, 
normatív magatartások összessége. Az egyéneken 
kívül létező objektív magatartások. 

- Az alanyi értelemben vett erkölcs / etika az 
áthagyományozódás folytán történt norma közvetítés 
eredménye. 

A normaösszesség az egyénben leképeződik, lecsapódik, az egyén 
magáévá teszi, ezért nem azonosítható a tárgyi normák összességével, 
hiszen az ember különböző személyiségéből adódóan két egyforma 
leképeződés nincs. 
Mindenki a saját személyiségén, a saját személyiség jegyein át szűri meg 
ezeket a normákat, és ennek eredményeképpen alakul ki a szubjektív, 
vagy alanyi értelembe vett szokás vagy erkölcs. 
Az erkölcs tehát objektív és szubjektív, vagyis tárgyi és alanyi oldalra 
bontható. Az objektív oldal, melyet a közeg, a család, az oktatás stb. 
közvetít az egyén felé, a szubjektív oldal, a szubjektív erkölcs 
kialakulásának alapvető, döntő eleme a külső tárgyi normarend bensővé 
tétele, mely függ az egyéntől. 
A külső normarend nem igazít el minden kérdésben, a szabályok 
bizonyos kérdésekben az egyénre hagyják, hogy eldöntse, mi a jó és mi a 
rossz. 
A szubjektív erkölcsnek az objektív, a tárgyi erkölcsön való túlnyúlása 
sajátos, magasabb formát is ölthet: etikává válhat. Adott 
összefüggésben az etika a belsőnek a külsőn való 
túlnyúlásaként és önálló formában való megrögzüléseként 
fogható fel. 
Az etikának is több típusa létezik. 

Normatív etika a társadalmi és az individuális etikát fogja át, de 
tárgykörébe 

tartoznak a szaketikák (pl. orvosi etika, jogi etika is.. A normatív 
etika 

mellőzhetetlen része, hogy a jóval és a helyessel foglalkozik, mely 3 
fázisból áll: 
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• van ~ sein 
• kell ~ sollen 
• miként ~ wie 

Ezen etikáknak mellőzhetetlen része a jó vagy helyes meghatározása, 
ezzel útmutatókat állítanak fel, tanácsokat adnak, megmondják, mit kell, 
mit szabad és mit nem szabad tenni az egyéni életben, államéletben, 
hivatásban. 
Ha tudjuk, mi a jó, mi a helyes, s hogy mit kell tenni ennek érdekében, 
akkor azt is tudni kell, miként lehet megvalósítani, hogyan nevelhetjük 
magunkat a jóra, milyen cselekvés vezethet el a kormányzat 
tökéletesítéséhez vagy a jó kormányzat megteremtéséhez. 
A metaetikák  elméleteket vizsgálnak, a normatív etikákat vizsgálják. 
Nem tanácsolnak, nem véleményeznek. 
Deskriptív etika: valamely nép, társadalom, emberi közösség erkölcsi 
normáit, szokásait tárja fel, írja le és elemzi, anélkül hogy bármit 
hozzátenne, vagy elvenne abból. (pl.: kulturális antropológia). 
A jogi etika a szaketikák közé tartozik. A szaketikákat alkalmazott etikának szokásos 
tekinteni. A szaketikák a társadalom etika és az individuális etikák között helyezkednek 
el. 

A jogi etika helyzete különleges, hiszen jogászi hivatás és más jogi 
jellegű foglalkozások etikai kérdései a jog és az etika szoros kapcsolata 
miatt mélyen ágyazódnak a jogról szóló etikai hagyományokba. 
A szaketikák a jóról, illetve a helyes cselekedetről szóló általánosabb 
etikai felfogások, az individuális etikák, a társadalometikák fogalmait, 
eszméit és tanításait alkalmazzák, amikor egyes foglalkozások, hivatások 
sajátos erkölcsi problémáit vizsgálj ák. 

A legelterjedtebb etikai irányzatok 
• A hedonista etika legfőbb feladatának azt tekinti, hogy 

megmutassa az utat abban, hogy létünk teljességét a gyönyörre 
való törekvésben találjuk meg. A klasszikus hedonizmust az ókori 
görög kürénéi iskola képviselte, melynek elindítója Arisztipposz 
(kb. i. e. 435-355) volt. 

• Az eudaimonista etika („boldogságetika”) hívei szerint az 
erkölcsi tevékenység kiindulópontja nem a pillanatnyi gyönyör, 
hanem a tágabb értelemben vett boldogság jelenti. Erkölcsi jónak 
tartják mindazon fizikai és szellemi értékeket, amelyek 
együttesen az ember, mint biológiai és társadalmi lény 
boldogságát eredményezik. Kiemelkedő eudaimonista 
gondolkodók: Démokritosz (i. e. 460-370), Epikurosz (i. e. 341-
270), Feuerbach (1804-1872), de hasonlót találhatunk számos 
keleti tanításban is. 

• Az előzőtől jelentősen és érdemben különbözik a naturalista 
kozmológiai etika. Ez az erkölcsöt az egyetemes 
világtörvényben találja meg. Ilyen felfogású a hérakleitoszi 
"logosz", a konfuciánus "mennyei béke". 

• A naturalizmushoz némileg hasonló az evolúciós etika (például 
Herbert Spencer), mely szerint az erkölcs a biológiai evolúció 
terméke, fázisa, amely fajunk fennmaradását, létét szolgálja. 
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• A vallásetikai irányzatok nagy része az erkölcs abszolút 
forrásaként valamilyen objektív természetfeletti szellemet jelöl 
meg. Ilyen meggondolások találhatók Platónnál, az indiai 
brahmanizmusban és Hegelnél. 

• A racionalista etika („kötelességetika”) az emberi 
pszichikum ésszerűségét tekinti az erkölcs forrásának (Kant). 
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8. A jog betűje, a jog szelleme, és a jó erkölcsök 

A jog fogalma, a jog és az erkölcs viszonya 
Életünket, cselekvéseinket írott és íratlan magatartási szabályok határozzák meg. A jog 
szigorúan szabályozza az emberi cselekvést, de csak a társadalmi életviszonyokat 
képes részben szabályozni, nyilvánvalóan nem képes minden emberi cselekvés 
szabályozására. 
Az erkölcs (etika) szolgál az olyan viszonyok szabályozására, amelyeket más külső szabály 
nem tud vagy nem akar szabályozni. 
A jog különösen a kezdetleges társadalmakban isteni parancs formájában lép fel, így 
nyilatkozik meg a váteseknek, az öregeknek szavában a görögöknél, a szent iratok, a Biblia 
vagy a Korán tételeiben. Egyúttal a természet rendjét is megismétli az emberi 
társadalomban, például a stoikusoknál vagy az elképzelt igazságosságot valósítaná meg, 
például Arisztotelésznél. 
A jog a társadalom fennmaradása érdekében rendezettséget teremt, illetve rendet tart és 
egyúttal alakítja a jogalanyok magatartását. A legelterjedtebb meghatározás szerint: 
A jog az állam által alkotott vagy szankcionált, és a társadalom valamennyi tagj ára 
kötelező, kikényszeríthető magatartási szabályok összessége. 

Bizonyos szabályokat az idők folyamán írásban rögzítettek, a kor 
előrehaladtával folyamatosan aktualizálták, majd ezek be nem tartása esetére szankciókat 
határoztak meg. 
A jogszabályok bizonyos cselekményeket tiltanak, másokat csupán 
szabályoznak. Alapvetően, amit jogszabályok nem tiltanak, azt engedik, illetve más 
esetekben elvárnak valamilyen magatartási formát, cselekvést. 
Az írásban rögzített szabályok betartása mindenkinek kötelező, akire vonatkozik, 
de a jog, a jogszabályok nemismerete, nem mentesít sem hatálya, sem a hozzá kapcsolódó 
szankciók hatálya alól. 

A jog betűje 
A jogszabály a jogrendszer legkisebb egysége. 
A konkrét jogszabályok gyakori változása mellett az egyes jogszabályok szerkezeti 
felépítése azonosnak mondható. 

A jogszabály három szerkezeti eleme: 
• a tényállás (hipotézis) azokat a körülményeket, feltételeket határozza meg, amelyek 

bekövetkezése esetében kell/vagy tilos a jogalkotó által meghatározott 
magatartást tanúsítani. A tényeknek olyan összességét, amelyhez valamely joghatás 
fűződik, tényállásnak nevezzük. A jogi norma tényállása a hipotézis. 

A hipotézis lehet zárt és nyitott.  
A zárt tényállás azt jelenti, hogy a jogalkotó tételesen, pontosan, kimerítően, 
jogi terminológiával: taxatíve felsorolja azokat a 
tényálláselemeket, amelyeknek fennállása esetén szükséges a normában   írott 
magatartást tanúsítani. Ez a szabályozási mód elsősorban a büntetőjogra és a 
közjogra jellemző. 
A nyitott tényállásoknál a jogalkotó nem írja körül pontosan a jogszabály alkalmazási 
területeit. Példálózó felsorolással j elzi a jogalkalmazók számára azt a szándékot, 
hogy milyen körben kell alkalmazni a normát. A nyitott tényállás a vagyoni 
viszonyokat szabályozó polgári jogban jellemző. 
(A nyitott tényállású hipotézisben általában erre utaló kifejezés van: pl. 
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„legalább”, „legfelj ebb”, különösen”). 
• a rendelkezés (diszpozíció), amely meghatározza a követendő magatartást a tényállás 

bekövetkezése esetére; 
A diszpozíció jellege alapján megkülönböztethetünk kogens (kötelező) és megengedő 
(hézagpótló vagy mérlegelést engedő) szabályokat. 
A kogens szabály feltétel nélkül kötelez (eltérni nem lehet tőle), attól függetlenül, 
hogy a felek rendelkeztek-e az adott kérdésben, sőt a kogens jogszabály a felek eltérő 
akarata ellenére is érvényesül. 
A kogens szabály része lesz a felek viszonyának, akár akarják, akár nem. A kogens 
szabálytól még egyező akarattal sem térhetnek el. Ha a felek megállapodásukban mégis 
eltérnek a kogens szabálytól, akkor ez a kikötés érvénytelen. A kogens szabály 
megfogalmazódhat parancsként is, pl. hatósági ár meghatározása, vagy tilalomként is, pl. 
versenykorlátozó megállapodás megkötésének tilalma. 
A megengedő diszpozíció két legjellemzőbb megjelenési formája a diszpozitívitás (eltérést 
engedő, hézagpótló) és a diszkréció (mérlegelési jogkör). 
A jogalkotó törvényben leírja a szerződésre vonatkozó általa követendőnek tartott 
szabályokat, ugyanakkor felhatalmazza a szerződéskötő feleket arra, hogy a szerződéskötés 
során e szabályok helyett más megoldást válasszanak. A felek választása tehát arra irányul, 
hogy követik-e a jogalkotó elképzelését, vagy nem. 
Ha nem követik, akkor a szerződésükben ki kell dolgozni a csak saját magukra irányadó 
szabályokat. 
A megengedő diszpozíció másik megjelenési formája a diszkréció. A diszkréció az állami 
szervek számára döntésükhöz biztosított mérlegelési jogkör. A diszkrecionális jogkör a 
közjog területét szabályozó normákban fordul elő. A diszkrecionális jogkör jogi 
szabályozásával a jogalkotó felhatalmazást ad a jogalkalmazó szervnek arra, hogy a 
kényszer alkalmazását „visszafogja”, egészben vagy részben mérsékelje, ha a konkrét 
ügyben úgy látja ezt indokoltnak. A jogalkotó a közigazgatási szervek számára azért 
biztosít diszkrecionális jogkört, mert a jogi norma merev struktúráját oldani akarja. 
Diszkrecionális jogkört biztosít a jogszabály, pl. az adóhatóság számára az adó megfizetése 
tekintetében. Itt ugyanis a hatóság kérelemre részletfizetési kedvezményt adhat annak, 
akinek vagyoni viszonyai alapján az adó megfizetése aránytalan terhet jelent. Az adó 
kivetésétől nem tekinthet el, az adót nem engedheti el, de a kifizetés ütemezéséről 
dönthet. E norma tehát alternatívát enged a hatóság számára arra, hogy eldöntse, megadja 
vagy nem adja meg a kedvezményt. 

• jogkövetkezmény kétféle lehet: szankció vagy joghatás. 
szankció a joghátrányt (büntetést) jelenti, amit a törvény a rendelkezés megsértése 
miatt kilátásba helyez, 

 joghatás pedig akkor áll be, ha valaki a rendelkezésnek megfelelő      
magatartást tanúsít. 

Ritkábban előfordul olyan jogszabály is (önállótlan vagy csonka jogszabály), amelyikből a 
jogszabály három eleméből valamelyik hiányzik vagy összevontan szerepel. 
A társadalmi viszonyok egyre bonyolultabb volta miatt a jogszabályok szövegezése néha 
még a jogászok számára is nehezen megfejtendő feladatnak bizonyulnak. A jogalkalmazás 
körében azért is gyakran felmerül a jogszabály értelmezésének módja, mert az általános 
esetre alkotott jogszabályok nem mindig „illenek” az egyedi esetre. 

A jogszabály értelmezés eszköze lehet 
Egy másik jogszabály 
Előfordul, hogy egy jogszabály tartalmát egy másik jogszabály állapítja meg. Elvileg 
lehetséges, hogy a jogszabályt magasabb rangú jogforrás értelmezze, de erre ritkán kerül sor. 
Jogalkotói értelmezés  
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Jogalkalmazó szervek által konkrét eset eldöntése során a jogszabály értelmének feltárását 
jelentő jogalkalmazói aktus, határozat, illetve annak indokolása formájában. Csak az 
adott esetre, az abban érintett szervekre, személyekre kötelező. 
Jogirodalmi értelmezés  
A hatályos jogszabályok tartalmának a tudomány módszereivel való feltárása. Alanya bárki 
lehet, aki ahhoz szükséges tudományos felkészültséggel, szakmai tapasztalattal rendelekezik. 
Jogi kötelező erővel nem bír. 

A jogszabály-értelmezés négy módszere 
1). Nyelvtani (interpretatio grammatica) 

A norma szövegének és szövegkörnyezetének szó szerinti vizsgálata a nyelvtani szabályok 
alapján történik. 
Fontos a jogi nyelv, mint szaknyelv, a jogi kifejezések pontos, egyértelmű 
meghatározása. 
2). Logikai (interpretatio logica) 

A formális logika szabályainak alkalmazását jelenti a jogszabály valóságos tartalmának 
feltárásában. Ebben a szakaszban vizsgálni kell az azonosságot, ellentmondás-mentességet. 
3). Rendszertani értelmezés (interpretatio systematic a) 

A normát más normákkal, jogágakkal kell összehasonlítani. Ezt a szakaszt akkor alkalmazzák, 
ha az adott életviszonyra több szabály is létezik. A rendszertani értelmezés a jogszabály 
elhelyezkedését vizsgálja a jogrendszeren, jogágon belül. 
4). Történeti értelmezés (interpretatio historica) 

A norma megalkotásának körülményeit, célját kell felkutatni, a jogalkotó valódi akaratát 
meghatározni. 
A nyelvtani és logikai értelmezés a jogértelmezés első, a rendszertani és a történeti 
értelmezés a jogszabály értelmezés második szakasza. 

A jog szelleme 
A jogi gondolkodás (jogbölcselet) a jog szellemét, a jog minőségét eltérő eszmékre vezeti vissza. 
a) a jogpozitivizmus irányzatánál a jog kizárólagos forrásának a kodifikált, 

törvényben megfogalmazott normákat tekinti. Az ember tapasztalati adottságaival 
számol s ezekre alapozza a jog létét és értelmezését. 
b) a természetjogi irányzat  a természet „utalásaiból” következtetéssel nyerhető konkrét 

útmutatásokra vezeti vissza a jog szellemét. A legfőbb irányító tételeként - Aquinói Szent 
Tamás nyomán - „Tedd a jót, kerüld a rosszat!” hangoztatja. A jog világában is ismert elv 
pedig itt így módosul: „amit nem kívánsz magadnak, azt mással szemben se 
tedd!” A természetjog követelménye, hogy minden törvényhozás és jogrendezés célja 
elsősorban az, hogy a közjót biztosítsa, másodsorban pedig, hogy az embereket erényessé 
tegye, a jóra szoktassa. A természetjog jelentős gondolkodója volt Hugo Grotius (1583-
1645). Jogbölcseletében a természetjog primátusa érvényesül, annak parancsai minden 
más jogi előírás fölött állnak. A kinyilatkoztatott isteni akarat mellett, szerinte létezik egy 
természetes jog is, e természetjog szükségszerűen következik az ember természetéből, mely az 
embereket társas életre, mégpedig „békés és ésszerűen rendezett közösség” létesítésére 
készteti. Az emberi érlelem számára megismerhető természetjog szabályai írják elő a 
tulajdon tiszteletét, a társas életre való törekvést. Grotius a jogot természetjogra (ius naturale) 
és tételes jogra (ius voluntarium - az akaratból származó jog) osztja. 
A jog szelleme kifejezés alatt esetenként a jogalkotói szándék is értendő. A jogszabály 
szövegének értelmezése mellett erre a jogszabály preambuluma (elöljáró 
beszéd) és különösen az indokolása is fontos eligazítást adhat. Az országgyűlés honlapján 
vagy a COMPLEX jogtárban a törvényjavaslatok miniszteri indokolása hozzáférhető. 
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A jog szellemére történő hivatkozás a  rendszerváltás  utáni jogalkotásunkban 
is megfigyelhető. Sólyom László, az „alkotmány őre” behozott egy fogalmat: „láthatatlan 
alkotmány” fogalmát, ez az alkotmánybíróság első korszakában volt jelen, az 
ítélkezésben. Az alkotmánybíróság számos döntésben az alkotmány szellemét használta fel, 
azaz az alkotmányban meg nem fogalmazott, de szelleméből levezethető ítélkezést jelentette. 
 

A jogi norma és az erkölcsi norma 
A jog képes gyorsabban alkalmazkodni a társadalomban bekövetkezett 
változásokhoz, amíg az erkölcsi norma nem. Sok olyan társadalmi problémát tud 
szabályozni, amit az erkölcsi norma már nem. 
A jog szellemét kiválóan be lehet mutatni a jogi norma és az erkölcsi, 
társadalmi norma összehasonlító táblázata alapján. 

Jogi norma Erkölcsi norma 
írott formában jelenik meg íratlan formában jelenik meg 
könnyebben megváltoztatható nehezen vagy egyáltalán nem változtathatók 

meg 
meghatározott szerv alkotja, állam 
alkalmazza 
az emberek külső magatartására kíván 
hatni 
pontosan meghatározott (pl.: 
büntetés) 

a közösség alkotja 
azt akarja elérni, az emberek belső 
meggyőződése alapján kövessék 
informális szankció, nincs pontosan 
meghatározva; pl: kibeszélés, kiközösítés 

 
A jog szellemétől való eltérés szankcionálása tételes jogunkban a Polgári Törvénykönyv 
szabályai között is felfedezhető. A Ptk. alapelvei között megtalálható joggal való 
visszaélés tilalma: 

Ptk. 5. § (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. 
(2) Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi 

rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen ha a nemzetgazdaság 
megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik 
csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. 

(3) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat 
megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös 
méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a fél jognyilatkozatát ítéletével 
pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A jognyilatkozat 
pótlására különösen akkor kerülhet sor, ha a jognyilatkozat megtételét illetéktelen előny 
juttatásától tették függővé. 
E § a joggal való visszaélés általános tilalmát rögzíti, elismerve ezzel azt a tényt, hogy 
aktív vagy passzív, és jogszerű magatartással is lehet jogellenes tevékenységet 
végezni. 

 
Egy bizonyos jog gyakorlása tehát meghatározott mértékig jogszerű, de meghatározott 
mértéken túl már jogellenes is lehet. A bérbeadó például jogosult ellenőrizni a bérlemény 
használatát, de ezt nem gyakorolhatja állandóan, visszaélésszerűen a bérlő zaklatása 
érdekében. 
A joggal való visszaélés esetei: 
1. Társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló magatartás (így például a 

nemzetgazdaság megkárosítása, személyek zaklatása, jogainak, érdekeinek csorbítása, 
illetéktelen előnyök kérése). 
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2. Nyilatkozat megtagadása. 
A megtagadott jognyilatkozat pótlásának az alábbi feltételek fennállása esetén van helye: 
a) jogszabály által megkívánt nyilatkozatnak kell lennie; 
b) a megtagadás nyomós közérdeket, vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket 

kell, hogy sértsen; 
c) az érdeksérelem másként ne legyen elhárítható; 
d) a megtagadás joggal való visszaélés legyen, illetve hogy a jognyilatkozat megtételét 

illetéktelen előny juttatásától tették függővé. 
A jognyilatkozat pótlásához e feltételek együttes fennállására van szükség. Az érdeksérelem 
elhárításának nehéz, költséges volta nem jelenti azt, hogy a sérelem elháríthatatlan. 
Természetesen a bíróság ítéletével nem pótolhat olyan nyilatkozatokat sem, amelyeket 
személyesen kell megtenni és a személyes megtételhez valamilyen törvényes érdek fűződik. 

A jóerkölcsök 
A társadalmi normákat betartva jól érzem magam a bőrömben. Vannak, akik nem tartják be 
ezen szabályokat, ők a normaszegők, deviáns megítélés alá tartoznak. (kábítószer-használók, 
bűncselekményeket elkövetők, öngyilkosok). A szocializációs mechanizmus nem egy pályán 
mozog. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk, ez az áthagyományozódástól is 
függ. 
Emlékeztetőül az erkölcs: 

• hamarabb keletkezett, mint a jog 
• belülről jön, a jog kívülről, alkotják 
• íratlan, a jog írott 
• megsértése: elismerést, elmarasztalást von maga után, míg a jog szankciót 
• az erkölcs sokféle, jog egyféle van 

 
A jóerkölcs és a jog kapcsolata a Polgári Törvénykönyvben jogszabályként is 
megfogalmazódott. 
Ptk. 200. § (1) A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre 
vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. 
(2) Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály 
megkerülésével kötöttek, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. 
Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a j óerkölcsbe ütközik. 
Jóerkölcsbe ütköző szerződésnek minősül az a szerződés, amelyet jogszabály nem tilt, de az 
azzal elérni kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege vagy azért ellenszolgáltatás felajánlása, 
illetve a szerződés tárgya az általánosan elfogadott erkölcsi normákat vagy szokásokat 
nyilvánvalóan sérti, s ezért azt az általános társadalmi megítélés is egyértelműen 
tisztességtelennek, elfogadhatatlannak minősíti. 
A jóerkölcsbe ütköző szerződések meghatározásánál a bírósági joggyakorlatnak kiemelkedő 
szerepe van. 
Néhány példa erre: 
Jogesetek 
EBH1999. 112. A pilótajáték elvén működő rendszerhez kapcsolódó szerződések 
jóerkölcsbe ütköznek, ezért semmisek [Ptk. 200. § (2) bek., 204. § (1) bek., 237. § (1) bek.]. 
BH2009. 153. Kirívóan alacsony vételáron, közvagyonnak minősülő ingatlan tulajdonjogát 
közjogi funkciót betöltő személy részére átruházó adásvételi szerződés jóerkölcsbe ütközik 
(1959. évi IV. törvény 200. §, 237. §). 
BH2008. 190. A hitelképtelenné vált Kft. részére annak tagjai által személygépkocsi 
vásárlására nyújtott kölcsön visszafizetése tárgyában kötött megállapodás nyilvánvalóan 
jóerkölcsbe ütközik, ha azt annak tudatában kötötték meg, hogy a társaság felszámolása 
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iránti eljárás már megindult és a szerződéssel más hitelezők kielégítési alapját elvonják 
[1959. évi IV. törvény 200. § (2) bek.]. 
BH2007. 188. Nem ütközik jóerkölcsbe az a tartási szerződés, amelyet a szülő több 
gyermeke közül azokkal a gyermekeivel köt meg, akik képesek és hajlandók részére 
gyógyíthatatlan betegségében a törvényes tartási kötelezettséget meghaladó, 
kívánságainak megfelelő szolgáltatásokat nyújtani (1959. évi IV. törvény 200. § és 586. §). 
BH2004. 141. Nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik az a vállalkozói szerződés, amelyben a 
vállalkozó olyan kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére nem képes és tevékenység 
kifejtése nélkül kíván a vállalkozói és az alvállalkozói díj különbözetéhez jutni (1959. évi IV. 
törvény 200. §). 
BH2004. 58. A jogszabály szerint végrehajtott árverésen tulajdonjogot szerző fél 
tekintetében a másik fél szorult helyzetének kihasználása és a szerződés 
nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző volta nem merülhet fel [1959. évi IV. törvény 193. § (1) 
bekezdés, 200. § (2) bekezdés, 202. §, 1993. évi LXXVIII. törvény, 1952. évi III. törvény 7. § 
(2) bekezdés]. 
BH2002. 310. Az élettárssal kötött tartási szerződés semmisségének megállapítása 
a jó erkölcsbe ütközés alapján, ha annak megkötésére a gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő élettárs halálának közeli bekövetkezése időpontjában kerül sor [1959. évi IV. törvény 
200. § (1) bekezdés, 578/G. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 111. Az eltartott súlyos betegségének az ismerete önmagában nem teszi a 
jóerkölcsbe ütközővé a tartási szerződést [1959. évi IV. törvény 200. § (2) bekezdés]. 
BH1999. 409. A jóerkölcsbe ütközik és ezért semmis az a házassági vagyonjogi szerződés, amely 
az egyik házastárs csaknem teljes különvagyonát és a közös vagyon egészét valós 
ellentételezés nélkül a másik házastársnak juttatja [1959. évi IV. törvény 4. § (1) bekezdés, 
200. § (1) és (2) bekezdés, 1952. évi IV. törvény 1. § (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 31. § 
(5) bekezdés]. 
BH1998. 138. I. A jóerkölcsbe ütközik, s ezért semmis a szerződés, ha a kezességet 
vállaló cég igazgatója és annak a gazdasági társaságnak az ügyvezetője, akiért a 
kezességvállalás történt, azonos személy [Ptk. 200. § (2) bek., 221. § (3) bek.]. 
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