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Szokásról akkor beszélünk, ha egy magatartás újból és újból megismétlődik. A helyes, vagy 
helytelen nem merül fel. Aki nem tartja be a szokást, azt megszólták. = Nem kötelező, de 
szokás. 
Vannak jó, meg rossz szokások, ezt a közösség alakítja ki, általában az észszerűség talaján. 
Megjegyzendő: szokásjog. Ha a jog is szankcionálja a szokás be nem tartását. Az túlzás, hogy 
a szokásjog íratlan. Lásd Tripartitum. 
Mi a helyzet az erkölccsel, etikával? A közösség hozza létre és tartja fenn, a társadalmi 
normák legfontosabb típusa. Ha két v. három ember együtt él, akkor normákat alkot, a 
normák legfontosabbika az erkölcs, etika.  
Az erkölcs azzal foglalkozik mi a jó és mi a helyes. Az erkölcs görög neve etika, latin neve 
moral. Az erkölcsi szabályok és a jog eltérőek lehetnek. A jog szűkebb, mint az erkölcs. Sok 
olyan dolog kikerült a jog szabályozása alól, ami az erkölcs alá tartozik.  
Az emberi mivoltból következik, hogy a jót a rossztól meg tudjuk különböztetni. A 
lelkiismeret mondja, hogy ne tedd. Az erkölcsi normák áthagyományozódnak egyik 
generációról a másikra. 
Pl. párkapcsolatban hűségesnek kell lenni. →  Ezt ez a generációnak át kell adnia a másik 
generációnak.  
Vannak örök erkölcsi szabályok, vagy nincsenek? Szókratész azt mondja, hogy vannak, a 
szofisták szerint relatív, tértől-időtől függ. Lásd: Antigoné 
 
Legelterjedtebb etikai irányzatok: 
Hedonista A pillanatnyi gyönyörre való törekvést tartja jónak.  

Élj a mának, élvezd az életet.  
Eudaimonista Boldogság-etika 

A boldogságot kell elérni. Ez nem a pillanatnyi gyönyört jelenti, 
hanem ha nyugodt és tiszta a lelkiismerete. → Lelki nyugalom 
meglelése.  
Hogy lehet elérni a lelki nyugalmat?  

 Sztoikusok: Érjük el a belső megnyugvást, az apátiát. 
Megvilágosodunk, rájövünk, hogy a lelkünk része a 
világegyetemnek, s ez által boldogok leszünk.  

 Epikureusok: A fájdalomtól és a zavartól való mentesség.  
Evolúciós etika Az erkölcs az evolúciós fejlődés alapján alakult ki.  

A XIX. – XX. század fordulóján alakult ki. Az erkölcsi 
szabályainkat az állatvilágból hoztuk. Lásd: Titanic – a nőket és az 
ivadékokat menteni kell.  
A csoportban élő állatok védik a nőstényeket és a kicsinyeket a 
támadással szemben. A legtöbb erkölcsi szabálynál van olyan, ami 
a fajfenntartásról szól. 

Vallásetikai irányzatok Az erkölcs forrása valamely természetfeletti lény (szellem), amit 
Istennek is lehet nevezni. Ő az erkölcs abszolút forrása, mely 
természetfeletti eredetű. Ez alapján az erkölcsöt kaptuk a 
természetfeletti lénytől. → Az erkölcsi szabály örök. 

Kötelességetika Kant ((Königsberg, 1724. április 22. – Königsberg, 1804. február 
12.), filozófus): erkölcsről csak a tisztán önérdekmentes helyzetben 
beszélhetünk.  

 
 



Az nagyon fontos, hogy mit hagyományozunk át a következő generációnak. 
 
A jót a rossztól az ember meg tudja különböztetni – Szókratész.  
A jó tudása = a jó cselekvésével. → Szókratész ! Ez legalábbis kérdéses. 
 
Szókratész ezen a tudáson belső meggyőződést értett. Az emberek a belső meggyőződésük 
ellen ritkán tesznek.  
 

 Szent Ágoston: A világot a végtelen jó Isten teremtette, mégis tele van a világ rosszal. 
Isten a végtelen jó, megteremtette a gonoszat is?  
Isten az embert szabad akarattal ruházta fel. → Az egyetlen lény, amely szabad 
akarattal rendelkezik. Nem csak tudja a jót, hanem választhat a jó és a rossz között.  
Miért van ennyi gonosz dolog a világban? Mert vannak emberek akik ezt választják.  
A nyugati civilizáció az ember egyéni invidinumnak kezeli.  

 
 Determinizmus = meghatározottság. Szigorú ok-okozati összefüggés van a világban. 

Minden meghatározott, determinált. Ha az okokat felderítjük, a következményeket is 
fel lehet deríteni. Az emberi szabadság a szükségszerűség felismerése.  
Szívünk még vágyat érlel – nem kartotékanyag. (József Attila)  
Sokszor hivatkoznak erre, hogy nem lehetett máshogy cselekedni. → Mások szerint 
meg lehet máshogy is cselekedni. Az ember ha belép a képbe olyan szintű ok-okozati 
összefüggés lép fel, hogy nem lehet egyféle cselekedetről beszélni. 

 Lásd: parancsra cselekedtem – kérdés.  
 

 Egzisztencialisták: XX. századi irányzat. Martin Heidegger (Meßkirch, 1889. 
szeptember 26. – Freiburg im Breisgau, 1976. május 26.): Az ember az egyetlen lény, 
amely tisztában van azzal, hogy véges, s a semmi felé halad. Éppen ezért az ember 
retteg. → Jean-Paul Sartre (teljes nevén Jean-Paul Charles Aymard Sartre; Párizs, 
1905. június 21. – Párizs, 1980. április 15.) Nem azért rettegünk, mert a semmi felé 
haladunk, hanem mert a szabadságot kell neki választani. Minden áldott nap 
választunk, az egész emberiség nevében. Ha valaki rosszul választ, azt a választását 
ráhagyományozza az egész emberiségre.  
Példa: a hely átadása a villamoson. Ezt hagyományozza át, s ezt kapja vissza később.  

 
A jog betűje és a jog szelleme az etika tükrében:  
 
Hipotézis →  körülmények, tényállás 
Diszpizíció → követendő magatartás 
Szankció → jogkövetkezmény 
 
Ha az ilyen egyszerű lenne, nem lenne szükség jogi szervezetekre. Különböző ember 
különböző módon értelmezik és alkalmazzák a jogot. (lásd: nyelvtani, logika, történeti, 
rendszertani értelmezés) 
Kik értelmezik a jogot? Tágabb értelemben mindannyian jogalkalmazók vagyunk. Az 
emberek többsége jogkövető magatartást folytat.  
Alkalmazzák a jogot, a hivatalok, hatóságok, valamint a bíróságok.  
Van amikor a jogalkotó értelmezi a jogot. Ezek nem kötelező értelmezések, javaslatok. A 
bírói döntés viszont kötelező. Az angolszász országokban esetjog van.  

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 jóerkölcsbe ütközik. 

Példák: 
 Kirívóan alacsony vételáron közvagyon tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát közjogi 

funkciót birtokló személynek való átadása, átruházása. → Ez a jó erkölcsbe ütközik.  
 Az eltartott súlyos betegségének ismerte önmagában nem teszi jó erkölcsbe ütközővé 

az eltartási szerződést.  
 A jó erkölcsbe ütközik, ha a kezességet vállaló cég igazgatója és annak a társaságnak 

az ügyvezetője, amelyért a kezesség szól ugyanaz a személy.  
 A pilótajáték elvén működő szerződések a jó erkölcsbe ütköznek, ezért semmisek.  

 
A bírók nem szeretik ezt a jó erkölcs kérdést.  
 
Az erkölcsi norma:  

 Általában íratlan formában jelenik meg.  
 Nagyon nehezen változtathatóak meg az erkölcsi normák, vagy pedig egyáltalán nem 

változtathatóak meg. → Egy férfi és egy nő kapcsolata.  
 Egész közösség alkotja meg.  
 Általában belső meggyőződés alapján követik az emberek. → Ez a célja is. 
 Nincsen pontosan meghatározott szankciója az erkölcsi norma megsértésének. → a 

nyilvánosságra hozataltól a kiközösítésig terjedhet a szankciója. → „Megszólják” 
 
A jogi norma: 

 Általában írott formában jelennek meg.  
 Viszonylag könnyebben megváltoztathatóak, a társadalom változásait a jog 

könnyebben követi, mint az erkölcs. 
 Arra feljogosított, meghatározott szerv alkotja meg. 
 Az állam intézményei, különösen a bíróság szankcionálja a jogi norma alkalmazását.  
 Az emberek külső meggyőződésére, magatartására kíván hatni, azt kívánja 

befolyásolni. → akkor is be kell tartani, ha úgy gondoljuk, hogy át lehet menni 
pirosban is a vonat előtt. Lehet, hogy 55x átmentem már, s nem ütött el a vonat, de ha 
elkap a rendőr, megbüntet.  

 Pontosan meghatározott szankciók vannak. Nem lehet más szankciót hozni, csak azt 
lehet büntetni, ami bűncselekmény, s csak azt a büntetést lehet adni, ami le van írva.  

 
Jog szelleme: 
Klasszikus vita, amely a jogászok között felmerül, hogy csak az írott jog, vagy pedig a 
természetjog is van.  
Jogpozitivizmus irányzata 
Főleg a XIX. és XX. században volt nagyon 
erőteljes. 
A jogpozitivizmus szerint, ha az arra 
felhatalmazott jogalkotó, a jogalkotás 
normáit betartva hozta meg a jogszabályt, 
akkor az a jogszabály betartandó. A jog 
kizárólag a törvényben megfogalmazott 
kodifikált normákat jelenti. Semmilyen más 
dolog, pl. szokásjog nem létezik.  
Ezzel ki akarták küszöbölni az önkényes 
jogalkalmazást.  

Természetjogászok 
A természetjogi irányzat szerint vagy 
Istentől, vagy a természettől származnak 
olyan jogi normák, amelyek mindenkor, 
mindenhol érvényesek.  
Aquinói Szent Tamás: tedd a jót, kerüld a 
rosszat. Amit nem kívánsz magadnak, azt 
mással szembe se tedd. 
Ezek beívódtak az európai jogrendszerbe.  



Ez a két irányzat sokat vitatkozik egymással, mind a kettőnek komoly követőtábora van. A 
XIX. és XX. században a jogpozitivizmus tűnt legyőzhetetlennek. Ez egy jogbiztonságot 
teremtő lehetőségnek gondolták. A XX. század közepén a természetjog újraéledt a II. vh. 
következtében.  
A nácizmus a saját jogi normáit betartotta, ellenben a sztálinizmussal, amely még a saját 
normáit is megkerülte. A nácizmus olyan jogszabályokat alkotott, mely a jogpozitivizmus 
alapján megfelelt. → lásd: Nürnbergi törvények.  

 Kommandós törvény: akit ledobnak, s szabotázst követnek el, nem számítanak 
hadifogolynak, ezért bíróság elé állították őket, s elítélték.  

A természetjogászok 1945 után erőre kaptak.  
 
A korrupció, az ajándékozást ebből a szempontból is kell vizsgálni. Egy gazdag országban ha 
adnak egy aranyórát, az ajándék. Ha itt, az korrupció.  
Hogy egy erkölcsi felfogás mennyire hat a jogra, arra példa a lobbi.  
A lobbi nem korrupció. A korrupció titkos ügylet, a romlás szóból ered. Elsőként Niccolo 
Machiavelli: A fejedelemben használta. „A cél szentesíti az eszközt.” 
~ a győztest nem fogják megkérdezni, hogy milyen eszközökkel szerezte a győzelmét. 
A korrupció titkos ügylet, az a látszat, hogy a megvesztegetett jogos kötelességét teljesíti, de 
valójában jogtalan előnyhöz juttatja a vesztegetőt.  
 
A lobbizás nyilvánosan engedélyezett, de ez azért nem működik, mert a magyar közvélemény 
ezt is vesztegetésnek tartja.  
Ez is az USA-ból indult ki, a feladata, hogy valamely ügy miatt megkeresik a döntéshozókat, 
s elmondják, hogy ez miért össznépi érdek. Annyira közismert ez Amerikában, hogy a legtöbb 
fontos ügyre már lobbi cégek alakultak. → lásd: magyar vízumkérdés az USA-ba.  
 
 
Erkölcsi konfliktusok:  
Amikor valakik nem tudják az érdekeiket összeegyeztetni, s nem értenek egyet. A konfliktus 
mindig valamilyen érték-ellentéten nyugszik.  
Minden embernek van bizonyos értékrendje. 
→ ? honnan hozta, milyen a szocializációja.  
Az emberek az életük végéig szocializálódnak, folyamatosan fejlődnek. Nincs olyan, hogy 
mindig ugyanolyan marad. A környezet mindig hatással van → börtön, katonaság, kolostor 
A szocializáció alapszínhelye a család volt, most már inkább az oktatási intézmény. Itt nagyon 
lényeges a csoportszellem, a csoport-szocializáció.  
Ma életfogytiglan tanul az ember, ez által szocializálódik is.  
A katonaság nagyon fontos szocializációs színtér volt. „Szörnyű volt, de néhány életre szóló 
barátot szereztem magamnak.” 
A munkahely is szocializál.  
 
Hogyan lehet a konfliktust felszámolni? Legegyszerűbb a kompromisszum. Napjainkban 
elképesztő versengés folyik az állásokért.  
 
Milyen típusú emberek vannak a konfliktusok és problémamegoldás körében: 

 Alkalmazkodó 
 Versengő 
 Lázadó 
 Karrierista 
 Kompromisszum készek 
 Segítők  

 


