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A Kódex célja 
 

 

A Kódex azokat az értékeket és magatartási normákat foglalja össze, amelyeket elvárhatunk a mai 
kor emberétől, származástól, nemtől, bőrszíntől, társadalmi helyzettől, kulturális háttértől, 
politikai irányultságtól és vallási hovatartozástól függetlenül. 
 

A társadalom 
 

 

Közös kulturális alapértékeken nyugvó, a törvények általános érvényességére épülő, összetartó, 
erősen szervezett, munkamegosztásra épülő emberi közösség, amelyben mindenkinek 
kötelességei és jogai vannak.  
 

A Kódex érvényessége 
 

 

E Kódex mindenki számára hozzáférhető, erejét a vele való széleskörű egyetértés adja. Nincs 
mögötte törvényi erő, hatóság, hatalom, amely kikényszerítené. A társadalmat alkotó egyének 
lelkiismerete által szabályozott és elvárt normarendszer. 
 
A pontok betartásához elemi érdekeink fűződnek. Egy olyan közösségben, amelyben a 
Társadalmi Etikai Kódex szerint viselkednek az emberek, jó és biztonságos élni, mert teret ad a 
személyes céloknak, az egyének kiteljesedésének és egy összetartó, igazságos, életképes 
közösséget eredményez.  
 
Az íratlan törvények erősebbek az írottaknál, mert betartásuk lelkiismereti kérdés, nem függ külső 
fenyegetettségtől és szabályként ott vannak valamennyi egészséges lelkületű emberben. 
 
A Társadalmi Etikai Kódex elterjesztése és betartása mindannyiunk közös érdeke. 



A társadalomban élő ember viselkedési normái 
 

 

1. Betartja a törvényeket 

A törvények olyan írott szabályok, amelyeket alkotmányos rendben az erre feljogosított 
szervezetek alkotnak meg és a társadalmi együttélés különböző formáit szabályozza. A jó 
törvények széles konszenzuson alapulva képesek a  társadalom, és a benne élő ember 
együttműködését, érdekeit szolgálni. Ezért egy jól működő társadalomban a törvények betartása 
elsősorban belső indíttatásból és nem a kényszerítő hatása miatt érvényesül. 
 

2. Tiszteli önmagát és embertársait 
Mindenkinek alapvető tisztelet jár azért, mert része annak a szervezett közösségnek, amelyben 
élünk, és a maga módján hozzájárul a fenntartásához. 
 

3. Vállalja és megköveteli a felelősséget 
Minden személy felelős a saját tetteiért és azok következményéért, továbbá elvárja ugyanezt a 
felelősségvállalást másoktól is.  
 

4. Tiszteli a privát szférát 
Mindenkinek joga van meghozni a maga döntéseit, egészen addig, amíg nem árt másoknak. Az 
ember el tudja dönteni, hogy mi tetszik neki, mi nem, mi érdekli, mi nem, mire akar időt szánni, 
és mire nem. A személy szabadon létezik, és senki nem birtokolhatja a testét, lelkét és 
szellemiségét, mert ezek az egyén elidegeníthetetlen joga. 
 

5. Elfogadja és megköveteli az esélyegyenlőséget 
Mindenkinek joga van, hogy képességei, szakértelme, rátermettsége és szorgalma alapján azonos 
mércével mérjék és támogassák a társadalomban. 

 
6. Elfogadja a véleménynyilvánításhoz való jogot 
Mindenkinek joga van közreadni bármilyen véleményt, függetlenül annak viszonylagos 
igazságtartalmától. Valamennyi közösségnek szüksége van friss, új, más, eltérő nézetekre ahhoz, 
hogy fejlődjön, és ne merevedjen rögeszmékbe.  
 

7. Szolidáris embertársaival 
Figyelmet fordít a rászorulókra, hátrányos helyzetűekre, támogatja felzárkózásukat és 
életkörülményeik javulását, melytől ő maga is nemesebbé, lelkileg gazdagabbá válik.  
 

8. Aktívan közreműködik 
Részt vesz a társadalom formálásában, alakításában, a vezetők munkájának megítélésében. 
Folyamatosan véleményt alkot és javaslatot tesz saját maga és közössége fejlesztése érdekében. 



A társadalmi vezető viselkedési normái 
 

 

1. Mindig példát mutat 
Ahogyan egy vezető, közszereplő stílusa, öltözködése mintául szolgál, ugyanúgy kezdik el követni 
a viselkedését, a döntéseit, a tetteit, az értékrendjét és a szóhasználatát a társadalom tagjai. A 
vezető példakép, így felelősséggel tartozik azért a képért, ami róla másokban megjelenik, és ennek 
összes következményéért. 
 

2. Felelősen dönt 
A felelős vezető a saját döntéseinél körültekintően jár el, figyelembe veszi az összes érvet és 
ellenérvet, kitartó alapossággal elemzi az összes szempontot, ami a rá bízott emberek életét 
befolyásolhatja. 
 

3. Másokat szolgál 
A vezetés hivatás, a közösségről, a másik ember életének jobbá tételéről szól. A jó vezető célja a 
rábízott emberek és a közösség egészének boldogulása.  
 

4. Folyamatosan fejleszti önmagát 
A vezető folyamatos késztetést érez az önfejlesztésre, hogy minél hatékonyabban végezze vezetői 
feladatait saját és mások megelégedésére. 
 

5. Vállalja a teljes felelősséget  
A vezető teljes személyi felelősséggel tartozik az általa okozott kárért. Amennyiben kollektív, több 
vezető általi a döntés és felelősségvállalás, úgy a rossz döntés következményeiért való 
felelősségvállalás a vezetők érintettsége alapján kérhető számon. Fontos, hogy a felelősségre 
vonás szükségességéről való döntés minél gyorsabban szülessen meg.  
 

6. Együttműködésre törekszik 
Más vezetőkkel és a rábízott emberekkel együttműködésre törekszik, mert tudja, hogy ezzel újabb 
erőforrásokat, lehetőségeket és értékeket teremt, ellentétben a viszállyal. 
 

7. Kiváló szakember 
A vezetés nem uralkodás, hanem magas szintű szakmai munka, melyet a vezető a közösség 
érdekében végez. Ehhez magas képzettség és tapasztalat szükséges azon a területen, melyen 
működik. A politika a társadalom erőforrásainak menedzselése, a politikus tehát az erőforrás-
menedzsment szakértője, aki tudományosan megalapozott munkát végez. 
 

8. Mély önismerettel rendelkezik 
A vezetés a szakmai kvalitásokon túl önismeretet, és szervezőkészséget is jelent. A vezetőnek 
tudnia kell, hol vannak a határai, és képesnek kell lennie oly módon szervezni az életét, hogy a 
vállalt feladatait maradéktalanul, a legmagasabb szinten végezze, ezzel is példát mutatva a 
közösség tagjainak. 
 



A mai modern társadalom fenntartása és fejlesztése mindannyiunk érdeke. Csak 
együttműködéssel, egymás tiszteletben tartásával, országunk javainak megőrzésével és 
gyarapításával építhetünk egy virágzó országot magunknak. 
 
Egy társadalom sikere a közösséget alkotó emberek magatartásától és moráljától függ, aminek 
alapja az önmagunk és mások elfogadása és tisztelete. Kitartani a Kódex értékei mellett hatalmas 
erény, amely elengedhetetlen a magunk és társadalmunk fejlődéséhez. 


