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1. Preambulum

1.1. A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma által készített Szociális Munka Etikai 

Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a szociális munka gyakorlatát meghatározó értékek és  

szakmai  etikai  normák  gyűjteménye.  Az  Etikai  Kódex  az  ENSZ  Emberi  Jogok 

Nyilatkozatán,  az  Európai  Szociális  Kartán,  az  ENSZ  Gyermekek  Jogairól  szóló 

Egyezményén, az Emberi Jogok Európai Egyezményén, valamint a Szociális Munkások 

Nemzetközi Szövetségének Szakmai Kódexén alapul.

1.2. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában részt vevők értékeinek és emberi 

méltóságának  megőrzését,  helyreállítását  és  kiteljesítését  szolgálja.  Elősegíti  a 

szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását.

1.3. A  szociális  munka  gyakorlat  alapú  szakma  és  tudományág,  amely  elősegíti  a 

társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek 

hatalomhoz  juttatását  és  felszabadítását.  A  szociális  munkában  a  társadalmi 

igazságosság, az emberi jogok, a kollektív felelősségvállalás és a különbözőségek 

tiszteletének elvei alapvető fontosságúak. A humán- és társadalomtudományok 

elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és 

rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a 

jóllétet. 1.

1.4. A szociális munka a humanitárius és demokratikus eszmékből fejlődött, és az emberi 

méltóság tiszteletben tartásán alapszik. 

1.5. A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely a szociális munkás felelősségét 

meghatározó etikai elveken alapul. 

1.6. A problémamegoldás során a tanult elméletek felhasználásával a szociális munkás azokon 

a pontokon avatkozik be, ahol az emberek kölcsönhatásba kerülnek környezetükkel. 

1.7. Az Etikai Kódex célcsoportját alkotják a szociális munkával foglalkozó szakemberek, 

oktatók, hallgatók,  kutatók,  valamint  a  szociális  munkához  kötődő  szolgáltatásokat  
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nyújtó személyek, mint amilyenek a szociális intézményekben dolgozó egészségügyi, 

oktatási, 
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jogi segítséget nyújtó, rehabilitációs, mentálegészségügyi, gondozást végző, szupervíziót 

nyújtó szakemberek. Az Etikai Kódex vonatkozik azokra is, akik szociális munkásként 

dolgoznak  nem  szociális  intézményekben,  mint  amilyenek  a  vállalkozások  (humán 

erőforrás menedzsment), igazságügy (hivatásos pártfogás), egészségügyi intézmények 

(kórházi és egészségügyi szociális munka), oktatási-nevelési-korai gondozási intézmények 

(iskolai és óvodai szociális munka, korai fejlesztés).

1.8. A szociális munkás hivatásához mindenkor, minden helyzetben méltó magatartást tanúsít. 

Szakmai tudását az emberi nélkülözés és szenvedés megelőzésére, enyhítésé-re és a 

kiszolgáltatottak érdekeinek képviseletére fordítja. Arra törekszik, hogy a hatalmon lévők és 

az egész társadalom figyelmét felhívja a társadalmi igazságtalanságokra. 

1.9. A segítséget kérők bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével nem él vissza. Értő figyelemmel és 

gondossággal törődik minden hozzáforduló emberről. 

1.10. A szociális munkás felelőssége a kliensekkel, a munkatársakkal, a munkahelyi vezetőkkel, 

a döntéshozókkal az egyéb társszakmák képviselőivel és a társadalmi környezettel való 

együttműködésre terjed ki.

A szociális munkás fontos feladata, hogy együttműködjön a szociális-, gyermekjóléti- és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások fenntartóival, működtetőivel, döntéshozókkal és 

más kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberekkel, valamint a szektor civil és 

egyházi szervezeteinek képviselőivel.

A szociális munkások, a szociális szakdolgozók és minden szociális-, gyermekjóléti- és 

gyermekvédelmi területen dolgozó felelőssége, hogy saját kompetenciahatárait figyelembe 

véve végezze szakmai tevékenységét és nyújtson minőségi szolgáltatásokat.

1.11. A szociális munkás a szakmai etikai követelményeit munkája során mindenkor tiszteletben 

tartja. Munkáját a Szociális munka Etikai Kódexében foglaltaknak és a szociális munka 

szakmai értékeinek megfelelően végzi.

1.12. A  szociális  munka  jogszabályban  meghatározott  képesítési  követelmények  alapján 

elsajátítható értékekre, szakmai ismeretekre, készségekre és értékekre épül. A szociális 

munkás tudását és gyakorlati ismereteit lehetőségeihez képest folyamatosan fejleszti, de 

tudomásul veszi ismeretei és képességei korlátait. Arra törekszik, hogy a szociális munkát, 

mint  alkalmazott  tudományt,  valamint  munkahelye  és  képzőintézménye  jó  hírnevét 

öregbítse, társadalmi megbecsülését előmozdítsa.



A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

4.
Elfogadta, a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2022. március 21-én.

1.13. A  szociális  munkás  felelősséget  vállal  az  egyének,  csoportok,  családok,  közösségek, 

valamint  a  szervezetek,  intézmények  érdekeinek  képviseletében  és  lehetőség  szerinti 

érvényesítésében.

2. Alapelvek

2.1. A szociális munkás felismeri és hozzáállásában, szavaiban, tetteiben tiszteletben tartja 

minden  ember  eredendő  méltóságát  és  értékét.  Ugyanakkor  megkérdőjelezi  azon 

személyek  hitét  és  tetteit,  akik  leértékelik  vagy  megbélyegzik  önmagukat  vagy  más 

személyeket.2

2.2. A  szociális  munkás  felkészültségéből  adódóan  ismeri  az  emberek  életének  biológiai, 

pszichológiai, szociális és spirituális dimenzióit, és minden embert egész személyként ért 

meg és fogad el. 

2.3. A szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét és jogait, 

védelmezi testi, lelki, értelmi, erkölcsi és érzelmi jól-létét. A szociális munkás elismeri és 

tiszteletben tartja a társadalom sokszínűségét, figyelembe veszi az egyének, családok, 

csoportok és közösségek különbségeit. 

2.4. Megkérdőjelezi  a diszkriminációt, amely hátrányos megkülönböztetést jelent kor, nem, 

nemzetiség, bőrszín, a fizikai vagy mentális képességeket, a kapcsolati státusz, a szexuális 

irányultság, társadalmi és gazdasági helyzet, politikai-, vallási és spirituális meggyőződést 

alapján.  Tartózkodik  minden  olyan  megnyilvánulástól,  kifejezés  használatától,  illetve 

tevékenységtől, amely sértheti a kliens méltóságát, vagy diszkriminációt eredményez.

2.5. A szociális munkás kirekesztés és előítéletesség nélkül – szakmai tisztességgel – végzi 

munkáját. 

2.6. A szociális munkásnak fel kell ismernie a saját biztonságát veszélyeztető helyzeteket, és 

ilyen  körülmények  között  megfontolt  döntéseket  kell  hoznia. A  szociális  munkás  nem 

kényszeríthető olyan cselekvésre, amellyel veszélybe sodorja kliensét vagy saját magát.

2.7. A szociális munkás szakmai tevékenységével, állásfoglalásaival segíti elő a társadalmi 

változásokat. 



A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

5.
Elfogadta, a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2022. március 21-én.

2.8. Az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek joga és kötelessége, hogy 

felhívják a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés 

és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények 

felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését.

2.9. A  szociális  munkás  az  általános  adatvédelmi  szabályokon  túl  is  köteles  biztosítani  a 

titoktartást és az információk felelős kezelését. Bizonyos esetekben – bűncselekmények és 

jogsértések esetén, különös tekintettel a bántalmazás különböző formáira – társadalmi 

felelőssége vagy egyéb kötelezettségei módosíthatják ezt az elvárást, amit mindenkor a 

kliens tudomására kell hozni. 

2.10. A  titoktartás  minden  szóbeli,  írásbeli,  hang-  és  képanyagra  rögzített  és  az  azokból 

kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra 

is vonatkozik.

2.11. A szociális munkásnak figyelembe kell vennie, hogy az IKT eszközök és a közösségi média 

használata különös veszélyt jelenthet a titoktartásra, a magánélet védelmére vonatkozóan, 

és meg kell tenniük a szükséges óvintézkedéseket.

2.12. A  szociális  munkás  szakmai  tevékenysége  során  a  segítségnyújtás  az  elsődleges 

fontosságú, a kötelezett együttműködésre épülő kapcsolatokban is.
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3. A kliens és a szociális munkás kapcsolata

3.1. A szociális munkásnak tevékenységét kliense bevonásával, folyamatos részvételével kell 

végeznie oly módon, hogy segítse őt az élethelyzetek megértésében, az ehhez kapcsolódó 

megfelelő döntések meghozatalában, és a szükséges intézkedések megtételében. 

3.2. A szociális munkás tiszteletben tartja a kliense érdekeit, elismeri és támogatja azon jogukat, 

hogy  döntéseiket  saját  érdekeiknek  megfelelően  alakítsák  ki,  feltéve,  hogy  ez  nem 

veszélyezteti mások jogait.

3.3. A kliens és a szociális munkás együttműködése olyan formális kapcsolat keretében valósul 

meg, amely a bizalmon, az őszinteségen és a kliens autonómiájának tiszteletben tartásán 

alapul. 

3.4. A szociális munkás arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minden érintett 

számára hozzáférhetőek legyenek. 

3.5. A szociális munkásnak segítenie kell továbbá klienseit abban, hogy megismerjék, 

megértsék és  gyakorolhassák  jogaikat,  szükség  esetén  panaszt  tudjanak  tenni,  

jogorvoslatot kérhessenek. 

3.6. A szociális munkában összeférhetetlen a szociális munkás és a kliens közötti rokoni, baráti, 

szerelmi,  üzleti  (haszonszerzésen  alapuló)  kapcsolat  és  a  közösségi  portálokon 

szerveződő,  magánjellegű  virtuális  érintkezés.  Amennyiben  a  kapcsolattartás  külső 

körülmények miatt személyesen nem megoldható, lehetőség szerint a szociális munkásnak 

létre kell hoznia virtuális szakmai profilt, amin keresztül a klienskapcsolat fenntartható.

3.7. A  kliens  indokolt  esetben  kérheti  másik  szociális  munkás  kijelölését,  amennyiben  az 

intézmény működési keretei ezt lehetővé teszik. A szociális munkás - szakmai megfontolás 

alapján és/vagy összeférhetetlenség esetén - megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy, 

hogy gondoskodik a kliens további szakmai segítésének biztosításáról. 

3.8. A szociális munkás arra törekszik, hogy elhárítson, minden olyan befolyásoló tényezőt, 

amely a  tárgyilagos  munkavégzését  gátolja,  különös  tekintettel  a  bántalmazás  

különböző formáival kapcsolatos bűncselekmények és jogsértések esetére. 
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3.9. A kliensek számára juttatott adományokból a szociális munkás nem részesülhet, kivéve, ha 

azok elosztásáról az intézmény szabályzatában vagy eseti jelleggel máshogy rendelkezik. 

3.10. A szociális munkás előzetesen tájékoztatja kliensét az általa igénybe vett szolgáltatás 

esetleges anyagi feltételeiről. A szociális munkás kliensétől egyéb ellenszolgáltatást nem 

kérhet, és nem fogadhat el. 

3.11. A  szociális  munkát  folytató  szervezetek  nem  használhatják  fel  a  segítő  folyamatot 

pártpolitikai  célokra,  vagy  vallási  meggyőződés  befolyásolására.   Természetesen  a 

kliensnek joga van hitéleti és politikához kapcsolódó tevékenységet folytatni.

3.12. Amennyiben a szociális szolgáltatás igénybevétele valamilyen elkötelezettséghez kötött, 

azt a klienssel előre közölni kell. 

3.13. A kliensnek – az intézményre, az adott szolgáltatásra és a szociális munkásra vonatkozó - 

panaszát az érintett felek bevonásával minden esetben meg kell vizsgálni. 

3.14. A szociális munkás kliensét nem avathatja be a munkahelyi vitákba. 

3.15. Amennyiben  a  szociális  munkás  tudomására  jut  a  kliensnek  a  szolgáltatás 

igénybevételéhez  kapcsolódó  jogsérelme,  bántalmazottsága,  vagy  a  kiszolgáltatott 

helyzetével  összefüggő  visszaélés,  kötelessége  az  érintett  szervezetnél,  vagy  annak 

fenntartójánál vizsgálatot kezdeményezni.

4. A szociális munkás és hivatásának kapcsolata

4.1. A szociális munkás felelős azért, hogy a tevékenysége alapján milyen kép alakul ki a 

köztudatban a szociális munkás professzióról, ezért a szociális munkás

a. minden  szakmai  és  magánéleti  megnyilvánulásában  igyekszik  fenntartani  a  hivatás 

megbecsülését, hitelességét; 

b. gyakorlati tevékenységét, döntéseit a hivatás értékei és etikai előírásai irányítják; 
c. nem vállalhat el olyan feladatot, amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes 

célokra használhatják fel;

d. minden esetben beavatkozik, amennyiben a hivatása értékeit és etikai előírásait figyelmen 

kívül hagyó szakmai tevékenységet tapasztal a környezetében.  
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4.2. A szociális munkás folyamatosan fejleszti kompetenciáit. Törekszik az előírt képesítést 

megszerezni, és kihasználni a továbbképzési lehetőségeket.

4.3. A  szociális  munkás,  amennyiben  lehetősége  van  erre,  szerepet  vállal  a  hivatás 

fejlesztésében,  a  szakmai  módszertan  megújításában,  a  kutatásban,  a  szociális 

szakmához  kapcsolódó  közép-  és  felsőoktatásban  tanuló  diákok  terepgyakorlatának 

vezetésében, szenior alkalmazottként a novíciusok mentorálásában, valamint a hivatás 

érdekvédelmi és képviseleti tevékenységében tagként aktív szerepet vállal. 

4.4. Az önkéntesek, laikusok, gyakornokok bevonásáért, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások 

minőségéért az őket bevonó szociális munkásé, illetve az intézmény vezetőjéé a 

felelősség.

4.5. A  szociális  munkás  feladata,  hogy  a  vele  együtt  tevékenykedő  önkéntesek,  laikusok, 

gyakornokok  figyelmét  felhívja  az  Etikai  Kódex  megismerésének  és  alkalmazásának 

kötelezettségére.

4.6. A szociális munkás a rendelkezésre álló lehetőségek, eszközök függvényében 

felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő tevékenység teljes folyamatának szakmai 

tartalmáért, minőségéért.

4.7. A szociális munkás arra törekszik, hogy a szociális területen tevékenykedő intézmények, 

szervezetek  és  szakemberek  hálózatként  együttműködjenek,  a  társadalmi  problémák 

megoldása  érdekében  szakmaközi  egyeztetéseket,  fórumokat,  szektor-  és  ágazatközi 

együttműködéseket hozzanak létre.

5. A szociális munkás és a munkatársak kapcsolata

5.1. A szociális munkában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés, 

amely  formális  keretek  között  valósul  meg.  A  szociális  munkás  tiszteletben  tartja 

munkatársai nézeteit, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a szociális munka elveivel és 

értékeivel, valamint tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre. 
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5.2. A  szociális  munkás  kapcsolatát  munkatársaival  a  bizalom,  a  tisztelet  és  a  

szolidaritás határozza meg, ezek azonban nem fedhetik el a szakmai problémákat. 

5.3. A szociális munkás szaktudását, gyakorlati tapasztalatait, szakmai információit és etikai 

dilemmáit megosztja és megvitatja munkatársaival, különös tekintettel a pályakezdőkre és a 

gyakornokokra, azok szakmai fejlődésének elősegítése érdekében. 

5.4. A szociális munkás más szakemberekkel történő együttműködése során tiszteletben tartja 

azok  kompetenciáit,  ez  azonban  saját  felelősségét  az  eset  további  vitelében  nem 

csökkentheti.

5.5. A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársainak és más szakembereknek a sajátjától 

eltérő véleményét és munkamódszerét, ennek fényében kritikájának felelős módon, az 

érintett bevonásával ad hangot. 

5.6. Magánjellegű kapcsolata munkatársaival a szociális munkást nem befolyásolhatja abban, 

hogy szakmai tevékenységét legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze.

5.7. A szociális munkás védi munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben. Támogatja 

őket a kliensek és a hivatás érdekei miatt vállalt összeütközésekben. 

5.8. A szociális munkás munkatársa helyettesítésekor, valamint esetátvételkor tekintettel van 

kollégája szakmai munkájára, érdekeire és a klienssel kialakított kapcsolatára. 

5.9. A szociális munkás és az őt foglalkoztató intézmény, szervezet felelőssége, hogy 

mindenkor feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön kapcsolatba kliensével. 

6. A munkahelyi vezető és a szociális munkások kapcsolata

6.1. A  munkahelyi  vezető  kötelessége  –  együttműködve  a  fenntartóval  -  biztosítani  vagy 

biztosíttatni,  hogy  a  szociális  munkások  munkavégzéséhez  rendelkezésre  álljanak 

mindazok  az  erőforrások,  amelyeket  a  munkájuk  biztonságos,  magasszínvonalú 

végzéséhez szükségesek.

6.2. A munkahelyi vezetőnek kötelessége ellenőrizni és betartatni, hogy az irányítása alatt álló 

szociális munkások munkájukat a tőlük telhető legnagyobb pontossággal, a jogszabályok, 
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a szakmai sztenderdek, a protokollok, az irányelvek és a szociális munka etikai értékei 

alapján, az Etikai Kódex elvárásainak megfelelően végezzék. 

6.3. A  szociális  munkásnak,  és  a  munkahelyi  vezetőnek  tisztességgel  kell  eljárniuk 

tevékenységük során. Ebbe beletartozik, hogy ne éljenek vissza hatalmi pozíciójukkal és 

bizalmi  kapcsolataikban  azokkal  az  emberekkel  szemben,  akikkel  kapcsolatba 

lépnek; ismerjék fel a személyes és szakmai élet közötti határokat. Nem élhetnek vissza 

helyzetükkel személyes és/vagy anyagi haszon érdekében.

6.4. A  munkahelyi  vezetőnek  a  szociális  munkások  munkáltatóival  és 

szakmai/hivatali/szakmapolitikai szervezeteivel együttműködve kötelessége megvédeni és 

megvédetni azokat a szociális munkásokat, akik feladatkörükben veszélyeztetettek, vagy 

akik felhívják a figyelmet az igazságtalanságokra.

6.5. Sem  a  szociális  munkás,  sem  a  vezetői  nem  használhatják  a  médiaplatformokat  a 

személyes konfliktusaik és sérelmeik közlésére.

6.6. A szociális munkásnak és munkáltatóinak fel kell ismerniük és tenniük kell azért, hogy a 

munkatársak  szakmailag  és  személyesen  tudjanak  gondoskodni  magukról  a  kiégés 

megelőzése, valamint a munkakapcsolatok és az eredmények javítása érdekében. 

6.7. A szociális intézmény vezetője gondoskodik az intézmény működésének átláthatóságáról, 

nyilvánossá teszi a szakmai szabályokat és az Etikai Kódexet, hogy a kliens informáltan 

élhessen panaszjogával. 

7. A szociális munkás munkahelyéhez és társadalomhoz való viszonya

7.1. A szociális munkás munkahelyén az Etikai Kódex elvei, értékei érvényesítésére törekszik. Ha 

ennek elérésében a szociális munkást akadályozzák, akkor joga van az Etikai Kollégiumhoz 

fordulni segítségért. 

7.2. A kliens és a szociális munkás érdeke szorgalmaznia, hogy az Etikai Kódex beépüljön az adott 

intézmény működését szabályozó dokumentumokba.
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7.3. A  szociális  munkás  kötelessége,  hogy  törekedjen  a  szociális-,  gyermekjóléti-  és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások feltételeinek javítására.

7.4. A  szociális  munkás  kötelessége,  hogy  felhívja  a  fenntartók,  munkáltatók,  döntéshozók, 

politikusok és a közvélemény figyelmét azokra a helyzetekre, amelyekben az erőforrások 

nem  elegendőek,  vagy  amelyekben  a  források  elosztásának  gyakorlata  manipulatív, 

elnyomó, igazságtalan, káros vagy illegális. A szociális munkások e tevékenysége nem 

szankcionálható, a felelősség a munkáltatót terheli.

7.5. A szociális munkásnak fel kell ismernie, hogy a digitális technológia és a közösségi média 

használata  fenyegetést  jelenthet  a  szakmai  etikai  normákra,  beleértve  ebbe,  de  nem 

kizárólagosan a magánéletet, a titoktartást, az összeférhetetlenséget, a kompetenciát és a 

szakmai dokumentációt érintő előírásokat. A szociális munkásoknak meg kell szerezniük a 

szükséges  ismereteket  és  készségeket  ahhoz,  hogy  elkerülhessék  az  etikátlan 

gyakorlatokat a technológia használata során.

7.6. A szociális munkás munkahelye szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve ezzel 

a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát.  A munkáltatónak kötelessége támogatni a 

szociális  munkást  az  esetmegbeszélő  csoportokon,  csapatépítésen,  szakmai 

továbbképzéseken és a szupervízión való részvételében.

7.7. A segítő munka során a szociális munkás védelemre jogosult a vele, az intézményével vagy 

a kliensével szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben. Ha etikai sérelem éri 

akár intézmények, akár személyek részéről, akkor lehetősége van védelemért fordulni 

elsőként munkáltatójához, ezt követően annak fenntartójához. Továbbá lehetősége van az 

Etikai Kollégium állásfoglalását kérni.

7.9. A szociális munkás amennyiben közszereplést vállal, minden esetben közli, hogy milyen 

minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma, szervezet, egyház, párt stb.) 

nyilatkozik vagy cselekszik.

7.10. Az Etikai Kódex az aláíró szervezetek minden tagjára nézve kötelező. A szociális munkás 

kötelessége az Etikai Kódexben foglaltak betartása, és törekszik annak betartatására. Ez 

abban az esetben is kötelessége, ha szociális munkásként nem szociális-, gyermekjóléti,- 

gyermekvédelmi intézményben végzi a munkáját.
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7.11. A  szociális  munkás  munkavégzése  során  tudatosítja  környezetében  a  társadalmi 

felelősségvállalás és -részvétel, valamint a szolidaritás fontosságát.

7.12. A szociális munkásnak a munkavégzés keretein túl is az Etikai Kódex elveihez méltó 

módon kell viselkednie.

7.13. A  szociális  munkásnak  biztosítania  kell  azt,  hogy  a  rendelkezésére  álló  erőforrásokat 

tisztességesen, a kliensek igényeinek megfelelően használják fel.  

7.14. A szociális munkás tudatában van annak, hogy felelősséggel tartozik tetteiért azoknak az 

embereknek,  akikkel  együtt  dolgozik: kollégáinak, munkáltatójának, fenntartójának, 

szakmai  szövetségeinek. A  szociális  munkás  a  helyi,  nemzeti jogszabályokat  és  

nemzetközi  egyezményeket  betartja  és  betartatja. Munkája  során döntéseit kellő 

bölcsességgel, etikai, jogi és kulturális megfontolással hozza meg.  

Záró rendelkezések az Etikai Kódexhez

1. Az Etikai Kódexet aláíró szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy tagjaik megfelelhessenek az 

etikai elvárásoknak és a szakmai kötelezettségeknek.

2. A  szociális  munka  Etikai  Kódexe  nyilvános,  a  szociális  szolgáltatást  igénybevevők,  az 

együttműködő intézmények és szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni.

3. Az  Etikai  Kódexet  aláíró  szervezetek  tagsága  nem  fedi  le  a  szociális,  gyermekjóléti-  

és gyermekvédelmi ágazatot, éppen ezért fenntartótól függetlenül minden szociális szakmai 

szervezettel szemben elvárás, hogy a szakdolgozóknak lehetőséget nyújtsanak abban, hogy 

megismerjék az Etikai Kódexet és lehetőség szerint építsék be a működésükbe annak elveit.

4. Az  etikai  alapelvek  és  normák  nem  helyettesítik  a  szakma  működési  feltételeit:

· a kiépült intézményhálózatot a szükséges tárgyi feltételekkel együtt
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· a szakemberek felkészültségét

· a szakmai szabályok ismeretét

· a szociális munka egyéb szabályozási szintjeit

· a szociális munka társadalmi presztízsét, érdekvédelmet.

5. A Szociális Szakmai Szövetség legalább ötévente, de indokolt esetben rövidebb periódusban 

felülvizsgálja az Etikai Kódexet. A benyújtott változtatási javaslatokat szakmai nyilvánosság 

előtt vitatja meg.

Értelmező rendelkezések

Szociális  munka:  olyan  hivatásszerűen  végzett  tevékenység,  melyet  –  a  szociális, 

gyermekjóléti-  és  gyermekvédelmi  ellátórendszeren  belül  vagy  azon  kívül  –  személyes 

szolgáltatásként  nyújtanak,  és  amely  az  igénybevevők  problémáinak  megoldásához 

szükséges  külső  és  belső  erőforrások  komplex  mozgósítására,  ezzel  élet-  és 

működőképességének javítására, illetve helyreállítására irányul. 

Tágabb  értelemben  szociális  munkának  tekintendő  a  szociális,  gyermekjóléti-  és 

gyermekvédelmi ellátórendszer keretein belül végzett gondozó-ápoló tevékenység, illetve a 

hatósági intézkedésekhez kapcsolódó szociális tevékenység is.

Szociális munka célja: a szakma meghatározó céljai közé tartozik a társadalmi változás, a 

társadalmi fejlődés, a társadalmi összetartozás elősegítése, valamint az emberek hatalomhoz 

juttatása és felszabadítása. A szociális munka egyszerre gyakorlati szakma és tudomány, 

amely  elismeri,  hogy  egymáshoz  szorosan  kapcsolódó  történelmi,  társadalmi-gazdasági, 

kulturális,  térbeli,  politikai  és  személyes  tényezők  kedvezően  és/vagy  kedvezőtlenül 

befolyásolják az emberiség jóllétét és fejlődését. .

Szociális munkás: szakirányú egyetemi, főiskolai, alapképzésben vagy mesterképzésben 

szerzett oklevéllel rendelkező munkatárs, aki szociális munkát végez.

Szociális szakdolgozó: a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi ellátórendszerben 

elismert szakirányú végzettséggel dolgozó személy.

Szociális  területen  dolgozó:  a  szociális-,  gyermekjóléti-  és  gyermekvédelmi 

ellátórendszerben nem szociális képzettséggel dolgozó személy, ideértve az önkénteseket is.
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Kliens: egyén, család, csoport, közösség, aki/amely a szociális munkás együttműködését 

igényli, arra rászorul, esetleg jogszabály alapján kötelezik a szolgáltatás igénybevételére.

1. A szociális munka globális definíciója. 

A definíciót 2014 júliusában fogadta el az IFSW Nagygyűlése és az IASSW Közgyűlése.

2. Lásd: https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ (2022. 02. 07.)

https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

