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Etikai kódex 

 

Az etikai kódex azokat az elveket, magatartási szabályokat tartalmazza, amelyeket a szervezetünk 

minden tagjától elvár és törvény által nem szabályozott. 

Célja: A közösen megfogalmazott elvárások, szabályok, normák elfogadása, betartása a közösség 

összetartozásának erősítése. Közös értékrend alkalmazásával a szervezetünkről kialakult pozitív 

kép megőrzése. 

 

 

A szervezetünkben dolgozók elengedhetetlen személyiségjegyei: 

 

 feltétel nélküli emberszeretet 

 empátia, türelem, lelkiismeretesség, önzetlenség, bizalom 

 az egyéni sajátosságok, különbözőségek elfogadása 

 áldozatkészség 

 önismeret, önkontroll 

 felelősségvállalás 

 következetesség 

 hitelesség 

 

Egyéni munkavégzésünkkel összefüggő etikai normáink: 

 

 Feladatainkat a legjobb minőségben végezzük munkaköri leírásainknak megfelelően. 

 Belső igényünk munkánk minőségének javítása, folyamatos önképzéssel. 

 Ápoljuk testi, lelki egészségünket, betegség esetén csak abban az estben végezzük a 

munkánkat, ha az másra nézve semmilyen ártalommal nem jár. 

 Kötelességeinket, a jogszabályok mellett más belső szabályzatok is meghatározzák. 
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Közösségi szabályaink: 

 

 Kellő figyelmet fordítunk egymás munkája iránt, jóindulattal fordulunk egymás felé, 

megosztjuk saját tapasztalataikat egymással.  

 Kollégáink szakmai észrevételeit nyitottan fogadjuk, akár elismerők, akár kritikusak. A 

kritikai megnyilvánulásunk mindig építő jellegűek.  

 Szakmai vitáinkat a tárgyszerűség és az indulatok nélküli tolerancia jellemzi.  

 Kiállunk egymásért a szolgáltatásainkat igénybe vevők és a külvilág előtt mindaddig, amíg 

a másik szakmai vagy etikai hibája be nem bizonyosodik.  

 Szeretettel fogadjuk a pályakezdőket, segítjük a pályakezdéssel kapcsolatos nehézségeik 

megoldását. A nyugállományba vonuló kollégáinkkal továbbra is ápoljuk a kapcsolatot.  

 Az életünkben a szeretetteljes emberi kapcsolatok dominálnak. 

 A konfliktusok megoldásában betartjuk a panaszkezelési rendet.  

 A szervezet belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kezeljük.  

 Szakmai kapcsolatainkban a valós értékek tisztelete, a fejlődés iránti fogékonyság, 

elkötelezettség dominál.  

 

Nevelő munkánk etikai normái:  

 A gyermekek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tarjuk, sem 

tettekben, sem szóban nem bántalmazzuk, nem alázzuk meg, sem testi, sem lelki erőszakot 

nem alkalmazunk.  

 Nem kezdeményezünk olyan tevékenységet, amely káros hatással lehet a gyerekek testi, 

lelki épségére.  

 Minden gyereket egyéni képességeinek megfelelően fejlesztjük, hátrányos 

megkülönböztetést nem alkalmazunk.  

 Magánéleti problémáinkat a gyermekek felé semmilyen formában nem közvetítjük.  

 Mind a jutalmazás, mind a büntetés módszereit a gyermek személyiségéhez igazodva a 

pozitív emberi értékeket figyelembe véve alkalmazzuk. (nem büntetünk testi fenyítéssel, 

étel, mese megvonásával, nem jutalmazunk édességgel, tárgyi ajándékkal).  

 

A szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolataink etikai normái: 

 A kapcsolataink alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.  
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 A személyes alkalmakkor teljes körű információt gyűjtünk tapintatosan a gyermekről, az 

elhangzott magáninformációkat szigorúan titokban tartjuk, csak a gyermek érdekében 

használhatóak fel.  

 A szülők szociális helyzetének ismeretében, ahol szükséges, segítségnyújtást 

kezdeményezünk.  

 A szülők között nem teszünk különbséget, törekszünk az együttműködés kiépítésére, 

fenntartására.  

 A nevelőmunkát segítő munkatársaink kizárólag saját hatáskörüknek megfelelő 

információkat adhatnak a gyermekekről.  

 

Szervezetünk hírneve, pozitív megítélése: 

  

 Emberi kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemezze.  

 A konfliktushelyzetek kezelésében minden esetben kulturált viselkedést tanúsítva járunk el.  

 Tiszteletben tartjuk egymás magánéletét, vallási hovatartozását, világnézetét és politikai 

meggyőződését.  

 

Eljárási szabályok:   

 

Etikai eljárás indulhat az ellen, aki etikai vétséget követ el, vét az etikai kódexben meghatározott 

szabályok ellen. 

 

Normák megsértése, etikai vétség:  

 

Kollégánk, mint minden ember tévedhet, hibázhat. A hibák megelőzése, illetve kijavítására való 

törekvés etikai kötelessége.  

Az Etikai Kódexben meghatározott normák, magatartási szabályok megsértése etikai vétség.  

A kötelességek elmulasztásáért az alkalmazott a törvényekben meghatározott módon vonható 

felelősségre.  

 


