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1. Bevezetés 

Jelen etikai kódex azokat az elveket, magatartási szabályokat tartalmazza, amelyeket a 

szervezetünk minden tagjától és önkéntesétől elvár és törvény által nem szabályozott. 

A kódex elkészítésének és alkalmazásának célja, hogy a közösen megfogalmazott elvárások, 

szabályok, normák elfogadása, betartása egyértelmű szabályok mentén történhessen, elősegítve 

a közösség összetartozásának erősítését is. A közös értékrend alkalmazásával hatékonyabban 

megőrizhető, erősíthető a szervezetünkkel kapcsolatban kialakult pozitív megítélés. 

 

2. A Nevelj Nevetve Egyesület etikai normái 

 

2.1. A szervezetünk aktív tagjainak, önkénteseinek elengedhetetlen 
személyiségjegyei: 

 Nyitottság az újdonságok iránt. 

 A szűkebb és tágabb értelemben vett lakóhely szeretete. 

 Az egyéni sajátosságok, különbözőségek elfogadása. 

 Önismeret, önkontroll gyakorlása. 

 Felelősségvállalás. 

 Következetesség. 

 Hitelesség. 

 

2.2. Egyéni munkavégzésünkkel összefüggő etikai normáink: 

 Feladatainkat a legjobb minőségben végezzük. 

 Belső igényünk munkánk minőségének javítása, folyamatos önképzéssel, képzéssel, 

egymástól való tanulással. 

 Tudatában vagyunk a személyes példamutatás jelentőségének, különösen a gyerekek és 

fiatalok felé. 

 

2.3. Közösségi szabályaink: 

 A konfliktusok megoldásában betartjuk a panaszkezelési rendet.  

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

másik szakmai vagy etikai hibája be nem bizonyosodik.  

 A szervezet belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kezeljük.  
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 Szakmai kapcsolatainkban a valós értékek tisztelete, a fejlődés iránti fogékonyság, 

elkötelezettség dominál. 

 

2.4. A tananyagfejlesztő munkánk etikai normái 

 Kellő figyelmet fordítunk egymás munkája iránt, és megosztjuk saját tapasztalatainkat, 

ötleteinket egymással.  

 Kollégáink szakmai észrevételeit, javaslatait nyitottan fogadjuk.  

 Mások ötleteit nem használjuk fel saját, önös célokra, nem plagizálunk. 

 A kritikai megnyilvánulásunk mindig építő jellegű. 

 Szakmai vitáinkat a tárgyszerűség és az indulatok nélküli tolerancia jellemzi.  

 

2.5. A kompetenciafejlesztő, oktató-nevelő és rendezvényszervező 
munkánk etikai normái 

 A gyermekek és fiatalok egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tarjuk, 

sem tettekben, sem szóban nem bántalmazzuk, nem alázzuk meg őket. 

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

testi, lelki épségére.  

 Minden gyereket és fiatalt egyéni képességeinek megfelelően fejlesztjük, hátrányos 

megkülönböztetést nem alkalmazunk. 

 A rendezvényeinkre  

 

2.6. Szervezetünk hírneve, pozitív megítélése 

 Emberi és szakmai 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.  

 

3. Az etikai normák megsértése 

 

3.1. Eljárási szabályok 

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

szabályok ellen. Az eljárás eredménye lehet a szervezetből való kizárás 
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3.2. Normák megsértése, etikai vétség:  

 Elfogadjuk, hogy minden ember tévedhet, hibázhat. A hibák megelőzésére, illetve 

kijavítására való törekvés minden érintett etikai kötelessége. 

 Az etikai kódexben meghatározott normák, magatartási szabályok megsértése etikai vétség.  

 A kötelességek elmulasztásáért az alkalmazott a törvényekben meghatározott módon 

vonható felelősségre. 

 

Salgótarján, 2018. május 
 

Angyal Szabolcs 
elnök sk. 


