
A Szociális Munka Napja munkaszüneti nap lett 

Aligha túlzás azt mondani, hogy történelmi - legalábbis szociális munka történeti - 
jelentőségű esemény zajlott le 2016. december 13-án, keddi napon a parlamentben. 
Természetesen, akik követték az eseményeket, vagy majd visszaemlékeznek azoknak 
2016. november 4.-ét (az MKKSZ Szociális Országos Szakmai Tagozat Elnökségének 
sztrájkfelhívása) illetve 2016. november 10-ét is érdemes feljegyezni, amikor az MKKSZ 
Szociális Országos Szakmai Tagozata is megszavazta, majd a szakszervezet elnöke 
Boros Péterné a Szociális Munka Napja Konferencián bejelentette, mint 
sztrájkkövetelést: hogy a Szociális Munka Napja fizetett munkaszüneti nap legyen! 
 
 

 
 
 
Vagyis a hazánkban éppen a 30. évfordulóját ünneplő modern kori szociális munka 
(családsegítés), - mely így fiatalabb, mint e sorok szerzője - aktív érdekvédőinek és 
szervezett dolgozóinak sztrájkkövetelése és az ezt követő sztrájktárgyalások 
eredményeként, törvény nyilvánítja munkaszüneti nappá november 12-ét, amely nap 
tulajdonképpen az első nemzetközi és regionális Szociális Munka Akciónap volt.  IFSW 
Hírlevele (3/97-1-98) 

 
Joggal mondhatjuk el, hogy a fiatal felnőttkorban lévő hazai modern szociális munka, 30. 
életévét éppen átlépve ténylegesen is útelágazáshoz ért, amely útelágazástól az útja 
vezethet a bírósági vádlottak padjától a helyettes államtitkár tárgyalóasztaláig, (ahogyan 
ezen sorok írójának is) de végeredményben továbbra is folytathatja rendszerjobbító vagy 
inkább a nélkülözéseket elviselhetőbbé tevő emberarcú törődéssel és segítéssel éppúgy, 
ahogyan az elesettek megszervezését célzó közösségszervező programokkal és a 
legelesettebbek tudatosításával. 

 
De ezek mellett elengedhetetlen saját maga tudatosabbá és így saját magát is 
komolyabbá tevő, felelős és döntésképes magatartás tanúsítása, mely utóbbi jellemző 
egyre inkább szükségszerűen sajátja a szociális szakembereknek. 
 
Természetesen igen ellentmondásos lett ez a törvény, nem csak az előterjesztők miatt: 
Balog Zoltán és Lázár János miniszterek mellett, - akik eredetileg voltak a törvényjavaslat 
benyújtói, - szerencsére csatlakozott november 21-én az egyik szociális munkás 



végzettségű országgyűlési képviselő Kovács Sándor (DE - NYFK) is. 
Hanem azért is, mert a törvény második felébe bekerülő a miniszteri húzd meg ereszd 
meg játéknak köszönhetően a szociális munka napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánítása mellett a törvény eltörli a közszolgálati tisztviselők kedvezményét (a 
Köztisztviselők Napját), amely így egy másik szakmai közösséget büntet. 
 
A többi szociális munkás végzettségű honatya közül, a FIDESZ színeiben 
politizálók Bencsik, Kara, Tasó és a szociálpolitikus Csizi támogatta a törvényjavaslatot. 
A Jobbik színeiben politizáló szociálpedagógus Vágó Sebestyén tartózkodott 52 másik 
képviselőtársával együtt. Feltehetőleg, a fenti ok miatt, nem támogatta a 
törvényjavaslatot, a bölcsész Kész Zoltán és a geográfus Szabó Szabolcs független 
képviselők, de a 4 felsőfokú szociális végzettségű és 1 szociálpolitikus mellett további 
118 képviselő támogatásával a parlament elfogadta a törvényjavaslatot. 
 
Így lett 2017-től november 12, a Szociális Munka Napja. 

 

 


