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Profession theories in the context of social work. In this 
study the professional theories are going to be presented in 
connection with social work. We interpret those theories 
which can be applied to social work as a profession. 
According to the theories of social theories, social work is lin-
ked to social integration and social exclusion. The process of 
professionalization, on which social work has gone through 
too, is going to be outlined in the presentation of subsequent 
theories. That personality stands at the center of the newer 
theories which is learned by the representative during the 
professional socialization. After the new interpretations of the 
profession theories we describe the models of social work 
profession. Finally, we deal with the definition of social work. 
It is necessary to train professionals, who through the 
continuous development of their knowledge are able to 
efficiently apply their acquired knowledge in dealing with 
problems in practise. There is also a need for wider public 
awareness and recognition of this profession. 
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Absztrakt: Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy a pro-
fesszió elméletek vizsgálatával bemutassuk a szociális mun-
kát, mint szakmát. A szociális munka fogalmának bemutatása 
előtt rátérünk azoknak az elméleteknek az értelmezésére, 
amelyeket a szociális munkára, mint szakmára alkalmazha-
tunk. A társadalomelméletekből kiinduló elméletek értelmé-
ben a szociális munka a társadalmi integrációhoz és a társa-
dalmi kirekesztéshez kapcsolható. A professzionalizálódás 
folyamatát – amelyen a szociális munka is keresztülment - az 
ezt követő elméletek bemutatása során vázoljuk fel. Az újabb 
elméletek középpontjában az az egyedi személyiség áll, me-
lyet a szakma képviselője a szakmai szocializáció során sajá-
tít el. Többek között ezért is tartjuk fontosnak a szociális mun-
kás képzések további vizsgálatát, hogy mit tud nyújtani ezen 
a területen. Felsőoktatási kereteken belül van-e lehetőség 

Acta Medicinae et  
Sociologica (2018) 

Vol. 9. No. 26. (109-127) 

doi: 10.19055/ams.2018.9/26/7 

UNIVERSITY OF 
DEBRECEN 

FACULTY OF 
HEALTH 

NYÍREGYHÁZA 



110 Acta Medicina et Sociologica – Vol 9., No.26. 2018  
 

olyan szakemberek képzésre, akik tudásuk folyamatos fej-
lesztésével a gyakorlatban felmerült problémák kezelésében, 
megoldásában hatékonyan tudják azt alkalmazni? Szükség 
van erre a szakma szélesebb társadalmi ismertsége és elis-
mertsége érdekében is. 

 
 
Bevezetés 
 
Egy előző tanulmányunkban (Balogh és R. Fedor 2015) felvázoltuk, hogy milyen 
hosszú és néhol göröngyös utat járt be a szociális munkás képzés, míg eljutott a mai 
felsőoktatási képzési formáig. A felsőoktatás keretein belül megvalósuló képzések 
csak az 1989-es rendszerváltozást követően indulhattak el, a második világháborút 
megelőzően csak tanfolyami formában valósultak meg, ahol kiemelt szerepet kapott 
a gyakorlati készségek elsajátítása. Ezután egy hosszú szünet következett, majd a szo-
ciális képzések szakmai tartalmának, struktúrájának, szakmai identitásának kialakí-
tása Sopronban történt meg.  

Az akkori szociális munkás képzés legfontosabb kérdéseiben foglaltak állást Sop-
ronban. A képzés viszonyítási alapjának, képzési-identitási pontjának, filozófiai alap-
jának tekinthető az akkori szakmai, közös konszenzus. A képzések erősen akadémi-
kusra sikerültek, az elmélet és a gyakorlat igen erős szétválása mellett. 2006-ot köve-
tően régi-új szakmai követelmények fogalmazódtak meg a szociális munkás képzést 
illetően. A kompetencia alapú képzésre való áttéréssel lehetőséggé vált a szakmai 
problémákra koncentráló tananyagok térhódítása, annak érdekében, hogy a hallgatók 
a gyakorlatok folyamán eredményesebben és gyorsabban tudják integrálni az elméle-
tet a gyakorlattal, illetve a gyakorlatot az elmélettel (Budai 2010). Összességében 
megállapítottuk, hogy a képzésnek a szociális szakma fejlődésével együtt való fejlő-
désére van szükség ahhoz, hogy a globalizálódott, állandóan változásban lévő szoci-
álpolitikai kihívásoknak meg tudjon felelni mind maga a szociális munka szakma, 
mind maga a szociális munkás képzés is. 

Jelen tanulmányunkban a professzióra1 vonatkozó elméletek összefoglalására te-
szünk kíséretet, hogy későbbi kutatásunkba feltárhassuk a szociális munkás szakma, 
a szociális munkás képzés ezen definícióknak való megfelelését, megfeleltetését. Arra 
keressük a választ, hogy mi az, amivel megkülönböztethetjük a professziókat egyéb 
foglalkozásoktól, milyen jellegzetességekkel írhatóak le azok. Milyen funkciókat tölt 
be egy társadalomban, leírható-e strukturálisan? Milyen jellemzői lehetnek/vannak a 
szociális munkának. Kutatásunk későbbi tárgyát képezi, hogy mindezekhez hogyan 
lehet hozzájárulni a felsőoktatásban folytatott képzésekkel. A professzióra vonatkozó 
nagyszámú – főként angolszász – irodalomból megpróbáljuk a témánk szempontjából 
releváns elméletek felvázolni.  
 
 

                                                
1 Jelen tanulmányunkban a professziót, mint „hivatást” értjük. 
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Társadalomelméletekből kiinduló professzió  
elméletek 

 
Már a szociológia klasszikusai (pl.: Marx, Weber, Durkheim) is központi kérdésként 
kezelték a munkával, a munka sajátosságaival, a szakmává szerveződéssel történő 
foglalkozást. Ezen munkák részletezése nem képezi tárgyát dolgozatunknak, elsősor-
ban a professzió elméletekre koncentrálunk. 

Szociológiai vonatkozásban a professziónak, mint kategóriának két egymással 
szembenálló társadalomszemléleti megközelítésével találkozhatunk. Az egyik értelme-
zés képviselői a marxi elméletet tekintik kiindulási alapnak, mint paradigmára teszik le 
voksukat, míg a másik Parsons társadalomelméletéből indulnak ki. A marxi paradigma 
értelmében a professzió nem jelent mást, mint az olyan érdekcsoportok megjelenését, 
amelyek azért szerveződnek meg, hogy magas jövedelmet, különböző privilégiumokat 
birtokoljanak, kizárólagos monopóliumot szerezzenek egy bizonyos tevékenység felett, 
és kontrollálni tudják az ehhez való hozzájutást, akár a professzió gyakorlását lehetővé 
tevő egyetemi, felsőoktatási képzést is. Ezt a teóriát képviselők magukra az embercso-
portokra alapoznak, a professziókban monopolizált privilégiumokra törő és azokat 
védő, zárt foglakozási csoportokat határoznak meg (Pokol 2004). 

Durkheim (1986) – a szakmai közösségek közjó szolgálatba való állítását helyezte 
a középpontba, amely a közösséget szolgálva önzetlen, altruista etikán alapszik - 
Weber (1982) pedig – a hivatásokat egyben hivatásrendeknek is tekintette, olyan ér-
telemben, hogy a foglalkozásnak kijáró megbecsülésnek a rendi helyzet az alapja - 
gondolataira épít a professzió elméletek egyik meghatározó képviselője Parsons.  

Parsons (1968) azt képviselte, hogy a (modern) nyugati társadalmak szerkezete az 
ember által végzett a munkára épül. Megközelítésében a szakma a tradicionális kö-
zösség ellentéte. A szakmák jellemzőire a kulturális minta, értékorientáció, cselekvési 
racionalitás és társadalmi szerep leírására alkalmas mintaváltozót határozott meg. Az 
általa definiált mintaváltozók: 

 Én-irányultság - közösség-irányultság: a szakma szempontjából az életre szóló 
kötelességérzésen van a hangsúly. Logikája: a tett jutalma önmagában van.  

 Univerzalitás - partikularizmus: a szakma képviselője döntését univerzális tu-
dományos alapon hozza meg. Az univerzalitás nem státusz alapon határozó-
dik meg, hanem egy objektívan leírható állapot alapján. 

 Funkcionális specifitás - funkcionális diffúzitás: a szakma művelőjének befo-
lyása, tekintélye csak az általa képviselt szakterületre vonatkozik, a kliens 
iránt csak szakmai területeken, értelemben érdeklődik.  

 Affektivitás - affektív semlegesség: az affektív semlegesség nem más, mint 
az, hogy mindenfajta érzelmet kizárva a szakma képviselője nem a hozzá for-
duló személyt, hanem az általa nyújtott szolgáltatás iránti szükségletet nézi. 

Parsons nevéhez kapcsolódik a szakmák strukturalista-funkcionalista paradigmájának 
megalkotása. A parsonsi megközelítésben a professziók olyan mögöttes tudományte-
rületek összefonódásával jönnek létre, amelyek a magasabb társadalmi fejlődés szint-
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jén az egyes funkcionális tevékenységeknek köszönhetőek. Az összefonódás egy sa-
játos struktúrát termel ki, mely magába foglalja a rekrutációt2, a szocializációt és a 
motivációt is (Fónai 1998, Fónai és Fábián 1999, Fónai, Kiss és Fábián 2001, Fónai, 
Patyán és Szoboszlai 2001, Nagy 2008, 2009).  

Pokol Béla Parsons elméletét továbbgondolva, azokat Niklas Luhmann társadalmi 
alrendszerekre vonatkozó elemzéseivel – főként a professziók szerveződését érintő 
támpontokat kiemelve – ütköztetve vezetett be új nézőpontot a professzió kutatá-
sokba. Egységes professzionális területnek tartja a tudományt, és azt mondja, hogy a 
professzionális intézményrendszerek annak hatására alakulnak ki, hogy a modernitás 
kibontakozásának folyamatában a társadalmi alrendszerek differenciálódnak és elha-
tárolódnak egymástól. A különböző alrendszereket egy bináris kód köré szerveződés 
határol el, vagy máshogy megfogalmazva egy univerzális értékduál köré való szerve-
ződés tud lehatárolni. Ezeknek az értékduáloknak a feltárása a legtöbb esetben nem 
okoz elméleti problémát, pl.: a tudomány esetében az igaz/hamis, a gazdaságnál a 
rentábilis/nem rentábilis, a jognál a jogos/jogtalan, a művészet esetében a szép/csú-
nya, univerzális értékduálok működése könnyen lokalizálható. Meglátása szerint bár-
milyen tevékenységre megfigyelhető egy szervezeti rendszerképződés, és valamennyi 
tevékenységmezőben kialakítható egy formális szervezet, de professzionális intéz-
ményrendszer csak ott tud létrejönni ahol önálló értékelési dimenziót tudott kialakí-
tani egy bináris kód. Az adott dimenzióban olyan mechanizmusok jöttek létre, ame-
lyek alkalmasak az egész tevékenységi rendszerben a résztvevők értékelésére, jutal-
mazására (Pokol 2004, Nagy 2008, 2009). Neveléstudományi szempontból is figye-
lemre méltó megállapításra jut, ugyanis az oktatási rendszer vizsgálatánál nem talált 
központi értékduált. A tömegessé és többszintűvé bővült oktatási rendszerben számos 
értékelési rendszert figyelt meg, de olyan univerzális értékduált nem, amely maga 
köré szervezné az oktatási tevékenységet folytatók rekrutációját, kiszelektálását, szo-
cializációját, motivációját. Az oktatás alrendszerében nem talált olyan értékduált, 
amely az oktatottak és az oktatást folytatók jutalmazási, szankcionálási mechanizmu-
sai köré szerveződött volna. Úgy találta, hogy az oktatási rendszer külső értékduálok 
benyomulásával látja el tevékenységét. Ilyen pl.: az oktatási rendszer csúcsának te-
kinthető egyetemi szinten megvalósuló tudomány értékelési mechanizmus – rangso-
rok -, vagy az oktatási piac, ahol a gazdasági rentábilis/nem rentábilis szempont is 
támpontot nyújt az oktatási rendszer egészében ható értékeléseknek. Ez adhat magya-
rázatot az oktatási alrendszer erőteljes szervezeti – hierarchikus kiépültségére. Ugyan-
akkor a veszélye abban áll, hogy sérülékenyek lehetnek az oktatási rendszeren belül 
kialakult alrendszerek autonómiája, ami akár gátja lehet a professzionalitás magasabb 
szintű elérésének (Pokol 2004). 

Témánk szempontjából egy további releváns elmélet Etzioni (1964) tézise a 
„semi-profession”-ről. Véleménye szerint a semi-professziók eltérő társadalmi 
funkciókkal, eltérő súlyú társadalmi felelősséggel rendelkeznek, éppen ezért eltérő 
társadalmi státuszra tesznek szert. Értelmezésében a semi-professziókra a követke-
zők a legjellemzőbbek: más professziókhoz viszonyítva rövidebb történetiséggel 
rendelkeznek, a szakmai képzés rövidebb idejű, a specializált tudásnak kevesebb a 

                                                
2 A rekrutációt nevelésszociológiai értelemben használjuk. E szerint a rekrutáció az oktatásba 
bekerülő diákok társadalmi, kulturális környezetének jellemzőit jelenti. 
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súlya, nem a tudás teremtésére, inkább a tudás kommunikációjára helyeződik a 
hangsúly, viszonylag gyenge a szakmai autonómia. Erőteljesebb külső kontroll jel-
lemezi a szakma képviselőinek alkalmazotti státusa miatt társadalmi legitimitása bi-
zonytalanabb. Mivel szerinte a professziók kizárólag férfi privilégiumok, a semi-
professziók képviselői között női túlsúly figyelhető meg, amelyek jellegüknél fogva 
a női mentalitáshoz állnak közel az adminisztrációs kontroll és az alkalmazotti stá-
tuszhoz való jobb alkalmazkodási képességek következtében.3 Ebben az értelemben 
a szociálismunkás szakma akár be is sorolható Etzioni semi-professzió kategóriá-
jába, ugyanúgy, mint a Friedson által megalkotott paraprofessziók körébe. Friedson 
(1973) vizsgálatai kiterjedtek a szakmák közötti hatalmi viszonyok felmérésére is. 
Az egyes szakmák közötti autonómia küzdelemről azt mondja, hogy amelyik fog-
lalkozás elnyeri a professzió státust, az képes más foglalkozásokat illegitimmé nyil-
vánítani. Parsonshoz hasonlóan főként az egészségügyi szakmákat vizsgálva egyik 
fő megállapítása – Etzioni elméletéhez hasonlóan - hogy azokban a szakmákban, 
ahol a törődést, gondoskodást állítják tevékenységük középpontjába többségében 
női részvétel figyelhető meg ((Fónai, Kiss és Fábián 2001). 

Nagy (2008, 2009) Etzioni nézetét sarkítva úgy fogalmazza meg a professziók és 
a semi-professziók közötti különbséget, hogy az „igazi” professziók képviselői élet és 
halál urai, míg a semi-professziók tevékenységei általánosan az intim szférát kevésbé 
érintik. A nők körében tapasztalható erősebb semi-professzió jelenlét a társadalmi és 
nemi szerepekkel összefüggő munka/magánélet konfliktusára vezethető vissza. Külö-
nösen igaz ez bizonyos családi - és életkori ciklusokban, mint például a gyermekvál-
lalás, kisgyermeknevelés időszaka (R. Fedor és Hajnal 2014, R. Fedor és Toldi 2017). 
Ugyanakkor (Nagy 2009) alaposabban vizsgálva az „intimitás”, az élet-halál kérdés-
körét igen fontos megállapításra jut. „Pusztán biológiai aspektusból értelmezve helyt-
állónak tűnik az orvos életmentő szerepe, vagy a halálbüntetést kiszabó bíró jelentő-
sége, azonban a felkészületlen, a szakma etikai szabályait nem tisztelő, személyiségé-
ben, készségeiben alkalmatlan személy (legyen akár szociális munkás, akár pedagó-
gus) olyan sérüléseket (pl. negatív énkép, önbizalomhiány stb.) okozhat a klienseiben, 
amelyek mentális értelemben hosszú időre életképtelenné tehetik őket. Ez azért is ve-
szélyes, mert ezek nagyon nehezen megragadható és csak nagy nehézségek árán vagy 
egyáltalán nem visszafordítható folyamatok, amelyben szinte semmilyen jogorvos-
latra nincs lehetőség; sem műhiba perre, sem fellebbezésre” (Nagy 2009:92-93). 

Összegzéséként megállapítható, hogy ezen elméletek megalkotói a munka funkci-
onális megosztása, a strukturális differenciálódás vonala mentén határozták meg de-
finícióikat. A társadalom természete és a szakmák jellegzetességei között természete-
sen kialakult társadalmi és biológiai megfelelés található, a professziók közmegegye-
zésen alapulnak, azok felhasználása a közjó érdekében történik. Ebben az értelemben 

                                                
3 A férfi előny a magasan kvalifikált társadalmi csoportok munkaszervezeti hierarchiában el-
foglalt pozíciójában is tetten érhető. A friss-diplomások körében elvégzett felmérés eredmé-
nyei szerint a nők aránya alacsonyabb a vezetői szinteken és magasabb körükben a képzett-
ség és a ténylegesen ellátott munka illeszkedésének hiánya (R. Fedor és Fónai 2017)  
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a szociális munka a társadalmi integrációhoz és a társadalmi kirekesztéshez kapcsol-
ható. Ezek az elméletek viszont még nem engednek betekintést a professzionalizáció 
folyamatába.  

 
 

A professziók megkülönböztető jegyeit leíró  
elméletek 
 
Azokat az elméleteket, amelyek a szakmákat azok jellegzetességein keresztül mu-
tatja be Kleisz (2002) attribútum modelleknek nevezete el, és a következőképpen 
csoportosította: 

- az első csoportba azok az elméletek sorolhatóak, amelyek bemutatják az adott 
szakma egyedi, arra érvényes, elméleti kapcsolat nélküli kritériumrendszert (att-
ribútum listás modell), 

- a második csoportba sorolhatóak azok a megközelítések, amelyek a különböző 
társadalmi funkciókhoz kapcsolódóan általánosan megfogalmazott szakmakere-
teket határoznak meg (szekvenciális modell). 
 

A szakmák egyedi jellemzőinek szintetizálásának legismertebb képviselője Millerson. 
Millerson (1968, idézi: Formádi 2009) 21 modell részletes vizsgálatán keresztül ki-
emelte azt a legfontosabb 13 jellemzőt, amelyik legalább 2 modellnél jelentkezik:  

- a szakmai szervezetek szervezik és képviselik a szakmát (13 modell) 
- a szakmai „becsületét” biztosítja etikai kódex (13 modell) 
- elméleti tudáson alapulnak a szakmai ismeretek (12 modell) 
- formálist képzést igényel a szakma ismereteinek elsajátítása (9 modell) 
- a tudás bizonyítása vizsgakötelezettségen keresztül történik (8 modell) 
- a közjót szolgálja a szakma (8 modell) 
- mások problémáinak megoldására a szakma képviselője felelősséget vállal (5 

modell) 
- a közjó szempontjából nélkülözhetetlenek a szakma által nyújtott szolgáltatások 

(2 modell) 
- a szakmai tevékenység engedélyhez kötött (2 modell) 
- a szakmát képviselők függetlenek (2 modell) 
- bizalmi viszony áll fenn a szakma képviselője és a hozzá forduló között (2 mo-

dell) 
- elfogulatlanul, semlegesen, részlehajlás nélkül látja el a szakértő a tevékenységét 

(2 modell) 
- a szakma képviselője munkáját szakértői díj ellenében végzi (2 modell). 

 
Hans Albert Hesse (1968, idézi: Nagy 2008, 2009) komparatív vizsgálatán keresztül 
is meghatározta az általa talált egy szakmát meghatározó legfőbb kritériumokat. El-
sőként Millersonhoz hasonlóan minden foglalkozást összegyűjtött amelyet ő szakmá-
nak ítélt meg (beleértette a semi-rofessziókat is). Ő 20 szerző munkáját ütköztette és 
18 szakmai ismertetőjegyet különböztetett meg.  
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- A legtöbben megtalálható jellemzők: hosszantartó, tudományos szakképzésen 
alapul a jellemezően nem fizikai tevékenység végzése. A szakmai eljárásokat ál-
talánosan elfogadott viselkedési normák szabályozzák, amelyek betartását szak-
mai szervezet, vagy a kollégák felügyelik. A szakma képviselői olyan szerve-
zetbe tömörülnek, amelynek felügyeleti és szabályozási és foglalkozásengedé-
lyezési joga van. A professzionálisan ellátott tevékenység nem csupán a kliens 
jóllétét, hanem a közjót is szolgálja.  

- Legkevesebb négy, de legfeljebb hét szerző munkájában megjelenő jellemzők: 
nem önérdek vezérelt a tevékenység végzése, hanem inkább az altruista motivá-
ciójú. Széleskörű autonómiával rendelkező szakértőnek vannak elismerve a te-
vékenységet végzők.  

- A legritkábban megtalálható kritériumjegyek: Nem standardizálható a szakmai 
tevékenység, annak végzése absztrakt tudásbeli alkalmazást igényel. Magas a tár-
sadalmi presztízse a foglalkozáshoz tartozóknak. Meghatározott díj ellenében 
végzik a tevékenységüket. Gyakori az állam által való regisztrálás, állami enge-
délyezés alapján végzik tevékenységüket a szakmához tartozók. A szakmáknak 
pontosan megfogalmazható, elhatárolt területei vannak Biztosított a tevékenysé-
get végzők karrierépítési lehetősége. A siker mérése nem elsősorban a jövede-
lemtől függ, annak fokmérése nem a jövedelemben realizálódik, hanem a tudo-
mányos fokozattól és egyéb tényezőktől.  
 

Carr Sanders és Wilson (1933 idézi: Formádi 2009) 24 foglalkozási csoportot azono-
sítottak, amelyekben a szakmák közös jellemzői a következők voltak: 

- az adott szakma képviselői rendelkeznek szakmai szervezettel, szakmai szerve-
ződésbe tömörültek, 

- a szakmai tudást szakképzés keretében szerezték meg, a szakmába való lépés 
formai követelményekhez kötött (vizsgakövetelmény), 

- a szakmai magatartás etikai kódexben rögzített, 
- a szakma képviselői a szakmára jellemző magatartásokat, viselkedésmódokat, 

szakmai nyelvezetet alkalmaznak. 
 

Ezekhez a modellekhez kapcsolható – már abban az értelemben, hogy pontosan 
meghatározott kritériumokat állít - Harold Wilensky (1958) modellje, aki a 
professzionalizáció fejlődési szakaszait, az egyes foglalkozások fejlődési modelljét 
írta le. A professzióvá válást, időbeli folyamatát szükségszerű, meghatározott fejlő-
dési állomások egymásra épülésében látja. 18 olyan hivatás – amely között megje-
lent a szociális munka is - történetét hasonlította össze, amelyekről elegendő infor-
mációt gyűjtött össze ahhoz, hogy kimutatható legyen a szakmák fejlődési folya-
mata. (A vizsgálatot az Amerikai Egyesült Államok értelmiségi szakmái között foly-
tatta le.) Eredményeit táblázatba összesítve arra a megállapításra jutott, hogy a 
professzionalizáció menetében, fejlődési folyamatában tipikus egymás utániság fi-
gyelhető meg. Az általa megfigyelt sorrendiséget nem tartotta merevnek, ugyanak-
kor 5 fejlődési szakaszt tudott elkülöníteni, amelytől az általa összegyűjtött 126 
adatból csupán 32 tért el. 

Mindenképpen első lépésként valaki főfoglalkozásban elkezdi végezni az adott te-
vékenységet. Egészségügyi példán vezeti le, hogy tulajdonképpen a betegeket valaki 
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mindig is ápolta, de önálló foglalkozás akkor lett, amikor azt a szervezeti feltételek 
lehetővé tették, vagy a kórházmenedzselést is a modern kórházak hívták életre, addig 
pedig valaki mindig igazgatta a kórházakat. 

Felmerül az első szakmabeliek, vagy a szolgáltatást igénylők – vagy ritkább ese-
tekben szakmai szervezetek – részéről a szakképzés igénye. Általában az első oktatók 
valamilyen mozgalom vezetői, vagy valamilyen új módszer alkalmazói köréből ke-
rülnek ki. Az induló új képzések jellemzően egyetemi keretek között valósulnak meg, 
vagy ha nem akkor idővel egyetemi képzési jellegzetességeket öltenek (pl.: kutatás, 
felsőfokú oklevél). Kialakulnak az új tantestületek, akik elsősorban elméleti és nem 
gyakorlati szakemberek. A megvalósuló képzéseken való sikeres részvétel a szak-
mába való belépés alapfeltételévé válik.  

A szakmai képzés kivívók és a képzéseken elsőként sikeresen túljutottak megala-
pítják az első hivatalos szakmai szervezeteket. Elkezdődnek az önmeghatározás kí-
sérletei, a hivatás más néven nevezése (pl.: kórházigazgató - kórházmenedzser, ripor-
ter - újságíró, szegényügyi előadó - szociális munkás). Kialakulnak a szakterületeken 
belüli rangsorok. Wilensky azt mondja, hogy a rangsorok úgy alakulnak ki, hogy a 
hivatás öntudatos tevékenységvégzői meghatározzák az alapvető, fontos feladataikat, 
a többi feladatot pedig másra bízzák. Példaként említi az orvos és a magasan szakkép-
zett ápolók esetét, a szakképzett ápolók és a segédápolók esetét.4 Megjelennek a hi-
vatások közötti konfliktusok. Az egyik oldalon ott lesznek azok aki tudásukat a hosszú 
évek gyakorlati munkáján keresztül szerezték, a másik oldalt a magasan képzett szak-
emberek képviselik. Ha nem szakmai testületek kezében van az üres álláshelyek be-
töltésének, illetve az állásokból való felmentések ellenőrzése a két csoport közötti el-
lentét tartóssá válik, mert a felvételnél nem mindig a friss diplomások tudása fog na-
gyobb súllyal érvényesülni. Nemcsak a szakán belüli konfliktusok jelennek meg, de 
felbukkannak a szakmák közti versengések is, jellemzően a humán területeken. A kli-
nikai pszichológus vagy a pszichiáter végezze a terápiás kezeléseket? Az orvos vagy 
a természetgyógyász vagy az akupunktőr végezze a gyógyító tevékenységet? 
Wilensky azt mondja, hogy azért jelentkezik a humán területeken ez a versengés, mert 
ezeken a területeken egyrészt van még a tudománynak hová fejlődnie, másrészt eze-
ken a területeken a problémakezelés része a mindennapi tudásnak. Éppen ezért a lai-
kusoknak nehezebb belátnia, hogy miért van itt szükség szakképzett tudásra, mikor a 
témához mindenki, a hétköznapi ember is ért. 

A következő lépcsőfok a szakma területének, tevékenységének szabályozása tör-
vényi szinten, általában ezt politikai agitáció révén érik el. A törvényi szabályozás két 
velejáró következménye: egyrészt jót tesz a szakma státuszának (az álláshelyek tekin-
tetében versenykorlátozó), másrészt az állam kívülről rákényszeríti a szakmára a tör-
vényes felügyeletet, így védve a laikusokat például a kuruzslóktól. 

Végezetül megalkotásra kerül a szakma képviselőire nézve kötelezően betartandó 
etikai kódex.  

Összefoglalva tehát jellegzetes folyamatként írható le a professzionalizáció. 
Minden professzió körülbelül azonos utat jár be, amikor is először kevesek elkezdik 

                                                
4 Megfigyelhető ez a jelenség a pedagógusok és a szociális munkások körében is. Pedagógus 
– pedagógiai asszisztens, szociális munkás – szociális asszisztens, szociális munkás asszisz-
tense.  
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a tevékenységet, majd kiharcolják, hogy felettük csak szakmabeliek ítélkezhesse-
nek. A következő állomás, amikor a szaktudás megteremtői és az ő követőik létre-
hozzák, kialakítják a képzés, és a tevékenység gyakorlásához szükséges sztenderde-
ket, majd ezek alapján megszervezik a szakképzés intézményét olyan módon, hogy 
vagy egyből egyetemi képzés keretében történik az oktatás, vagy valamilyen felső-
oktatási intézménybe beolvadva szerveződik meg a képzés. A már kialakult oktatási 
intézmények képviselői, az oktatók és a hallgatók hatékony szervezetet alakítanak 
ki, szakmai szervezetekbe tömörülnek, először helyi szintűekben, később országos 
hatáskörrel rendelkezőkben. A fejlődési folyamatot lezáró szakaszként a szakma 
képviselői elérik, hogy törvény garantálja tudás monopóliumukat, végezetül pedig 
megalkotják etikai kódexüket. A szociális munka végigment mindezen a folyama-
ton, nemzetközi színtéren és hazánkban is. 

Az elméletek közös jellemzői, hogy részletesen leírják a professzió fogalom kereteit, 
gyakorlatilag felvázolják a professzió „ideáltípusát”, nagy hangsúlyt helyezve a szakma 
intézményesülésére, a szakmát képviselő szervezetekre, a szakképzett tudásra, a szak-
mai etikai kódexre, betekintést nyújtanak a professzionalizálódás folyamatára.  
 
 

A professzió elméletek újabb értelemzései  
A deprofesszionalizációs elméletek 

 
A szakmai határok elmosódására, a professzionalizáció eltérő szintjeire és a külön-
böző szinteken lévők szereplők vizsgálatára, a szakmává válás módozataira helyezik 
a hangsúlyt a legújabb professzionalizációs elméletek. Ezek az elméletek vizsgálódá-
saik révén a professzionalizáció piacivá válásának, elüzletiesedesére hívják fel a fi-
gyelmet. Az attribútumok jellemzői mellett a professzionalizáció, a szakmaiság az 
egyéni és intézményi sajátosságokban, a szakma tekintélyére a piac – a szolgáltatást 
igénylő és a menedzsment – fog visszaigazolást adni. Ezek lesznek a 
deprofesszionális5 modellek (Kleisz 2002, Formádi 2011), inkább a munkavégzés jel-
legére teszik a hangsúlyt, a szakmák vizsgálata során arra keresik a választ, hogy a 
szakma képviselői milyen strukturális, foglalkozási, intézményi lépéseket tesznek a 
kockázattársadalmi bizonytalanságok csökkentésére, hogyan tudják alkalmazni a gya-
korlatban a szakképzés által megszerzett tudásukat, hogyan tudják fenntartani a szak-
értőbe/szakmába vetett bizalmat.  

Közéjük tartozik Evetts (2012), aki éppen a szociális munka – és az egészségügy – 
példáján keresztül mutatja be, hogy a professzionalizációt egyre többen és egyre több-
ször használják szervezeti, intézményi és foglalkozási kontextusban egyaránt. Megfo-
galmazza a foglalkozási és szervezeti professzionalizáció modelljét. 
 
 
 

                                                
5 a szakmai autonómia változásának, a társadalom intézményrendszerién belüli leépülésének 
összessége, amely mögött társadalmi folyamatok állnak, elsősorban a jóléti állam  reformja 
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Foglalkozási professzionalizáció 
(„occupational professionalism”) 

Szervezeti professzionalizáció 
(„organizational professionalism”) 

Az ellenőrzés szakértők/szakmabeliek által 
kontrollált. A szakmai etikai kódex kialakítá-
sát és ellenőrzését is szakmaszervezet végzi.  

Ellenőrzésére a racionális – legális ellenőr-
zési rendszer jellemző. 

Nagy a szakmabeliek önállósága, autonómiája.  Erős a menedszeri/vezetői kontroll. A dön-
téshozatal hierarchikusan felépített struk-
túrában történik. 

A tevékenység végzésekor, a munkafolyama-
toknál nagy jelentősége, szerepe van, mind a 
munkaadó oldaláról, mind a kliensek oldaláról. 

A tevékenységek/eljárások szabványosí-
tottak. 

Nagy jelentősége van a szakmai identitásnak 
és a foglalkozási szocializációnak a szakmai 
képesítés mellett. 

A tevékenységek végzése szakmai képesí-
téshez és elvárt képességekhez kötött. 

Durkheim erkölcsi közösségről alkotott véle-
ménye ismerhető fel benne. 

Weber szervezet modelljéhez kapcsolható. 

Forrás: Evetts, (2012) tanulmánya alapján, a szerző fordítása és szerkesztése 
 

1. táblázat. Evetts professzionalizáció modellje. 
 

A kettő közötti kapcsolatról azt mondja, hogy az egyéni szintű szakmai teljesítmény 
nagyban befolyásolja egy szervezet sikerességét, éppen ezért azoknak az egyéni beál-
lítódások, stratégiák, munkamódszerek értelmezése és magyarázata szükséges, ame-
lyekből egy szakma összeáll. Ezzel kapcsolatban azt vizsgálja, milyen változáson 
megy keresztül, hogyan alkalmazzák a piaci viszonyok között a szakmák képviselői a 
megszerzett szakmai tudásukat, szakértői ismeretüket.  
 
 

A szociális munka professzió modelljei  
 

Végezetül, de nem utolsó sorban a különböző professzió elméletek vizsgálata során 
Sandra Jones és Richard Jones (2011) három modellt különböztetett meg a szociális 
munka professziójára vonatkozóan. Modelljeik a következők: 

- Mesterséges modell: ez a modell a gyakorlatban a munkahelyzetekre létrejövő 
tapasztalatokra épül, ateoretikus, a tevékenységet végzők, egy szakértő melletti 
tanulási módszerek elsajátításán keresztül válnak szakemberekké. 

- Technikai – szakértői modell: ebben a modellben a szociális munka egy tudomá-
nyos eredményekkel megalapozott tevékenységként jelenik meg. Az elméletek 
kutatási eredményeken alapulnak, az ezekre épülő technikákkal dolgoznak a 
szakemberek.  

- Reflektív modell: a középpontjába a gyakorlati tudás kerül. Az elméletek helyett a 
megszerzett tudás gyakorlaton belüli és azon kívüli reagálások, válaszok felépülé-
sének jelentőségét hangsúlyozza. A gyakorlati kompetenciát pedig az egyedi bo-
nyolult és értékdilemmákkal teli helyzetek szakavatott kezelésében jelöli meg.  

 
Kozma (2007b) az utóbbi modellt kapcsolta össze a szociális munka radikális politikai 
értékmeghatározással – amely a középpontba az állampolgárok jogait állítja, és azt 



 Acta Medicina et Sociologica – Vol 9., No.26. 2018 119 
 

teszi a szociális munkások feladatává, hogy a szociális szolgálatok elhasználóit ké-
pessé tegyék a környezetük érdekeinek megfelelő formálására. Szerinte ez a szociális 
munka teljesen új megközelítése, melyet Nigel Parton és Patrick O’Byrne (2006) nyo-
mán konstruktív szociális munkaként nevezett meg.  

Ezek az elméletek nem elsősorban a szakmákat megkülönbözető jegyeket és nem 
is a szakma funkcióit helyezik a középpontba, hanem a figyelem elsősorban a szakmát 
végzőre irányul. Gyakorlatilag feltételeznek valamilyen egyedi személyiséget, melyet 
a szakma képviselője a szakmai szocializáció során sajátíthat el, többek között ezért 
is nagy jelentőséggel bír, hogy mit nyújtanak ezen a területen a felsőfokú szakképzé-
sek. Felsőoktatási kereteken belül van-e lehetőség olyan szakemberek képzésre, akik 
tudásuk folyamatos fejlesztésével a gyakorlatban felmerült problémák kezelésében, 
megoldásában hatékonyan tudják azt alkalmazni?  

Eva Johnsson és Kerstin Svensson (2005) tanulmányukban arra hívják fel a figyel-
met, hogy annak ellenére, hogy számos európai országban a szociális munka felsőfokú 
végzettséget igénylő szakma lett, szakadék van az egyetemi szintű kutatás és a szoci-
ális munka mindennapi gyakorlata között. Amíg a gyakorlatban dolgozók munkájuk 
minél hatékonyabb végzéséhez próbálnak meg megoldásokat keresni, addig a kutatók 
a magyarázatra, megértésre törekednek. Máshogy értelmezik a gyakorlati és a tudo-
mányos elméletet a gyakorlati és az elméleti szakemberek.  

 
 

A szociális munka fogalma 
 

A szociális munka fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat, mert nincs egy 
olyan definíció, amely általánosan, mindenki által elfogadottá vált volna. A fogalmi 
meghatározások a társadalmi változásokat követve folyamatosan változnak, a társa-
dalomban betöltött funkciója alapján. Az elmúlt száz évben a modern társadalmakban 
létrejöttek a szociális biztonság szerteágazó intézményrendszerei, a jóléti professziók, 
- és így a szociális munka is - a kialakult intézményrendszer működtetésében kaptak 
nagy szerepet, és a mai értelemben vett hivatássá ez által váltak (Kozma 2007a). Cree 
(2003) szerint lehetetlen olyan meghatározást találni a szociális munkára, amit haj-
landó mindenki elfogadni. Nem is várható el egyetértés a definíció meghatározásának 
tekintetében, mert a meghatározás elválaszthatatlan attól a társadalmi környezettől, 
amibe beágyazódik.  

Az elméletek sokszínűségének bemutatását dolgozatunk terjedelmi kerete nem te-
szi lehetővé, csupán megpróbálunk egy kiindulópontot adni a szociális munka értel-
mezésére. A szociális munka társadalomban betöltött funkciója mentén lehet legin-
kább megközelíteni a fogalmakat. Dominelli (1996) a következőképpen osztja fel a 
szociális munka funkcióit: 

- Terápiás: a probléma oka maga a segítségért forduló, tegyen ő saját maga érde-
kében. A szociális munka ebben nyújt támogatást. Ellátja a hozzá fordulókat ta-
nácsokkal, terápiával, szakértelemmel. 

- Fenntartói: veszélyt jelentenek a társadalomra a szociális problémák. A szolgál-
tatást igénylőnek a szociális munka a társadalom (állam) elvárásait tolmácsolja. 
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Ekkor a szociális munka kontrollál, rendszert konverzáló, elnyomó szerepet, 
funkciót tölt be.  

- Integráló (emancipatórikus): a problémák okai a társadalmi egyenlőtlenségekben 
rejlenek. Ekkor a szociális munkát a jólét, mint központi érték vezérli. Tesz a 
társadalmi kirekesztődés ellen, elősegíti a társadalmi integrációt azoknál akik azt 
nem tudják elérni. 
 

Payne (1997) a szociális munka három perspektívája értelmében csoportosítja az el-
méleteket. 

- Terápiás nézetek: a szociális munka tevékenysége arra irányul, hogy a társada-
lomban az egyének, csoportok és közösségek számára biztosítsa a jólétet. A 
szociális munkás és a kliens folytonos interakcióban van egymással. A szociális 
munka ebben az értelemben változást elősegítő tevékenység.  

- Szocialista – kollektivista nézetek: a szociális munka arra törekszik, hogy a 
kedvezőtlen helyzetben élők nehézségeik leküzdése érdekében a társadalomban 
kölcsönös támogatást és kooperációt valósítson meg. A szociális munka lehe-
tőséget ad a társadalom tagjainak, hogy részt vegyenek ebben a kooperációban, 
teszi mindezt olyan intézmények létrehozásával, ahol a kliens a tulajdonos és a 
kliens az intézmény fenntartásában is részt tud vállalni. 

- Individualista – reformista nézetek: a középpontban a szociális munka egyes 
aspektusai kerülnek. Ezek között vannak az egyéneknek és a közösségeknek 
nyújtandó jóléti szolgáltatások.  

A szakma, a szociális szakma egyik jellegzetessége a folyton változó professzió kere-
tek, hiszen ezek a keretek a különböző társadalmi folyamatok, ideológiák, értékek 
változásával együtt változnak. Az egész világon azonosak a szakmai általános érté-
kek, de az adott ország, vagy társadalom viszonyai, történelemi hagyománya, hagya-
téka alakítja azokat. Nincs ez másképpen hazánkban sem. Magának a szakmának az 
etikai kódexe is a változásokat követve rögzíti a szociális munka meghatározását. 
1995-ben olyan szakmai tevékenységként rögzíti, amely a munkát végző szakmai fe-
lelősségét meghatározó etikai elveken alapul. Államilag elismert oktatásra és szakmai 
gyakorlat végzése során elsajátítható készségekre és ismeretekre épül. Célja, hogy 
enyhítse, megelőzze, megakadályozza egyének, családok, csoportok és közösségek 
szenvedését és nélkülözését (3Sz 1995). Mindeközben a hazai felsőoktatásban elin-
dult szociális képzésekben is kiemelt szerepet kapott a gyakorlati készségek elsajátí-
tása. A képzések és a szakmai együtt formálódása egy megújult szakmai kódex elfo-
gadását eredményezte. A 2000-ben elfogadott kódexben a fogalom és a cél nem vál-
tozik, de már az került rögzítésre, hogy a szociális munka jogszabályban meghatáro-
zott képesítési követelmények alapján elsajátítható készségekre, ismeretekre, érté-
kekre épül (3Sz 2000). A társadalmi és szakmai változásoknak megfelelően a szakma 
fejlődését elősegítő etikai alapelvek 2005-ben és 2011-ben újultak meg, a fogalom és 
cél változtatása nélkül. 2016-ban a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma 
által átdolgozott Etikai Kódex Preambulumában a következőképpen jelenik meg a 
szociális munka meghatározása (A 2014-ben elfogadott új globális definíciónak meg-
felelően): „A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely 
elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az 
emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, 
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az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei 
központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és társadalomtudomá-
nyok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embere-
ket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a 
jóllétet” (3Sz 2016:1Preambulum). Ez a meghatározás tulajdonképpen nem jelent 
mást, minthogy a szociális munka, mint szakmában egyfajta kohézió van a tudomány 
és a gyakorlati tevékenység között. Másként fogalmazva összeolvasztja, elegyíti a te-
vékenységet és a tudományt, a professzionalitásra törekedve.  

Kleisz (2015) véleménye szerint arra régi dilemmára, hogy a szociális munkának 
van-e olyan saját kognitív tudásbázisa, amely teljesíti a tudományos diszciplínák kri-
tériumait, fel kell hagyni „az eddigi skizofréniával” (Kleisz 2015:77). Vannak akadé-
miai tudományok és léteznek professzionális diszciplínák. Az felsőoktatási intézmé-
nyekben legitim helye van mindkettőnek. A professziók kombinációi a cselekvés és a 
tudományok művészetének.  

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 
számtalanszor foglalkozott a szociális munkával. 1995-ben az Európai Tanács Mi-
niszteri Bizottsága így fogalmazta meg a szociális munkát: „A szociális munka speci-
fikus professzionális tevékenység, melynek célja az egyének, családok, csoportok és 
közösségek valamint az életük kereteit jelentő társadalmi környezet közötti jobb köl-
csönös megfelelés elősegítése, és az egyének önbecsülésének valamint önmagukért vi-
selt felelősségének fejlesztése a személyes lehetőségek, a személyközi kapcsolatok és 
a közösség által biztosított erőforrások felhasználásával.” 2001-ben ugyanez a Bi-
zottság kissé változtatott a fogalmon: „a szociális munka az egyének, csoportok és 
közösségek szociális jólétét szolgálja, elősegíti a társadalmi kohéziót a változások ide-
jén, partneri viszonyban a szolgáltatások felhasználóival, a közösségekkel és más hi-
vatások képviselőivel támogatja és védi a közösség veszélyeztetett tagjait. A személyes 
szerencsétlenség vagy a változás bizonyos embereket képtelenné tesz arra, hogy gon-
doskodjanak önmagukról. Vannak olyanok, akiknek szükségük van a gondoskodásra, 
támogatásra és védelemre. A szociális munkások ezekre a szükségletekre válaszolnak: 
alapvetően hozzájárulnak a társadalmi kohézió erősítéséhez, mind a megelőző mun-
kán keresztül, mind pedig a szociális problémákra adott válaszuk által……” (Európai 
Tanács 2002:11-13). 

Az elméletek és megközelítések sokszínűsége ellenére 2004-ben az IASSW (Szo-
ciális Munkást Képző Iskolák Nemzetközi Egyesülete) és az IFSW (A Szociális Mun-
kások Nemzetközi Szövetsége) megállapodott a szociális munka alábbi nemzetközi 
definíciójának elfogadásában: „A professzionális szociális munka elősegíti a társa-
dalmi változásokat, a probléma megoldásokat az emberi kapcsolatokban, valamint 
segíti az „empowerment”-et; az emberi képességek felszabadítását és az emberek fel-
hatalmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét fokozása érdekében…….. Az emberi 
jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságúak a szociális munkában” (Is-
kolaszövetség 2006:2). 

Ez a két szervezet (IFSW és az IASSW) a 2004 – ben Adelaide-ben megrendezésre 
került világkonferenciáján fogadta el a szociális munka szakmai elvárásainak és a szo-
ciális munkás képző iskolák tevékenységére vonatkozó szempontjait, „A szociális 
munkás képzés globális alapelveit”, amely fejlesztési elvárásokat és irányelveket ha-
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tároz meg (Global Standards for Social Work Education and Training) (Iskolaszövet-
ség 2006), majd 2010-ben aszociális munka és a társadalmi fejlesztés globális cselek-
vési tervét (Global. Agenda for Social Work and Social Development). 

A nemzetközi definíció is együtt változott a különböző társadalmi folyamatok, ide-
ológiák, értékek változásával. Az első - 1982-ben IFSW (A Szociális Munkások Nem-
zetközi Szövetsége) által kibocsátott definíciótól egészen a 2014-es definíció elfoga-
dásáig végbemenő előzményeket és történetet Szöllősi (2015) veszi számba. 2014-
ben a szociális munka meghatározása egy újabb állomásra érkezett. A szakma nem-
zetközi diskurzusának eredményeként elfogadásra került 2014 júliusában Melbourne-
ben a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) és a Szociális Munkást 
Képző Iskolák Nemzetközi Szövetsége (IASSW) kongresszusán a szociális munka új 
globális definíciója (Global Definition of Social Work).  

A 2014-es definíció így hangzik: „A szociális munka egy szakmai gyakorlat és egy 
tudományterület. Elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetar-
tozást, az emberek cselekvőképességének fejlesztését és az emberek felszabadítását. A 
társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különböző-
ségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. ……. A 
definíció egyes részei a nemzeti és/vagy helyi szinteken nagyobb jelentőséggel bírhat-
nak” (Szöllősi 2005:28). 

Ennek a definíciónak talán az egyik legnagyobb érdeme, hogy elfogadta azt, hogy 
magának a meghatározásnak lehetnek olyan elemei, amelyek kiegészíthetőek és csak 
nemzeti/helyi értelmemben tartoznak ahhoz. Szöllősi (2015) feltett kérdései hogy 
van-e a hazai szociálismunkás-szakmának saját magáról olyan mondanivalója melyet 
lényegesnek tartana megfogalmazni, és amellyel kapcsolatban képes lenne konszen-
zusra jutni, valamint hogy mit kellene a definíció lokális kiegészítéseként megfogal-
mazni, azóta is nyitva állnak. 

A szociális képzés és a szociális munka, mint szakma egész Európa - szerte jogi 
szabályozás tárgya is. Hussein (2011) kutatása azt vizsgálta, hogy az egyes tagálla-
mokban hol tartanak azok a folyamatok, amelyek során szabályozott szakmává teszik 
a szociális munkát. a Lyons (2007) három szempontot alkalmazott a szakmai képzés 
és a szakmai szabályozás összefüggésének vizsgálatára. Ezek a következők: (1) hiva-
talosan milyen elismert a szakma, milyen állami védelmet kap, milyen a szakma más 
szakmákhoz való viszonya, (2) a szakmai képzésbe való belépést, magát a képzést, a 
specifikus tudás létrehozását, (3) a szakmai szervezetek tevékenysége, ide értve az 
etikai standardokat és a szabályozást. Ez utóbbi három szempontot vette figyelembe 
kutatása során a Balogh, Budai, Goldmann, Puli és Szöllősi (2015) kutatócsoport is, 
melyben többek között a felsőfokú szociális képzések jogi szabályozásának vizsgála-
tára is sor került.  
 
 

Záró gondolatok 
 

A különböző professzió elméleteket összevetve összességében megállapíthatjuk, 
hogy a professziók mindig valamilyen társadalmi alrendszerhez kapcsolódnak, éppen 
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ezért mindig van valamilyen társadalmi funkciójuk, tevékenységüket a közjó érdeké-
ben végzik, ami meg is alapozza legitimációjukat. Ha a jólétet tekintjük kiindulópont-
nak, akkor a professziónak az emberi jólét különböző nézőpontjait figyelembe vevő, 
az ezekkel kapcsolatos különböző kockázatok kezelésének kell eleget tennie. Ebben 
az értelemben a szociális munka a társadalmi integrációhoz és a társadalmi kirekesz-
téshez kapcsolódik. A közjó alapján létrejönnek azok a területek, ahol a szakma kép-
viselői tevékenységüket végzik, és ahol a területen felmerülő szükségletek fogják 
meghatározni az adott tevékenység szervezeti struktúráját. A szociális munka esetén 
ezek a szociális és gyermekvédelemi alapszolgáltatások és szakosított ellátások. Az 
elméleteket alapul véve kijelenthetjük, hogy a szociális munka megfelel a professzió 
kritériumának, tehát szakmának tekinthető. 

A különböző szakmák között vannak általános és vannak speciális különbségek. 
Mindezek ellenére a professzió elméletek tükrében megállapítható, hogy a szakmák-
nak vannak alapvető azonosságaik, közös vonásaik. Minden szakma tekintetében van-
nak olyan „alkotóelemek”, sajátosságok, amelyek alapján elkülöníthetőek, megkülön-
böztethetőek a különböző szakmák egymástól. A szakmák meghatározására külön-
böző modellek állíthatóak fel. Jones és Joss (2011) erről úgy vélekedik, hogy a szak-
mák számára, - különösen a szociális munka számára – az a modell/modellek a leg-
megfelelőbbek, amelyek a középpontba a szakmai kompetencia megszerzésének és 
elmélyítésének legfőbb eszközeként a tapasztalati tanulás állítják.  

A jóléti állam terméke a modern értelemben vett szociális munka. A jóléti állam 
elfogadott azon értéke, hogy az állam felelős az állampolgárai jólétéért, teremtette 
meg az alapját annak, hogy a szociális munka hivatássá válhatott. Kozma szerint - 
Abram de Swan gondolatára hivatkozva - a jóléti professziók az állam és az állampol-
gárok közötti viszony közvetítői lettek a jóléti államokban (Kozma 2007b). 

A szakmákról való elképzeléseknek megfelelően a szociális munka is megalkotta 
azokat a gyakorlati modelljeit, amelyek a professzió elméleteknek megfelelően újabb 
és újabb tudományos eredményeken alapultak. Amennyiben a különböző társadalmi 
problémákat tudományos kutatások eredményei alapján elméletekkel értelmezni le-
het, ki lehet fejleszteni a megoldásokra különböző gyakorlati modelleket. Ezeket a 
módszereket a szociális munka gyakorlata mind a mai napig alkalmazza. A számtalan 
módszer közül a legjelentősebbek: a problémamegoldó modell (Compton és Galaway 
1994), ökológiai modell (Woods 1994), a különböző pszichoterápiás technikákon ala-
puló modell (Szabó 1999), csoportokkal végzett szociális munka (Hegyesi, Kozma, 
Szilvási és Talyigás 1997) és a közösségi szociális munka (Gosztonyi 1994).  

Szakmai fórumokon, konferenciákon kereszttűzbe került a szociális munka szakma. 
Gyakran elhangzik, hogy a szakma válságban van. A politikai és társadalmi változások, 
a társadalomtudományoknak a professziók önértelmezését átalakító új teljesítményei a 
szociális munka tudásalapját kérdőjelezték meg. Kozma (2007b) kritikájában nem a 
szociális munka tradicionális értékrendjét, tudásalapját teszi érvénytelenné, hanem azt 
mondja, hogy egy olyan korban ahol a morális dilemmák a szakma napi tevékenység 
részét képezik, mert a társadalmi változások a társadalmi ellentmondásokat felerősítik 
azt, azoknak a tudásoknak kell előtérbe kerülnie, amelyek lehetővé teszik a bonyolult, 
egyedi, bizonytalan és gyakran értékdilemmák elé állító helyzetek kezelését. 
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