SZOCIÁLIS MUNKÁSOK
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

HUNGARIAN ASSOCIATION
OF SOCIAL WORKERS

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2022. FEBRUÁR 8. 18.00-20.00
Jelen vannak: Meleg Sándor, Gosztonyi Géza, Tóth Lejla, Érczi Zsolt. Az elnökség határozatképes.
Az elnökségi ülés az Alapszabály 10.8 pontja alapján elektronikus formában került megtartásra.
Napirendi pontok
1. SzMME átadás-átvétel (határozathozatalt nem igényel)
2022. február 10-én Meleg Sándor és Gosztonyi Géza dr. Gazsi Adrien ügyvédnél a Közgyűlési döntéseknek
megfelelő Alapszabály módosítás és tisztújítás ügyeivel kapcsolatban megjelentek, benyújtották az ehhez
kapcsolódó iratokat. Vannak még a bírósági benyújtáshoz hiányzó iratok (lemondó, illetve tisztségvállaló
nyilatkozatok), ezek beszerzésével kapcsolatban az Elnök megkeresi az érintetteket. Az iratok benyújtása
után az ügyvéd benyújtja a bíróságnak a módosításokhoz kapcsolódó iratanyagot.
Szintén ezen a napon Gosztonyi Géza átadta az SzMME irattárát és házipénztárát Meleg Sándornak.
2. 3Sz beszámoló (határozathozatalt igényel)
A 3Sz 2022. január 28-i ülésén részt vett az SzMME elnökségéből Gosztonyi Géza és Mihály Bulcsú. Az
elnökségi ülésről beszámoltak, a jegyzőkönyvet részünkre Kozma Judit is megküldte.
2022. február 9-én a 3Sz ismételt elnökségi ülést hívott össze, várható küldöttgyűlés március 21-én lesz. A
3Sz vezetésére jelenleg jelölt nincs, a szervezet jövőjével kapcsolatban további egyeztetések várhatóak. Az
SzMME a tisztújítás és az alapszabály-módosítás tapasztalatit megosztja és segíti a 3Sz elnökségét a
folyamatban.
Az SzMME részéről képviseletet Meleg Sándor, mint elnök, és Mihály Bulcsú, mint elnökségi tag látják el.
3. 2022. évi munkaterv (határozathozatalt igényel)
Az SzMME elnöksége tárgyalta a 2022. évi munkatervében az alábbi feladatokat rögzíti
3.1. Az Elnökség a SzMME delegáltjainak megerősítése az elnökség részéről.
3Sz Etikai bizottságba delegált SzMME tagok tovább is Meleg Sándor és Hönigh Magdolna
3.2. Munkacsoportok vezetőinek megerősítése az elnökség részéről.
Érdekvédelmi munkacsoport, koordinátora: Ferencz Norbert
Etikai munkacsoport, koordinátora:Tóth Lejla
3.3. Új munkacsoportok létrehozása
A tervezett feladatok végrehajtásához további munkacsoportokat kívánunk az év során létrehozni.
Kommunikációs munkacsoport - A szociális területen bekövetkező események, jelenségek kapcsán
a szakmai álláspont kialakításához, előkészítéséhez kapcsolódóan egy új munkacsoport felállítása
javasolt. A munkacsoport az adott eseménnyel, jelenséggel kapcsolatban összegyűjti az elérhető
információkat, szakértői véleményeket és meghatározza a témában kommunikálandó tartalmakat,
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ezzel segítve az SzMME szakmailag megalapozott reakcióját. A csoport koordinációjára Mihály
Bulcsút kérjük fel.
Pályázati munkacsoport – Jelen pillanatban a már nyertes Háttér-MPT pályázat megvalósításához
kapcsolódó feladatok megvalósítását látja el a csoport, a későbbiekben az SzMME számára elérhető
pályázatok felkutatása, előkészítése és megvalósítása a feladata. A csoport koordinációjára
Gosztonyi Gézát kérjük fel.
Jogszabály munkacsoport – A jogszabályok alkalmazásával, új jogszabályokkal kapcsolatos, főként
gyakorlati jellegű problémák összegyűjtése. A csoport koordinációjára Érczi Zsoltot kérjük fel.
Nemzetközi munkacsoport – Feladata az SzMME nemzetközi kapcsolatainak ápolása, erősítése, a
nemzetközi hírek, információk közvetítése a hazai szociális munka felé. A csoport koordinációjára
Tóth Anikó Panna kérjük fel.
3.4. Mentorháló
A tavalyi évben felmerült, hogy lenne igény egyfajta mentorhálóat kiépítésére, amiben tapasztalt
területi szakemberek segítenék a gyakorlati problémák megoldásában a hozzájuk fordulókat,.
(Kerekes Lászlóval egyeztetni). A megvalósítás alapos szakmai előkészítést igényel, a szakemberek
bevonása, a tartalom mellett fontos szakmai és etikai dilemmákat is tisztázni kell.
A mentorháló előkészítésének segítésére Kerekes Lászlót kérjük fel.
3.5. Tagtoborzás
Fontos, hogy az SzMME tagsága bővüljön, különösen aktív tagok számának növelése szükséges.
Önmagában a tagság akkor bír értékkel, ha az SzMME olyan programokat, szolgáltatásokat tud
nyújtani, mely vonzó a tagoknak és ténylegesen, aktívan részt tudnak azokban venni.
Fontos a tagok érdeklődésének, aktivitásának felmérése (elektronikus kérdőívezés), ennek
előkészítése és lebonyolítása az elnökség általános feladata.
3.6. Megbecsülés-kampány
2022-ben a megkezdett Megbecsülés kampány folytatódik, az adomány termékek kezelésére
Kolozsi Mónikát kérjük fel.
3.7. Március 15-i szociális munka világnap
Érkezett megkeresés, hogy csatlakozzunk a március 15-i nemzetközi szociális munkanaphoz. Az
egyeztetések jelenleg zajlanak, a végleges programok szerint bekapcsolódunk az egyes programok
lebonyolításába, erről a programok véglegesítésekor az SzMME felületein tájékoztatunk.
3.8. Abúzus könyv fordítása és SzMME általi kiadása.
Gosztonyi Géza javaslata: a BMJ kiadott évekkel ezelőtt egy olyan szakkönyvet, amiben a
gyermekbántalmazás felismeréséről van szó. Ennek hazai kiadása fontos lenne. A kiadáshoz
levelezni kell a jogokról, illetve hazai partner-szervezeteket is jó lenne bevonni.
3.9. Éves szakmai és pénzügyi beszámoló
Határidő május 31.
3.10.Szociális munka napi konferencia
2022. november, a közreműködés formája későbiekben külön egyeztetés alapján.
4. Tagfelvétel (határozathozatalt igényel)
2022. február 8-ig 2 személy adott be tagfelvételi kérelmet. Mindkét személy megfelel az Alapszabály 3.2.
pontjában foglalt tagsági kritériumoknak, felvételüket az elnökség javasolja.
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Határozatok
1/2022. (II.8) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
A Szociális Szakmai Szövetség elnökségi ülésén a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületét Meleg
Sándor elnök és Mihály Bulcsú elnökségi tag képviseli.
2/2022. (II.8) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöksége az Egyesület 2022. évi munkatervét jelen
jegyzőkönyv 3. pontja szerint elfogadja. A munkatervben meghatározott munkacsoportokat az Elnökség az
előkészítés után az Alapszabály 9. pontja szerint az egyes munkacsoportokat külön határozattal hozza létre.
3/2022. (II.8) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. február 3-án benyújtott Jelentkezési és
tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező
megfelel az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség ez alapján a jelöltet tagként ismeri el 2022. február 8. napjától.
4/2022. (II.8) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. február 3-án benyújtott Jelentkezési és
tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező
megfelel az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség ez alapján a jelöltet tagként ismeri el 2022. február 8. napjától.

Jegyzökönyv vezető:

Tóth Lejla

Hitelesítő:

Meleg Sándor
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