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SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 

 

HUNGARIAN ASSOCIATION  
OF SOCIAL WORKERS 

 

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
2022. MÁJUS 23. 18.00-19.00 

 
Jelen vannak: Meleg Sándor, Gosztonyi Géza, Érczi Zsolt, Mihály Bulcsú.  
Az elnökség határozatképes. 
 
Az elnökségi ülés az Alapszabály 10.8 pontja alapján elektronikus formában került megtartásra. 
 
Napirendi pontok 
 

1. SzMME ügyintézési feladatok 

2022. április 21-én, ügyintézési határidőn belül megérkezett az elektronikus értesítés, a bíróság átvezette a 
januári közgyűlésen elfogadott tisztújítást, új alapszabályt és az egyesület adatváltozásait átvezette. Néhány 
napra rá a bírósági nyilvántartási felületen és a NAV rendszerében is megjelentek az adatok.  
 
Május 16-i közgyűlésen elfogadtuk az éves szakmai és pénzügyi beszámolót, a beadása határidőn belül 
megtörténik. 
 
A könyvelő váltás is lezajlott, postai úton megkaptuk az egyesület könyvelését, amit irattárba helyeztünk, 
illetve az aktuális anyagokat az új könyvelő megkapta. 
 
Május 23-ig elkészült az új egyesületi számla az Erste Banknál, a pénzeket átmozgattuk. 
 
Május 1-én a tagok elektronikus levélben kaptak értesítést a tagdíj befizetéséről, az információkat a 
honlapon közzé tettük. Eddig 37 személy rendezte teljesen a 2022. évi tagdíját, további 7 személy 
részlegesen (tavalyi tagdíjat befizette, különbözetet nem), emellett érkeztek tagdíjon felüli támogatások is. 
 

2. UNIDIV projekt 

Szükséges az adatváltozásokkal kapcsolatban konzorciumi szerződés módosítása, az Elnök jelzi az 
adatváltozást. A feladatok ütemezésével kapcsolatos koordinációt Gosztonyi Géza végzi. 
 

3. Munkacsoportok tevékenységének áttekintése 

Érdekvédelmi munkacsoport – 2 alkalommal ülésezett az évben, a 3. alkalom júniusban lesz. 
Etikai munkacsoport – 1 ülés volt eddig (etikai kódex végleges verzió véleményezése) 
Gyorsreagálású munkacsoport – 2 ülés volt eddig (ukrajnai válság, népszavazási állásfoglalás), a 3. alkalom 
szervezés alatt áll, ennek témája a kormányzati struktúra és a szociális szektor működésének kérdései. 
Nemzetközi munkacsoport – a nemzetközi endezvényekhez (IFSW) illeszkedően működik. 
Jogi munkacsoport – 1 ülés előkészülete folyamatban a gyermekbántalmazás témakörében. 
 

4. Egyéb 

Új pályázatok keresése – az IFSW ökoszociális témájában érdemes pályázati forrásokat keresni és ezt 
felhasználva a hazai szociális munkások szemléletformálását elősegíteni. 
Tagság bővítése – javasolt a meglévőtagság intenzívebb bevonása a toborzásba. 
Szociális munka napja ősszel/tavasszal – az őszi rendezvénynél az egyik főszervező kiesésére kell számítani, 
így korábban kell elkezdeni a szervezésről az egyeztetéseket. A tavaszi szociális munka világnappal 
kapcsolatban a jövő évi mottó alapján az SzMME intenzívebben kapcsolódjon be a programokba. 
Társszervezetek látogatása – a nemzetközi mozgás kapcsán a tagság aktív tagjait bevonva erősítsük a 
nemzetközi kapcsolatokat személyesen is. 
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4. Tagfelvétel (határozathozatalt igényel) 

 
2022. május 23-ig 3 személy adott be tagfelvételi kérelmet. A kérelmezők megfelelnek az Alapszabály 3.2. 
pontjában foglalt tagsági kritériumoknak, felvételét az elnökség javasolja. 
 

Határozatok 

15/2022. (V.23.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. április 5-én 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. május 23. napjától.  
 

16/2022. (V.23.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. május 2-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. május 23. napjától.  
 

17/2022. (V.23.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. május 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. május 23. napjától.  
 

 
 
 

Jegyzőkönyv vezető:    Érczi Zsolt 
 
 
Hitelesítő:    Meleg Sándor 
 


