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SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 

 

HUNGARIAN ASSOCIATION  
OF SOCIAL WORKERS 

 

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
2022. június 26. 20.00-21.00 

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

1. SzMME ügyintézési feladatok 

 
A 2022. évi tagdíjak befizetésével kapcsolatban: 

 3 személy kérte a tagság megszüntetését, az ő esetükben a 2022. tagdíj nem kerül befizetésre. A 
tagdíjfizetésre kötelezettek száma így 85 fő. 

 A 2022. évi tagdíjat 06.26-ig teljesen rendezte 57 fő, további 6 fő részben (még az 1.000 Ft-os 
összeget utalták). 22 fő nem fizetett, ebből 3-4 fő az, akinek nincs ismert elérhetősége. A nem fizető 
tagokat elektronikus levélben, illetve más elektronikus csatornákon kereste/keresi meg az elnök a 
befizetéssel kapcsolatban. 

 Mai napig az előző évi tagdíj-hátralék címén 8.000 Ft folyt be, a 2022. évi tagdíj-bevétel címén 
271.800 Ft, tagdíjon felüli egyéb tagi támogatás címén 48.700 Ft. 

 
Az SzMME a BKM Fejlesztési ügynökségtől kapott felkérés alapján Kiskunfélegyházán a futó TOP felzárkózási 
programban lát el szakértői, illetve projekt-támogatói feladatokat díjazás ellenében. 
 
Cégkapus értesítés még nem érkezett, de a NAV az egyesület egyedi kérelme alapján ÁFA körön kívülre 
került, ezzel kapcsolatosan változott az adószám: 19025252-1-03. Az elnök intézkedik az adószám 
átvezetéséről a fennálló szerződések és nyilvántartások tekintetében. 
 

2. Munkacsoportok tevékenységének áttekintése  

 
Érdekvédelmi munkacsoport – a 3. alkalom alapján a család-és gyermekjóléti szolgálatok helyzetének 
felmérése került fókuszba, ezzel kapcsolatban megkezdődött egy kutatás kidolgozása. 
 
Gyorsreagálású munkacsoport – a 2022. évi 3. alkalommal a közelmúlt gyermekvédelmi rendszer-anomáliái 
kerültek feldolgozásra. Az SzMME felé feladatként megjelent a Gyermekvédelmi Koalícióhoz való 
csatlakozás (határozathozatalt igényel), illetve a rendőrségi szervekkel való szorosabb, konzultatív 
kapcsolatfelvétel. 
 
Nemzetközi munkacsoport – a nemzetközi rendezvényekhez (IFSW) illeszkedően működik. 
 
A munkacsoportok esetében fontos, hogy az SzMME honlapra készüljenek összefoglalók, ez első sorban a 
munkacsoport-vezetők feladata. 
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3. 3Sz (határozathozatalt igényel) 

 A 3Sz új elnöksége több munkacsoportot hoz létre. Ezeket 1-1 szervezet koordinálja, a többi szervezet 
részéről delegáltak vesznek részt a működésben. Az állásfoglalások kialakításával illetve a nemzetközi 
működéssel kapcsolatos feladatokat az SzMME koordinálja.  
 
További munkacsoportok:  

 Stratégia és Alapszabály (koordináció: Hilscher) 

 Tudástár (koordináció: Iskolaszövetség) 

 Programszervezés  

 Hálózatépítés 

 Érdekvédelem 

 Adminisztratív feladatok 
Ezekbe minimum 1 fő delegálása szükséges az SzMME részéről. A delegáláshoz az egyes munkacsoportok 
pontos feladatleírása szükséges. 
 
További kérdésként felmerült a 3Sz anyagi helyzetének stabilizálása. Mint 3Sz tagszervezet éves tagdíj 
befizetésével tudjuk ehhez hozzájárulni. Az éves tagdíjat akkor tudjuk teljesíteni, ha erről a 3Sz 
küldöttgyűlése az alapszabályban és a jogszabályokban rögzített módon dönt. A visszafelé több évre 
kivetített tagdíj-befizetés megkérdőjelezhető. Minden ezen felüli támogatáshoz külön támogatói okirat 
szükséges (határozat) 
 
A 3Sz részéről az SzMME várja, hogy a gazdálkodással kapcsolatban reális pénzügyi tervvel rendelkezzen, 
legyen stratégia a fenntartható működésre. 
 

4. UNIDIV projekt  

 
Az UNIDIV projekt első szakasza 2022. június 30-ig tart. Június 13 és 24 között 250 kérdőív érkezett be. Az 
interjúk lekérdezése folyamatban van. Fontos feladat a kifizetési feladatok elvégzése, ez ügyben a Háttér 
Társaság csapatával további egyeztetések szükségesek. 
 
A projektben szereplő kiadványokkal kapcsolatos feladatokról az a döntés született, hogy a tervezettnél 
korábbi szakaszra kerül a megvalósítás. 
 
Szükséges a projekt feladatok áttekintése és az elosztás átbeszélése. 
 

5. Tagfelvétel  

 
Az előző elnökségi ülés óta nem érkezett be felvételi kérelem. 
 

6. Lakhatási koalíció (határozathozatalt igényel) 

 
A lakhatási koalíció esetében az SzMME részéről szükséges delegáció. Felkérés alapján Ferencz Norbertet 
jelöljük. 
 

7. SzMME közösségi felületek és honlap kezelése 

 
Az SzMME közösségi felületeken az elnökségi tagok rendelkeznek admin, illetve moderátori jogkörökkel, az 
elnök felügyeli a felületek működését. Munkacsoportoknál jogosultsággal rendelkezik a munkacsoport 
vezető is. 
Az SzMME honlap olvasottságának növeléséhez tartalmak szükségesek. Ennek egyik forrása a 
munkacsoportok lehetnek, ahol az ülésekről készült összefoglalók a honlapra átdolgozva megjelenhetnek. 
Egyes felületeken még „lorem ipsum” probléma van, ide tartalmakat kell gyártani. 
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8. Egyházi normatíva probléma 

 
Online érkezett javaslat, hogy az egyházi kiegészítő-normatíva miatt valamilyen (akár jogi) érdekképviseleti 
akcióra lenne szükség. Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálni a finanszírozás szerkezetét és gyakorlati 
megvalósulását. A jogi kérdésekkel kapcsolatban egyeztetés a Magyar Helsinki Bizottsággal (G.) és civil 
szervezetekkel. 
 

9. IFSW tagdíjak 

 
Az IFSW Global és IFSW Europe felé a 2022. évi tagdíj rendezve, 3 alkalommal utaltunk tagdíjat, a 2022. évi 
tagdíjunkat (243 CHF ~ 97.000 Ft) a norvég társszervezet fizette ki helyettünk. A 2023. évi befizetéseknél 
tervezetten a tagdíj-bevétel 5%-kával kalkulálunk, így a két szervezeti tagdíj a bevétel 10%-át jelenti. 
 

10. IFSW EUROPE General Meeting, Berlin,  

 
2022. október 28-30. lesz az IFSW General Meeting Berlinben. 2022. július 10-ig kell jelezni, hogy hány fő 
vesz részt az SZMME részéről online, illetve személyesen. Minden ország 2 delegáltat és 3 megfigyelőt 
küldhet (5 főt). Minden ország 1 szavazattal rendelkezik.  Magyarország esetében koalíciós részvétel van 
(3Sz, SzMME, SZÁD), itt konszenzus alapú a szavazás. 
A SZÁD jelezte, hogy tagja szeretne lenni az IFSW-nak, de ehhez a magyar koalíciót alkotó 2 szervezet 
(elnökségének) hozzá kell járulnia, ez őszig lebonyolítható. 
Kérdés a kiutazás költsége, hogy ez szervezeti kiadásként, pályázati úton vagy más forrásból valósul meg. 
Tömegközlekedéssel fejenként 30-50 ezer Ft, közös autóval kb. 25 ezer Ft az utazás jelenlegi árakkal 
számolva. 
 

Határozatok 

18/2022. (VI.26.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
 
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, mint 3Sz tagszervezete a 3Sz működéséhez éves tagdíj 
befizetésével tud hozzájárulni. Az éves tagdíjat akkor tudjuk teljesíteni, ha erről a 3Sz küldöttgyűlése az 
alapszabályban és a jogszabályokban rögzített módon erről dönt. A tagdíjfizetést az Egyesület a döntéssel 
érintett év tekintetében teljesíti. 
 

19/2022. (VI.26.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
 
Az Elnökség egyet ért azzal, hogy a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete csatlakozzon a 
Gyermekjogi Civil Koalícióhoz, hogy az ENSZ Gyermekjogi egyezménye rendelkezéseivel összhangban, annak 
hatékony végrehajtásáért aktív szerepet vállalva bekapcsolódjon a szakmai együttműködésbe és a közös 
érdekérvényesítés folyamatába. 
 

20/2022. (VI.26.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
 
Az Elnökség a Lakhatási koalícióban történő részvételre Ferencz Norbert tagot kéri fel és jelöli. 
 

 
 
 

Jegyzőkönyv vezető:    Gosztonyi Géza 
 
 
Hitelesítő:    Meleg Sándor 
 


