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SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 

 

HUNGARIAN ASSOCIATION  
OF SOCIAL WORKERS 

 

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
2022. augusztus 31. 19.00-20.30 

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

1. Szociális munka napja (határozathozatal nem szükséges) 

Időpont: 2022. november 10. 
 
Szervezők: MKKSZ, SZÁD, SzMME, Hilscher R. További szervezők csatlakozása még lehetséges.  
Az SzMME az előző évhez hasonlóan anyagilag is támogatja a rendezvényt (a konkrét tétel és összeg 
pontosítása később – határozathozatal ekkor szükséges) 
Vállalt feladatok: 

 Kerekasztal – moderáció, civil szervezetek bevonása a kerekasztalba. 

 Szekció – UNIDIV projekttel összekötve. 
Több témafelvetés született, ezek egy része az érdekvédelmi munkacsoport keretein belül valósul meg. 
 

2. Sajtó és kommunikáció munkacsoport felállítása (határozathozatal nem szükséges) 

  
A rezsivel kapcsolatos kampány alapján célszerű egy sajtókapcsolati csoport megszervezése. 2 
feladatcsoport látható jelenleg:  
1. Stabil sajtókapcsolatok kialakítása hírportálok, rádiók és tvcsatornák felé, hogy a megszülető anyagok 
minél gyorsabban és szélesebb körben terjeszthetők legyenek. 
2. Szükséges erőforrásokat fordítani a megfelelő minőségű sajtóanyagok megírására, elkészítésére. Erre a a 
feladatra az elnökség mellé tagok bevonása szükséges. 
 

3.Tagfelvétel (határozathozatal szükséges) 

 
Az előző elnökségi ülés óta 3 személy kérte felvételét, az alapszabály alapján 1 fő megfelel a rendes tagság 
kritériumainak, 2 személy pedig a benyújtott jelentkezési lap alapján pártoló tagként vehető fel.  
 

Határozatok 

23/2022. (VIII.31.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. augusztus 8-án benyújtott Jelentkezési és 
tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező nem 
felel meg az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot 
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség az Alapszabály 3.3. pontja alapján a jelöltet pártoló tagként 
ismeri el 2022. augusztus 31. napjától.  
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24/2022. (VIII.31.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. augusztus 16-án benyújtott Jelentkezési 
és tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező 
nem felel meg az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot 
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség az Alapszabály 3.3. pontja alapján a jelöltet pártoló tagként 
ismeri el 2022. augusztus 31. napjától.  
 

25/2022. (VIII.31.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. augusztus 30-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 rendes tagként ismeri el 2022. augusztus 
31. napjától.  
 

 
 
 

Jegyzőkönyv vezető:    Mihály Bulcsú 
 
 
Hitelesítő:    Meleg Sándor 
 


