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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete 

Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0000579 

Ügyszám: 0100/Pk.60559/1989 

 

2022. év január hó 28. nap 17:00 órai kezdettel tartott megismételt közgyűlésén. 

 

A közgyűlés formája: elektronikus közgyűlés (A közgyűlésen a tagok azonosítását, és a tagok 

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket 

és informatikai alkalmazás: Google Meet alkalmazás). 

 

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az egyesület erre kijelölt 

vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének 

jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

 

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is.  

 

Résztvevők: Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 

ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait.  

 

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés ülése az alkalmazásban 

rögzítésre kerül (hangfelvétel) kizárólag a közgyűlésen elhangzottak dokumentálása céljából. 

 

A tagok azonosításához a név, a kapcsolattartáshoz megadott e-mail cím és a személyi igazolvány 

szükséges. 

 

A közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képzi: 

1. sz. melléklet: az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatai 

2. sz. melléklet: az egyesület tagjának bejelentkezésének igazolása a Google Meet 

alkalmazásba (elektronikus hírközlő eszköz) 

 

Meghívottak: 

 

Napirendi pontok: 

1. Elnöki köszöntő 

2. Napirend ismertetése és szavazás a napirendről  

3. Levezető elnök, lebonyolítást segítők (jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, 

szavazatszámláló) megválasztása, szavazás 

4. Leköszönő Elnök és az Elnökség értékeli a mandátum időszakát (határozathozatalt nem 

igényel) 

5. Új egységes szerkezetű Alapszabály ismertetése, vitája, szavazás annak elfogadásáról 

6. Tisztújítás: a Jelölő Bizottság beszámolója a jelöltállításról; az Elnökjelöltek és Elnökségi 

tag-jelöltek rövid bemutatkozása; az Elnökség lemondása okán az új Elnök és Elnökségi 

tagok megválasztása titkos szavazással 

7. Az Egyesület 2022. évi tagdíjára vonatkozó előterjesztés ismertetése, a tagdíj elfogadása, 

szavazás 

8. Egyebek (határozathozatalt nem igényel) 
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1.) sz. napirend: 

Elnöki köszöntő 

Az Elnök köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a meghívó szabályszerűen időben 

kiküldésre került, a meghívóban a tagok figyelmét felhívták, hogy a megismételt közgyűlés a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Kijelenti, hogy a megjelentek 2022. év 01. hó 

24. nap 17:00 órai kezdettel tartott közgyűlésen a megjelentek számára való figyelemmel szükség 

van megismételt közgyűlés megtartására 2022. év 01. hó 28. nap 17:00 órai kezdettel. 
 

2.) sz. napirend: 

Napirend ismertetése és szavazás a napirendről 

 

1/2022 (I. 28.) sz. közgyűlési határozattal  

a közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a meghirdetett napirendi 

pontokat. 

 

3.) sz. napirend: 

Levezető elnök, lebonyolítást segítők (jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, 

szavazatszámláló) megválasztása, szavazás. 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az egyesület erre kijelölt vezető 

tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének 

jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. Nincs szükség 

jegyzőkönyv hitelesítők választására. 

 

2/2022 (I. 28.) sz. közgyűlési határozattal  

a közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja Gosztonyi Gézát 

levezető elnöknek. A levezető elnök vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó 

szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

 

4.) sz. napirend: 

Leköszönő Elnök és az Elnökség értékeli a mandátum időszakát (határozathozatalt nem igényel) 

 

20 év üresjárat után – 2020 szeptemberében - újraindítottuk az SZMME-t. A jogi értelemben vett 

átadás-átvétel még 3 hónapig, a pénzügyi és adminisztratív átadás-átvétel még 8 hónapig tartott. 

Vagyis mindent elölről kellett kezdeni. A közös célok és eszközök újra fogalmazása után az alábbi 

tevékenységekre fókuszáltunk: 

 Aktuális szakmai kérdésekkel kapcsolatban 18 petíciót, állásfoglalást, nyilatkozatot, nyílt 

levelet adtunk ki. (Nem hagytuk szó nélkül a Covid-járvány előidézte helyzeteket sem a 

szakmai, sem klienseink vonatkozásában. Kimutattuk szolidaritásunkat az egészségügyi 

szakterületen dolgozó kollégákkal. Részt vettünk a „Lakásügyi koalíció” munkájában, és 

sajtótájékoztatóján.) 

 Számtalan - tervezési és tagtoborzási célú - egyéni és csoportos, brainstormingos, online 

beszélgetést tartottunk.  

 Hagyományosan a legfontosabb szervezetközi kapcsolatunk a Szociális Szakmai Szövetséggel 

(3SZ) volt, melynek aktuális pénzügyi nehézségei nagyban nehezítették a nyugodt működést. 

Ennek ellenére az Etikai Kódex idei revíziójában az SZMME Etikai munkacsoportja aktívan 

kivette a részét. 

 Újraélesztettük tagsági kapcsolatunkat az IFSW (International Federation of Social Workers) 

nemzetközi szervezettel, ahol javasoltuk a hazai szakmai szervezetekkel közös koalíciós 

tagsági viszony kialakítását. 
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 Elindítottuk a „Gyorstalpaló 1.0” elnevezésű szakmai önképzőkörünket, melynek online 

alkalmait (az év folyamán hétszer) minden hónap első szerdáján tartottuk, átlagosan 25-40 

résztvevővel. Témáinkat egyrészt a szakmai aktualitásokhoz, másrészt a szakmai kihívásokhoz 

igyekeztünk illeszteni. 

 Intenzíven jelen voltunk a világhálón, tagjaink zöme nagy aktivitást mutatott az ágazati 

facebook oldalakon. (3 saját fb oldalt működtettünk.) 

 Két munkacsoportunk is elindult (etikai, érdekvédelmi) Modell értékűnek tartjuk azt a 

kiválasztási mechanizmust, amellyel a 3Sz Etikai Kollégiumába delegáltakat kiválasztottuk. 

 Az Emberi Jogok Európai Bírósága befogadta a magyar „Szociális sztrájk-per” anyagait, és 

ebben az SZMME-nek is jelentős szerepe volt. Közvetítettünk az érintett sztrájkolók és a pro 

bono perképviseletet vállaló Magyar Helsinki Bizottság között. 

 Két tagunkat delegáltuk a 3Sz elnökségébe, és hármat a 3Sz Etikai kollégiumába. 

 Preferáltuk a SZÁD és az SZMME tagjai kettős tagsági viszonyának kialakítását. 

 A Háttér Társasággal közös pályázatot nyújtottunk be a CERV-2021-EQUAL pályázatra arról, 

hogy az LMBTQI kérdéskör miként jelenik meg a szociális munka mindennapi gyakorlatában. 

A nyertes pályázatot 2022-2023-ban fogjuk megvalósítani. 

 Megbecsülés-kampányt indítottunk. A kampány első részében szétterítettünk 400 darab 

„Megbecsülés-maszk”-ot, többek között 78 darabot az országgyűlési képviselők körében. 

„Megbecsülés-póló”-inkkal köszönjük meg a kampány adományait. A maszk és póló mellett 

válltáskát is lehet ajándékba kapni. 

 Közösen terveztük meg az SZMME új logóját. Pályázatunkra kb. 60 ötlet érkezett.  

 Részt vettünk a Word Social Work Day (WSWD) nemzetközi szakmai ünnepén, és a Szociális 

munka magyar napja rendezvényén, melynek idén már házigazdái is voltunk a Hilscher Rezső 

Szociálpolitikai Egyesület, a Szociális Innovációs Alapítvány, a SZÁD, az MKKSZ és a XIII. 

kerületi Önkormányzat mellett. 

 Új Alapszabályunk több változatban is elkészült, mely folyamatban élénk vitát folytattunk 

szakmai és egyesületi identitásunkról. 

Az SZMME tavalyi újra-alakulása óta számos közös(!) eredményt elértünk, ami valamennyi 

tagunk közös sikere! 

 

 

5.) sz. napirend: 

 

Új egységes szerkezetű Alapszabály ismertetése, vitája, szavazás az elfogadásáról. 

A Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az új Alapszabály tervezet a meghívóval 

kiküldésre került. 

Tekintettel az átfogó módosítására az Egyesület 2015. év 03. hó 12. napján kelt korábbi 

Alapszabályát hatályon kívül helyezi és Új Egységes Szerkezetű Alapszabályt fogad el. 

Az Egyesület Alapszabályának módosításához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

A Levezető Elnök felkéri Meleg Sándort, hogy ismertesse, hogy a meghívóval kiküldött 

Alapszabály tervezethez milyen észrevételek érkeztek.  Meleg Sándor az elnökség tagja ismerteti, 

hogy technikai észrevételek és érdemi észrevételek érkeztek. 

Ismerteti, hogy az észrevételek közül az alapszabály tervezet 3.2. pontja szövegszerű 

szabályozásáról külön szavazás szükséges. 

 

Határozati javaslat: 

 

A közgyűlés az Alapszabály 3.2. pont d) pontját az alábbi tartalommal fogadja el: 
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A) verzió 

3.2. Rendes tag lehet az a büntetlen előéletű, a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki 

(…) 

d) általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles 

egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, 

szociálpedagógus, okleveles szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik, vagy ilyen 

irányú képzésben vesz részt.  

A jelen Alapszabály 3.2. d) pontjával bevezetett feltétel hiánya felmondási okként (Ptk. 3:69. §) a 

feltételt tartalmazó Alapszabály közgyűlés általi elfogadásának napját követően belépő tagok 

esetében szolgálhat. 

 

B) verzió 

3.2. Rendes tag lehet az a büntetlen előéletű, a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki 

(…) 

d) általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles 

egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, 

szociálpedagógus, okleveles szociálpedagógus, felekezeti szociális munkás, diakónus, 

keresztény szociális munkás végzettséggel rendelkezik vagy ilyen irányú képzésben vesz 

részt. 

A jelen Alapszabály 3.2. d) pontjával bevezetett feltétel hiánya felmondási okként (Ptk. 3:69. §) a 

feltételt tartalmazó Alapszabály közgyűlés általi elfogadásának napját követően belépő tagok 

esetében szolgálhat. 

 

A határozati javaslat vitája. 

 

Közgyűlési határozatok: 

 

3/2022 (I. 28.) közgyűlési határozattal  

a közgyűlés 19 db szavazattal, 14 ellenében és 5 tartózkodás mellett az alábbi változatot fogadta 

el:  

B) verzió 

3.2. Rendes tag lehet az a büntetlen előéletű, a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki 

(…) 

e) általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles 

egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, 

szociálpedagógus, okleveles szociálpedagógus, felekezeti szociális munkás, diakónus, 

keresztény szociális munkás végzettséggel rendelkezik vagy ilyen irányú képzésben vesz 

részt. 

A jelen Alapszabály 3.2. d) pontjával bevezetett feltétel hiánya felmondási okként (Ptk. 3:69. §) a 

feltételt tartalmazó Alapszabály közgyűlés általi elfogadásának napját követően belépő tagok 

esetében szolgálhat. 

 

4/2022 (I. 28.) közgyűlési határozattal  

a közgyűlés 36 db igen 0 db nem szavazattal 2 db tartózkodással a Szociális Munkások 

Magyarországi Egyesületének a 2015. év 03. hó 12. napján kelt korábbi Alapszabályát közös 

akaratnyilvánítással teljes egészében hatályon kívül helyezi, és helyette 2022. év január hó 28. 

napján Új Egységes Szerkezetű Alapszabályt fogad el az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban.  
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6.) sz. napirend:  

Tisztújítás: a Jelölő Bizottság beszámolója a jelöltállításról; az Elnökjelöltek és Elnökségi tag-

jelöltek rövid bemutatkozása; az Elnökség lemondása okán az új Elnök és Elnökségi tagok 

megválasztása titkos szavazással. 

Jelölő Bizottság beszámolója a jelöltállításról  

Lemondó elnökségi tagok: 

 GosztonyiGéza (elnök) 

 Mester Sándor (elnökségi tag) 

 Meleg Sándor Zsolt  (elnökségi tag) 

 Ferenczi Norbert (elnökségi tag) 

 Kolozsi Mónika (elnökségi tag) 

 

Jelölt elnökségi tagok: 

SzMME Elnök jelölt: Meleg Sándor 

 

Elnökségi tag jelöltek: 

 Érczi Zsolt 

 Erdőhegyi Márta 

 Gosztonyi Géza 

 Mihály Bulcsú 

 Szokoli Erzsébet 

 Tapody Péter 

 Tóth Anikó Panna 

 Tóth Lejla 

 

Az Elnökjelöltek és Elnökségi tag-jelöltek rövid bemutatkozása  

A jelöltek, akik az egyesület tagjai, egyenként röviden bemutatkoznak, elmondják motivációjukat, 

hogy miért vállalják szívesen az elnökségi tag tisztséget, és nyilatkoznak arról, hogy 

megválasztásuk esetén a tisztséget elfogadják, és velük szemben nem áll fenn a Ptk. és az Ectv. 

szerint rögzített összeférhetetlenségi és kizáró ok vagy körülmény, és erről nyilatkoznak. 

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a tisztségviselők megválasztását. 

A vezető tisztségviselők választási eljárása lehetőséget nyújt arra, hogy valamely pozícióban meg 

nem választott személy egy másik pozícióban választható legyen (amennyiben jelölték és vállalja 

a jelölést).  

Vezető tisztségviselő választáskor az tekintendő megválasztottnak, akit a jelenlévő, szavazásra 

jogosultak több mint a fele elfogadott.  

Az Elnök esetében, ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem kapta meg a többséget, akkor egy 

második fordulót kell tartani a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével. 

 

Érvényesen szavazni a jelölt(ek) neve előtti jelölő négyzetben megjelölt szavazat leadásával lehet! 
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5/2022 (I. 28.) közgyűlési határozattal  

egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete 

Elnökének Meleg Sándor Zsoltot 3 év határozott időre megválasztják. 

 

6/2022 (I. 28.)  sz. közgyűlési határozattal  

31 db igen szavazattal a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Elnökségi tagjának Mihály 

Bulcsút 3 év határozott időre megválasztják; 

 

25 db igen szavazattal a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Elnökségi tagjának Gosztonyi 

Gézát 3 év határozott időre megválasztják; 

 

21 db igen szavazattal a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Elnökségi tagjának Érczi 

Zsoltot 3 év határozott időre megválasztják; 

21 db igen szavazattal a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Elnökségi tagjának Tóth Lejla 

Ritát 3 év határozott időre megválasztják 

 

7.) sz. napirend:  

 

Az Egyesület 2022. évi tagdíjára vonatkozó előterjesztés ismertetése, a tagdíj elfogadása, szavazás 

Előterjesztés 

 

7/2022 (I. 28.)  sz. közgyűlési határozattal  

33 db igen 2 db nem szavazattal 3 db tartózkodással az SZMME éves tagdíját 2022 évre 5.000 Ft, azaz 

ötezer forintban állapították meg. 

 

 

Egyéb napirendi pontok és hozzászólás hiányában a levezető elnök a közgyűlést lezárta. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatai 

2. sz. melléklet: az egyesület tagjának bejelentkezésének igazolása Google Meet alkalmazásba 

(elektronikus hírközlő eszköz) 

 

Kelt: Budapesten, 2022. január 28. 

 

 

………………………….      

 

Levezető elnök                         

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

  

 

………………………………………… 

aláírás 

  

………………………………………… 

aláírás 

 

név: …………………………………… 

  

név: …………………………………… 

lakcím: …………………….…………..  lakcím: …………………….………….. 

szem. ig. szám: ………………………..  szem. ig. szám: ……………………….. 
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1. sz. melléklet:  

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete 2022. év január hó 28. nap órai kezdettel tartott rendes 

közgyűlésén elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő szavazásra jogosult tagok adatai: 

 

 

ADATVÉDELMI OKOKBÓL NEM NYILVÁNOS 

 

 

Kelt: Budapesten, 2022. január 28. 

 

 

………………………….      

 

Levezető elnök                         

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

  

 

………………………………………… 

aláírás 

  

………………………………………… 

aláírás 

 

név: …………………………………… 

  

név: …………………………………… 

lakcím: …………………….…………..  lakcím: …………………….………….. 

szem. ig. szám: ………………………..  szem. ig. szám: ……………………….. 
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2. sz. melléklet:  

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete 2022. év január hó 28. nap 17:00 órai kezdettel 

tartott rendes közgyűlésén elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő szavazásra jogosult 

bejelentkezésének igazolása (képernyőfotó). 

 

 

ADATVÉDELMI OKOKBÓL NEM NYILVÁNOS 

  

 


