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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (nyilvántartási száma: 01-02-0000579, 
ügyszám: 0100/Pk.60559/1989) 2023. év február hó 8. nap 19:00 órai kezdettel tartott megismételt 
közgyűlésén. 
 

1. A Közgyűlés megtartásának körülményei 
 
A Közgyűlés formája az Alapszabály 7.3. és 7.4 és 7.5. pontjának megfelelően 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. A 
Közgyűlésről hangfelvétel készül. 
A tagok azonosításához a név, a kapcsolattartáshoz megadott e-mail cím és a személyi igazolvány 
szükséges. 
A közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő 
tagok adatai (név, e-mail) és az egyesület tagjának bejelentkezésének igazolása a Google Meet 
alkalmazásba (képernyőfotó). A nyilvánosan hozzáférhető jegyzőkönyvet az adatvédelmi szabályok 
alapján anonimizálva tesszük közzé. 
 

2. A Közgyűlés napirendje 
 

1. Elnöki köszöntő 

2. Napirend ismertetése és szavazás a napirendről  

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

megválasztása. 

4. 2022. évi beszámoló és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása (határozathozatalt 

igényel)  

5. Elnökségi tag megválasztása (határozathozatalt igényel) 

6. Egyebek  

 

1. számú napirendi pont - 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 2023. február 8. nap 18:00 órai kezdettel tartott közgyűlés nem 

volt határozatképes, ezért megismételt közgyűlésre van szükség. A Közgyűlés napján az 

egyesület rendes tagjainak száma 98 fő, a határozatképességhez a tagság felének jelenléte 

szükséges, ami 49 fő. A jelenlévők száma 23 fő volt; 

- kijelenti, hogy a megjelentek számtól függetlenül a 2023. február 8. nap 19:00 órai kezdettel 

tartott megismételt közgyűlés határozatképes. A szavazásra jogosult jelenlévők száma 25 fő; 

- felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a pártoló tagok csak tanácskozási joggal rendelkeznek, 

szavazati joguk nincs. 



 

2. számú napirendi pont – Napirendi pontok elfogadása 

Napirend ismertetése és szavazás a napirendről. Az Elnök megállapítja, hogy a meghirdetett 

napirendhez a Közgyűlést megelőzően és a napirend ismertetésekor módosítási javaslat nem 

érkezett. Az Elnök a napirendet szavazásra bocsájtja. 

 

1/2023. (II. 8.) számú közgyűlési határozattal  

a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a meghirdetett 

napirendi pontokat. 

 

3. számú napirendi pont – Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása 

Az Elnök az Alapszabály alapján levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők 
elfogadását szavazásra bocsjátja. A beszámoló elfogadása és az elnökségi tag megválasztása 
elektronikus űrlapon történik, így külön szavazatszámláló választása nem szükséges. 
 

2/2023. (II. 8.) számú közgyűlési határozattal  

a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja Meleg Sándort 
levezető elnöknek.  
 
3/2023. (II. 8.) számú közgyűlési határozattal  

a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja Érczi Zsoltot 
jegyzőkönyv vezetőnek.  
 
4/2023. (II. 8.) számú közgyűlési határozattal  

a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja Polacsek Lajost és  
Vida Anikót jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
4. számú napirendi pont – A 2022. évi beszámoló és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása 

Az Elnök ismerteti a Közgyűlés meghívójához tervezetként csatolt, Közgyűlés jegyzőkönyvévek 1. 
számú mellékletét képző szakmai és pénzügyi beszámolót a 2022. évről. Az elnökég a beszámolót 
megvitatta és a 4/2023. (I.24.) határozattal a Közgyűlés elé terjesztésre elfogadta. 
Az elnök ismerteti a 2022. évi pénzügyi mérleg eredményét. 
A kiküldött beszámoló tervezethez a Közgyűlés napjáig tartalmi kérdés, észrevétel nem érkezett be. 
A Közgyűlésen tartalmi kérdés és észrevétel, hozzászólás nem érkezett. Az Elnök a beszámolót 
szavazásra bocsájtja. Szavazásra titkos szavazással, elektronikus felületen kerül sor, melynek linkjét a 
közgyűlés résztvevői megkapták. 
 

5/2023. (II. 8.) számú közgyűlési határozattal  

a Közgyűlés egyhangúan, 24 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Szociális 
Munkások Magyarországi Egyesületének 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

 
5. számú napirendi pont – Elnökségi tag megválasztása 

Tóth Lejla Rita 2023. január 24-én lemondott az elnökségi tagságáról. Az elnökség a 1/2023. (I.24.) 
elnökségi határozattal ezt elfogadta. A 2/2023. (I.24.) elnökségi határozattal 3 tagú jelölőbizottság állt 
fel, hogy az elnökség mandátuma idejére (2025. január 28-ig) elnökségi tagot válasszanak. 
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A jelölőbizottság megállapítja, hogy a Közgyűlés időpontjáig beérkezett jelölések a következők: 

 Tóth Anikó Panna 

 Váradi Krisztina 

 Kovács-Kató Tünde 
 
Közgyűlésen az Elnök kérdésére további jelölés nem érkezett. Mindhárom jelölt a Közgyűlés előtt 
nyilatkozik a tisztség vállalásáról és elfogadásáról. Szavazásra titkos szavazással, elektronikus 
felületen kerül sor, melynek linkjét a közgyűlés résztvevői megkapták. 
 

6/2023. (II. 8.) számú közgyűlési határozattal  

8 db szavazattal (7 és 6 szavazat ellenében, 3 tartózkodással) a Szociális Munkások 
Magyarországi Egyesülete Elnökségi tagjának Kovács-Kató Tündét 2025. január 28-ig 
megválasztotta. 

 
6. számú napirendi pont – Egyebek 

Egyéb, közgyűlési megvitatást igénylő téma a közgyűlés napjáig nem érkezett be, a napirend 
elfogadásakor a tagság ilyen témát nem jelzett. Egyéb napirendi pontok és hozzászólás hiányában a 
levezető elnök a közgyűlést 19.30-kor lezárta. 
 

3. Mellékletek 
1. melléklet - a Szociális munkások Magyarországi Egyesületének éves szakmai beszámolója. 
2. melléklet - az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatai 
3. melléklet - az egyesület tagjának bejelentkezésének igazolása Google Meet alkalmazásba 

(elektronikus hírközlő eszköz) 
 
Kelt: Kecskemét, 2023. február 8. 

 

Meleg Sándor 

elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 

  
 

aláírás  aláírás 
 
 

  
 

név  név 
 
 

  
 

lakcím  lakcím 
 
 

  
 

szem. ig. szám  szem. ig. szám 
 

 
  



 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének 2022. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolója 

 

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke és elnöksége az SzMME 2022. évi 

tevékenységével kapcsolatban az alábbi beszámolót terjeszti a Közgyűlés elé. 

 

1. Adminisztratív feladatok 

1.1. Közgyűlések 

A 2022. év során 2 alkalommal tartott az SzMME közgyűlést. Az 1. közgyűlést 2022. január 28-án 

tartottuk, a járványhelyzetre tekintettel online formában. A közgyűlés 3 fő napirendi pontja  

 az új alapszabály (ezen belül külön szavazással a tagsági meghatározás) elfogadása,  

 az új elnökség teljes tisztújítással történő megválasztása, 

 a 2022. évi tagdíj megállapítása volt. 

A 2. közgyűlést 2022. május 16-án tartottuk az új Alapszabályban meghatározott módon, online 

formában. A közgyűlésen a 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetésére és elfogadása 

került sor, ezeket a jogszabálynak megfelelően közzé tettük. 

 

1.2. Elnökségi ülések 

Az SzMME Alapszabálya szerint az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. A 2022. 

évben ennél jóval gyakrabban, összesen 13 alkalommal ült össze az Elnökség. Az elnökségi ülések az 

Alapszabály 10.8. pontja szerint döntően online formában zajlottak, jelenléti formában 2 alkalommal 

került sor elnökségi ülésre. Egy alkalommal tartottunk un. nyílt elnökségi ülést, melyen 13 elnökségen 

kívüli tag vett részt, de több ülésen vettek részt az adott témához kapcsolódóan az egyesület 

meghívott tagjai. 

Az elnökségi üléseken 35 határozat született, ezek többsége (26) a tagsággal kapcsolatos döntésekre 

irányult, de szervezetközi együttműködésekről, delegálásokról is született döntés.  

Az elnökségi ülések közötti időtartamban az elnökség tagjai folyamatosan egyeztettek elektronikus 

úton, ebbe az egyeztetésbe az év folyamán bevontuk mindazon tagokat is, akik aktivitásukkal jelentős 

mértékben hozzájárultak az egyesület működéséhez.  

 

1.3. Adminisztratív feladatok 

Az SzMME működését érintő egyéb ügyviteli események: 

 Új alapszabály elfogadása és teljes tisztújítás zajlott 2022. január 28-án. 

 Az új alapszabály és a tisztújítás bejelentése a bíróság felé 2022. február 25-én megtörtént. A 

változás-bejelentést 2022. április 21-én a bíróság határidőn belül, hiánypótlás előírása nélkül 

elfogadta. 

 A korábbi évekre vonatkozóan 2 évre (2013, 2019) hiányzó beszámolók pótlását írta elő a 

bíróság, melyet az SzMME határidőn belül teljesített. 

 A bírósági bejegyzést követően (2022. május) az SzMME megszüntette a korábbi pénzforgalmi 

számlaszámát és egy alacsonyabb költségű csomagra váltott egy másik pénzintézetnél. 

 A korábbi könyvelő nem vállalta a 2022. évre az egyesület könyvelését, új könyvelő 

megbízására került sor.  
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 Az SzMME ÁFA mentes adókörbe került („1-es adószám”). 

 Benyújtottuk a 2021. évre vonatkozó KSH OSAP adatszolgáltatást (korábbi években ilyen 

bevallásnak nem találtuk nyomát). 

 A bevételek megfelelő elektronikus könyveléséhez a Számlázz.hu felületre regisztráltunk. 

 Közérdekű önkéntesek fogadáshoz szükséges regisztráció előkészítésével kapcsolatban 

folytak munkálatok, ennek benyújtása a 2023. évre maradt. 

 

2. Tagság 
Az év során kilépő tagok száma 5 fő volt. Belépő tagok száma 26 fő, ebből pártoló tagként lépett be 

2 fő, 24 fő pedig rendes tagként. Elutasított tagfelvételi kérelem nem volt. A 2022. év eleji 

taglétszámunk 76 fő, az év végi záró taglétszámunk 97 fő. Összességében sikerült jelentősen bővíteni 

a tagságot, bár e téren további aktív, megkereső tevékenységre van szükség a jövőben. 

 

3. Szakmai tevékenység 

3.1. Munkacsoportok tevékenysége 

Az egyesületnek 2022-ben 4 tematikusan szervezett, aktív munkacsoportja volt. 

 

Érdekvédelmi munkacsoport  

A munkacsoport üléseinek időpontja és témája: 

 2022.02.23 – Sztrájk elégséges szolgáltatási kötelezettséggel 

 2022.03.22 – Szakmai létszám irányszámok és létszám minimum normák a gyermekjólét és  

 2022.06.07 – Családsegítés és gyermekjólét – helyzetkép. 

 2022.11.06 – Szociális törvény változása 

 

„Gyorsreagálású” munkacsoport 

A munkacsoport üléseinek időpontja és témája: 

 2022.03.01 - Az ukrajnai válság hatása a szociális munkára és a hazai ellátórendszerre 

 2022.03.23 - Gyermekvédelmi népszavazás – szakmai szemmel 

 2022.06.14 - „Akkor is kell intézkedni, ha nem folyik vér” – Mit tehet egy szociális munkás, ha 

a rendszer nem úgy működik, ahogy kellene? 

 

Etikai munkacsoport  

A munkacsoport üléseinek időpontja és témája: 

 2022.03.02 - Felülvizsgált Etikai kódex véleményezése 

A munkacsoport még a 2021. évben megkezdte az Etikai kódex véleményezésével kapcsolatos 

munkákat, ennek eredményeként egy 15 oldalas javaslatot továbbítottunk a Kollégiumnak.  A 

Kollégium által elkészített Kódex tervezetet ismételten véleményeztük, ebben a munkában egy 3 

oldalas, szövegszerű javaslatokat tartalmazó összefoglaló készült el. A folyamat lezárásaként a 

Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) Közgyűlése 2022. március 21-én elfogadta az Etikai Kódex revízióját.  



 

Az etikai munkacsoport munkájához szorosan kapcsolódik, hogy az SzMME három delegált fővel vesz 

rész a 3Sz Etikai kollégiumának munkájában.  

 

Nemzetközi munkacsoport  

A munkacsoport üléseinek időpontja és témája: 

 2022.03.03 – Alakuló ülés 

 2022.03.15 – IFSW Europe „Hangok a határról” webinárium 

 2022.05.14-16 – IFSW General meeting 

 2022.07.07. – Részvétel az IFSW People's Global Summit online rendezvény 

 2022.09.24 – Japán előadás 

A nemzetközi munkacsoport több alkalommal adott hírt a nemzetközi eseményekről, illetve az IFSW 

felé tudósítást adott a hazai eseményekről. 

 

3.2. Érdekképviseleti kampányok, levelek, állásfoglalások 

Lakhatási minimum 

Az SzMME aláíró szervezetként támogatta a Lakhatási minimum programot, melynek bemutatóján 

személyesen is részt vettünk 2022. február 25-én. 

Szolidaritási közlemény a pedagógusokkal 

2022. március 16-án az SzMME „A sztrájk alapjog” címmel szolidaritási közleményt adott ki a 

pedagógusok sztrájkjogával kapcsolatban. Október 3-án megismételtük a szolidaritási 

nyilatkozatunkat és több rendezvényen az SzMME tagsága is képviseltette magát, majd december 1-

én ismételten. Decemberben egy szociális területen induló petíciót is támogattunk. 

Gyermekvédelmi népszavazás 

2022. április 27-én tettük közzé a kormányzat által kezdeményezett, un. „gyermekvédelmi” 

népszavazással kapcsolatos közleményünket, melyet néhány napon belül közel 1 700-an olvastak el 

az egyesület honlapján. 

A szociális szféra és a KATA módosítások 

Az SzMME 2022. július 13-án tette közzé a KATA szabályok módosításával kapcsolatos közleményét, 

melyet ezer olvasó tekintett meg. Az egyesület álláspontját a sajtóban is sikerült bemutatni, a 

Népszava 2022. július 14-i, nyomtatott számában megjelent állásfoglalásunk kivonata. 

Rezsinövekedés 

A szociális intézményeket érintő rezsiköltség-növekedés az év legösszetettebb kampánya volt. 2022. 

július 31-én küldtük meg a minisztériumnak az SzMME és a 3Sz közös levelét, melyben felhívtuk a 

figyelmet a problémára és kérdéssel fordultunk a minisztériumhoz.  

A levél a sajtóhoz is eljutott, 2 nap alatt közel 2 tucat hírportálon jelent meg hírként. Az SzMME 

elnökségi tagjai a Klubrádió, Inforádió, az ATV hírműsoraiban is nyilatkoztak a témában több 

alkalommal. 

Augusztusban egy gyors felmérést is végeztünk a Szociális Szakmai Szövetséggel közösen, ennek 

eredményeit közzétettük augusztus 16-án. Ez ismételten jelentős sajtónyilvánosságot kapott. A 

SzMME-3Sz anyagai alapján több ellenzéki kérdés is született, melyekre Rétvári Bence adott választ. 

Ezzel kapcsolatban ismét közleményt adtunk ki. 

Abortusz 

Az abortusz-szabályozás módosításával kapcsolatban egy rövid közleményt jelentettünk meg 2022. 

szeptember 14-én. 
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Szociális törvény módosítása 

A törvény módosítása kapcsán 13 alkalommal voltak az SzMME elnökségi tagjai különböző média-

felületeken és fejtették ki a szociális törvény módosításával kapcsolatos álláspontjukat. 

Levél az NSZI főigazgatójának és Fülöp Attila államtitkárnak 

Decemberben levélben érdeklődtünk a két állami vezetőnél egy szociális munka értékeivel nehezen 

összeegyeztethetőálláspontot képviselő közíró szakmai rendezvényre meghívásával kapcsolatban. 

 

3.3. Szervezeti kommunikáció 

Az SzMME honlapján összesen 36 tartalom jelent meg az év során, melyekre összesen 14 ezer 

felhasználó közel 20 ezer alkalommal kattintott (Google Analitics alapján). Az oldallátogatás első 

sorban az aktuális eseményekhez, cikkekhez kötődött. 

A legolvasottabb tartalom az „Inflációt kompenzáló béremelést a szociális ágazatnak!” című, 

szakszervezeti kezdeményezéshez kapcsolódó hír volt.  Ezt követte a Szociális Munka Napja 2022 

rendezvény programajánló és a rezsiköltségek növekedésével kapcsolatos, Szociális Szakmai 

Szövetséggel közös levelünk.  

A Közösségi médiában az SzMME hivatalos oldala mellett több szakmai csoportot is működtettünk 

(Előszoba, Társalgó, Érdekvédelmi, illetve Etikai munkacsoportok saját felületei). A Facebook oldalon 

összesen 107 ezer elérést mértünk, jelenleg 1150 követője van az oldalnak, ebből 331 az idei évben 

csatlakozott.  

Az év során 32 alkalommal kereste az Egyesületet a média egy-egy téma kapcsán. 

 

3.4. Szervezetközi együttműködések 

A szervezetközi működést tekintve aktívan részt vettünk és veszünk a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) 

megújulását célzó folyamatban. Az SzMME első sorban a szakmai állásfoglalások előkészítésében, 

illetve a nemzetközi kapcsolatok terén vállalt feladatokat. Az SzMME elnökségének 2 tagja a 3Sz 

elnökségében delegált tagként vesz részt, ezen felül 3 tag vesz részt az Etikai Kollégium munkájában. 

Részt veszünk az Egalipe hálózat egyeztetéseiben, mely egy új, alternatív roma stratégia kialakítását 

célozza.   

Rendszeresen egyeztetünk a területi szakszervezetekkel, kiemelten a SZÁD és az MKKSz 

vezetőségével. Dolgozunk azon, hogy a már meglévő szakmai kapcsolatainkat erősítsük és mélyítsük, 

illetve más szakmai szervezetekkel is szorosabb együttműködés alakuljon ki. 

Kértük a csatlakozást a Gyermekjogi Civil Koalícióhoz, megkeresésünkre 2023-ban kaptunk választ, ez 

alapján megkezdődött a csatlakozás. 

Az SzMME tagja International Federation of Social Workers (IFSW) szervezetének, az évben több 

alkalommal kapcsolódtunk a szervezet programjaihoz (lásd a nemzetközi munkacsoportnál). 

 

3.5. UNIDIV projekt 

Az SzMME konzorciumi partnerként részt vesz 2022. január és 2023. december között a Sokszínű 

Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon 



 

című projektben (CERV-2021-EQUAL/101049716). A projekt megvalósítása azért is kiemelendő, mert 

a  program (az SzMME eddigi pénzügyi viszonyaihoz képest) jelentős finanszírozás is társult. 

Az UNIDIV projekt egyben remek lehetőség volt arra, hogy egy hazai viszonylatban fontos társadalmi 

jelenségről gondolkodjunk közösen és sajnálatos aktualitását adta az a politikai kampány, amely a 

nemi identitásokat és orientációkat helyezte fókuszba, meglehetősen negatív kontextusban. 

2022. során végrehajtott feladatok: 

 250 kitöltött elektronikus kérdőívre épülő kutatás zajlott a szociális területen dolgozó 

szakemberek körében, ezt követően megtörtént a kérdőívek eredményeinek feldolgozása. A 

kérdőíves kutatás mellett 33 interjút felvétele, feldolgozása, összefoglaló készítése is 

megtörtént. 

 A kérdőíves kutatás összefoglalóját szeptemberben megküldtük a fő pályázónak és 

közzétettük az SzMME honlapján is. 

 A szociális munka napi konferenciához kapcsolódóan egy 4 órás foglalkozást tréning 

foglalkozást tartott az SzMME. 

 Projekt által előírt meetingeken részvétel. 

 2023. évi feladatok és tevékenységek előkészítése. 

A programmal kapcsolatos tájékoztatások elérhető az SzMME honlapján a Sokszínű egység 

menüpontból. 

 

3.6. Szociális munka napi konferencia (2022. november 10.) 

A szociális munka napi konferencia szervezése kapcsán az SzMME több programpont 

lebonyolításában (szekciók, kerekasztal, fotódokumentáció) aktív szerepet vállalt. A konferencia 

költségeihez is hozzájárult az egyesület. 

 

3.7. BKMFÜ megbízások 

A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felkérésére az SzMME  egy felzárkózási 

projekthez biztosított a szociális munkások számára szakmai támogatást (2x8 alkalommal), illetve a 

projekt záróértékeléséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítésében veszünk rész. Ennek a 

projektnek az első szakasza lezajlott 2022-ben, 2023-ban májussal zárul a megvalósítás. 

 

4. Pénzügyi tevékenység 

4.1. Bevételek 

Az SzMME éves bevétele tagdíjakból, civil adományokból, pályázati támogatásból és vállalkozási 

tevékenységből állt össze.  

A 2022. évben az új belépők időarányos tagdíjat fizettek, a rendes tagok a januári közgyűlésen 

megállapított összeget fizették. Az előző évekről történtek tagdíjhátralék-befizetések is. 

A tagság és tagságon kívüli személyektől is érkeztek támogatások, részben ezek általános 

támogatásként, részben pedig a Megbecsülés-kampány keretében érkeztek. 

Szervezeti támogatások közül a 2021-ben elnyert UNIDIV (CERV-202 1-EQUAL/101049716) 

pályázatból érkezett bevétel, illetve a japán szociális munkások szervezetétől az ukrajnai 

válsághelyzettel kapcsolatos tájékoztatás kapcsán kaptunk támogatást. 

Ezen túl az egyesület saját vállalkozási tevékenységéből (BKMFÜ megbízással) származott bevétel.  
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3.2. Kiadások 

Az SzMME éves kiadása működési kiadásokból, a pályázati megvalósításhoz kapcsolódó kifizetésekből 

és egyéb kiadásokból állt össze. 

Az SzMME működése kapcsán kifizetésre került az ügyvédi munkadíj, közjegyzői és könyvelői díj, a 

számlázó-program éves díja, a banki költségek és a honlap fenntartási díja.  

Személyi kifizetések: az UNIDIV pályázatban előírt projekt vezető (project officer) és asszisztens 

(project assistant) személyi kifizetései (3 főt érint), illetve a kapcsolódó járulékok, valamint a 

vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó személyi kifizetés (1 főt érint). 

Az UNIDIV pályázathoz kapcsolódóan sor került dologi kiadásokra, vásárolt szolgáltatások, és 

rendezvénnyel kapcsolatos költségek kifizetésére. Egyéb működési költségek: irodaszer, kiküldetés, 

postaköltség, megbecsülés-kampány dologi költsége. 

Szervezetközi támogatásként a Lakhatási koalíció rendezvényének támogatására és az IFSW tagdíjra 

fizettünk. 

 

Összességében az SzMME a korábbi évekkel szemben több bevételi forrásra támaszkodott, a tagdíjak 

és természetes személyektől érkező támogatások mellett az UNIDIV projekt és a vállalkozói 

tevékenység is jelentős bevételt biztosított, a működési költségeket pedig sikerült több területen 

mérsékelni.  

 

 

Meleg Sándor 

elnök 

Kecskemét, 2023. február 8. 

 

 

 

Az elnökég a beszámolót megvitatta és a 4/2023. (I.24.) határozattal a Közgyűlés elé terjesztésre 

elfogadta. 

 

 

 

  



 

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

 
ADATVÉDELMI OKOKBÓL NEM NYILVÁNOS 
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3. sz. melléklet: az egyesület tagjának bejelentkezésének igazolása Google Meet alkalmazásba 

(elektronikus hírközlő eszköz) 

 
ADATVÉDELMI OKOKBÓL NEM NYILVÁNOS 

 

 

 

  



 

4. sz. melléklet: Online szavazás eredményei 

 

 

 


