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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 9 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Liliom
8

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 6

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 6 9 3 6

.P k . 6 1 6 9 8

/ 1 9 9 5/3 1

1 8 1 5 3 2 6 8
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4 3

Dr.Krémer Balázs

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

9 550

6 881

5 404

6 783

4 146

98

9 550

6 881

8 825

6 881

8 618

8 825

207

-1 944

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

725

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

725

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

1 562

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 562

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

8 282

21 555

8 282

21 555

180

225

180

225

7 986

21 295

7 986

21 295

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

9 844

21 555

9 844

21 555

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

9 844

21 555

9 844

21 555

5. Anyagjellegű ráfordítások

3 123

15 575

3 123

15 575

6. Személyi jellegű ráfordítások

6 297

7 800

6 297

7 800

215

127

215

127

2

46

2

46

ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

1

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

9 637

23 549

9 637

23 549

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

9 637

23 549

9 637

23 549

207

-1 994

207

-1 994

207

-1 994

207

-1 994

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

970

970

7 080

7 080

19

19

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8

1 0 9 4

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Liliom
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 6 .P k . 6 1 6 9 8

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 5 / 3 1
0 0 0 6 9 3 6

1 8 1 5 3 2 6 8

2

4 3

Dr.Krémer Balázs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Jobb életminőség elősegítése, családok védelme ...

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1997. évi CLIV. törvény 144.§. (1) és (2) bekezdései,,2011 évi CLXXXVII törvény 7.§. (1) bekezdés k) pontja; 2011. évi CCXI. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szocilis területen dolgozók és általuk a kliensek.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

9 844

21 555

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

19

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

7 080

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 745

21 555

H. Összes ráfordítás (kiadás)

9 637

23 549

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

6 297

7 800

9 637

23 549

207

-1 994

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NCTA-2014-8146-B
Támogató megnevezése:

Hungarian Environmental
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.08.01-2016.04.30

Támogatási összeg:

2 550 963

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 550 963

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 550 963
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 550 963
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 550 963

Felhalmozási
Összesen:

2 550 963
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: ESPY
Támogató megnevezése:

MALAGA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

9 143 950

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9 143 950

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 143 950
- tárgyévben folyósított összeg:

9 143 950

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

7 700 000

Dologi

1 443 950

Felhalmozási

0

Összesen:

9 143 950
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
3sz Szöveges beszámoló.pdf

Beszámoló
(Tervezet)

A Szociális Szakmai Szövetség 2016. évi tevékenységéről
Ha röviden kellene összefoglalni a 3SZ 2016. évi tevékenységét, akkor azt lehetne
mondanunk, hogy a 2016. év a túlélésért folytatott küzdelem éve volt, és ennyiben, és csak
ennyiben, e küzdelem sikeres volt: még vagyunk.
A nehézségek döntő hányada most is a források, a pénz hiányából fakadt, de az anyagi
hiányokat tetézték egyéb súlyos körülmények is:
-

az irodánkat az épület fizikai állapota (alulról és felülről is vizesedés, fűthetetlenség,
stb.) miatt el kellett hagyjuk

-

a tagszervezeteink hozzánk fogható, vagy annál is súlyosabb anyagi válságokat éltek
át,

-

illetve, a Székesfehérvári Törvényszék megszűnt-ként törölte a Magyar Tanya- és
Faluszövetséget, ezáltal automatikusan megszűnt a szövetség 3SZ-beli tagsága is.

A 3SZ válsága nem egyedi jelenség, az autonóm civil szervezetek jelentős hányada hozzánk
hasonló, vagy még annál is mélyebb válságokat él át. Más civil szervezetekhez képest
annyiban még szerencsésebb a helyzetünk, hogy rendőrségi vagy hatósági vegzálást – a
korábbi pályázatból kétes jogosultsággal keletkezett összeg inkasszálásán kívül – nem kellett
elszenvednünk.
A 2016 évi program már számolt a várható nehéz helyzettel (bár, a tényleges válság
lényegesen súlyosabb és mélyebb lett a tervezettnél), és a feladatokat és ténykedéseket három
fő csoportba sorolta:
1. Szervezeti működés biztosítása
2. Érdekképviselet
3. Szociális szakmai feladatok
A 3SZ a 2016 évre vállalt feladatait összességében teljesítette. Az alábbiakban részletesebben
számolunk be minderről.
1. Szervezeti működés biztosítása
2016. év során a korábbi évek finanszírozási nehézségei tovább mélyültek.

1094 Budapest, Liliom u. 8.
Tel/fax.: 061 216-2866, tel: 061 216-2867
e-mail: 3sz@3sz.hu
web: www.3sz.hu

Miközben bizonyos jogszabályokban is megnevesített feladatainkat (vizsgabizottságokba és
vezetői pályázati bizottságokba való delegálás) továbbra is elláttuk, aközben állami forrásból
egyáltalán nem kaptunk támogatást szervezetünk működtetéséhez.
A nem-állami források szűkülése is tovább folytatódott, kizárólag a Budapest Bank
alapítványától nyertünk 300 ezer forintos támogatást.
Csalódás volt, hogy 2015 után 2016-ban sem sikerült pályázaton elnyernünk az Open Society
Foundation támogatását..
Az egyéb, nemzetközi szervezetektől közvetlenül elnyert pályázati forrásaink is
összességükben csökkentek.
A szervezet működtetésében a legmeghatározóbb forrásunk az a nemzetközi
együttműködésben, az Unió brüsszeli pályázatán keresztül, a Malaga-i tartományi
önkormányzat vezette konzorcium partnereként, a Budapesti Forrásközpontból átvett
projektünk volt, amely forrás jelentős részét a projekt közvetlen költségeire kellett
fordítanunk, ám a szűkösségen így is jelentősen enyhített a projekt „overhead”, általános
költségekre fordítható hányada. A projekt menedzselésében és finanszírozásában minden
korábban vártnál nagyobb nehézséget okozott az, év elején inkasszózott elvonás, amely
mellett a saját erő biztosítása és az előfinanszírozás alig megoldható nehézségeket
eredményezett.
Ezt kiegészítette a Norvég Alapnál elnyert pályázati forrásunk 2016 évre áthúzódó része.
Az év pénzügyi nehézségeiben az új források csökkenése mellett a legsúlyosabb értvágás a
2016-ban inkasszózott elvonás volt. A Belügyminisztérium januári intézkedésének egy 2009ből áthúzódó, erősen vitatható és kétes jogszabályi hátterű,de valós rendezetlenség volt az
alapja. E kétes, rendezetlen ügyről a 3SZ elnökének és irodavezetőjének nem volt tudomása,
az átadás-átvételkor a függő ügyről nem kaptunk tájékoztatást elődeinktől, így az amúgy is
súlyos, az akkori számlánkat teljesen leürítő anyagi terheken túl annak váratlansága, a rá való
felkészületlenségünk is tetézte a bajt. Jogászokkal és ügyvédekkel való konzultációk során
arra a következtetésre jutottunk, hogy, bár maga a követelés is, eljárásában az inkasszózás is
jogilag erősen vitatható, ám a Belügyminisztérium ellenében perre vinni az ügyet nemcsak a
pénz visszaszerzésében kecsegtet kis reményekkel, de egy vesztes per esetében a perköltség
összege is jelentős lehet – azért, leürült kasszával, a pereskedés kockázatait nem vállaltuk be.
A 3SZ tagszervezetei 2016 során sem fizették be teljes körűen a működési költségekhez való
hozzájárulásként minimális szinten megállapított tagdíjakat sem.
A korábbi évekhez képest csökkenő, az év elején 0-ról induló bevételek mellett, ha nehezen
is, de az év jelentős részében sikerült biztosítani a vállalt feladatunkat: a szervezet
működtetését az első 10 hónapban folyamatosan biztosítani tudtuk.
A 10 hónap végére kimerültek a még futó pályázati forrásaink, és a működési költségeket a
más korábban megkezdett kiadáskonszolidáción felül is, a végletekig le kellett szorítanunk. A
pénz hiánya miatt meg kellett szüntetnünk az iroda fizetett munkatársainak, Kovács
Györgyinek és Fekete Juditnak az alkalmazását, ideiglenesen nem tudtuk finanszírozni a
kisegítő költségeket: könyvelőt, web-szolgáltatót, szolgáltatási díjakat. Az év végére befolyt
maradvány-összegekből a technikai működés hátralékait rendeztük, munkaviszonya
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megszűnése óta Kovács Györgyi önkéntesként és ingyen végzi azt a még mindig jelentős
adminisztratív munkát – amely így is, értelemszerűen lényegesen kisebb és kevesebb annál,
mint amit teljes munkaidőben el tudott végezni.
Azt, hogy a Lilom utcai épület végleges életveszélyessé válása előtt el kell hagyjuk az
épületet, már az éves programunkba is beterveztük – bár, egy kicsit reménykedtünk abban,
hogy a bérbeadó jogi kötelmeinek megfelelően tesz lépéseket azért, hogy a kiadott bérlemény
a bérleti szerződésbe foglalt funkciók ellátására alkalmassá válhasson. Nem tett.
Mindezzel együtt, a fűtési szezonon kívül, ameddig tudtuk, addig hasznosítottuk a
bérleményt, a tárgyalót közösségi rendezvényeinkre, különféle szociális szakmai szervezetek
különféle programjaira, képzésekre, megbeszélésekre, kisebb (műhely)konferenciákra.
Év végére, amikor el kellett hagyjuk a Liliom utcát, a továbbélés reményében bérleti
szerződést kötöttünk a Vegyipari Szakszervezettel arra, hogy a Benczúr utcai központban egy
helyiséget teljesen, a kiszolgáló helységeket másokkal közösen használjuk. Ide mentettük át a
Liliom utcából a szervezet szükséges irattárát, adminisztrációját is. Az iroda jelenleg is a 3SZ
rendelkezésére áll, bár a fizetett stáb munkaviszonyának a megszűnésével nagyrészt
kihasználatlan.
A fenti helyiség-gondok áthidalásában köszönettel tartozunk a magunk és tagszervezeteink
nevében is a Wesley J. Főiskolának (és személyesen Nemes Juditnak) azért, hogy a
rendezvényeinkre igénybe vehettük a Dankó utcai épület termeit. Ugyancsak köszönettel
tartozunk elnökségünk tagjának, Gosztonyi Gézának részben az ESPY projekt
megvalósításához nyújtott segítségéért, részben azért, hogy segített raktárhelyiséget találnunk
azon megőrzendő, de nem használandó „irat-dobozainknak”, amelyeket a Benczúr utcában
képtelenség lett volna tárolni.
A Szövetség 2016. évben is működtette korábban szerveződött munkacsoportjait, a szociális
szakma és intézményei továbbra is elismerik és elfogadják a 3SZ koordinatív szerepkörét.
A 3SZ, bár állami pénzt még törvényben nevesített feladatai ellátásáért sem kap, de szakmai
elfogadottságot jelez az, hogy szakmai-szakértői delegálásaink iránti tovább nő az igény.:
intézményvezetői pályázat bíráló bizottságába és OKJ-s képzés vizsgabizottságába való
delegálásra több tucatnyi esetben esetben kaptunk felkérést, amely felkéréseknek eleget is
tettünk.
A 3SZ szakmai elfogadottságát és a szociális szakmában betöltött elismert szerepét jelzi az is,
hogy honlapunkon 2016-ban is több mint 600 intézmény hirdetett állást, és ugyancsak jelentős
számban kerültek fel a honlapunkra álláskereső szociális szakemberek, kollégák önéletrajzai.
(A megkeresések teljes száma 2016-ban 670, és 2017-ben is már 312.)
Ugyancsak a szakmai közéletben való jelenlétünk erősödését jelzi az internetes felületeken
való látogatottságaink növekedése. A munkaközvetítésben való növekvő aktivitásunknak és
az Etikai Kódex módosításához kapcsolódó egyeztetésekhez kapcsolódóan tovább növekedett
a 3SZ honlapjának a látogatottsága, és a Facebook oldalunk látogatottsága is többször
meghaladta a heti tízezres bejelentkezést, átlagosan is 8000 fő feletti a látogatók száma.
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A 3SZ munkacsoportjai közül az Etikai Kollégium összetételében megújulva, továbbra is
élvezi a szociális szakma erkölcsi tekintélyét, állásfoglalásai továbbra is irányadóak a
szociális szakemberek magatartásának formálásában.
Miközben az Etikai Kollégium folyamatosan ellátta az egyes ügyekben végzett eseti
„jószolgálati” feladatait, aközben, az Etikai Kódex felülvizsgálata és módosítása után, annak
ismertetésére és terjesztésére (disszeminálására)m rendezett fórum megszervezésében és
lebonyolításában végzett hatalmas és értékes munkát.
A korábbi hagyományainkat ápolandó, 2016-ben is jelentős, közel 150 fős részvétellel
szerveztük meg a Szociális Munka (novemberi) Világnapján a „SzocExpo”-t.
A SzocExpo méreteit illetően inkább örömmel, mint csüggedéssel realizáltuk azt, hogy egyre
több helyszínen, egyre több program szervezésével ünnepeljük meg magunkat (immár a két)
világnapon. Mindez tényleg öröm, szakmai siker, és a 3SZ sikere is – akkor is, ha ugyanakkor
e más helyszínen tartott rendezvények „elszívják” a saját rendezvényünk potenciális
látogatóinak, résztvevőinek egy részét is.
Különösen örömteli az, hogy a képző intézmények diákjai és hallgatói is egyre nagyobb
büszkeséggel vállalják hivatásuk nyilvánosság előtti képviseletét a márciusi (a nemzetközi
gyakorlatban inkább világnapnak tekintett) világnap fesztivál-jellegű rendezvényein. A 3SZ e
hallgatói szervezésű „jamboree” szervezésében tevékenyen nem vett részt, az elnökség több
tagja azonban résztvevőként megjelent a rendezvényeken.
Nemzetközi szervezeti tagságaink ügyében a helyzet nem sokat változott a korábbi évekhez
képest. A szervezetek (ICSW, IFSW, ESN) vezetőinek hallgatólagos tudomásul vétele mellett
továbbra sem tudunk tagdíjakat fizetni, így, bár a nemzetközi szakmai szervezetek továbbra is
a szakmai közösség részének tekintenek bennünket, a szervezetek belső kommunikációs
hálózatának továbbra is részesei vagyunk, de a szervezetek döntéseiben nem rendelkezünk
szavazati joggal. Az Unió megbízásából az European Social Network a gazdája az
országspecifikus szociálpolitikai ajánlások és az azokra adott kormányzati reakciók
összegyűjtéséért és feldolgozásáért – az általuk koordinált szakértői munkában a magyar
partner 2015-höz hasonlóan 2016.-ban is a 3SZ volt.
2. Érdekképviselet
A szociális terület érdekképviseleti szerveivel 2013-ban megkezdődött intenzív
együttműködésünk 2016-ban is folytatódott. A legkülönfélébb formában együttműködtünk és
támogattuk a szakszervezeteknek a bérek emelését követelő akcióit, demonstrációit,
nyilvánosságban való megjelenéseit – bár, ezen érdekképviseleti megmozdulások számban és
mozgósított létszámban is jelentősen lecsökkentek 2016-ra. E csökkenéshez kétség kívül
hozzájárult a bérpótlékok megemelésében, és ezáltal a keresetek növekedésében elért 2016
évi részsiker, illetve az, hogy a területen dolgozók ezzel legalábbis annyiban elégedettek
voltak, hogy további bérkövetelések támogatásától elálltak.
A kormányzat által delegálás és transzparens képviselet nélkül összehívott kerekasztalokra,
bizottságokba a 3SZ – egyetlen informális beszélgetést leszámítva - nem kapott felkérést a
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részvételre. Ezzel együtt, a kollégiumokba és szakértői bizottságokba szervezett
konzultációkon a 3SZ elnökségi tagjai is részt vettek az érdekképviseletek oldalán.

3. A szociális szakmai feladatok
Nélkülözhetetlennek tartottuk és tartjuk azt, hogy a 3SZ a maga eszközeivel és lehetőségeivel
járuljon hozzá a szakma belső válságainak feltárásához, a válságból kivezető utak innovatív
megtalálásához, az ehhez szükséges belső viták lefolytatásához. Ezekhez pedig
nélkülözhetetlennek véljük azt, hogy a tágan értelmezett tagság (ide érve a tagszervezetek
tagságát is) merje felvállalni ambícióit, és találja meg azokat a „tereket” és lehetőségeket,
amelyek a válságok leküzdéséhez nélkülözhetetlenek, és, amely terek és lehetőségek a 3SZ
szervezeti keretei között biztosíthatók.
A „terek” és lehetőségek közül kiemelendően fontosnak véljük a hagyománnyá érő, innovatív
szakmai diskurzusoknak alkalmat nyújtó SzocExpo sikeres megrendezését, a többször
jelentős érdeklődéssel és komoly résztvevői aktivitásokkal megtartott SzocCafé
rendezvényeit, és ide sorolhatjuk a korábban már jelzett élénk, olykor heves vitákkal zajló
eszmecseréket az internetes felületeken.
A 2016 év legjelentősebb szakmai eredményének az Etikai Kódex megújításának elfogadását,
és azt követően az Etikai Kódex-hez kapcsolódó szakmai diskurzusokban való részvételünket
könyvelhetjük el. E sikerekben a döntő érdem a megújult tagsággal működő Etikai
Kollégiumé, és vezetőjéé, Pál Tiboré.
Egyrészt, az Etikai Kódex a 3SZ talán legfontosabb „márkavédjegye”, amely márka a 3SZ
tagszervezetein messze túlmutatva a szociális szakma széles köreiben élő, gyakran hivatkozott
„termék”: szinte valamennyi szociális képzési kurrikulumban tananyag, számos intézmény
szervezeti és működési szabályzatában az elvárt magatartásokra vonatkozó hivatkozás, forrás.
Az Etikai Kódex megújításával kapcsolatos széles körű véleményezés és egyeztetés, a számos
kisebb és nagyobb rendezvény megerősítette a 3SZ jelenlétét, autonóm hivatásrendiségét és
legitimitását a szakmában.
A pénzügyi beszámoló és a mérleg
Az éves beszámoló elkészítésében fontos mozzanat a pénzügyi beszámoló beterjesztése és
elfogadása is. A gazdálkodásunk mérlegadatait jelen beszámolónkhoz mellékeljük. A 3SZ
működésével összefüggő pénzmozgások valós és szabályszerű könyvelését az erre hivatott
szakértők és az Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadta.
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Kérjük a 3SZ küldöttgyűlését, hogy a fogadja el a fentebbi beszámolónkat, és mind a
tagszervezetek képviselőjeként, mind a szociális szakmai közélet részeseként továbbra is
támogassák a Szociális Szakmai Szövetség munkáját.
A 3SZ elnöksége nevében:
Dr. Krémer Balázs
elnök
2017. április 28.
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Szakmai program és terv a 2017 évre
A 3SZ működése 2017 év során bizonyosan nem tartható fenn úgy, ahogyan azt
a hagyományok szerint a korábbiakban megszokhattuk. A tervezés nehézségeit
tovább fokozza az, hogy 2017 évre egyelőre nem látszódnak megpályázható
források, megszerezhető bevételek.
A 2017 évi tervek kialakításához a Közgyűlésnek alapvető stratégiai döntéseket
szükséges meghoznia:
- A szervezet fenntartásáról vagy megszűntetéséről,
- A 3SZ munkacsoportjainak, mindenekelőtt az Etikai Kollégium és az
Etikai Kódex jövőjéről
- A szervezet fenntartása mellett a tagszervezetek és tagjaik aktívabb
szerepvállalásáról, olyan kérdésekben, mint:
o Önkéntesek bevonása a folyamatos, olykor adminisztratív jellegű
munkákba, a feladatok részleges átvételében a volt irodavezetőtől
(ilyen pl. a Facebook csoport adminisztrátori feladatainak ellátása,
a bizottságokba való delegálás és a résztvevők értesítésének,
megszervezésének feladata, stb.)
o A pénzügyi lehetőségek feltárásában, projektek előkészítésében és
megszervezésében,
o A tagszervezetekkel közös programok, így szakmai konferenciák és
műhelybeszélgetések megszervezésében,
o A nyilvánosság előtt való megjelenésben,
- A közgyűlés határozatainak megfelelően a teendők és önkéntes stábok
megszervezése,
- 2017. második félévében, a Közgyűlés döntéseknek megfelelő
átalakítások és előkészületek nyomán a tisztújítás megszervezése, ide
értve a tisztviselőnek jelölt tagok programjainak előkészítését, a tagsággal
való megismertetését és amennyiben szükséges, a kampány lefolytatását
is.
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A közgyűlési döntések súlyára való tekintettel kérjük a tagszervezeteket, hogy
gondos szervezéssel járuljanak hozzá a szavazatképesség biztosításához, és
ahhoz, hogy a küldöttek felkészülten képviselhessék a tagszervezetek előre
egyeztetett álláspontját.
A 3SZ Elnökség nevében:

Dr. Krémer Balázs
Elnök
2017. április 28.
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