Budapest, 2002. április 26.
Pál Tibor (IX. kerületi alpolgármester) köszöntötte a Küldöttgyűlés résztvevőit. Beszédében
hangsúlyozta a Szociális Szakmai Szövetség fontosságát. Továbbá tájékoztatta a Szövetséget arról,
hogy a kerület továbbra is biztosítja a munkafeltételeket a szervezet számára.
Szabó János levezető elnök megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes (a jelenléti ívek
mellékelve). Sógorka Ildikót, mint az Iroda új munkatársát bemutatta a küldötteknek, továbbá felkérte a
jegyzőkönyv vezetésére.
Ismertette a napirendet valamint javasolta, hogy a tagfelvétel, a meghívóban jelzettől eltérően, az
utolsó napirendi pont legyen. Ezek a alapján a napirend a következő:
1. A Szövetség elnökének megnyitója
2. Az Elnökség beszámolója a 2001. évi munkáról
3. Pénzügyi beszámoló a 2001. évről és költségvetési terv a 2002. évre
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
5. Alapszabály-módosítás
6. Választás
7. Tagfelvétel
További javaslatot a napirenddel kapcsolatosan nem tettek. A napirendet a küldöttek egyhangúlag
elfogadták.
Ferge Zsuzsa: Az Elnökség munkájának értékelésével kezdte beszédét. Véleménye szerint a 3Sz
nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy védje a szakma érdekeit, a tagok nem érezték
igazán magukénak a szervezetet. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tagok a saját tagszervezetükhöz való
kötődésükön keresztül tartoznak a 3Sz-hez.
A társadalom széttöredezettsége nem csak a szegénység-gazdagság területén jelenik meg, hanem
érezhető a politikai szétszakadás. Nem tanultunk meg még civil országként működni, nem tudunk
abban a formában politizálni, ami az állampolgári politizálást jelenti – hangsúlyozta Ferge Zsuzsa. Az
árkok „betemetése”, a szociális szakmák révén, a 3Sz-nek is a dolga.
Ferge Zsuzsa az elnöki tisztről leköszönt, a szervezet munkájában azonban továbbra is részt kíván
venni.
Szabó János megnyitotta az Elnökség 2001. évi munkájáról szóló beszámoló fölötti vitát.
Hegyesi Gábor megköszönte Ferge Zsuzsa munkáját. Fontos kérdés, hogy hogyan tudja a civil
szervezet magát úgy megszervezni, hogy kikerülhetetlen legyen. Mindennek elengedhetetlen eszköze
a jó kommunikáció, a pontos munkavégzés, a megbízhatóság stb. Nagy érték, hogy a 3Sz
megmaradt. Véleménye szerint a szervezet növekvő pályán van. Hangsúlyozta a monitorozás – a
„watchdog-funkció” fontosságát, ami csak akkor működik, ha mechanizmusa is van. Fontos lenne,
hogy a tagszervezetek a saját munkájuknak megfelelő törvényi rendelkezéseket figyeljék,
monitorozzák, gyakoroljanak kontrollt. Véleménye szerint a Szociális Tanács reformjára lenne
szükség.
Gosztonyi Géza véleménye szerint egyik beszámolóból sem derült ki, hogy a tagszervezetek az
együttműködésre törekednek. Fontos lenne összefoglaló vitaanyag készítése, amely nemcsak a

tagszervezetek sajátja, hanem egy közös 3Sz produktum. Tehát évente egy Szociálpolitikai Jelentés
elkészítése, amelynek élére a 3Sz állna, „beszállítók” pedig a tagszervezetek lennének.
Pataki Éva (ISZ) csatlakozott az előtte szólókhoz. Fontosnak tartotta a szakemberek képviseletét.
Véleménye szerint nemcsak a társadalom, a politika töredezett, hanem a szociális szakma is. Az
ernyőszervezetnek egyenlőnek kellene lennie egy védőkörnyezettel, amely a küszködő
szervezeteknek segítséget nyújt. Mozgósítani kell az erőforrásokat, hogy ezeken a tagszervezeteken
segíteni tudjon a 3Sz.
Úgy véli, hogy az iskolák is éppen ennyire töredezettek. Hangsúlyozta szolidaritás fontosságát.
Ferge Zsuzsa reagált az elhangzottakra.
Szabó János az Elnökség beszámolóját a 2001. évi tevékenységről elfogadásra ajánlja. A
küldöttgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Következő napirendi pont a pénzügyi beszámoló, amelyhez hozzászólásokat várt.
Gosztonyi Géza javaslatát a pénzügyi beszámoló vetette fel: a tagszervezetek vizsgálják meg,
lehetséges-e, hogy tagdíjjal tagjaiknak előfizessék az Esélyt és a Hálót.
Szabó János a Pénzügyi beszámolót a 2001. évről valamint a 2002. évi költségvetési tervet
elfogadásra ajánlta. A küldöttek a beszámolót és a költségvetést egyhangúlag elfogadták.
Dávid István az Ellenőrző Bizottság nevében ismertette a Bizottság határozatát, amely a beszámolót
megalapozottnak ítélte, továbbá javasolta a Háló működési feltételeinek kidolgozását.
Szabó János a következő napirendi pontra tért. Alapszabály módosítás, melynek szövegét a küldöttek
írásban megkapták:
Javaslat a Szociális Szakmai Szövetség Alapszabályának módosítására
Az Alapszabály IV.fejezetének Az Elnökség című pontját az alábbi 7/A paragrafussal javasoljuk
kiegészíteni:
„7/A. § (1) A Szövetség Tiszteletbeli Elnökét határozatlan időre a Küldöttgyűlés választja meg nyílt
szavazással.
(2) A Szövetség Tiszteletbeli Elnökének személyére kizárólag a küldöttek tehetnek javaslatot írásban.
A Tiszteletbeli Elnöknek jelölt személynek nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a jelölést.
(3) A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke vagy tagja.
(4) A Tiszteletbeli Elnök megbízatása megszűnik
a) lemondással
b) a Tiszteletbeli Elnök halálával.
(5) A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke
- tanácskozási joggal részt vehet a Küldöttgyűlés és az Elnökség ülésein
- képviseli a Szövetséget
- kezdeményezheti a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség összehívását.”

Az alapszabály-módosítást a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Szabó János felkérte Talyigás Katalint a Jelölő Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a küldötteket a
Bizottság munkájáról.
Talyigás Katalin elmondta: a bizottság négyszer ülésezett. A következő javaslatot hozta: Ferge
Zsuzsát tiszteletbeli elnöknek válassza meg a Küldöttgyűlés, az elnöki pozícióra pedig Göncz Kingát
jelölik. Továbbá javasolják egy Szakértői Tanácsadó Testület létrehozását, melynek lehetséges tagjai:
Gönczöl Katalin, Bánfalvi István, Garzó Lilla, Vecsey Miklós.
Szabó János javaslatát, mely szerint egyetért-e a Küldöttgyűlés, azzal a javaslattal, hogy Göncz Kinga
jelölőlistára kerüljön, egyhangúlag elfogadták. További javaslatot várt az elnök személyére. További
javaslat nem érkezett. Szabó János felkéri Göncz Kingát, hogy pár szót szóljon magáról.
Göncz Kinga elmondja, hogy szakterülete a konfliktuskezelés, a mediáció. Véleménye szerint, ha
nincs erős civil szervezet, akkor a szakma ki van szolgáltatva a politikának. Fontosnak tartja, hogy
szakértői bizottság működjön valamint, hogy Ferge Zsuzsa tiszteletbeli elnök legyen.
Szabó János szavazásra bocsátotta, hogy a Küldöttgyűlés Ferge Zsuzsát a 3Sz tiszteletbeli
elnökének válassza meg. A küldöttek egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
Továbbá javasolta az elnök megválasztását.
Szünet - szavazás
A szavazás eredménye:
51 szavazat érkezett, ebből 50 érvényes, 1 érvénytelen. A Küldöttgyűlés a Szociális Szakmai
Szövetség Elnökévé egyhangúlag Göncz Kingát választotta.
Göncz Kinga köszönetet mondott a küldötteknek. Az Elnökség munkájában elengedhetetlenül
fontosnak tartja a „watchdog” intézményét, valamint a lobbizást. Hangsúlyozta a kifelé irányuló
képviseletet, valamint a szervezetek közötti együttműködést. Felvetette a szervezetek erősítését,
valamint azok kapcsolatának vizsgálatát.
Szabó János felkérte a Küldöttgyűlést az új Elnökség tagjainak jóváhagyására:
A Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete az Elnökségbe jelöli:
 Kiss Imrét
 Hallgató Évát
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület az Elnökségbe jelöli:
 Vass Pétert
 Juhász Gábort
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete az Elnökségbe jelöli:

 Szabó Jánost
 Takács Imrét
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége az Elnökségbe jelöli:
 Hegyesi Gábort
 Gosztonyi Géza
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Iskolaszövetség az Elnökségbe jelöli:
 Mányai Juditot
 Kun Zsuzsát
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete az Elnökségbe jelöli:
 Demus Ivánt
 Tóth Árpádnét
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete az Elnökségbe jelöli:
 Papp Istvánnét
 Majláthné Lippai Évát
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A Hajszolt Egyesület az Elnökségbe jelöli:
 Tarnai Zoltánt
 Gyuris Tamást
A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta
Szabó János ismertette a következő napirendi pontot: a tagfelvételt. Egy szervezet kérte felvételét, a
Kurt Lewin Alapítvány, melyet Fellegi Borbála képvisel, akit felkért Szabó János, hogy mutassa be az
alapítványt.
Fellegi Borbála elmondta, hogy az alapítvány 1995 óta működik, elsősorban kisebbségvédelem és
oktatás területén. Előkészítőt szervez roma, valamint hátrányos helyzetű fiatalok számára. Oktatás
területén kutatásokat végez, diák, pedagógus és szülői jogok tárgykörében. Jelenleg három honlapot
működtet: RomaPage, Netplanet, SzocHáló. Ez utóbbi több célt is szolgál, egyrészt széleskörű

ismeretszolgáltatás nyújt a társadalomtudományok iránt érdeklődőknek, másrészt a honlapot
hátrányos helyzetű egyetemisták hozták létre és működtetik, akik ezáltal pénzkereseti, valamint
szakmai, gyakorlati lehetőséghez jutnak. Fontos része a közös munkának, hogy a felsőbb éves
diákok, vagy a bizonyos szakmai területen több tapasztalattal rendelkező diákok (pl.: HTML
szerkesztés) mentorálják a többieket.
Kérte a küldötteket, hogy a szövetségbe való jelentkezésüket fogadják el.
Szabó János a javaslatot szavazásra bocsátotta. A Küldöttgyűlés a Kurt Lewin Alapítványt
egyhangúlag felvette a 3Sz tagjai közé.
Kiss Róbert köszönetet mondott Polyák Zsuzsának, aki 2002. januárjáig a 3Sz irodavezetői munkáját
végezte.
Hegyesi Gábor ismertetette a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének 2002. május
14-15-én megrendezésre kerülő konferenciájának programját.
Szabó János a Küldöttgyűlést lezárta.
Budapest, 2002. április 26.
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