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a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
2010. évi tevékenységéről
2010 az Iskolaszövetség 20 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvények
jegyében telt. Nem csak az Iskolaszövetségnek voltak rendezvényei, hanem több iskola is
megünnepelte fennállásának kerek évfordulóját.
2010. február 4-én és 5-én került sor a „Húsz éves a soproni norma” c. konferenciára, melyet
a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar anyagi és szervezési hozzájárulásával (ezúton is köszönet
Nekik) rendezhettünk meg, visszaemlékezés volt a húsz évvel ezelőtti eseményre (Ferge Zsuzsa,
Nagy Endre, Talyigás Katalin, további hozzászólók). Este a helyi Gospel kórus adott ünnepi műsor
a résztvevők számára rendezett ünnepi vacsorán, amely egyúttal lehetőséget teremtett a szociális
képzések régi és új képviselői közötti kötetlen baráti beszélgetésre. Másnap „Gondolatok a szociális
képzésekkel kapcsolatos elvárásokról” címmel Bánfalvi István mondott bevezetőt és vezetett
beszélgetést a képzés jövőjére vonatkozóan. Ezen a konferencián fogalmazódtak meg azok a
témakörök, amelyek a júniusi konferencia gerincét képezték. A délutáni fakultatív programokból a
városnézés valósult meg dr. Szále Erzsébet vezetésével.
2010. április 30-án a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ, Hári Pál
termében Pilinszki Attila szervezésében került megrendezésre a Társadalomtudományi PhDtalálkozó, mely alkalmat teremtett oktatók, kutatók bemutatkozására, és így remélhetőleg
hozzájárult a tudományos párbeszédhez, együttműködéshez. Köszöntőt dr. Budai István PhD
mondott, és hat PhD hallgató mutatta be kutatási anyagát szóban. Néhányan posztert küldtek. Ez
adta az ötletet, hogy a tervezett jubileumi kiadvány „PhD kötet” legyen, lehetőséget teremtve oktató
kollégáinknak a publikációra, úgy, hogy bírálatra neves oktató kollégáinkat iskolaszövetségi
tevékenység gyanánt kérjük fel. Itt jegyzem meg, hogy az Iskolaszövetség felelős kiadója Nagy
Krisztina (ELTE) könyvalakban megjelent disszertációjának.
2010. június 2-án szerdán, 3-án csütörtökön és 4-én pénteken a Wesley János Lelkészképző
Főiskolán szakmai konferenciát tartottunk, az alábbi program szerint:
A konferencia dr. Budai István PhD „Feloldódnak-e a szociális munkás képzés dilemmái?”
c. bevezető előadásával indult, és több témához kapcsolódó előadás és eszmecsere folytatódott:
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 Meghatározó keretek és belső mozgásterek a felsőoktatásban (Nagy Endre a társadalmi
környezetről, Nagy Janka Teodóra a jogi környezetről, Temesvári Zsolt a hallgatói létszámokról,
Tóbiás László a hallgatói értékrendről);
 A szociális szolgáltatások szakmai szabályai – kompetenciák (Kozma Judit);
 Az alapképzés, a mesterképzés és a doktori képzés viszonya, kapcsolódási pontok (Krémer
Balázs, Szöllősi Gábor);
 Szociális alapképzések első ciklus utáni értékelése, esetleges tartalmi módosítása (Hervainé
Szabó Gyöngyvér, Hegyesi Gábor);
 Szociális munka és szociálpedagógus képzések viszonya (Molnár Katalin, Hegyesi Gábor);
 Terepgyakorlatok, ezen belül a finanszírozás és a tereptanárok képzésének helyzete (Oraveczné
Bodor Piroska);
 Az új, hatékonyabb oktatási módszerek alkalmazásának elősegítése (Albert József, Walkené
Galambos Erzsébet).
A sok szekció megosztja a hallgatóságot, ezért kellő jelentkező hiányában kimaradt a
tervezett szekciók közül a „Szociális szakma elvárásai a képzéssel szemben” című. A témakör
megtárgyalására 2010. november 26-án a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar tudománynapi
rendezvényeként Szekszárdon került sor „Elmélet és gyakorlat 2010-ben, változó társadalmi
környezetben” címmel.
2010. szeptember 17-én került sor az Iskolaszövetség 20 éves évfordulója alkalmából rendezett
tudományos konferenciára. Nemes Judit megnyitója, és az emléklapok átadása után Pető Márta, a
NEFMI főosztályvezetője mondott köszöntőt. Az üléselnöki feladatokat dr. habil. Török Péter
egyetemi docens, szociológus és dr. habil. Nagy Endre egyetemi tanár, jogász, szociológus vállalta.
Az alábbi előadások hangzottak el:
„A szociális munka kezdeteitől a jövő kihívásaiig” dr. Yossi Korazim-Kőrösy minisztériumi
osztályvezető, a Tel-avivi Egyetem oktatója;
„A társadalmi egyenlőtlenségek aktuális kérdései” Ferge Zsuzsa akadémikus, közgazdász,
szociálpolitikus;
„Újkori városi legendák a vidéki emberekről – és a tények” dr. Krémer Balázs szociológus,
szociálpolitikus, egyetemi docens;
„A civil szervezetek szerepének alakulása a szociális ellátásban” dr. Hegyesi Gábor főiskolai tanár,
tanszékvezető;
„Szakmai önkormányzatiság. A szociális szakma érdekérvényesítésének esélyei” Pataki Éva,
főiskolai docens, a Szociális Szakmai Szövetség elnöke;
„A szociális képzés a szakmai identitás alakulásában” dr. Budai István főiskolai tanár,
tanszékvezető
„Szociális munka, szociális képzés és tudományosság” dr. habil. Fábián Gergely főiskolai tanár,
dékán;
„Média és szociális munka” dr. Talyigás Katalin szociológus, ügyvezető igazgató
A tudományos ülés zárszavát dr. Bertalan Judit jogász, országgyűlési képviselő mondta. A
jól sikerült konferencia kb. kétszáz oktatónak, hallgatónak és érdeklődő szakembernek adott
találkozási lehetőséget.
2010-ban három közgyűlést tartottunk, március 5-én, május 20-án és június 3-án. Elnökségi
ülés 2010. február 5-én, 2010. április 16-án, 2010. június 2-án, 2010. június 29-én, 2010.
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szeptember 10-én, és 2010. december 28-án volt. Utóbbi kibővített elnökségi ülés volt, ahol az
iskolai szociális munka került napirendre.
Észrevételeket tettünk:
-

a szociális alapképzési szakjai felvételi és finanszírozási eljárásával; és

-

a felsőoktatási felvételi eljárás változásával

kapcsolatosan.
2011. november 12-én és 13-án ismét megrendezésre került a SZOCEXPO, az
Esélyegyenlőség és a Kirekesztés elleni küzdelem Nemzetközi Éve jegyében. Az ingyenesen
rendelkezésünkre bocsátott standon az Iskolaszövetség szervezésében két népi kézműves kolléga a
szekció időszakokban folyamatos foglalkoztatással kötötte le a látogatókat. Az Iskolaszövetség
workshopján jelentős érdeklődés mellett beszélgetés folyt dr. Iványi Gábor vezetésével a
romagyilkosságok kislétai áldozatának hozzátartozóival és közösségi programok kerültek
bemutatásra. A hallgatói részvétel ebben az évben kevesebb volt, mint 2008-ban, legnagyobb
létszámban sorrendben a WJLF, a DTE HWPK, az ELTE, a PTE IGYFK hallgatói vettek részt a
rendezvényen. A rendezésben idén is részt vállaltak az ELTE és a WJLF hallgatói.
A munkatervi pontokat sorra véve:







A szociális szakképzési szakmacsoport ügyeiben Becseiné dr. Kis Erzsébet, Borbély Zsuzsa,
Koppány Cecilia, Rénes Klára és Nemes Judit képviseli az Iskolaszövetséget. A 3Sz
képviseletében Nemes Judit tagja lett a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 4. § /3/
bekezdése alapján létrehozott a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését
szolgáló bizottságnak. A bizottság 2010-ben szakmai „rutinfeladatokat” végzett: véleményezte
az OKJ módosítására, kiegészítésekre beadott javaslatokat. A bizottság jövője bizonytalan.
A szociális képzések interprofesszionális kapcsolattartására vonatkozó nemzetközi kutatás
eredményeinek publikációja folyamatban van.
A képzésekre vonatkozó minőségbiztosítással kapcsolatos elvárások összegzése és elemzése
részlegesen történt meg a 2010. június konferencián.
A kiadványok ügye halasztást szenvedett, mert pénzügyi tartalékaink erősen megcsappantak, és
külső források elsősorban kiadványokra szerezhetők, ezért nem akartunk beelőzni egy esetleges
anyagi támogatásnak (amit visszamenőleg már nem adnak).
folytatódott az aprómunka a képesítési, a munkaköri és az előmeneteli előírások, a
továbbképzések ügyében. A kormányváltás, illetve a NEFMI elhúzodó átalakítása lefékezte a
lendületet;
Változatlanul jellemző, hogy a munkatervben meghatározott feladatok egy része nem

teljesült, mert megoldandó feladatként fogalmaztuk meg a minket legjobban foglalkoztató
problémákat, de nem volt elegendő kapacitásunk hozzá, illetve hiányzott a szakma, a hatóságok
fogadókészsége is.
Részt

vettünk

az

aktuális

szociálpolitikai

programokban

(költségvetési

törvény

véleményezése, szociális hivatás kamara előkészítése) a szociális szakmai szervezetekkel közös
stratégia alapján. A szakmai közéletben való részvétel a 3Sz-en keresztül is folyik.
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A többszöri kapcsolatfelvétel az illetékes főhatóságokkal nem bizonyult túl eredményesnek,
tavasszal a miniszter ígérete ellenére sem kapott az Iskolaszövetség anyagi támogatást jubileumi
rendezvényeihez. Az őszi miniszteri találkozónak is egyelőre ígéretei vannak (kiadvány-támogatás,
kitüntetés stb. ügyekben).
Június helyett szeptember 3-án került sor találkozóra Bazsa Györggyel, a MAB elnökével,
mert a megváltozott szakbizottsági struktúrában a szociológia, szociális munka, szociálpolitika
gyakorlatilag nem képviselt. Javaslatára a szakbizottság elnökét kerestük meg a problémával.
Konkrét személy szerinti javaslatot tettünk: a keleti régióból Csoba Judit, nyugatiból Budai István,
Kálmán György vagy Soós Zsolt a jelöltünk.
Sikertelenül pályáztunk az NCA egyesületi működési költségeket támogató pályázatán.
Kilenc esetben eleget tettünk a jogszabályi felhatalmazás alapján szakmai szervezetünket
illető vizsgabizottsági felkéréseknek.
Aktívan veszünk részt a 3Sz rendezvényein. Az Iskolaszövetségnek valamennyi elnökségi
ülésen volt képviselete. Szoboszlai Katalin a 3Sz pályázati úton nyert a Háló munkatársai számára
rendezett többnapos képzésen vett részt. Almásy Judit pedig az Etikai Bizottság több rendezvényén
és ülésén vett részt, amelyek az Etikai Kódex ötéves megújítását készítették elő. AZ Etikai
Bizottság munkájába Nagy Krisztina és Kocsis Erzsébet is bekapcsolódott. Amennyiben történt
felkérés, előadóként vettünk részt szakmai eseményeken, meghívásokat is teljesítettünk.
Az egyesületen belüli kommunikáció és információ-áramlás az elektronikus feltételek révén
zökkenő-mentesebben történnek, azonban a honlapon való megjelenés még mindig nem naprakész.
A helyi médiakapcsolatok a programok esetén beváltan és jól működnek, az országos
szinten ezek módját és a megjelenés gyakoriságát célszerű tovább gondolni.
Tagnyilvántartás karbantartott, a feltöltés folyamatos, bár néhány új jelentkező
adatnyilvántartási lapot nem töltött ki. A rendszeres tagdíjfizetéssel gondok vannak, tavasszal
felülvizsgálatra kerül sor.
Az egyesületi adminisztráció, nyilvántartási rend, számvitel rendezett. Az internetes
kapcsolattartás működik, karbantartása kissé nehézkes. 2009. február óta az ügyvezetői munkát ad
hoc megbízással a WJLF munkatársai látják el. Anyagi megfontolásokból az elnökségi ciklus
végéig ezen a rendszeren már nem kívánunk változtatni.
A részletes pénzforgalmat az 1. melléklet tartalmazza.
Kérjük az Iskolaszövetség közgyűlését, hogy az elnökség 2009. évi szakmai és pénzügyi
beszámolóját fogadja el.
Budapest, 2011. május 13.

készítette: Nemes Judit
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