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Napirendi pontok: elfogadva
Veres Erzsébet az EÜDSZM elnöke és a GOKI ápolási igazgatója Veres Erzsébet köszönti a közgyűlésen
részvevőket.
A napirendi pontok elfogadása után Halász Emese értékes előadását hallottuk, amely a gyulai Békés
Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában működő szociális munkás csoport munkáját
mutatta be. Az előadásában több ügytípust is megjelölt, amelyekben Egyesületünk szakmai
képviseleti feladatot vállalhatna. Megosztotta velünk saját kódrendszerüket és annak eredményeit.

1. Veres Erzsébet (EÜDSZM elnök) éves beszámolója:
✓ A siófoki MESZK Kongresszuson 2016. 09. 08-10. 2 előadással voltunk jelen.
✓ A Kórházpedagógusok Országos Egyesületének debreceni konferenciáján Veres Erzsébet
képviselte az egyesületet és beszélt a kórházi szociális munkáról.
✓ Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciójának továbbképzésén (2016. november 10.)
Visegrádon Halász Emese tartott előadást (Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán
Tagkórháza).
✓ 2016-ban a Semmelweis napon kitüntették Nacsa Tivadarné kolléganőt (Kalocsa).

✓ 2016. 06. 02-án a IV. Győr-Moson-Sopron megyei kórházi szociális munkás találkozó került
megrendezésre Sopronban. Részletek az egyesület honlapján találhatók.
✓ Nyírő Gyula-OPAI Kórházban volt a legutóbbi budapesti EÜDSZM Teázó (2016. 09. 27).
Összefoglaló a honlapon.

✓ A módszertani ajánlások terjesztése tovább folytatódott, 2016-ban 22 db-ot értékesítettünk.
✓ Az egyesületünk székhelye és levelezési címe megváltozott.
✓ Mindhárom bíróság előtt lévő ügyünk (közhasznúság, alapszabály módosítás, elnök- és cím
változás) befejeződött.
✓ Levelezőlistát aktualizáltuk, javítottuk.
✓ AZ MSZ EDDSZ-nek levelet írtunk 2016. 06. 20-án melyben felhívtuk a figyelmet újra az
egészségügyben dolgozó szociális munkásokra a védőnői és az alapellátásban foglalkoztatott
szakdolgozókat érintő, valamint az egészségügyi ágazatban dolgozó, nem egészségügyi
végzettséggel rendelkező nem vezető beosztásban dolgozó személyek helyzetének
rendezésére irányuló bértárgyalások során.
✓ Gyermekjóléti Központok speciális feladatai sorába tartozó kórházi szociális munka kibővülése
miatt kapcsolatfelvételt terveztünk a MACSGYOE vezetőjével.
✓ Kapcsolatfelvételt terveztünk az iskolai, börtön és menekültügyben dolgozó szociális
munkásokkal.

✓ Az őszi elnökségi ülésen vendégünk volt két kolléganő Kerékné Nagy Erzsébet (egyesületi
tagunk- ESZSZK) és Torda Kata (OOI) kórházi szociális munkások, akik a regisztrációs
helyzetünk és a továbbképzésünk ügyében levelezést kezdeményeztek az EMMI felé és kérték
az Egyesületünk szakmai támogatását.
✓ Tagság köréből egyéb javaslatok érkeztek: pl.; csapatépítés, több napos kirándulás
megszervezésének lehetősége, kihelyezett elnökségi ülések vidéken, teázók akkreditálása,
hírlevél a tagság felé.
✓ Nagy Mariannt tiszteletbeli tagunknak javasolta az elnökség.
✓ Régiók feltérképezése továbbra is lassan halad. A régiófelelősöket nehezen találjuk meg.
Hiányzó régiók: pl.; Somogy, Dél- Dunántúl, Közép -Dunántúl
✓ A Közép -Magyarországi régió feltérképezése nehézségekbe ütközik. Továbbra is várjuk a
segítő kezeket Zöld Veronikának.

1/2017. sz. EÜDSZM határozat:
A közgyűlés szavazással, ellentmondás nélkül elfogadta, hogy Nagy Mariann az EÜDSZM egyik alapító
tagja és korábbi titkára az EÜDSZM tiszteletbeli tagja legyen.

Berkes Gabriella (Honvéd Kórház) javasolja, hogy a Nagy Mariannt, amennyiben szeretné legyen a
levelezőlistánk tagja. Péterné Molnár Gizella felveszi a kapcsolatot Nagy Mariannal. A javaslatot
egyhangúlag elfogadtuk.
A közgyűlés az elnökség 2016. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Péterné Molnár Gizella jelezte, hogy a 3SZ Liliom utcai irodája nem elérhető. Többször próbálta elérni
őket, de sikertelenül járt. Ez azért is probléma, mert az egyesületünk tagja a 3SZ-nek, tagdíjat kellene
fizetnünk. Halász Emese mindezt megerősítette, neki sem sikerült elérni őket.
Ugyancsak nincs hírünk az EMMMI Szociális életpályamodell munkacsoportok munkájáról sem.
Péterné Molnár Gizella vállalta a 3SZ helyzetének felderítését.
Zöld Veronika jelezte, hogy a Nyírő Gyula Kórház őszi Teázója után lehetőségünk van az összejövetelek
további folytatására, hiszen a helyi kollégák véleménye szerint, nagy igény van a személyes
találkozásokra és szakmaközi beszélgetésekre is.

2. Pénzügyi beszámoló a 2016. évről
Gaál Imre könyvelő beszámolója:
A törvényi előírásoknak megfelelő Beszámoló (egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet)
főbb bevételi és kiadási adatait az eredménykimutatás tartalmazza.
2016-ban az elszámolt bevételek kis mértékben meghaladták a kiadásokat, aminek következtében az
alaptevékenységből származó éves eredmény 2000 Ft. Vállalkozási tevékenység és ebből származó
eredmény nem volt.
A személyi jövedelemadó (Szja) 1%-ból 2015-ben jóváírt összesen 49.349 Ft-ból 2015-ben 20.000 Ftot használtuk fel, a Szociális Szakmai Szövetség béli tagságunk éves tagdíjára fordítottuk. További
10.750 Ft-ot 2016-ban használtunk fel: hirdetésre 3.070 Ft-ot és bankköltségekre 7.680 Ft-ot. A 2015ben jóváírt összegből 18.599 Ft-ot 2017. évi költségekre (szakmai programokra és működési
kiadásokra) tartalékoltunk. A 2016-ban jóváírt 71.704 Ft-ot még nem kezdtük el felhasználni, ezt teljes
egészében elhatároltuk 2017. évi költségekre.
Örömmel mondhatom, hogy a „Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók” két
csoportjából legalább egy-egy (egyik esetben kettő is) teljesül, ami feltétele annak, hogy az Egyesület
a közhasznú besorolását megtartsa.
A beszámoló tartalmát a közgyűlés egybehangzóan elfogadta.
2/2017. sz. EÜDSZM határozat:
A közgyűlés az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete 2016. évi
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az alábbi összegekkel elfogadja:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 2000 Ft (nyereség),
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: 0 Ft
Mérlegfőösszeg:
Eszközök összesen: 498 000 Ft
Források összesen: 498 000 Ft

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évről:
A beszámolót Ilonkay Katalin tartotta. A FB a 2016. évben az előírás szerint végezte a munkáját. Az
elnökség munkájára panasz nem érkezett, az FB az elnökség munkáját rendben találta. Az FB tagok
személyében változás nem történt.

4. A 2017. év pénzügyi tervének elfogadása:
A 2017. évi pénzügyi tervet a közgyűlés egyetértésben elfogadta.
3/ 2017. sz. EÜDSZM határozat:
A közgyűlés az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete 2017. évi
költségvetését az alábbi összegekkel elfogadja:
Tervezett bevételek összesen: 170 000 Ft
Tervezett kiadások összesen: 169 000 Ft
Tervezett eredmény alaptevékenységből: 1000 Ft.
Az 1 % felajánlásából befolyt támogatásokat az Alapszabályunk szerint meghatározott szakmai
célokra kell elköltenünk. (2015. évről 18 599 Ft, 2016. évről 71 704 Ft áll rendelkezésre). Ennek
meghatározása a következő feladatunk.

5. Terveink a 2017. évre
Terveink meghatározása nem könnyű feladat, hiszen kevés ember dolgozik aktívan a tagságból.
Bármely program megszervezése hatalmas feladat a munkánk és családunk mellett.
Terveink:
•

regionális megerősödés (folyamatosan),

•

Bp.-i Teázó tartása,

•

csapatépítő jelleggel szakmai program szervezése a tagság számára kedvezményes térítési
díjjal,

•

kapcsolatfelvétel MACSGYOE-val

Péterné Molnár Gizella véleménye szerint a levelezőlistán a tagságot meg lehetne kérdezni, hogy
milyen program után érdeklődnének.

6. Lejáró elnökségi mandátumok tárgyalása
Dócs Ágnes és Rücker Éva elnökségi tagjaink mandátuma idén lejár.
Dócs Ágnes vállalja továbbra is az elnökségi tagságot, de személyesen ritkábban tud majd részt venni
a közös munkában.
Rücker Éva jelenleg GYES-n van, a továbbiakban valószínűleg nem a kórházi szociális munkával fog
foglalkozni, emiatt nem vállalja tovább az elnökségi tagságot.
Helyette Péterné Molnár Gizellát javasoltuk, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Minden elnökségi tagunknak köszönjük a munkáját!

7. Új tagok felvétele:
Egyesületünk tagjainak jelentkeztek:
•
•
•

Patkóné Hegedűs Anetta ( MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok)
Szabóné Takács Judit (Cholnoky Ferenc Kórház Sümeg)
Kovács Éva ( Szt. Pantaleon Kórház KHT. Dunaújváros)

Az elnökség a jelentkezéseket a beérkezett belépési nyilatkozatok alapján elfogadta, a közgyűlés a
jelentkezők felvételét egyhangúlag elfogadta. A felvétel tényéről az új tagjainkat e-mailben
tájékoztatjuk.

8. Szavazás a működési nyilvántartásunkról:
A szavazás a kórházi szociális munka hovatartozásáról 2017. május első hetéig zajlott. Levélben, emailben szavazólap kitöltésével volt lehetősége a tagságnak véleményt nyilvánítani. A régiófelelősi
feladatokat vállaló kollégákat a levelünk eljuttatására kértük fel. Megkerestük e-mailben valamennyi
általunk ismert kórházban dolgozó szociális munkást, régi tagjainkat is.
A nem tagoktól beérkezett vélemények száma: 10 (5 – IGEN, 5 -NEM)
Területi elosztás nem tagok között:
Bp.: 3 – igen
Közép- Magyarország: 1 – nem
Ny.– Dunántúl: 4 – 2 igen- 2 nem
Közép- Dunántúl: 0
Dél- Dunántúl: 0
Észak- Alföld: 1- nem

Dél-Alföld: 1- nem
2017. 05.08-ig 17 szavazat érkezett tagjainktól e-mailben és postán.
A szavazás előtt számos véleményt hallgattunk meg újra.
A szavazás a szavazólapok kitöltésével zajlott. A közgyűlésen 10 tagunk volt jelen, aki még nem
szavazott.
Szavazás eredménye:

• 14 igen
• 13 nem
A feladatban munkát vállalók száma: 11 fő

4/ 2017. sz. EÜDSZM határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy az egészségügyi szociális munka nyilvántartásáról szóló témában
felelős döntést a vélemények ismeretében jelenleg nem hoz.

Dócs Ágnes vélemény szerint a szakmai munkára koncentráljunk. Szervezzünk magunknak
továbbképzést, ismerjük meg egymás munkájának eredményeit, építsük bele a jó gyakorlatokat a napi
munkánkba, hiszen mi ismerjük a munkánkat a legjobban.

Budapest, 2017. 06. 12.
Veres Erzsébet
EÜDSZM elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

