
BESZÁMOLÓ 

a MAKAMOSZ 2018 évi munkájáról 

2018-ban ismételten nagyon kevesen vették ki részüket a munkából. Időnként úgy éreztem, 
hogy feladom, s a GDPR akkora munkát rakott a nyakamba, hogy már azt nem bírtam 
vállalni, s lemondtam az elnöki tisztségemről. 

Ki kell emelnem Ugrin Erzsit, aki az összes képzésünk szakmai programját összeállította, 
vezeti a szupervíziót és a tréningeket, segítő munkánk aktív résztvevője.  

Nagy-nagy köszönet Kiss Katinak, aki elkészítette a GDPR anyagát, ami fenn van a 
honlapunkon természetesen. 

Tájékoztatlak benneteket, hogy taglétszám 2017. december 31-ig 50 fő lett, de sajnos azóta 
stagnál. Változatlanul meg kell említenem, hogy pl. képzéseink résztvevőinek nagy hányada 
nem érzi szükségét szövetségünkhöz való tartozásnak. Kíváncsi lennék a véleményetekre. 

Facebook oldalunkat én töltöm fel hírekkel, honlapunkat a készítő működteti a kéréseim 
alapján. A FB-on felszaporodtak a követők, most  kb 80 fő kíséri figyelemmel, általában 1-1 
hírt 50-60 fő lájkolja. Szerintetek mit kellene tenni annak érdekében, hogy több emberhez 
jussanak el híreink? 

Mit csináltunk 2018-ben? 

1./ Együttműködést kötöttünk az Országos Mediációs Egyesülettel. Ennek kapcsán részt 
vettem a Közgyűlésükön, Ugrin Erzsi előadást tartott az OME Családi Konferenciáján, és részt 
vesz a mediációs kerekasztal munkájában. 

2./ 3 alkalommal tartottunk Szupervíziót Ugrin Erzsi vezetésével, igen alacsony 
létszámmal. Ismét elgondolkoztató számomra, hogy a szociális szférában dolgozók miért 
nem tartják fontosnak saját segítői szerepük fejlesztését. 

3./  3 képzésünk volt szintén Ugrin Erzsi vezetésével, összesen 35 fő résztvevővel. Egy 
akkreditált képzésünk van, amit még jelentkezők hiányában egy alkalommal sem tudtuk 
megtartani.  

4./ Gyerekjogi konferencián vettünk részt dr Tóthné dr Bicskei Beával és Ugrin Erzsivel az 
ombudsmannál. 

5./  Ugrin Erzsi bírói értekezleten tájékoztatta a bírókat a mediációról. 

6./ Regionális szakmai napon vettem részt Baján, Erzsi Szombathelyen és a XVIII. 
kerületben. 

7./ Kapcsolatügyeleti munkacsoportban dolgoztam a protokoll elkészítésében. 

8./  Együttműködve az MKA-val, Erzsi két alkalommal tartotta meg a „Kérdezés 
művészete” c. képzést, illetve tartott előadást az MKA Konferenciáján. 

9./ Folyamatosan bombázom a címlistán szereplőket információkkal képzéseinkről, 
szupervízióról, segítségünk felajánlásáról. Kezdenek felfigyelni munkánkra. 



10./ Akkreditáltattuk volna Ugrin Erzsi és Molnár Gabi által elkészített Műhely munkát, 
melyet elutasítottak. Tervezzük akkreditáció nélkül a megtartását, hiszen hiánypótló a képzés. 

11./ A fenti munkánk eredményeként az anyagi helyzetünk is stabilizálódott: Eddigi éves 
bevételünk 2.474.000 Ft volt, költségeink: 1.999.999 Ft, így jelen pillanatban nyereségünk: 
475.000.-Ft. 
 
Remélem, hogy mindenki tisztában van vele, ezt a munkát önkéntes alapon végezzük. A termet 
térítésmentesen biztosítom a MAKAMOSZ számára, utazásaink költségeit saját magunk 
fedezzük és a saját szabadidőnkből. (Útiköltséget a meghívó fél rendezi, de az sem biztos, hogy 
egy kávét kapunk.) Erzsi is és én is erőnkön felüli energiával toltuk a szekeret, de szerettük 
volna, ha nemcsak mi, hanem tagjaink is raknának bele energiát, nemcsak a tagság előnyeit 
kimazsolázva. Miután 2-3 fő jelezte, hogy ha tud, segít, de ebből semmi nem realizálódott, így 
beadtam lemondásomat, s ebben követett a vezetőség is. Természetesen amíg nincs új 
vezetőség, mindannyian vállaljuk, hogy tovább toljuk a szekeret. 
 
Jó lenne, ha most, amikor a legnagyobb szükség lenne a MAKAMOSZ munkájára, utódjaink 
tudnák folytatni és fejleszteni azt, amit csinálunk. 
 

Budapest, 2019. június 26.     
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