
 

 

BESZÁMOLÓ a 2020. évi munkáról 

Helyzet-jelentés: 

Az elnöki tisztet 2015-ben vettem át Marton Imrétől. A 2015-16-os év ráment arra, hogy 
Marton Imre mindenben akadályozta az új vezetőség munkáját. Végül 2016 novemberében 
átadta a nála lévő anyagokat. Sajnos a regnálása alatt elveszítettük közhasznúságunkat, s a 
jelen törvények értelmében nem tudjuk ismét megszerezni. 

A következő időszakban felvettem a kapcsolatot a régi tagokkal, s így sikerült a taglétszámot 
növelni. Szerettem volna egy közös (családi) rendezvényt tartani, de érdektelenség miatt 
elmaradt. 

Aktualizáltuk az Alapszabályzatot, melyet a hatóság befogadott. 

Szerződést kötöttünk könyvelővel, honlapot készíttettünk, szerződést kötöttünk a honlap 
üzemeltetőjével, FB oldalt indítottunk.  

Dr Kardos Ferenc átadta a könyvének kiadási jogát, és a képzéseit. Ezekre szerződést 
kötöttünk. Könyvét forgalmazzuk, illetve a képzéseink résztvevői megkapják. 

5 képzést akkreditáltattunk, majd az akkreditáció lejárta után 2 képzést újra minősítettünk, 
illetve egy új képzéssel indultunk el. Az elmúlt időszakban 6 képzést zártunk le 63 fő 
részvételével. (Köszönöm Ugrin Erzsinek, aki a képzések szellemi anyja.) 

Elkészítettük a MAKAMOSZ GDPR anyagát. (Köszönet érte Kiss Kati tagunknak). 

Részt vettem a kapcsolatügyeleti protokoll kidolgozására megbízott munkacsoport 
munkájában. Sikerként könyveltem el, hogy a protokoll Kardos Feriék által kidolgozott 
protokollon alapul, nagy részben átvéve azt.  

Együttműködési megállapodást kötöttünk az OME-val és az MKA-val. Részt vettünk az OME 
által szervezett kerekasztal munkájában, Ugrin Erzsi előadást tartott az OME konferenciáján. 
Az MKA szakmai napján szintén Ugrin Erzsi népszerűsítette a mediációt és a MAKAMOSZ 
munkáját. Ennek eredményeként több kineziológus végezte el képzéseinket. 

Közreműködtünk az Ombudsman kutatásában. 

Segítséget adtunk több GYEJÓ-nak. Régiós találkozókon vettünk részt. (pl. 
Mosonmagyaróvár, Szekszárd, Szombathely, stb.) Nagy sikerként könyveltük el a Baján 
végzett munkát. Nagyszerű munkát végzett Novák Nikolett kollégánk. 

Több helyen tartottunk előadást (Pl. Károlyi Gimnázium, Révfülöp, stb.) Köszönet Dr Tóthné 
dr Bicskei Beának a közreműködésért. 



Rendszeres Szupervíziót szerveztünk, de érdektelenség miatt leálltunk a szervezéssel. 

Már 2018-ban éreztem azt, hogy tagságunk nem aktivizálja magát, a befizetett tagdíjon kívül 
nem történik semmi. Miután munkánkat pro bono végezzük, s én személy szerint 
értelmetlennek tartom a küzdelmet, lemondtam azzal a megszorítással, hogy amíg nem lesz 
új vezető, viszem tovább a MAKAMOSZ munkáját.  

2020-as év a pandémia jegyében zajlott.  

2020. május 15-én éves közgyűlésünket online formában tartottuk meg, ahol a beszámolók 
megvitatása és elfogadása mellett számba vettük a főbb kihívásokat és jövőbeli célokat 
határoztunk meg. Továbbá dr Vágási Boglárka helyett megválasztottuk az elnökségbe dr 
Pilinszki Attilát. 

A Közgyűlésen megbeszéltek szerint felvettük a kapcsolatot az SZGYF Módszertani 
Főosztályával, hogy a kapcsolatügyeleti munkával, a kapcsolatügyeleti mediációval 
kapcsolatos közös fellépést (műhelymunkákat, képzéseket) tervezzünk. A második 
megbeszélést követően a járványhelyzet, valamint az SZGYF átszervezése miatt a tárgyalási 
folyamat megszakadt. 

A 2020-ra meghirdetett képzésünket elhalasztottuk, hiszen online formában nem lehet 
gyakorlati munkát végezni. 

Hirdettünk online szupervíziót, de érdeklődés hiányában elmaradt.  

Több megkeresésünk volt (panaszok, reklamációk) kapcsolatügyelet és mediátorok témában. 
Sajnos ezekre nem mindig sikerült megnyugtató választ adni. A megoldás legtöbb esetben 
saját kapcsolatügyelet működtetése lenne, de ez elsősorban pénz kérdése. Érdemes lenne 
beszélgetni és ötletelni a témában. 

Az Egyesület elnöke  

- folyamatosan tájékoztatta a tagságot online rendezvényekről, hírekről; 
- regisztrált a Számlázz.hu online számlázó rendszerbe; 
- regisztrált a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe; 
- az SZGYF felé elkészítette a képzésekről a beszámolót.  

A honlap kezelésére új, az előzőnél rugalmasabb szakembert kértünk fel. Ugyanazért a 
pénzért vállalta, tehát nem érte kár Szövetségünket. A szerződést Gál Dáviddal 
megkötöttem.  

A tagdíj-fizetési kedv nagyban lecsökkent, ezért bevételeink megcsappantak. A számlánkon 
752.043.-Ft van. Jelenleg 31 regisztrált tagunk van. 

El kellene gondolkozni azon is, hogy érdemes-e a kapcsolatügyeleti mediátoroknak és 
gyermekvédelemmel foglalkozó mediátoroknak egy szövetséget fenntartani, vagy át kellene 
strukturálni. Ebben a formában közvetlen tagjainktól érdektelenséget és passzivitást kapunk. 
Miután belefáradtam az értelmetlen munkába, így a 2021 évben tartandó közgyűlésen 
végképp lemondok elnöki posztomról. Remélem, hogy utódom új lelkesedéssel és erővel fog 
kiváló munkát végezni a MAKAMOSZ-ért, tagjainkért. 



Budapest, 2021. május 31.   

       elnök      


