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I. Számviteli beszámoló
Előző év
(2012.01.01.)
(Nyitóegyenleg)

Tárgyév
(2012.12.31)
(Záróegyenleg)

ESZKÖZÖK:
OTP Bank 408-as bankszámla (MCSE):
OTP Bank 154-es bankszámla (Szeged):
OTP Bank 640-es lekötés :
OTP Bank 632-es lekötés :

3 303 287 Ft
0 Ft
2 807 118 Ft
9 161 946 Ft

815 332 Ft
0 Ft
0 Ft
9 592 052 Ft

Számlapénz összesen:
Pénztár:

15 272 351 Ft
655 695 Ft

10 407 384 Ft
462 775 Ft

Forgóeszközök (pénzeszközök) összesen:

15 928 046 Ft

10 870 159 Ft

Tárgyi eszközök:

108 331 Ft

1 413 256 Ft

Befektetett (tárgyi) eszközök összesen:

108 331 Ft

1 413 256 Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

16 036 377 Ft

12 283 415 Ft

FORRÁSOK:
Tőkeváltozás (előző évek eredménye):
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:

13 107 288 Ft
2 736 066 Ft

15 843 354 Ft
-3 755 155 Ft

Saját tőke összesen:

15 843 354 Ft

12 088 199 Ft

(Rövid lejáratú) Járulék kötelezettségek:

193 023 Ft

195 215 Ft

Kötelezettségek összesen:

193 023 Ft

195 215 Ft

16 036 377 Ft

12 283 414 Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

II. A költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2012. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 264.635 Ft támogatást kapott, amelyet jogszerűen
használt fel, egyéb költségvetési támogatásban nem részesült.

III. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület 2012. évben pénzbeli adományt, juttatást sem magánszemélynek, sem más szervezetnek
nem nyújtott.

IV. A kapott támogatások felhasználása
Az Egyesület 2012. évben szponzori támogatást nem kapott.

V. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2012. évben tisztségük betöltéséért, az ezzel járó feladatok végzéséért
sem tiszteletdíjban, sem egyéb juttatásban nem részesültek.

VI. A vagyon felhasználásáról szóló kimutatás, pénzügyi beszámoló
VI/1. Nyitó vagyon 2012. 01. 01.
- ebből: tárgyi eszköz
-ebből: pénzeszköz

16 036 377 Ft

VI/2. Bevételek
Kapott támogatások
-ebből: vállalkozásoktól
-ebből: SZJA 1% felajánlásból
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
-ebből: részvételi díjak
-ebből: oktatási tevékenység bevétele
-ebből: közvetített szolgáltatás bevétele
-ebből: rendezvényszerv, hirdetés bevétele
Tagdíj bevétel
Kamat bevétel

13 402 089 Ft

108 331 Ft
15 928 046 Ft

264 635 Ft
0 Ft
264 635 Ft
9 360 360 Ft
3 339 000 Ft
3 743 760 Ft
1 527 600 Ft
750 000 Ft
3 305 855 Ft
471 239 Ft

VI/3. Kiadások, költségek
16 541 717 Ft
Anyag költség
-ebből: irodai anyag, eszköz
-ebből: vándorgyűlés anyag, eszköz
Munkabér és járulékai
-ebből: munkabér
-ebből: bérjárulék
Anyagjellegű szolgáltatások
-ebből: közlekedési jegyek, taxi
-ebből: szállás költség
-ebből: posta, telefon
-ebből: étkeztetés (vándorgyűlés)
-ebből: egyéb vendéglátás
Nem anyagjellegű szolgáltatások
-ebből: banki költség
-ebből: oktatás (vállalkozások)
-ebből: oktatás (intézm: SE, OFTEX, stb.)
-ebből: bérleti díj (vándorgyűlés)
-ebből: bérleti díj (lakbér)
-ebből: bérleti díj (egyéb)
-ebből: lakásrezsi
-ebből: tagdíj, részvételi díj
-ebből: Hírmondó
-ebből: egyéb szolg. (vándorgyűlés)
-ebből: könyvelés, fordítás, számtech, ügyvéd, stb.
VI/4. Értékcsökkenés

3 439 328 Ft
1 138 626 Ft
2 300 702 Ft
2 322 580 Ft
1 836 580 Ft
486 000 Ft
2 641 877 Ft
215 613 Ft
0 Ft
596 394 Ft
1 800 370 Ft
29 500 Ft
8 137 932 Ft
168 489 Ft
547 300 Ft
358 100 Ft
896 548 Ft
1 625 000 Ft
121 000 Ft
530 235 Ft
358 368 Ft
721 200 Ft
1 417 190 Ft
1 394 502 Ft

615 527 Ft

VI/5. Eredmény, vagyongyarapodás

-3 755 155 Ft

VI/6. Záró vagyon 2012. 12. 31.
-ebből: tárgyi eszköz
-ebből: pénzeszköz

12 283 415 Ft

Budapest, 2013. április 06.

2./2 oldal

1 413 256 Ft
10 870 159 Ft
Kovács Miklós
elnök

Elnöki és titkári beszámoló

Az elnöki és titkári beszámolót az elmúlt év eseményeinek összefoglalójával kezdjük.
Az első fontos esemény az egy évvel ezelőtti gödöllői vándorgyűlés, amiről elmondható, hogy
szakmailag nagyon sikeres volt, a rendezvényen összesen 59 előadás és workshop volt. Népszerűek
lettek az új előadásformák, melyeket tavaly vezettünk be (poszter szekció, esetbemutatások). Az
elmúlt 5 évben online elégedettségi felméréseket végzünk a vándorgyűléseket követően. A tavalyi
vándorgyűlésről beérkezett visszajelzések alapján az elmúlt 5 év vándorgyűlései közül szakmailag,
szervezés szempontjából, valamint a kulturális programok tekintetében a gödöllői volt a
legeredményesebb.
Egyesületünk új honlapjához már jelenlegi is kapcsolódik egy internetalapú adatbázis. A webes
fejlesztés 2011 szeptemberében indult és 2012 februárjában lett éles az új honlapunk. Havi szinten
átlagosan 15 000 oldal-megtekintést regisztráltunk, havonta több mint 2 500 egyedi látogatója és
ezen belül 1 500 új egyedi látogatója van az oldalnak. Honlapunkhoz kapcsolódik egy internet alapú
adatbázis is, melyre folyamatosan töltjük fel az egyesülettel kapcsolatos valamennyi információt. Az
adatbázis jelenleg 90%-os készültségi szinten van, hamarosan megnyitjuk az adatbázis publikus
felületét is, melynek segítségével valamennyi aktív tagtársunk frissítheti a saját, személyes adatait.
Tavaly augusztusban új székhelyre költöztünk. Budapesten, a Benczúr utcában egy 110 nm2-es lakást
bérelünk, amelynek az egyik szobája közel 40 nm2-es, így kiválóan alkalmas oktatásra, szupervízióra.
Az új helyszínen korszerű infrastruktúra áll rendelkezésre, ez megfelelő lehetőség a képzésekhez,
szupervíziókhoz. Van egy családterápiása szoba is zárt láncú videó-kapcsolattal, és a másik
helyiségben akár egy egész csoport is figyelheti élőben a családterápiás tevékenységet. Az új székhely
kényelmesebb lehetőséget biztosít az ingyenes szupervíziókra is. Ebben az évben már öt alkalommal
volt ilyen. Ezúton is köszönet a kiképző kollegáknak, akik vállalták az ingyenes szupervíziókat. Még
idén tervezünk ingyenes szupervíziós lehetőségeket Budapest mellett Debrecenben és Pécsen is.
A múlt év eseményei és eredményei között szeretnénk megemlíteni a Hírmondó helyébe lépő új,
színes magazint. Összesen hatan dolgoztunk a Paradigma magazin első számán, szeretnénk külön
kiemelni Bánki Lászlót, aki pszichológus, családterapeuta jelölt, és ő készítette a magazin dizájnját,
valamint Megyeri Zsuzsannát, aki szintén pszichológus és családterapeuta jelölt, és aki talán a
legtöbbet dolgozott ebben a projektben. Az első számot próbaszámnak tekintjük és ingyen kapta
készhez minden egyesületi tag. A Paradigma magazint nem csak szakmai lapnak terveztük, hanem
kicsit populárisabb magazint képzeltünk el, melynek szerkesztésébe a tagság is szervesen
bekapcsolódik. A második szám tartalma is kezd már összeállni, de a magazin jövőjével kapcsolatban
(ingyenes vagy előfizetéses legyen) online közvélemény-kutatást is tervezünk.
Az egyesület új székhelyén elkezdtünk kialakítani egy könyvtárat és folyóirattárat. Az egyesületi
könyvtár egyelőre két forrásból gyarapodik. Egyrészt olyan adományokból, melyeket a kiképzők saját
szakmai könyvtárukból ajánlottak fel, másrészt az Animula könyvkiadóval kötött megállapodásunk
eredményeként. Jelenleg közel 100 kötetes könyvtára van az egyesületnek, de folyamatosan
gyarapodunk. Kölcsönzési lehetőséget nem tervezünk, de a weboldalon fenn lesz azon könyvek
listája, melyek az MCSE irodában elérhetők lesznek. Ugyanez vonatkozik a folyóirattárra is. 2011
szeptembere óta fizetjük elő a Family Process-t, a Journal of Family Therapy-t, és a Context magazint.
Van egy online előfizetésünk is, az ausztráliai Dulwich Center narratív folyóirata, amelynek a 2012-es
számai már a tagság rendelkezésére állnak.
Mindezekkel azt szeretnénk elérni, hogy az Egyesület kapcsolódni tudjon a nemzetközi szakmai
vérkeringéshez, valamint ha valakiben van érdeklődés, ambíció, hozzá tudjon férni az őt leginkább
érdeklő szakmai információkhoz.

Részben ugyanezt a célt szolgálja a MCSE kialakítás alatt lévő digitális archívuma. Egyesületünk
története már több mint negyedszázadra nyúlik vissza, ezért feladatunknak érezzük, hogy
megpróbáljunk minél több anyagot archiválni. Ilyenek például az elmúlt évtizedek jelentősebb
szakmai eseményei, melyeket érdemes megtartani a jövő generációja számára. Vándorgyűlések,
workshopok, előadások, melyekről készültek videó-felvételek. Hamarosan összeáll egy olyan anyag,
amelyet elérhetővé szeretnénk tenni a weboldalunkon is. Külföldi példák alapján olyan lehetőséget is
tervezünk biztosítani az egyesületi tagok számára, hogy jelképes összegért megvásárolhassanak,
letölthessenek a közelmúltban lezajlott fontos szakmai előadásokat.
Egyesületünk tagsága folyamatosan bővül. Az előző évhez viszonyítva 20%-kal nőtt a tagság létszáma,
így a MCSE-nek jelenleg több mint 1 100 aktív tagja van. Az aktív tagság elsősorban azért nőtt, mert
nőtt a képzéseinken részt vevő tagdíjfizető hallgatók száma. Ez az internetes adatbázisnak is
köszönhető, gyors és naprakész lett a rendszer, ahol hamarosan mindenki láthatja saját befizetéseit
és esetleges tagdíjelmaradásait.
Az Egyesület szakmai tevékenységét könyvkiadással is szeretné bővíteni. Két hiánypótló könyvet
tervezünk a közeljövőben megjelentetni. Az első már félkész állapotban van: Martin Payne narratív
családterapeuta oktató könyve, alapszintű, nagyon hasznos könyv, már a 6. kiadását éli angol
nyelven. A másik könyv, egy esettanulmány kötet, amely tíz családterápiás vizsgadolgozatot
tartalmaz, és mintaként szolgálhat hallgatóinknak a saját esettanulmányuk megírásához. Reményeink
szerint, ősszel nyomdába kerülhet mindkét kötet.
További terveink között szerepel, hogy élő családterápiás megfigyelési lehetőségeket alakítsunk ki az MCSE székhelyen kívül - más decentrumokban is. Mindez szorosan kapcsolódik az ún. „tereptanári
rendszer” kidolgozásához. Még ebben az évben szeretnénk véglegesíteni a MCSE új képzési szabályait
és támogatási rendszer kidolgozását is tervezzük, külföldi szakmai kongresszusokon való részvételre.
A vezetőség nevében szeretnénk megköszönni valamennyi egyesületi tagtársunknak a családterápia
ügyéért kifejtett elmúlt évi aktivitását.

Kovács Miklós, MCSE elnök, Hajdú Judit MCSE titkár
2013. április 6.

Tanulmányi Bizottság vezetőjének beszámolója
2012-ben 42 tanfolyam indult, ebből 10 alapképzés, 23 szupervízió, 9 önismeret. Ezek évek óta
nagyjából azonos számok. A számokból látszik, hogy szinte minden alapképzésben résztvevő a családi
önismeretet választja, ez mindenképpen jó jel. Ami elgondolkodtató, hogy nagyon kevés a vidéken
indult tanfolyamok száma. Pécsen és Debrecenben állandó jelleggel indulnak képzések, de vannak
úgynevezett kihelyezett tanfolyamok, melyek száma sajnos egyre csökken.
A sikeresen vizsgázók és a vizsgára jelentkezők számában csúcsot döntött a 2012-es év. Korábbi
tapasztalatok azt mutatták, hogy a jelentkezők magas számához képest kevesen jutnak el a vizsgáig.
Ez a tendencia tehát változóban van.
A vizsgának van egy kritikus, de nagyon fontos pontja: a kiemelt ülés. A kiemelt ülés mutatja meg
igazán, hogyan dolgoznak a terapeuták. Sok félreértés van azzal kapcsolatban, hogy ennek milyennek
kell lenni. A jelenlegi leírás többeknek nem egyértelmű. A Tanulmányi Bizottság hamarosan ki fogja
dolgozni részletesen, hogy mit ért a kiemelt ülés alatt.
A tanulmányi ügyeknek egy másik fontos része a workshopok. Szerencsére sok workshop volt 2012ben, nemcsak Budapesten, vidéken is. Ennek nagyon örülünk.
Az új képzési rend kialakításában az EFTA elvárásain kívül, a pszichoterápiás szakmai berkekben
történő változások is szerepet játszottak. Változtatások főbb irányai:
- alapképzés 200 helyett 250 óra lesz
- szupervízió 2X 50 óra helyett 2x 80 óra lesz
- az önismeret óraszáma nem változik
Ez összesen plusz 110 képzési óraszámot jelent. A változások előreláthatólag 2014 szeptemberétől
kerülnek bevezetésre. Azokra a képzésekre, amelyek 2014. szeptember előtt indulnak, ezek az
óraszámváltozások még nem érvényesek.
Végül a Tanulmányi Bizottság további tevékenységeit is megemlíteném. A Tanulmányi Bizottság
foglalkozik a tereptanári funkciók követelményeivel, a családterápiás esetleírások kötet
kialakításával, a képzés törzsanyagának és a kompetenciák összeállításával és a vizsgarend
továbbfejlesztésével.
2012-ben családterapeuta címet kaptak:
Bíró Fruzsina
Boross Viktor
Csomortáni Domokos Zoltán
Demeter Csilla Gabriella
Dr. Driesz Márta
Fazekas Ágnes
Fodorné Ablonczy Margit
Gecse Andrea
Józsa Balázs
Kovács-Tóth Beáta
Mihalec Gábor
Dr. Molnár Mária
Mráz Sándor Zoltán
Nagy Teodóra

Nagy Viktor Péter
Nagy Zsuzsanna
Pál Ilona
Dr. Piross Krisztina
Pollák Éva
Sinkó Dóra
Szentesiné Miklós Andrea
Szentléleki Kriszta
Szűcs Mónika
Tatainé Földvári Márta
Torkos Dóra
Tóth Zsuzsanna
Üveges Tamás

2012-ben kiképző család-pszichoterapeuta címet kaptak:
Topolánszkyné Zsindely Katalin
Kozma-Vízkeleti Dániel
Dr. Barát Katalin, MCSE Tanulmányi Bizottság vezetője
2013. április 6.

Eseménynaptár

Előadók
Boldizsár Ildikó

Téma
Meseterápia

rendezvény
workshop

időpont
2012. január 28-29.

helyszín
Szeged

Miért nehéz a “túl jó szülő”
mellett felnőtté válni?

workshop

2012. február 22.

Szeged

Változások

konferencia

2012. április 9-11

Gödöllő

Dr. Koltai Mária

Áldás és átok: transzgenerációs
örökségeink

előadás

2012. május 3.

Nyíregyháza

Rákóczi Balázs, Varga Gábor,
Turóczi Attila

Lelki folyamatok neurológiai és
genetikai háttere

workshop

2012. május 17.

Budapest

Bogár Zsuzsa, Mészáros
Krisztina, Molnár Gabriella,
Székely Zsuzsanna

„Belső szemmel” - Ágacska
családterápiás workshop az
örökbefogadásról

workshop

2012. május 22.

Nagyvárad

Sokévnyi együttlét után. A tartós
párkapcsolatok
fenntarthatóságának elősegítése a
párterápia lehetőségeivel.

workshop

2012. november 6.

Budapest

Alternatív családmodellek – a
szexuális orientáció és nemi
identitás kérdései a terápiás
térben

workshop

2012. december 5.

Budapest

Dr. Árkovits Amaryl és Dr.
Dorn Krisztina
XXVI. Vándorgyűlés

Alfons Vansteenwegen

Faix-Prukner Csilla,
Rózsa Krisztián, Sándor Bea,
Béres-Deák Rita,
Dr. Borgos Anna

