
A Magyar Családterápiás Egyesület 2013. évi Közhasznúsági Jelentése     1./2 
oldal 

    I. Számviteli beszámoló 
   

    
  

Előző év Tárgyév 

  
(2013.01.01.) (2013.12.31) 

  
(Nyitóegyenleg) (Záróegyenleg) 

ESZKÖZÖK: 
   

    OTP Bank 408-as bankszámla (MCSE): 
 

815 332 Ft 2 660 973 Ft 

OTP Bank 154-es bankszámla (Szeged): 
 

0 Ft 0 Ft 

OTP Bank 640-es lekötés : 
 

0 Ft 0 Ft 

OTP Bank 632-es lekötés : 
 

9 592 052 Ft 8 000 000 Ft 

Számlapénz összesen: 
 

10 407 384 Ft 10 660 973 Ft 

Pénztár: 
 

462 775 Ft 497 060 Ft 

Forgóeszközök (pénzeszközök) összesen: 
 

10 870 159 Ft 11 158 033 Ft 

    Tárgyi eszközök: 
 

1 413 256 Ft 1 503 053 Ft 

Befektetett (tárgyi) eszközök összesen: 
 

1 413 256 Ft 1 503 053 Ft 

    ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 
 

12 283 415 Ft 12 661 086 Ft 

    FORRÁSOK: 
   Tőkeváltozás (előző évek eredménye): 
 

15 843 354 Ft 12 088 199 Ft 

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: 
 

-3 755 155 Ft 290 565 Ft 

Saját tőke összesen: 
 

12 088 199 Ft 12 378 764 Ft 

    (Rövid lejáratú) Járulék kötelezettségek: 
 

195 215 Ft 282 322 Ft 

Kötelezettségek összesen: 
 

195 215 Ft 282 322 Ft 

    
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 

 
12 283 414 Ft 12 661 086 Ft 

    

    II. A költségvetési támogatás felhasználása 
  

    Az Egyesület 2013. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 161.509 Ft támogatást kapott, amelyet 
jogszerűen 

használt fel, egyéb költségvetési támogatásban nem részesült. 
 

    III. Cél szerinti juttatások kimutatása 
   

    Az Egyesület 2013. évben pénzbeli adományt, juttatást sem magánszemélynek, sem más szervezetnek 

nem nyújtott. 
   

    IV. A kapott támogatások felhasználása 
  



    Az Egyesület 2013. évben szponzori támogatást nem kapott. 
  

    V. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása  
 

    Az Egyesület vezető tisztségviselői 2013. évben tisztségük betöltéséért, az ezzel járó feladatok 
végzéséért 

sem tiszteletdíjban, sem egyéb juttatásban nem részesültek. 
  

    VI. A vagyon felhasználásáról szóló kimutatás, pénzügyi beszámoló       2./2 oldal 

         VI/1. Nyitó vagyon 2013. 01. 01. 12 283 415 Ft 

                                 -ebből: tárgyi eszköz 
  

1 413 256 Ft 

                               -ebből: pénzeszköz 
  

10 870 159 Ft 

         VI/2. Bevételek 16 337 287 Ft 

                        Kapott támogatások 

 
161 509 Ft 

                                -ebből: vállalkozásoktól 
  

0 Ft 

                               -ebből: SZJA 1% felajánlásból 
  

161 509 Ft 

                      Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 682 180 Ft 
                                -ebből: részvételi díjak 

  
4 160 000 Ft 

                               -ebből: oktatási tevékenység bevétele 
 

6 639 180 Ft 

                               -ebből: közvetített szolgáltatás bevétele 
 

1 253 000 Ft 

                               -ebből: rendezvényszerv, hírdetés bevétele 
 

630 000 Ft 

                      Tagdíj bevétel 

 
3 129 000 Ft 

                       Kamat bevétel 

 
364 598 Ft 

 

         VI/3. Kiadások, költségek 16 046 722 Ft 
                       Anyag költség 

 
2 690 746 Ft 

                                -ebből: irodai anyag, eszköz 
  

888 635 Ft 
                               -ebből: lakásrezsi 

                                  -ebből: vándorgyűlés anyag, eszköz 
 

1 802 111 Ft 
                     Munkabér és járulékai 

 
2 681 399 Ft 

                                -ebből: munkabér 
  

2 105 399 Ft 

                               -ebből: bérjárulék 
  

576 000 Ft 
                     Anyagjellegű szolgáltatások 

 
10 506 808 Ft 

                                -ebből: szállás, közlekedés 
  

99 005 Ft 

                               -ebből: szállás, közl. vgy. 
  

424 600 Ft 

                               -ebből: posta, telefon 
  

1 065 161 Ft 

                               -ebből: protokoll egyéb 

  
159 829 Ft 

                               -ebből: protokoll vándorgy. 
 

1 924 117 Ft 

                               -ebből: oktatás egyéb 
  

446 100 Ft 

                               -ebből: oktatás vándorgy. 
  

80 000 Ft 
                               -ebből: bérletidíj egyéb 

  
2 544 619 Ft 

                               -ebből: bérletidíj vándorgy. 
 

1 400 000 Ft 

                               -ebből: egyéb szolg. egyéb 

 
1 285 259 Ft 

                               -ebből: egyéb szolg. vgy. 

  
1 078 118 Ft 



                         Nem anyagjellegű szolgáltatások 167 769 Ft 
                                -ebből: banki költség 

  
167 769 Ft 

         VI/4. Értékcsökkenés 0 Ft 
  

         VI/5. Eredmény, vagyongyarapodás 290 565 Ft 
  

         VI/6. Záró vagyon 2013. 12. 31. 12 661 086 Ft 
                                 -ebből: tárgyi eszköz 

  
1 503 053 Ft 

                               -ebből: pénzeszköz 
  

11 158 033 Ft 

    

    

    Budapest, 2014. március 18.                
   

    

  
Kovács Miklós 

 

  
elnök 

  

  



 
Elnöki és titkári beszámoló 
 
Kedves Kollegák! 
 
Az elmúlt év eseményei közül elsőként a keszthelyi vándorgyűlésről szólnék pár szót, melyet 
szerencsére szakmailag és pénzügyileg is sikeresen zártunk. 62 szakmai eseményre került sor 680 
résztvevővel. Az elégedettségi felmérések is jó eredményt mutattak. A beadott szakmai események – 
előadások, workshopok, poszterek – száma évről évre emelkedik. Ez azért is örömteli, mert ez azt 
jelenti, hogy az egyesületi tagok aktivitása növekszik.  
 
A honlapunkkal és internetes adatbázisunkkal kapcsolatban a következőket emelném ki:  
Honlapunk látogatottsága jelentősen nőtt az elmúlt évhez viszonyítva, és ez a Facebook oldalunk 
aktivitásáról is elmondható. Még fontos megemlíteni, hogy a tavalyi év végén publikussá tettük a 
honlapunknak azon felületeit, melyek csak tagok számára érhetők el. Minden MCSE tag 
felhasználónevet és jelszót kapott, és így hozzáférhet a saját adatbázisához, nyilvános névjegyet 
hozhat létre. Ez lehetőséget ad a saját családterapeuta tevékenység hirdetésére is, amely 
lehetőséggel már többen éltek. Továbbá tagjaink hozzáférhetnek olyan információkhoz, pl. videótár, 
melyek csak tagok számára elérhetők. Sajnos egyelőre csak egy videó van feltöltve, Martin Payne 
workshopjának videója, de ezt a hozzáférhető információbázist folyamatosan bővíteni fogjuk. 
 
Székhelyünkkel kapcsolatban megemlíteném, hogy lassan két éve vagyunk az új székhelyünkön, ahol 
továbbra is lehetőség van ingyenes szupervíziókra, valamint képzési helyszínt is biztosítunk több 
kiképző számára. Elképzelhető sajnos, hogy új helyszínt kell keresnünk, mert az alattunk lakók 
tiltakoznak az ottlétünk miatt. Reméljük, a közeljövőben ez megoldódik, de ha nem, lehetséges, hogy 
szeptemberben költöznünk kell. 
 
A Paradigma magazinról szólnék pár szót. A tavalyi vándorgyűlés résztvevői egyesületi tagként 
megkapták a Paradigma első számát. Ezt követően volt egy közvélemény-kutatásunk a tagság 
körében és egyértelműen az a válasz jött a tagság nagy részétől, hogy ne kössük össze az egyesületi 
tagsággal a Paradigma magazin előfizetését, hanem ettől függetlenül működjön. Ennek szellemében 
2014-től két lapszámot tervezünk megjelentetni, ebből az egyiket már meg lehet vásárolni. Minden 
évben egy tavaszi és egy őszi szám jelenik majd meg. Aki szeretne előfizetni a lapra, hamarosan lesz a 
honlapunkon is erre lehetőség. 
 
A tagsággal és a tagdíjfizetéssel kapcsolatban kiemelném, hogy 2008-hoz viszonyítva megduplázódott 
a tagságunk. jelenleg 1100 aktív tagunk van. Ez a 2013-as év végi adat. Az új adatbázisunk nagyon 
naprakész, könnyen kezelhető. A saját adatbázisában, saját jelszóval belépve mindenki ellenőrizheti, 
hogy van-e tagdíjelmaradása. Az adatbázisunk minden évben figyelmeztető emailt küld a tagoknak, 
ha tárgyév április 30-ig nem fizette be a tagdíját. Idén ezt még március 30-án küldte ki a rendszer, de 
átállítottuk az időpontot úgy, hogy a vándorgyűlés után jelenjen ez csak meg, hiszen a legtöbben a 
vándorgyűlésen újítják meg a tagdíjbefizetésüket. 
 
Könyvkiadási tevékenységbe is kezdtünk, ennek az első gyümölcse Martin Payne: Narratív terápia 
című könyv. Előkészítés alatt áll a családterapeuta vizsgadolgozatok kiadása is, és további - 
elsősorban az új családterápiás világtrendbe illeszthető -, fontos szakkönyvek kiadását is tervezzük.  
 
Több külföldi kongresszuson történő részvételt is támogattunk az egyesületi tagok számára. Tavaly az 
EFTA isztambuli konferencián is népes küldöttséggel vehettünk részt, és idén márciusban a 
Heidelbergi családterápiás kutatással foglalkozó konferencián is nagyon sok résztvevőnk lehetett 
jelen. 



Rendezvények, képzések kapcsán megemlíteném, hogy a vándorgyűléssel együtt összesen 11 
rendezvényt szerveztünk az elmúlt évben. A megnövekedett feladatok miatt egy részmunkaidős 
szervezőtitkárt is felvettünk az egyesületbe, Szász Annát. 
Befejeződött az új képzési rendszerünk előkészítése, ennek bevezetése szeptemberben lesz. 
Elindítottuk a gyakorlati képzésvezető családterapeuta hálózatot is, ezzel kapcsolatban a honlapon 
már sokan tájékozódhattak. A hálózat lényege, hogy tanulófázisban lévő családterapeuták 
csatlakozhatnak olyan gyakorlott családterapeutákhoz, akik biztosítani tudnak megfigyelési és eset-
megbeszélési lehetőséget. 
 
Sok további tervünk van a következő évre is. A tisztújító közgyűlés okán ezekről a tervekről már a 
jelölt illetve pályázó vezetőségi tagok pályázati anyagában olvashattok. 
 
 
Kovács Miklós, MCSE elnök – Hajdú Judit, MCSE titkár 
 
Eger, 2014.április 26. 
 
 
 
 
Tanulmányi és képzési beszámoló 
 
Kedves Kollegák! 
 
Az elmúlt évben 7 alaptanfolyam indult, ebből 6 Budapesten, 1 vidéken. Ezen kívül 9 önismeret és 18 
szupervízió.  
A számokból kitűnik, hogy több szupervízió indult, mint amennyi a tanulmányi rendünkből 
következne. Ennek elsősorban az az oka, hogy egyre többen vannak, akik nem csak 2x50 órára 
jelentkeznek, hanem szükségét érzik további szupervíziónak. 
Még kiemelném a képzési helyszínek tekintetében a Budapest-központúságot. Sajnos nagyon kevés a 
vidéken indított tanfolyam. 
 
Az elmúlt évben is elég gazdag volt a workshop naptárunk, 11 workshopot tartottunk. Itt szerencsére 
már sok vidéki helyszín is szerepel, főleg Szeged és Debrecen. Külön köszönet illeti Balogh Klárit, aki 
összesen 5 workshopban is szerepet vállalt. 
 
Fontos kiemelni, hogy az európai trendeknek megfelelően és a saját belátásunk alapján is a képzési 
rendet át kell alakítanunk. Ennek egy részét képezik a várható óraszámemelések. 2014. szeptember 
1-től az alapképzés 200+50 órából áll majd, a szupervízió 2x80 óra lesz. Ez utóbbi a legjelentősebb 
óraszámemelés. Ez azzal van összefüggésben, hogy az EFTA előírásai szerint a gyakorlati óraszámot 
kell elsősorban megemelni. A szupervízió gyakorlati órákat jelent, hiszen e mögött gyakorlati munka, 
terápia van. A szupervízió óraszámának megnövelése azzal is együtt jár majd, hogy több esetet kell 
hoznia a hallgatónak, kettő helyett minimum hármat. 
 
Az önismeret óraszáma nem változik, sok helyen nem is kötelező a családterápiás képzésben az 
önismeret. A mi egyesületünk által előírt 150 óra elégnek bizonyul. 
Összességében ez tehát 110 plusz órát jelent és 2014. szeptember 1-én kerül bevezetésre.  
 
Az alapképzés plusz 50 órája úgynevezett szemináriumi órákat jelent. Bizonyos témákban – pl. 
kamaszok a családterápiában, szexterápia, függőségek terápiája stb. – szemináriumokat hirdetünk, 
témától függően 10-20 órában. Ezeken a szemináriumokon maximum 20-25 ember vehet részt. A 
workshop és a szeminárium közötti különbség, hogy míg a workshopon akár 100-an is részt vehetnek, 



a szemináriumokon maximum 20-25 ember. Ebből következően ez utóbbi egy interaktív részvételt 
feltételez, elmélyülten lehet bizonyos témákkal foglalkozni. Terveink szerint több ilyen 
szemináriumot hirdetünk meg, és a hallgatók eldönthetik, milyen témával szeretnének mélyebben, 
részletesebben foglalkozni. Az aktivitási pontok rendszere továbbra is megmarad, természetesen a 
szemináriumok mellett workshopok is lesznek. 
 
2014. szeptembertől tehát párhuzamosan két képzési rend lesz érvényben. Fontos megjegyezni, hogy 
az óraszámemelés csak azokra érvényes, aki 2014. szeptember után kezdik el az alapképzést. Aki 
2014. szeptember 1. előtt kezdte vagy kezdi képzést, azokra még a 200 óra alapképzést és 2x50 óra 
szupervíziót tartalmazó képzési rend érvényes. 
 
A gyakorlati képzésvezető családterapeuta hálózatunkba jelenleg 5 budapesti és 2 vidéki tapasztalt 
családterapeutánk vesz részt. A rendszer nyitott, továbbra is lehet jelentkezni, pályázni. A 
honlapunkon megtalálhatók a gyakorlati képzésvezető családterapeuta cím pályázati feltételei. 
 
Dr. Barát Katalin, MCSE tanulmányi és képzési felelős 
 
Eger, 2014. április 26. 
 
 
Eseménynaptár 2013 

 

 

 

Előadók Téma Rendezvény Időpont Helyszín

1. Balogh Klára, Hézser Gábor Vallás a terápiában és terápia a vallásban workshop 2013.01.16 Szeged

2. Balogh Klára, Hézser Gábor Vallás a terápiában és terápia a vallásban workshop 2013.02.06 Debrecen

3.
Balogh Klára, Szűkné Streit Mariann, 

Mérei Anna, Sós Ágnes

Testvérkapcsolatok a családban, 

dokumentumfilmen és acsaládterápiában 

kerekasztal

workshop 2013.03.13 Debrecen

4. MCSE Vándorgyűlés Fókuszban a párterápia konferencia 2013.04.5-7. Keszthely

5.
Tarján Emőke, Iszlai Zoltán, Szemelyácz 

János
Szenvedélybetegségek a családban workshop 2013.04.11 Budapest

6. Martin Payne Narratív párterápia a gyakorlatban workshop 2013.05.08 Budapest

7. Tarján Emőke, Iszlai Zoltán
Párkapcsolati zavarok a kötődéselmélet és a 

kognitív szemlélet tükrében
workshop 2013.07.03 Budapest

8. Barát Katalin
A szexuális problémák megértése és a kezelés 

lehetőségei a párterápiában
workshop 2013.11.06 Szeged

9.
Balogh Klára, Szűkné Streit Mariann, 

Sós Ágnes

Testvérkapcsolatok a családban, 

dokumentumfilmen és acsaládterápiában 

kerekasztal

workshop 2013.11.14 Budapest

10.

Csomortáni Domokos, Rácz Zsuzsanna, 

Iring Zoltán, Kozékiné Hammer 

Zsuzsanna

Mentalizáció-alapú és sématerápiás pár- és 

családterápia
workshop 2013.12.05 Budapest

11. Balogh Klára, Hézser Gábor Vallás a terápiában és terápia a vallásban workshop 2013.12.12 Budapest


