A Magyar Családterápiás Egyesület 2011. évi Közhasznúsági Jelentése 1./2 oldal
I. Számviteli beszámoló
Előző év
(2011.01.01.)
(Nyitóegyenleg)

Tárgyév
(2011.12.31)
(Záróegyenleg)

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

1 207 294 Ft
15 198 Ft
2 705 684 Ft
8 779 538 Ft

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

Számlapénz összesen:
Pénztár:

12 707 714 Ft
388 145 Ft

15 272 351 Ft
655 695 Ft

Forgóeszközök (pénzeszközök) összesen:

13 095 859 Ft

15 928 046 Ft

Tárgyi eszközök:

134 490 Ft

108 331 Ft

Befektetett (tárgyi) eszközök összesen:

134 490 Ft

108 331 Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

13 230 349 Ft

16 036 377 Ft

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

13 180 674 Ft
-73 386 Ft

13 107 288 Ft
2 736 066 Ft

Saját tőke összesen:

13 107 288 Ft

15 843 354 Ft

(Rövid lejáratú) Járulék kötelezettségek:

123 061 Ft

193 023 Ft

Kötelezettségek összesen:

123 061 Ft

193 023 Ft

13 230 349 Ft

16 036 377 Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

II. A költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2010. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 163.770 Ft-ot kapott, amit a működési költségek
fedezésére használt fel, egyéb költségvetési támogatásban nem részesült.

III. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület 2010. évben pénzbeli adományt, juttatást sem magánszemélynek, sem más szervezetnek
nem nyújtott.

IV. A kapott támogatások felhasználása
Az Egyesület 2010. évben 3 vállalkozástól 400.000 Ft szponzori támogatást kapott, amely összeget a
működési költségek részbeni fedezésére használt fel.

V. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2010. 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 2011. 01. 01.
-ebből: tárgyi eszköz
-ebből: pénzeszköz

13 230 349 Ft
134 490 Ft
13 095 859 Ft

VI/2. Bevételek
13 651 592 Ft
Kapott támogatások
-ebből: vállalkozásoktól
-ebből: SZJA 1% felajánlásból
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
-ebből: részvételi díjak
-ebből: oktatási tevékenység bevétele
-ebből: rendezvényszerv, hirdetés bevétele
Tagdíj bevétel
Kamat bevétel
VI/3. Kiadások, költségek
Anyag költség
-ebből: irodai anyag, eszköz
-ebből: könyv
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: bérletidíj (vándorgyűlés)
-ebből: bérletidíj (lakbér)
-ebből: bérletidíj (egyéb)
-ebből: lakásrezsi
-ebből: tagdíj, részvételi díj
-ebből: Hírmondó
-ebből: könyvelés, fordítás, ügyvéd, stb.
VI/4. Értékcsökkenés

2./2 oldal

500 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
9 849 460 Ft
5 331 000 Ft
4 228 460 Ft
290 000 Ft
2 815 144 Ft
486 988 Ft

10 841 997 Ft
1 058 119 Ft
963 454 Ft
94 665 Ft
1 715 484 Ft
1 317 600 Ft
397 884 Ft
2 831 940 Ft
72 920 Ft
307 100 Ft
626 311 Ft
1 739 354 Ft
86 255 Ft
5 236 454 Ft
158 929 Ft
282 500 Ft
279 000 Ft
800 000 Ft
1 067 000 Ft
494 966 Ft
545 153 Ft
205 078 Ft
277 200 Ft
1 126 628 Ft
73 529 Ft

VI/5. Eredmény, vagyongyarapodás

2 736 066 Ft

VI/6. Záró vagyon 2011. 12. 31.
-ebből: tárgyi eszköz
-ebből: pénzeszköz

16 036 377 Ft
108 331 Ft
15 928 046 Ft

Budapest, 2012. március 23.
Kovács Miklós
elnök

Elnöki beszámoló
Kedves Kollegák!
Az Egyesület elmúlt egy éve a folyamatosság megtartása mellett, néhány az egyesületünk
működését érintő változást is hozott.
Az egyik legfontosabb változás, a MCSE új weboldala, amely a tavaly ősszel elkészült új
logóval és új arculattal nemcsak a tagsággal történő kapcsolattartást erősíti, hanem nyitni
kíván az Egyesület szolgáltatásai iránt érdeklődő tágabb közönség felé is. Az új honlap és a
hozzá kapcsolódó Facebook felület látogatottsága az elmúlt fél évben látványosan megnőtt.
Weboldalunk további fejlesztések előtt áll, ez év végére, a regisztrált egyesületi tagok
számára az eddigieknél is gazdagabb szakmai információforrássá szeretnénk tenni.
Idén utoljára jelent meg nyomtatott formában egyesületünk Hírmondó-ja, mivel a
„hírmondó” funkciót az új weboldal veszi át. Ugyanakkor terveink között szerepel egy új,
nyomtatott szakmai folyóirat megjelentetése is, erről a titkári beszámolóban olvashattok.
Az elmúlt év másik fontos változással kapcsolatos eseménye, a képzési rendszerünk
átalakításának szisztematikus előkészítése. Tavaly nyáron egy három napos, bentlakásos
Kiképzők Fórumát tartottunk, ahol az egyesület kiképzői kidolgozták azokat a képzési
rendszerünk átalakításához szükséges alapelveket, amelyek az EFTA és a hazai akkreditációs
irányelvek figyelembevételével várhatóan 2013 szeptemberétől kerülnek bevezetésre. A
nyári KIF-án született megállapodások alapján, már tavaly szeptembertől bevezettünk a
képzési rendszerünk adminisztrációját érintő változásokat, ezekről a Tanulmányi Bizottság
beszámolójában olvashattok részleteket.
Ugyancsak a változás jegyében Egyesületünk székhelyeként új helyszínt keresünk. Az új
helyszínen szeretnénk létrehozni egy családterápiás rendelést is, ahol a képzéseinkre járó
hallgatóknak lehetőséget teremtünk az élő szupervízióra és családterápiás megfigyelésre is.
Halaszthatatlanná vált az Egyesület infrastruktúrájának korszerűsítése, ezért első lépésként
az iroda számítástechnikai fejlesztésén vagyunk túl, de az új székhelyen, tekintettel a
tervezett változásokra további, elsősorban oktatástechnikai fejlesztésekre lesz szükség.
A hagyományokat megtartva az elmúlt éven is szerveztünk szakmai továbbképzéseket,
workshopokat, hazai és külföldi előadók meghívásával és ezt a tevékenységünket szeretnénk
a jövőben is megtartani, illetve továbbfejleszteni.
A tavaly újonnan megválasztott vezetőség, elsősorban a fent részletezett változások miatt
Egyesületünk érdekében nagyon sok plusz munkát vállalt és rengeteget dolgozott, amit
ezúton is köszönök minden vezetőségi tagnak. Külön köszönet illeti ezért a Tanulmányi
Bizottság vezetőjét, Barát Katalint, az egyesület titkárát, Hajdú Juditot valamint Olosz Ildikó
irodavezetőt.
A vezetőség nevében ugyancsak szeretném megköszönni egyesületünk minden tagjának az a
családterápia ügyéért kifejtett elmúlt évi aktivitását.
Kovács Miklós, MCSE elnök

Titkári beszámoló
Kedves egyesületi tagok!
2011. év végén a Magyar Családterápiás Egyesületnek 945 fizető tagja volt a 2010-es 724
fővel szemben. A növekedés egyrészt a képzéseinkbe újonnan bekapcsolódott tagok
számának növekedését jelzi, másrészt a hatékonyabb díjfizetésre felszólító rendszer
eredményeként 55 régi tagtársunkat ismét aktív egyesületi tagként üdvözölhetjük.
Ugyanennek köszönhető, hogy az elmúlt éveknél kevesebb, mindössze 124 fő elmaradt
tagunk van, vagyis olyan, aki 2010-ben aktív tag volt, de 2011-ben nem fizetett tagdíjat.
Az összes tag közül 2011-ben 164-en fizettek kedvezményes tagdíjat nyugdíjas vagy határon
túli tagként. Mindezek alapján az Egyesület tagdíjbevétele 62%-al volt magasabb az előző
évivel összehasonlítva.
Idén jelent meg utoljára egyesületünk Hírmondó-ja. A nyomtatott formában kiadott
hírmondónk, több mint 16 évig szolgálta az egyesületi tagokkal történő kapcsolattartást. A
jövőben ezt a funkciót az új weboldal, illetve a rendszeres elektronikus körlevél veszi át.
Terveink között szerepel, hogy a jövő évtől egy új, nyomtatott szakmai folyóiratot adjon ki az
Egyesület, amely nem csak olyan szakmai információforrás lenne, mint egy tudományos
folyóirat, hanem szélesebb körben próbálná megszólítani a családterápiával foglalkozó
szakembereket illetve a téma iránt érdeklődő, laikus közvéleményt is.
Hajdú Judit, MCSE titkár

A Tanulmányi Bizottság beszámolója
Kedves Kollegák!
Egyesületünk életében továbbra is rendkívül fontos a családterápiás ismeretek
népszerűsítése. Tanfolyamaink, tréningjeink sok érdeklődőt vonzanak. 2011-ben 10 elméleti
és módszertani alapképzést indítottunk, 14 szupervíziót, és 8 önismereti csoportot.
A záróvizsgára való jelentkezés lendülete sem tört meg, idén is 24 tagunk lett
családterapeuta.
A beérkezett dolgozatok színvonala elég jónak mondható, javasoljuk, hogy beadás előtt
esetleg konzultáljatok a kiképzőtökkel, kérjetek előzetes véleményt. Újra felhívom a
figyelmet, hogy a beadandó dolgozat fontos része az egy ülés részletes leírása, amelyben a
párbeszédes részeknek a terapeuta munkáját kell dokumentálni. Nincs értelme azoknak a
hosszú leírásoknak, amikor csak a kliensek nyilvánulnak meg.
A vizsgára jelentkezés feltétele a felsőfokú végzettséget igazoló diploma megléte. Fontos,
hogy a vizsga idejére rendelkezzen a jelölt mind az 50 aktivitási ponttal.
A képzésben való részvétel feltétele az egyesületi tagság. A képzés részeinek elvégzését
igazoló tanúsítványokat ezután központilag az egyesület titkárságán állítjuk ki, csak az
kaphatja meg, aki a képzés teljes időtartama alatt befizette az évi tagdíját.
Nagyon fontosnak tartjuk a szupervíziós szakaszt a képzés folyamatában, a gyakorlati képzés
leglényegesebb része. Bár sokan minél gyorsabban szeretnék befejezni a képzést, nem
lehetséges a szupervízió elkezdése a 200 órás tanfolyam befejezése, és az alaptanfolyamot
lezáró vizsga letétele nélkül. Párhuzamosan nem lehet 2 hivatalos szupervíziós csoportba
járni. Javasoljuk, hogy az 50 órás szupervízió minimum 3 hónapig tartson. A szupervíziós
folyamat jobb áttekinthetősége céljából a Tanulmányi Bizottság tervezi, hogy szupervíziós
űrlapot szerkeszt, amely segítségével nyomon követhető lesz az is, hogy ki melyik csoportba
milyen esetet vitt (természetesen nem felismerhető módon) ezzel talán elkerülhető lesz,
hogy ugyanazok az esetek szerepeljenek a 2 egymást követő csoportban. Az 50 órás
szupervízió alatt egy esetet szóban, egyet írásban kell bemutatni. Az írásban való
összefoglalás gyakorlása megkönnyíti a záróvizsgára való felkészülést Az MCSE jövendő
székhelyén lehetőség lesz élő szupervízió kivitelezésére is, ennek a módszernek a bevezetése
növelni fogja a képzés színvonalát. 2011-ben elkezdtük, és havi rendszerességgel tartunk
ingyenes szupervíziót az egyesületben, más-más kiképző vezetésével.
Az önismereti csoportjaink egyre népszerűbbek nemcsak a családterápiát tanulók körében.
Többféle képzés részeként elfogadják az általunk vezetett tréningeket. Mi a más
egyesületben végzett önismereti tréninget csak akkor tudjuk elfogadni, ha az adott módszer
kiképzője volt a csoport vezetője. Sajnos a 120 vagy 130 órás csoportok nem megfelelőek,
150 óra az elvárt önismereti óra mennyisége.
Sikerült szociális munkások számára is akkreditálni a képzés bizonyos részeit, a
továbbképzési pontokra való igényeteket minden évben december 31-ig kell jelezni a
kiképzőknél, vagy az egyesületi titkárságon.
A módszer fejlődése, és a változó követelmények miatt is, a kiképzők 2011. júliusban
kidolgozták a képzés átalakításának tervét. A módosításokat fokozatosan vezetjük be,
minden változtatásról időben értesíteni fogjuk a tagságot.

Több sikeres workshopot tartottunk az elmúlt évben, örvendetes, hogy a vidéki
rendezvényeken is sokan voltak, és nemcsak a helyiek. Kiemelkedik a szegediek workshop
szervező aktivitása.
Gratulálunk a 2011-ben családterapeuta címet szerzett kollegáinknak:
Dr. Ábrahám Ildikó, Balogh-Papp Kornélia, Csáky-Pallavinici Zsófia, Csergőffy Dóra, Cserni
Zoltánné, Dudás Gabriella, Farkas Attila, Dr. Gajda Tünde, Harasta Henriett, Hegyi Nóra, Jáki
Zsuzsanna, Juhász Ildikó, Keglovics Beáta, Kincses Imola, Kövesdi Andrea, Kulcsár Katalin,
Majoros Andrea, Merva Péter, Mónus Gyöngyi, Moukhtar Lucia, Dr. Pászthy Bea, Rabe
Vanda, Tárnok Tímea, Tripiska Julianna
Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdéseitekkel és kérésekkel a következő címen
fordulhattok hozzám: katalin.barat@gmail.com.

Eseménynaptár
Előadók
Dr.Pászthy Bea,
Dr.Túry Ferenc
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XXV. Vándorgyűlés
Hajdú Judit
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(Belgium)

Dr.Guni Leila Baxa
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Kovács Miklós
Bátki Anna, Bogár
Zsuzsa, Mészáros
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Rózsahegyi Nóra
Dr.Pászthy Bea és
Dr.Túry Ferenc

Dr.Barát Katalin,
Dr.Hardy Júlia

Téma
Az evészavarok családterápiája:
integráció és eklekticizmus
Hogyan bánjunk a haraggal?
Közösségeink - Egyén-CsaládKözösség-Mindenség
A narratív családterápia gyakorlati
alkalmazása
Hogyan kezeljük a félrelépést a
párterápiában? - egy fázikus
modell
Aki szeret, annak igaza van. Igaza
van annak, aki szeret? Rendszerszemlélet, struktúraállítás
a párterápiás gyakorlatban
Családterápia az orvoslásban

„Örökbefogadtunk, örökké szeretni
fogunk!?” - családterápiás
workshop az örökbefogadásról
Az evészavarok családterápiája:
speciális problémák
„Üldözők” és „menekülők” a
családok érzelmi színpadán - Az
Érzelmekre Fókuszált Párterápia
(EFT) bemutatása

Dr. Barát Katalin
A MCSE Tanulmányi Bizottság vezetője
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