Az EMDR terapeuta/szupervízor cím megújításának folyamata, továbbképzés
1. Az EMDR terapeutáknak és szupervízoroknak ötévente meg kell újítaniuk
működésüket lehetővé tevő címüket. Ezt a Magyar EMDR Egyesületnél
kezdeményezhetik.
2. A cím megújítása előfeltétele annak, hogy az illető nyilvántartott EMDR
terapeutaként/szupervízorként továbbra is szerepeljen a Magyar Egyesület
honlapján, ami linken keresztül kapcsolódik az EMDR Európa honlapjához.
3. A cím frissítése előfeltétele annak, hogy a terapeuta/szupervízor az Adaptív
Információ-feldolgozási Modellnek (AIF) megfelelően végezhesse munkáját.
4. A cím megújítására vonatkozó kérelemben igazolni kell, hogy:
a. a kérelmező a Magyar EMDR Egyesület rendes tagja
b. a kérelmező korábban teljesítette a cím megszerzéséhez szükséges
feltételeket, amit a Magyar EMDR Egyesület által kiadott tanúsítvánnyal
igazol
c. a kérelmezőt semmi nem akadályozza szakmája gyakorlásában, és nem
folyik ellene etikai eljárás
d. az előző cím-megújítás óta eltelt öt év alatt a kérelmező megszerezte az
előírt 50 EMDR kreditpontot (1 óra 1 kreditpontnak felel meg).
5. A Magyar EMDR Egyesületnek megfelelő mennyiségű, sokrétű EMDR pontszerző
lehetőséget kell biztosítania. Ez lehet konferencia-részvétel, előadás, kutatási
tevékenység, szupervízió, oktatási tevékenység, szakirodalmi összefoglaló,
klinikai kutatás, illetve bármilyen hozzájárulás az EMDR fejlődéséhez nemzeti
vagy helyi szinten.
6. A Magyar EMDR Egyesületnek jogában áll egyedi esetekben felmentő
körülményeket figyelembe venni és a cím megújítását lehetővé tenni (a felmentő
kritériumok kidolgozásával), ha a teljesítési kritériumok nem valósulnak meg.
7. Ha egy személy nem kérelmezi címe megújítását, vagy az ahhoz szükséges
feltételeknek nem felel meg, az illető elveszíti az EMDR terapeuta/szupervízor
címét, neve pedig lekerül a magyar honlap EMDR terápia végzésére jogosult
személyeket tartalmazó listájáról.
8. Ha egy személy nem folyamodik címe megújításáért vagy kérelmét
visszautasítják, az illető nem használhatja az elismert európai EMDR terapeuta
címet sem a munkája során, sem pedig tudományos vagy egyéb közleményeiben.
9. A címmel nem rendelkező tagok nem használhatják és semmilyen felületen nem
helyezhetik el az EMDR-logót.
10. Az a személy, akinek kérelmét visszautasították, egy EMDR szupervízorral való
konzultáció után, a Visszautasított jelöltek kérelme című nyomtatvány kitöltésével
folyamodhat ismételten címe megújításáért.

Kötelező szinten tartó képzések és kreditpontgyűjtés
1. Az EMDR Europe szakértelemmel bíró, elismert trénerei és szupervízorai
jogosultak arra, hogy előadásaikat és egyéb EMDR-munkájukat a Magyar EMDR
Egyesület pontszerző lehetőséggé nyilvánítsa.
2. A kreditpontok megállapítása a Magyar EMDR Egyesület hatáskörébe tartozik. Az
Egyesület köteles szakmailag megbízható kreditpontnyújtó rendszert kidolgozni.
3. A már kibocsátott kreditpontszerző engedély visszavonható, ha a képzést nyújtó
szakember munkája nem megfelelő.
4. Az EMDR Europe konferenciáján való részvétel 16 kreditpont megszerzését teszi
lehetővé.
5. Az EMDR Europe szervezetén kívülről származó előadások kreditértékét az
EMDR Europe határozza meg.
6. Jelen dokumentum felülvizsgálatára 2017. októberében kerül sor.

