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Tisztelt Közgyűlés,

A 2021-es   év egyesületi tevékenységeiről szóló elnöki beszámolómat szeretném ezúttal
írásban eljuttatni az Egyesület tagságához. Kérlek, olvassátok el a dokumentumot, melyet
elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztünk.

Először szeretnék a

 szervezeti működésünkről beszámolni.

Az Egyesület taglétszáma  a két lezajlott egyes és kettes szintű alaptréning nyomán új
tagokkal bővült és az év végére elérte a 200 főt.

Az Egyesület vezetőségében a 2021-es évben személyi változások nem történtek, a
bizottságok is változatlan formában működtek. Munkájukról a bizottságok képviselői fognak
beszámolni.
Ez az elkövetkező közgyűlés, mint erről már a tagság előzetesen értesülhetett, egyben
tisztújító közgyűlés lesz, ahol több jelentős tisztségre új tisztségviselőt választunk. Az
elnökségben fontos változások fognak történni.
8 éves elnöki tisztemtől 2022-ben elbúcsúzom, és az a három vezetőségi tag, akik az
elkövetkező három éves időszakban az Egyesület vezetésének feladatát átveszik majd, ezen a
közgyűlésen kap az Egyesület tagságától megbízást erre a felelőségteljes munkára.
Újabb három éves időszakra megválasztásra kerül majd a Felügyelő bizottság is.
A jelölések határidőn belül beérkeztek és a jelölőbizottság elvégezte munkáját a pályázatok
elbírálásában.

 Alapszabály

A 2020-as év az Egyesület működésében több szinten is jelentős változásokat hozott. Ezen
változások miatt szükségessé vált az Egyesület alapszabályának bizonyos részeit módosítani.
Az alapszabálymódosítás tervezete ügyvédi segítséggel megszületett, ezt a változást a
Közgyűlés szavazása tette jogszerűvé, a bíróság a módosításokat elfogadta. Az új
Alapszabályt a tagság megkapta, ill. a honlapon olvasható.

 Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Az Egyesület működését az Alapszabály a törvényi előírások erejéig határozza meg. A napi
működés, számos egyesületi feladat, folyamat és protokoll leírása és szabályozása az
Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának hatáskörébe tartozik.  Ezen dokumentum
kidolgozását egy munkacsoport, Dr. Milei Gyöngyi, Dr. Piross Krisztina, Mogyoróssy
Zsuzsanna, Szigeti F. Judit és Steinberg Johanna és Markovich Ágota velem együtt
hónapokon át tartó  intenzív  önkéntes munkával elvégezte, és a 2021 május 28-i
közgyűlésen a tagság az SZMSZ-t elfogadta.
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Az új SZMSZ-be többek között bekerült a képző intézet és az Egyesület funkcióinak
szétválasztása, a felnőtt és gyerek/serdülő EMDR képzés folyamatának kidolgozása, nagy
hangsúlyt fektetve a megkezdett képzések befejezésére.

 Képzések

A Covid járvány miatt sok képzés csak online formában valósulhatott meg, illetve sok közülük
hibrid módon, -részben kis csoportokban részben online-történt. 2021-ben két egyes szintű
és kettes szintű alaptréning, egy gyermek és ifjúsági alaptréning, és a tréningeket követő
szupervíziós csoportok zajlottak le. Az új képzési szabályok bevezetésének gyümölcseként
megduplázódott a vizsgára jelentkezők száma, így a practitionereink száma is jelentősen
emelkedett.
2021-ben ismét elindult a szupervízorok újabb  kis csoportjának képzése is. Dr. Tolvay
Katalin, Dr. Kaczvinszky Emilia és Cseke Ottilia vesznek részt ebben és 2022-ben újabb
tagokkal fog bővülni a szupervízoraink csapata.
Igyekeztünk a járvány ellenére továbbképzéseket biztosítani a tagság számára, így májusban
megrendezésre került újra az egostate workshop  és meghívtunk külföldi előadót is,
februárban Asena Yourtsever tartott két napos workshopot az R-TEP, G-TEP protokolokról.

 Az EMDR terápia népszerűsítése és védelme

Egyik fontos feladatunk hogy minden elérhető szinten népszerűsítsük az EMDR terápiát és az
„EMDR látásmódot”. Több kollegánk jeleskedik ebben workshopokkal, webinarokkal,
előadásokkal, konferenciákon való megjelenéssel, és alkalmanként sajtóban, rádióban való
szerepléssel. Ezek közül kiemelném Mogyoróssy Zsuzsanna érzelemszabályozás
workshopjait, az általam rendszeresen tartott „Traumaszemüveg” workshopokat, és számos
előadást, amit Dr. Moretti Magdolna, Steinberg Johanna és Szigeti F. Judit tartott különböző
szakmai fórumokon. A református lekészek egy csoportjának tartott kétnapos és a
Magatartástudományi Intézet munkatársainak tartott egynapos képzésen Szigeti F. Judit,
Steinberg Johanna, Mogyoróssy Zsuzsanna és jómagam alkottuk a képző csapatot. Ezen kívül
még hosszan sorolhatnám, hogy milyen fórumokon szerepeltünk az EMDR csapattal, de ki
szeretném emelni a szakmai szempontból rendkívül fontos kerekasztal beszélgetést a
különböző terápiás irányzatok képviselőivel, ahová - az Egyesület történetében először -
minket is meghívtak. Ez az EMDR-nek, mint terápiás irányzatnak elismertetése felé vezető
fontos lépés. Ebben igen nagy szerepe van Dr. Moretti Magdolnának, aki szakmai
platformokon  fáradhatatlanul lobbizik az EMDR érdekében.
Sajnos a népszerűség árnyoldalaként megjelentek Magyarországon is olyan külföldi
webinárok, ahol -  úgymond - EMDR módszert tanítanak úgy, hogy sem a bementi feltételek
nem szabályozottak, sem az utána következő szupervíziós folyamat nincs biztosítva. Ezekkel
a kezdeményezésekkel szemben Egyesületünk határozottan fellépett, aminek köszönhetően
ezeket a workshopokat végül nem hirdették meg. Ebben a küzdelemben komoly támogatást
kaptunk az Európai Egyesülettől, ahol ezt a problémát szintén prioritásként kezelik.

 EMDR EU Kongresszus 2021

A 2021-es konferencia online formában zajlott. Ez a forma minden problémája ellenére
sokak számára elérhetőbbé tette a konferenciát, így a mi tagságunk is nagyobb számban
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tudott részt venni az előadásokon, melyek a konferenciát követően még hosszú időn
keresztül online hozzáférhetők voltak. Ennek a konferenciának a megszervezésében, ami
nagy kihívás volt és hosszú hónapok előkészületi munkájával járt, mint EMDR Európai
vezetőségi tag és egyben a konferenciaszervező bizottság tagja, én magam is részt vettem.

 Kapcsolataink az Európai EMDR Egyesülettel / EMDREA

Az Európai Egyesülettel való kapcsolatunk tovább erősösött. Miután 2019 óta vezetőségi
tagként működöm az Európai EMDR Egyesületben, sokszintű együttműködés kezdődött a
Magyar EMDR Egyesület és az EMDREA között, és számos ügyben kaptunk segítséget,
támogatást, iránymutatást. Többek között anyagi támogatást kaptunk a februári R-TEP
webinár megtartásához. Ez az együttműködés azután is folytatatódik, hogy én a Magyar
EMDR Egyesület elnöki tisztjétől megválok.
A 2021-es év EMDREA életében is a különböző bizottságok tagságának megújításával járt.
Büszkék lehetünk rá, hogy  Steinberg Johanna bekerült az Európai Egyesület egyik fonos
bizottságába,  a „Practice committee“ -ba és ennek a bizottságnak a titkárává választották.
Ezzel még tovább erősödött a kapcsolatunk az Európai Egyesülettel.

 Búcsú a Magyar EMDR Egyesület elnöki pozíciójától

Tisztelt Közgyűlés!
Ezúton szeretném bejelenteni, hogy nyolc éves elnöki működésem ezzel a közgyűléssel véget
ért és nem jelöltettem magam újabb három éves periódusra.
Mint az Európai Egyesület vezetőségi tagjának, sok különféle kihívásnak kell napi szinten
megfelelnem, ami mellett ezt a funkciót már nem tudnám a jövőben felelősségteljesen
ellátni. Ezen kívül, mint Európai tréner, egyre több országban tevékenykedem, oktatok,
ezáltal a munkám is kicsit „nemzetközivé” vált. Ez nem jelenti azt, hogy a Magyar EMDR
Egyesület munkájában nem szeretnék részt vállalni a jövőben, minden erőmmel segíteni
fogom az újonnan megválasztott vezetőséget, az összes tapasztalatommal és tudásommal,
amit a nyolc év alatt szereztem. Trénerként továbbra is vezetem a Magyar EMDR Intézetet, a
pedagógiai csoportot, a képzésben aktívan részt veszek, és az Egyesület által rám bízott
feladatokat a továbbiakban is a legjobb tudásom szerint el fogom látni.
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Havelka Judit
Elnök
Magyar EMDR Egyesület


