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Traumafókuszú szemlélettel és EMDR terápiával dolgozó
terapeuták szakmai közössége

A Magyar EMDR Egyesület Felügyelőbizottságának jelentése az Egyesület 2021. évi pénzügyi
és szakmai tevékenységéről.

A Felügyelőbizottság áttekintette a Magyar EMDR Egyesület 2021. évi pénzügyi és szakmai

tevékenységét, ügyvitelét.  Az FB az elnökség és az adminisztráció által rendelkezésre bocsátott

dokumentumok (elnöki beszámoló, etikai bizottsági beszámoló, pénzügyi beszámoló, SZMSZ)

alapján az alábbi megállapításokat tette:

Pénzügyi tevékenység értékelése:
Egyesület pénzügyi helyzete a 2021. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint

alakult:

Bevételek:
Tagdíj:                                                                                       1 090 000 Ft

Képzés bevételei (workshop, előadás és egyéb):                      520 356 Ft
EMDR Europe támogatás:             353 562 Ft
Támogatás magánszemélytől:                                                   27 500 Ft
Banki kamat és árfolyam nyereség                                                        229 Ft

Bevételek összesen                                                               1 991 647 Ft

Kiadások:
Képzési költségek             316 500 Ft
Könyvelési díjak             307 000 Ft
Irodai szolgáltatások (adatfeldolgozás)                12 573 Ft
szamlazz.hu használati díja                20 427 Ft
EMDR Europe Spring Journal                  4 352 Ft
EMDR Europe tagsági díj                79 785 Ft
Banki költségek                35 295 Ft
Költségek összesen:              775 932 Ft

2021. év pénzügyi eredménye:            1 215 715 Ft

2021.12.31-i bankszámla egyenleg:            2 882 886 Ft
2021.12.31-i pénztár egyenleg:                   3 982 Ft
2021.12.31-i Trauma Aid bankszámla egyenleg:               292 276 Ft
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Az Egyesület pénzgazdálkodásának vizsgálata során a pénzeszközök gondos felhasználását

állapítottuk meg, nem találtunk szabályszerűtlenséget. A pénzmozgás bizonylatai a pénzügyi

szabályoknak megfelelően lettek kiállítva és ellenbizonylatokkal, megállapodásokkal lettek

alátámasztva. 

Az Egyesület könyvelését illetően nem történt változás. Továbbra is a korábbi könyvelő cég

(COSTA Bt.) végzi ezt a feladatot, megbízás alapján.

A tagság - 2021. végén 200 fő - tagdíj fizetési fegyelme javuló, sokan rendezték az elmaradásukat,

azonban továbbra is mintegy 54 fő legalább két éve nem fizetett, nem aktív. A FB felhívja az

Elnökség figyelmét arra, hogy ezen tagok esetén az Alapszabály II. 6. és II. 14.1 pontjai alapján az

Egyesületből való kizárás kezdeményezésének feltételei teljesülnek.

A FB javasolja a pénzügyi jelentés közgyűlés általi elfogadását.

Az Egyesület pénzügyi terve 2022. évre:
Jelenleg az Egyesületnek tervezhető bevétele a tagdíjakból, az Egyesület által szervezett képzések

esetleges nyereségéből, EMDREA pályázható támogatásából van. Az FB javasolja, hogy az

Alapszabályban vállalt célok megvalósítása érdekében az Egyesület különösen fontos feladatként

kezelje a lehetséges támogatók, pályázatok és egyéb pénzügyi források feltérképezését és

kiaknázását.

Tervezett bevételek:
Tagdíj 2 000 000 Ft

Képzéshez kapcsolódó egyéb bevétel (akkreditációs

díj)

    300 000 Ft

Tervezett bevételek összesen: 2 300 000 Ft

Nyitó egyenleg: 2 886 868 Ft
TraumaAid egyenleg:     292 276 Ft

Tervezett kiadások, költségek:
EMDR Europe tagdíj      146 000 Ft
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Springer Journal          15 000 Ft
Adminisztrációs feladatok        300 000 Ft

Konferencia, szakmai rendezvény részvételi díj          60 000 Ft

Fordítás, képzési dokumentáció összeállítás        100 000 Ft

Könyv, szakirodalom:          50 000 Ft

Nyomdaköltség(szórólap):          50 000 Ft

Karbantartás          80 000 Ft

Nyomtatvány, irodaszer:         30 000 Ft

Könyvelés:        350 000 Ft

Informatikai fejlesztés        100 000 Ft

Tárhely, domain, számlázz.hu           40 000 Ft

Posta ktg:           10 000 Ft

Bankköltség:           40 000 Ft

Ügyvédi, jogi költség:         100 000 Ft

Tervezett kiadások összesen:      1 471 000 Ft

Szakmai munka értékelése:
2021. évben az Egyesület az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek és az egyesületi

törvénynek megfelelően végezte tevékenységét. Az egyesület vezetőségében, tárgyévben

változások nem történtek, a 2022-re előirányzott tisztújítás előkészületei időben, rendben

lezajlottak. Az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát a tagság 2021. május 28.-i

közgyűlésen fogadta el.

Az egyesületben, a korábbi évekhez hasonlóan, több tisztséget nem viselő egyesületi tag is vállalt

feladatokat, amely jelentősen segítette az operatív és szakmai munkát egyaránt. 

Az Egyesület vezetőségi pozícióiban az év folyamán nem történt változás. 

Az Egyesület elnöke tevékenységét a törvényi előírásoknak és az Alapszabálynak megfelelően

végezte, irányította az elnökség munkáját, és vezette az elnökségi üléseket.A pandémia miatt

kialakult helyzetben az elnök és a vezetőség minden lehetséges eszközzel igyekezett biztosítani
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mind az egyesületi tevékenység, mind a szakmai élet folyamatosságát és magas színvonalát. Erre

vonatkozó részletek az elnöki beszámolóban követhetőek.

Az elnök által összehívott közgyűlés online formában 2021.05.28.-n került megvalósításra, annak

határozatait ellenjegyezte.

Az Elnök, az Egyesület gazdálkodási tevékenységét az elnökséggel egyeztetve, a gazdasági és jogi

szakvélemények figyelembevételével irányította.

Munkáltatói jogok gyakorlására nem volt lehetőség és szükség a 2021-es évben sem. Az Egyesület

működésével kapcsolatban felmerülő valamennyi feladatot – a könyvvitel kivételével – az

Elnökség, és az egyesület aktív tagjai látják el önkéntes munkában.

A FB továbbra is javasolja, hogy történjék erőfeszítés a tagság szélesebb körben való

mozgósítására, az elérhető erőforrások és kompetenciák kihasználása érdekében.

Az egyesületi honlap igyekszik naprakész információkkal ellátni az érdeklődőket. Továbbra is nagy

szerep jutott a tájékoztatásban Mogyorósy Zsuzsanna által gondozott FB oldalának. Változatlanul

fontos célkitűzés, hogy az egyesület és tevékenysége minél szélesebb körben ismertté váljon mind a

szakmai élet területén, mind a civil szférában. A traumafókuszú szemlélet közvetítése tovább

folytatódik a különböző tréningek, képzések, szakmai szimpóziumok keretében is.

Az Egyesület Etikai Bizottságának az elnök – dr. Moretti Magdolna – beszámolója szerint 2021-

ban egyetlen etikai ügyben sem kellett eljárnia.

Külkapcsolatok:
A Magyar EMDR Egyesület és az EMDREA közötti együttműködés, egyesületünk támogatása az

elmúlt évben tovább erősödött. Steinberg Johannát 2021-ben az európai egyesület Practice

committee-ba titkárnak választották.

Felügyelőbizottság az Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolóját és pénzügyi tervét
áttekintette, megfelelőnek tartja és a Közgyűlés által elfogadásra javasolja. 

Budapest, 2022. január 21.


