
Tájékoztató az EMDR practitioner cím megújításáról

Az EMDR practitioner cím öt évig érvényes. A megújítást a practitionernek kell
kezdeményeznie Egyesületünk Tanulmányi Bizottságánál, a kitöltött formanyomtatvány és a
szükséges egyéb dokumentumok (részvételi igazolások) online benyújtásával.

A megújítás feltételei:

- az egyesületi tagság folytonossága a magyar EMDR Egyesületben vagy az EMDR
Europe által elismert más EMDR Egyesületben

- az 5 éves ciklus alatt évente egy kétórás (2x45-50 perc) egyéni és egy háromórás
(3x45-50 perc) csoportos EMDR szupervízión való kötelező részvétel

- 50 pont akkreditációs pont gyűjtése 5 év alatt

Pontszerzési lehetőségek és pontértékek:

Egyéni szupervízió: 1 pont/óra, csoportos szupervízió: 0,5 pont/óra.

Egyesületünk által szervezett vagy előzetesen pontszerző rendezvényként elfogadott
konferencián, műhelyen, előadáson, továbbképzésen való részvétel: aktuálisan meghatározott
pontszám szerint.

Az EMDR Europe (EMDREA) rendes éves konferenciáján vagy egyéb, az EMDREA által
szervezett konferencián, műhelyen, szakmai rendezvényen való részvétel: az EMDREA
pontrendszere szerint (például évenkénti konferencián való részvétel: 16 kreditpont).

ISSTD konferencián, műhelyen szakmai rendezvényen való részvétel: az ISSTD
pontrendszere szerint.

Egyedi elbírálás alapján reakkreditációs pontok kérhetők a következőkért:

● egyéb, az EMDR módszerrel vagy traumával foglalkozó konferencián, műhelyen,
előadáson való részvétel (a rendezvény részletes programjának és a részvétel
igazolásának bemutatásával)

● előadóként való részvétel egyesületünk által szervezett vagy előzetesen
pontszerzőként elfogadott szakmai rendezvényen

● az EMDR alkalmazásával összefüggő előadás, műhely megtartása, poszterbemutatás,
szaktolmácsolás bármely szakmai rendezvényen (a rendezvény elfogadott
programjával és a részvétel igazolásával)

● az EMDR módszerhez kapcsolódó szakmai cikk, könyvfejezet megírása, fordítása (a
cikk/fejezet absztraktja, a közlés helye, ideje bemutatásával)

Egyesületünk Krízis- és készenléti csoportja által szervezett krízisintervenciókban való
közreműködéssel: 15 pont/év (a kríziscsoport vezetőjének/szupervizorának igazolása alapján).



További 5 akkreditációs pont számítható be a Magyar EMDR Egyesület munkacsoportjaiban
végzett aktív tevékenység (a munkacsoport vezetőjének igazolása alapján), ismeretterjesztő
médiamegjelenés (igazolás alapján) stb. után.

Az EMDR practitioner cím érvényességi idejének rendkívüli meghosszabbítását a lejáratot
megelőzően, indokolt esetben (pl. GYES, betegség, külföldi munkavégzés) kérvényezni lehet
a Tanulmányi Bizottságnál, ha a teljesítési kritériumok a fent részletezett módon nem
valósulhattak meg. Az érvényességi idő meghosszabbításának tartama minden esetben egyedi
mérlegelés tárgya.

A már lejárt EMDR practitioner cím megújításának egyéni feltételeiről az Egyesületünk
Tanulmányi Bizottsága dönt a lejárat óta eltelt időtartam és kérelem beadásáig történt aktivitás
mérlegelésével.

Az EMDR practitioner cím megújításához a kérelmet és a pontokat igazoló dokumentumokat
Google drive-megosztás formájában az emdrtanulmanyok@gmail.com címre szükséges
beküldeni. Az egyesületi tagság a megújítást követően a Magyar EMDR Egyesület
Alapszabálya szerint meghatározott szakmai követelmények, kötelezettségek teljesítése és a
tagdíj befizetése esetén tartható meg.
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