
 
 

 

2020. év Beszámoló 
 
 

Az Alapszabály módosítása 
Az Alapszabály módosítását 2020 júniusában a Fővárosi Törvényszék elfogadta. 

Bejegyzésre került a szervezet székhelye, képviselője, elnökségi tagjai és az Alapszabályban a tagokkal együtt közösen 

meghatározott egyéb kiegészítések. 

 

Rendezvényen való részvétel 
Somogyi Tímea a zuglói Családcentrum Alapítvány munkatársa tervezett ó három szeptemberi rendezvényen nem tudta 

népszerűsíteni az Egyesület munkáját, mert azok elmaradtak. A népszerűsítéshez a következőkkel járultunk volna hozzá: 

kicsi plakát design (Szarka Emese, Bartha Éva); 12 db Videotréning kék könyv, 7 db Családmegerősítő programok 

Nyugat-Európában (Szilvási Léna). 

Hosszú távon roll-up is szükséges lesz majd. 

 

 
 

Pályázat 
1/13334/2020. ügyszámú pályázaton 500.000 Forintot nyertünk 5 rendszerre: (3 felvétel - 3 visszajelzés - 3 szupervízió. 

Ingyenes szupervíziókat vállalt Bárdos Kata Somogyi Tímea és Szarka Emese szupervizor képzése keretében. 

Rendszerek: 

• 1 pályakezdő Zuglói Benedek Elek EGYMI – Szarka Emese rendszere (online VT) 

• 1 pár éve a pályán lévő férfi tanító, SNI-s gyermek és több BTM-es van az osztályában – Foki Csilla a 

szociálismunkások koordinátorának rendszere 

• 1 idősebb, tapasztalt tanítónő, akihez hirtelen kellett 2 hét után új befogadó tanítónőt keresni – Foki Csilla 

rendszere 

• 1 pályakezdő óvodapedagógus, akinek SNI-s gyermek került a csoportjába – Somogyi Tímea rendszere 

• 1 idősebb, kiégés határán lévő tanítónő, akinek több SNI-s, BTM-es gyermek van az osztályában – Somogyi 

Tímea rendszere  

Bemutató film a sikeres pályázatunkról, amelyről a 2021. februárjában a Zuglói Humán Fórumon, az éves 

Gyermekvédelmi tanácskozáson Somogyi Tímea beszámolt, és bemutatta:  

https://www.youtube.com/watch?v=XaFSp4vxMdc 16:25 

Cél: modell programként működtetni a VT-t. 

 

Szupervizor képzés 
A 1/13334/2020. ügyszámú pályázat keretében Szarka Emese és Somogyi Tímea folytatta megkezdett szupervizor 

képzésüket. Emese rendszerében Tímea szupervizor-jelölttel dolgozott együtt, Tímea két rendszerében pedig Emese 

szupervizor-jelölttel dolgozott együtt.  

 

A videotréning szolgáltatás díja 
A videotréning egy egész rendszert megmozgató folyamat. Mivel a videotréner az egész rendszerrel dolgozik, és munkája 

függ attól is, hogy hány gyermek esetén kér egyszerre segítséget a kliens (megrendelő), illetve, hogy a visszajelzésen 

https://www.youtube.com/watch?v=XaFSp4vxMdc


 
 

 

hány emberrel dolgozik (pl. családi videotréning esetén szülőkkel), egy szekvencia árát valahol az egyéni- és a 

családterápia árai között látjuk optimálisnak.  

A videotréning szolgáltatás alapára: szekvencia / 20.000 Ft, amely ártól trénerenként el lehet térni.  

1 szekvencia 3 fázisból áll: felvétel, mikroelemzés, visszajelzés. 

Ugrin Erzsébet szívesen vállal évente néhány pro bono folyamatot is. 

 

Költségek 
Tagdíjak bevétele (van, aki visszamenőleg és van, aki 2021-re előre is befizette): 84.000 Ft 

A Marketing Group Bt.-nek kifzettük a 2020-as és 2021-es év webtárhely szolgáltatás és .hu domain összegét: 25.146 Ft 

NEAO-KP-1-2021/7, 8 pályázathoz utalás 2000 Ft – ezen nem nyertünk. 

Bélyegző: 10.500 Ft 

Évi könyvelés díja: 25.000 Ft 

A jelenlegi banki kivonaton szereplő összeg: 1.292.550 Ft. 

Készpénz: 65.300 Ft  

 

Új felnőttképzés indítása  
Szarka Emese utánajárt a pedagógus akkreditáció költségeinek és menetének.  

A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben be kell magunkat jelenteni: https://far.nive.hu/kezdolap  

Ennek díja kb. 15.000 Ft 

A pedagógus akkreditáció alapítási eljárás díja: 114.500 Ft + plusz postaköltség 

Pedagógus továbbképzési jegyzékbe kerülés díja: 20.500 Ft 

Ha online Zoom képzést is szeretnénk megvalósítani, annak előfizetési díja: 55.000 Ft (1 év + 1. hónap) + banki 

költség 

Összesen: 205.000 Ft + postaköltség + banki költség 

A rendelkezésünkre álló keretbe ez belefér. 

Cél: 30 órás bevezető-érzékenyítő képzés, a 2 éves VT képzés akkreditálatlan maradna. 

A szociális akkreditáció menetének és költségeinek Bartha Éva jár utána. 

Rideg Gyula videotréner a résztvevők toborzásában tud majd segíteni, az eü szakképzésben megkérdezi a kollégáit. Ha 

arra hivatkozunk, hogy egy kutatáshoz kérjük a segítségüket, akkor arra nyitottabban reagálhatnak a pedagógusok. 

Szilvási Léna a Hogy Vagy Egyesület https://www.hogyvagy.hu/ felől tudna résztvevőket hívni. 

 

Videotréning FB oldal 
Az oldal nyilvános: https://www.facebook.com/magyarvideotrening 

Gondozását Bartha Éva, Somogyi Tímea és Szarka Emese vállalta.  

 

Honlap 
A meglévő webtárhely üzemeltetője a Marketing Group 2021-ben már nem vállalja a tárhely biztosítását annak 

elavultsága miatt. Somogyi Tímea jár el az új tárhelyre történő adatmentés ügyintézésében. 

 

Videotréninggel kapcsolatos cikkek, tanulmányok tárhelye 
Szarka Emese létrehozta az MVE-vel kapcsolatos irodalmak e-tárhelyének helyét. Ide várunk a tagok által is feltöltött 

anyagokat. 

 

Megbeszélések 
2020. 08. 14-én és 2020. 12. 05-én az Egyesület tagjai szakmai megbeszélést tartottak virtuálisan. 

 

 

Vác, 2021. május 08. 

 

 

Dr. Szarka Emese 

 

https://far.nive.hu/kezdolap
https://www.facebook.com/magyarvideotrening
https://drive.google.com/drive/folders/1xPKc5bC0_C_C1qF6ICeRbPaNSvTj_gus?usp=sharing

