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 Az Antromedicart Egyesület Ügyvivő Testüle8 ülése  
2020. június 2-án   

Az Ügyvivő testület tagjai a június 2. budapes: megbeszélésükön a június közepén esedékes 
közgyűlésre történő felkészülés részeként áCekinteCék az Egyesület előző évi tevékenységét. 
MegállapítoCák, hogy a 2019. évi rendes közgyűlés határozatainak végrehajtása rendben zajloC/
zajlik. A költségvetés bevétel-kiadás oldala – a terveknek megfelelően – egyensúlyban van. Az 
egyesüle: bevételek nagyobb hányada az aktuális képzéshez kapcsolódoC 2019-ben; a képzés 
költségeit nagyrészt a hallgatói befizetések, kisebb részben külföldi támogatások finanszírozták 
(SoUware, Christophorus). Sikerült hazai támogatót is találnunk. Az Antromedicart képzés 
harmadik - a képzési ciklus befejező - évében jár, 39 hallgatóval. 2020 tavaszán a képzés orvos, 
fogorvos és gyógyszerész hallgatói közül 14 fő sikeres vizsgát teC a Pécsi Tudományegyetemen. 

Az ügyvivők a 2019-es évzárás, illetve a 2020-as év terveinek készítése során áCekinteCék a 
magyarországi komplementer gyógyítás helyzetét, a különféle képzések, továbbképzések nyújtoCa 
lehetőségeket: miként lehetne/kellene az antropozófus gyógyító és terapeuta képzést az 
igényeknek és a változó körülményeknek megfelelően továbbfejleszteni. Lehetőséget látnak 
kutatómunkára, célzoC továbbképzésre, publikációk elkészítésére. 

2018-ban került először meghirdetésre az alumnik által megpályázható Továbbképzési Támogatási 
Program, amelyet a 2018. március 23. közgyűlés fogadoC el. 2018-ra egy pályázat érkezeC, és egyik 
társunk többhetes holland tanulmányúton veC részt, részben e támogatás igénybevételével. 2019-
re nem érkezeC be érvényes pályázat. 2020-as tervben a korábbi évek keretét csökkenteCük, azzal, 
hogy ha több támogatandó igény érkezik, és nem lenne elegendő az erre a célra betervezeC összeg, 
akkor a Tartalékkeret terhére támogatjuk a továbbképzéseket.   

2020 januárjában az Egyesület egyhetes és nagy sikerű rendezvénye volt a „100 éves az 
antropozófus gyógyászat” c. konferencia, melyen az orvosok, terapeuták, Waldorf tanárok, a 
jelenlegi képzés hallgatói és alumnik veCek részt, kb. 130-an. Ennek finanszírozása a részvételi 
díjakon felül a korábbi évek eredményéből történt.  

2019 során sikerült nyomdakész állapotba rendezni a hároméves képzési ciklusokhoz tartozó 
tananyagot; ezt az aktuális képzés hallgatói térítésmentesen veheCék át 2020 januárjában a 
konferencia során, korábbi hallgatóknak - és csak azoknak - önköltségi áron tudtuk/tudjuk 
értékesíteni. 

Sajnos az Egyesület több tagja késedelmesen vagy egyáltalán nem fize: meg az éves tagdíjat, ezért 
az Ügyvivő testület két tag tagsági jogviszonyát felfüggeszteCe; keCen kiléptek, így az Egyesület 
létszáma jelenleg 52 fő.


