
 Összefoglaló az Antromedicart Egyesület 2020. június 19. közgyűléséről  

A Közgyűlést az előzetesen meghirdetett időpontban és helyen 2020. június 19-én tartottuk 
meg.  
 A résztvevők tájékoztatót kaptak az antropozófus gyógyászati képzés helyzetéről, a 
tervezett változásokról, jövőbeni tervekről.  

A közgyűlést követő napokban fejeződik be a harmadik hároméves képzési ciklus. A 
képzés jellege a jövőben megváltozik, nem csupán nálunk, hanem a világban is változóban 
vannak az antropozófus orvos-terapeuta képzések. Azok az emberek, akiket az ilyen jellegű 
képzések könnyen meg tudnak szólítani, bizonyos értelemben már “telítődtek”, ezért más 
irányultságú embereket is el kell tudni érnünk. A mi képzésünkre jelentkezőknél nem 
szükségszerűen a világnézet számít, hanem egyéb szempontok is szerepet játszanak, így pl. 
szerezhet olyan akkreditációs pontokat, amelyekre szüksége van, vagy az, hogy 
háziorvosként magánrendelést is végezhessen. Elérendő cél, hogy az országban kb. 40-50 
orvos, gyógyszerész kolléga tevékenykedjen. Megfontolandó, hogy a jövőben a képzés 
kétéves legyen, több gyakorlati oktatással, és hogy más antropozófus jellegű képzésekkel is 
együttműködjünk az alapozó képzésben. A közös részek együtt lennének megtartva, és 
utána jönnének a szakmaterület szerinti specifikus részek. Viszont felmerül a kérdés, hogy 
az ilyen képzés mennyire maradhat specifikus, és valójában kinek a képzési  igénye elégül 
ki? Az eddigi tapasztalatok alapján úgy látszik, hogy erre a közös alapozó képzésre az igény 
egyelőre még nincs meg. 
 A beszélgetés során a következő témákról volt még szó: az Egyesület a hordozója a 
képzésnek; szánjunk időt arra, hogy tisztába tegyük a képzés helyzetét; szükség lenne egy 
olyan találkozóra, ahol célzottan a képzés továbbfejlesztéséről beszélgetünk; kérdés, hogy ki 
mit kapott a képzéstől? Az antropozófiával kapcsolatban: az antropozófiát nem lehet 
lediktálni, ez egy megismerési út; úgy kell az antropozófiáról beszélni, hogy megértsék, 
mert aki úgy gondolja, hogy nem kapott semmit a képzéstől, az nem értette meg az 
antropozófiai mondanivalót. Egyetértettünk abban, hogy szükség lenne antropozófus 
ápolóképzésre is. A felmerült kérdések sokasága és jellege miatt e témáról a beszélgetést 
folytatni kell majd a közeli hónapokban.  
 Az Egyesület 2019-es gazdálkodása kapcsán hosszú beszélgetés alakult ki az 
egyesület, a képzés és a pénz kapcsolatáról. Bár az egyesület non-profit jellegű, de 
pénzügyileg nyereségesnek kell lennie, hiszen egyébként a tartalékot kellene felhasználni. A 
képzés költségei a tervezethez képest némileg csökkentek, és sikerült a képzést pénzügyileg 
önfenntartóvá tenni. A korábban kapott adományokat végső soron nem kellett felhasználni, 
ezek a több éves képzés biztonságát szolgáló tartalékként, illetve további képzésekre, 
kutatásokra, publikációkra szolgálnak fedezetként. (A tavalyi évről készített egyszerűsített 
éves beszámoló és közhasznúsági melléklet önállóan is megtekinthető a honlapon.)  
 A Közgyűlés résztvevői a beszámolót, a mérleget és az ez évi tervet elfogadták.  
 Az Egyesület létszámával kapcsolatos változások: két tag korábban jelezte, hogy 
kilép az egyesületből, ketten viszont jelentkeztek; őket a Közgyűlés fel is vette, így az 
Egyesület létszáma a Közgyűlést követően 54 fő.  



 A Közgyűlés tudomásul vette Takáts Péter korábban írásban tett bejelentését, hogy 
megnövekedett feladatai miatt e Közgyűlés napjával lemond Felügyelő Bizottsági 
tagságáról.  
 Mivel további beszélgetésekre van szükség a képzés átalakításáról és új FB tagot is 
kell választani, ezért az idő elhúzódása miatt egy őszi Közgyűlés megtartásáról állapodtak 
meg a résztvevők. Erre feltehetően 2020. október 9-én kerül sor.  

(A Közgyűlésről készült részletes jegyzőkönyv megtekinthető az Egyesület székhelyén.) 


