Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület

Alapszabály

A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi
Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A Magyar
Szomato-pszichoterápiás Egyesület Közgyűlése a mai napon a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően módosított,
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az alábbiak szerint fogadja el:
I.
AZ EGYESÜLET ADATAI
1. Az Egyesület neve:
Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület
Az Egyesület angol neve:
Hungarian Association for Body Psychotherapy (rövidítése: HABP)
Az Egyesület székhelye:
1118 Budapest, Tűzkő u. 6. 7/29.
2. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy. Az Egyesület önálló, általános képviseletére az Egyesület
elnöke és alelnöke jogosult.
3. Az Egyesület céljai:
3.1 Az Egyesület célja a szomato-pszichoterápiák elsajátítása, másokkal való megismertetése,
a szomato-pszichoterápia iránt érdeklődők oktatása, valamint a szomato-pszichoterápia
terjesztése.
3.2 A szomato-pszichoterápiás workshopok, képzések, továbbképzések szervezése, a képzési
rend kialakítása és alkalmazása, továbbá a magyar pszichoterápiás képzési rendbe történő
integrálása.
3.3 Az Egyesület célja, hogy a szomato-pszichoterápia oktatásának és alkalmazásának a
szervezeti, valamint a gyakorlati hátterét, az infrastuktúrát kialakítsa. Az Egyesület törekszik
rá, hogy tevékenysége nyomán a szomato-pszichoterapeuta és a szomato-pszichoterápia
kiképző minősítést államilag is elismerjék.
3.4 Az Egyesület célja tudományos tevékenység végzése a társadalom számára a szomatopszichoterápiák elméletének és gyakorlatának tudományos kutatásán keresztül.
3.5 Az Egyesület elsődleges célja a szakmai munka színvonalának biztosítása, a minőségi
sztenderdek kidolgozása.
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3.6 A szomato-pszichoterápiás személyiségfejlesztő/gyógyító munka feltételeinek a
megteremtése, a tagok elméleti és gyakorlati képzésének elősegítése.
3.7 Az Egyesület fontos célja, hogy hozzájáruljon a társadalom egészségmegőrzéséhez a
szomato-pszichoterápia módszerével végzett preventív, gyógyító és kulturális programok
szervezésével, valamint a rászoruló csoportok számára csoportterápiák, ön- és
érdekérvényesítő programok szervezésével.
3.8 Az Egyesület jövőbeni célja konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kulturális
események és egyéb rendezvények szervezése a tagok, az érdeklődők és a tanulni vágyók
számára.
3.9 Kapcsolatok ápolása és együttműködés hazai és külföldi szomato-, valamint más
pszichoterápiás szervezetekkel, különösen a Franciaországban működő szomatopszichoterápiás egyesülettel.
3.10 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása:
az Egyesület elsődleges célja szociális tevékenységek végzése, valamint a családsegítés,
illetve a különböző szociálisan rászoruló csoportok segítése gyógyító és kulturális programok
szervezésével. A különböző, Egyesület által szervezett csoportterápiák keretében
személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, egyéni problémák kezelése zajlik a szomatopszichoterápia eszközeivel a rászorulók, a krízishelyzetben lévő egyének, a hátrányos
helyzetű csoportok számára is.
3.11 Tudományos tevékenység, kutatás:
az Egyesület fontos célja a hazai kultúra ápolása, tudományos tevékenységek végzése és a
szomato-pszichoterápia kutatása, valamint terjesztése, megismertetése. Célja érdekében az
Egyesület szakembereket, előadókat hív meg külföldi országokból, nemzetközi
konferenciákat, rendezvényeket szervez, hazai csoportokat utaztat külföldre, új ismereteket
kutat hazai és nemzetközi forrásokból, szakmai cikkeket jelentet meg, külföldi szakmai
irodalmat fordít és fordíttat le, valamint jelentet meg az érdeklődők számára.
3.12 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
az Egyesület nevelési, oktatási tevékenységet is végez, elsősorban a szomato-pszichoterápia
módszerét oktatja az érdeklődők és a tagok számára. Képzéseket kíván tartani lehetőség
szerint pedagógusoknak is, hogy ezen keresztül megjelenhessenek a szomato-pszichoterápia
eszközei az iskolai oktatásban is.
3.13 Kulturális tevékenység:
Az Egyesület célja a társadalom művelése, a hazai kultúra fejlesztése, ápolása, ennek
megvalósítása érdekében szakkönyvek, cikkek fordítása, fordíttatása és kiadása.
3.14 Euroatlanti integráció elősegítése:
a különböző külföldi kapcsolatok létesítésével és folyamatos ápolásával, a nemzetközi
konferenciák szervezésével az Egyesület az euroatlanti integrációt is elő kívánja segíteni.
3.15. Egészségmegőrzés,
tevékenység:

betegségmegelőzés,
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gyógyító-

egészségügyi

rehabilitációs

azEgyesület célja a társadalom, az egyén egészségének védelme, a testi betegségek
kialakulásának megelőzése a lélek gyógyításán keresztül. A gyógyító-, betegségmegelőző
tevékenységét laikusoknak és szakembereknek szóló szomato-pszichoterápiás tréningek,
szemléletformáló előadások és különböző pszichoterápiás csoportok tartásával segíti elő,
melyek mindenki számára hozzáérhetőek.
Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből- az eset összes körülményeinek mérlegelésévelmegállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem
támogat.

II.
A TAGSÁGI VISZONY
4. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik az
Egyesület célkitűzéseit elfogadják.
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság,
d) passzív tagság
Ahol az Alapszabály tagot nevez meg, ott minden esetben rendes tagot kell érteni.
5. Az Egyesület rendes tagjává választható az a természetes és jogi személy, aki a belépési
nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja.
Az Egyesület rendes tagja további feltételként az a természetes személy lehet, aki
- szomato-pszichoterápiás végzettséggel rendelkezik, vagy
- részt vett szomato-pszichoterápiás képzésben, vagy
- jelenleg szomato-pszichoterápiás képzésben vesz rész, vagy
- olyan egyénileg dolgozó kiképző, aki valamely az Egyesület által elismert szomatopszichoterápiás módszer oktatását és/vagy képviseletét végzi Magyarországon.
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Az Egyesület rendes tagja további feltételként az a jogi személy lehet, amely valamely, az
Egyesület által elismert szomato-pszichoterápiás módszer oktatását és/vagy képviseletét végzi
Magyarországon.
Az Egyesület által elismert szomato-pszichoterápiás módszerekről az Egyesület évente
www.szomato.org honlapján teszi közzé.
Az Egyesület tagjává választást a jelölt- megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával- kérelmezheti. A nyilatkozathoz- amennyiben jogi személy kéri felvételétmellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az
Egyesület tagságában.
A rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé
lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. Az ajánlásokkal
ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani. Az Egyesület
rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
A tagsági viszony a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik.
Az Elnökségnek az Egyesület közgyűlése irányába a tagok felvételéről tájékoztatási
kötelezettsége van.
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján
gyakorolják.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén
tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen
bármely tagsági tisztségre választhatnak és megválaszthatók
jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein
igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket
a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni
6. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki a szomato-pszichoterápia
elsajátítása, művelése, kutatása és oktatása területén az Egyesület érdekében végzett
kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.
A tiszteletbeli tagot az Egyesület tagjai közgyűlésen választják meg a tagságra.
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A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre
nem választható, szavazati joga nincs és tagdíjfizetési kötelezettsége sincs, egyebekben jogai
és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek
tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).
7. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet
aki, illetőleg amely készséget fejez ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos
támogatására.
A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt
vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható,
tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes
tagokéval.
A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé
lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
Pártoló tag vezető tisztségviselővé nem választható.
8. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni
b) kizárással
c) a természetes személy tag halálával, a jogi személy tag jogutódnélküli megszűnésével
d) az Egyesület megszűnése esetében.
e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott tagsági a feltételeknek, vagy ha a
tag a tagdíját ismételt írásbeli felszólításra sem fizeti meg és az Egyesületnek bejelentett
címére kézbesített fizetési felszólító levélre a kézbesítéstől számított 30 napon belül nem
válaszol, az Egyesület Elnöksége határoz a passzív tagsági jogviszony létrejöttéről, vagy a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A tagsági jogviszony a
felmondás közlő ajánlott, tértivevényes levél kézbesítésétől számított 30. napon szűnik meg.
A tagot a fizetési felszólításban a tagdíjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire
figyelmeztetni kell.

III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

9. Az Egyesület szervei
Az Egyesület testületi szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Ellenőrző Bizottság
d) Tanulmányi Bizottság
e) Etikai Bizottság
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Az Egyesület tisztségviselői:
a) Elnök
b) Szakmai alelnök
c) Operatív alelnök
d) Ellenőrző bizottság elnöke
e) ellenőrző bizottsági tagok
f) Tanulmányi bizottság elnöke
g) Tanulmányi bizottsági tagok
h) Etikai bizottság elnöke
i) Etikai bizottsági tagok

10. A Közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület döntéshozó szerve. A Közgyűlésen a jogi
személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlésen nem gyakorolhatja
szavazati jogát az a tag,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; f)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést évente legalább egyszer kell
összehívni.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni
a) ha a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás
okát és célját.;
b) az Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító határozata elleni, a kérelmező jogorvoslati
kérelme esetén;
c) ha azt a Fővárosi Törvényszék elrendeli.
d) ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
e) ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
f) ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fenti d) – f) pontokban rögzített okok kapcsán összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
Egyesület megszüntetéséről dönteni.
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A Közgyűlést az egyesület elnöksége vagy annak megbízottja elektronikus úton, olyan módon
beállított levelezési rendszerben megküldött meghívóban köteles összehívni, amely levelezési
rendszer a meghívó megküldésével kapcsolatosan visszaigazolás kiállítására alkalmas . A
meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját
és a napirendi pontokat. A közgyűlést az Egyesület székhelyére, vagy – amennyiben az
bármely okból akadályba ütközik – a meghívóban közölt helyre. Szabályszerűnek az
összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját
megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult (rendes tag) jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál
alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, a megismételt közgyűlést az elhalasztott
közgyűlés napjától számított 30 napon belüli időpontra, változatlan napirenddel, ismételten
össze kell hívni. A megismételt közgyűlés helyét, időpontját, valamint azon kitételt, amely
szerint a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, az eredeti közgyűlésre vonatkozó meghívóban fel kell
tüntetni.
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés
megtartásához.
A Közgyűlést a levezető elnök vezeti. A közgyűlés levezető elnöke az az egyesületi tag akit a
Közgyűlés jelenlévő tagjai közül választ
A levezető elnök feladatai különösen:
- a közgyűlés megnyitása, a határozatképesség megállapítása
- a határozatképtelenség bejelentéses
- javaslat-tétel a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyére
- napirend ismertetése
- a felszólalók sorrendjének megállapítása,
- határozati javaslat közgyűlés elé terjesztése
- határozat hozatalnál a szavazatok összeszámlálása
- a határozat szövegének kihirdetése
- a jegyzőkönyv aláírása
A Közgyűlés a jelenlévő tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
szavazatszámlálókat választ, akik minden egyes határozathozatalnál kötelesek a Közgyűlés
határozatképességét vizsgálni, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát
megállapítani.
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A határozatot a levelezető elnök szóban kihirdeti, amelyet a jegyzőkönyv vezető szó szerint
rögzíti.
A Közgyűlésen elsősorban olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti
meghívóban közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 8 nappal.
A döntéshozó szerv ülésén az eredeti meghívóban szabályszerűen- a közgyűlés előtt legalább
8 nappal- közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei
az Elnökségtől elektronikus úton az info@szomato.org e-mail címre küldött, indokolással
ellátott kérelemben a napirend kiegészítését kérhetik, olyan módon beállított levelezési
rendszerben, amely levelezési rendszer az elektronikus levél megküldésével kapcsolatosan
visszaigazolás kiállítására alkalmas.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó Elnökség jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
A döntésről a szavazatra jogosultakat bizonyíthatóan, igazolható módon értesíteni kell
annak érdekében, hogy valamennyi szavazatra jogosult a napirendi pontokról, a
megtárgyalásra kerülő indítványokról a közgyűlést megelőzően tudomással bírjon.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet
a Közgyűlés által választott
jegyzőkönyv vezető vezet, és a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető, valamint két, a
Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata, az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok
egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben
titkosan történik.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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A Közgyűlés, és Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül,
amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a
nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva
kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület ez ügyben
felelős alelnöke vagy annak megbízottja látja el.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása, az Egyesület egyéb szabályzatainak elfogadása, módosítása
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
l) a Tanulmányi Bizottság tagjainak, elnökének megválasztása, visszahívásuk, és díjazásuk
megállapítása;
m) az éves tagdíj megállapítása
n) az Elnökség által rendes-, és a passzív tagsági jogviszonnyal kérdésekben első fokon hozott
határozat elleni jogorvoslat elbírálása
o) az Elnökség tagkizárást kimondó határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelem
elbírálása;
p) a tiszteletbeli tag megválasztása
11. Az Elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az
Elnökség tagjai az elnök, a szakmai alelnök és az operatív alelnök. Az elnökségi ülésre- annak
tárgykörére figyelemmel- esetenként további tagok hívhatók meg.
Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve. Az Elnökség tagjai az Egyesület vezetői
tisztségviselői.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az
Elnökség üléseit az elnök hívja össze elektronikus úton, olyan módon beállított levelezési
rendszerben megküldött meghívóban, amely levelezési rendszer a meghívó megküldésével
kapcsolatosan visszaigazolás kiállítására alkalmas . A meghívónak tartalmaznia kell az
Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés
időpontját megelőzően küldött meghívóval kerülnek értesítésre, és az ülés tárgysorozatáról
leírást kapnak. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon valamennyi elnökségi tag, - a
teljes Elnökség, azaz az elnök és a két alelnök - jelen van. Határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Határozatképtelenség esetén- legkésőbb 18 napon belül- az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azon a teljes Elnökség, azaz az elnök és a két alelnök jelen van.
Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség feladatai különösen:
a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat,
b) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a
Közgyűlés számára,
c) tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon,
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d) befogadja a tag írásbeli bejelentését, annak kilépési szándéka esetén,
e) a tagsági viszonyt megszűntető elnökségi határozatot hoz
Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt
beszámol és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartása, továbbá az Egyesület céljaival összeegyeztethetetlen tagi magatartás
tanúsítása esetén, vagy ha a tag hivatásához méltatlan magatartást tanúsít, a közgyűlés bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le, melynek megindításáról, és annak okáról a tagot írásban értesíteni kell.
A kizárási eljárásban az érintett tagot meg kell hallgatni, az ellene felhozott gyanúokkal
kapcsolatban megilleti őt az iratbetekintés, az észrevételezés és írásbeli védekezés,
előterjesztés joga.
A kizárásról indokolást tartalmazó írásbeli határozattal kell dönteni, amely az Elnökség
hatáskörébe tartozik.
Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, és bizonyítékokat. A
kizáró határozatot a taggal írásban, postai úton, tértivevényes levélben kell kézbesíteni.
A kizárt tag a jogszabálysértő, vagy alapszabályba ütköző kizáró határozat ellen annak
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést írásban, az Egyesület székhelyére küldött ajánlott levélben kell az Elnökség
részére kézbesíteni.
A II. fokú eljárásban, a fellebbezést tárgyaló közgyűlésen az eljárás alá vont tag az őt érintő
napirendi pont keretein belül felszólalhat, szóban kifejtheti védekezését.
A kizárás miatt a közgyűlési határozat megtámadása céljából a kizárt tag a közgyűlési
határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat
jogorvoslatért, ha a határozatot jogsértőnek tartja.
12. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, a szakmai alelnök, az operatív alelnök, az ellenőrző
bizottság tagjai, az ellenőrző bizottság elnöke, a tanulmányi bizottság tagjai, a tanulmányi
bizottság elnöke az etikai bizottság elnöke, etikai bizottság tagjai. A tisztségviselőket a
Közgyűlés választja.
Az elnök megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A mandátum lejárta után az elnök
e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.
Az alelnökök megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A mandátum lejárta után az
alelnökök tisztségükre egy alkalommal újra megválaszthatóak.
Az elnök feladatai:
a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése, vagy az ülések levezetésére megbízott
levezető elnök kijelölése
b) konferenciák és más rendezvények szervezése,
c) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
d) az Egyesület működésének irányítása,
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e) utalványozási jog gyakorlása az alelnökkel vagy bármelyik elnökségi taggal együttesen,
f) képviseli az Egyesületet.
Az alelnökök feladatai:
a) képviseli az Egyesületet,
b) az elnök konzultánsaként működik,
c) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése,
d) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról, illetve a tájékoztatásról megbízott
segítségével gondoskodik,
e) előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli, illetve ezen feladatok delegálásáról
gondoskodik.
Az elnöki és az alelnöki tisztség megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) tag halálával,
c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő
állapot, stb.)
d) lemondással.
IV.
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely elnökből és két tagból áll. Az
Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja meg. Működéséért a
Közgyűlésnek felel.
Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője (Elnökségének tagja).
Az Ellenőrző Bizottság elnökének megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A
mandátum lejárta után az elnök a tisztségre egy alkalommal újra választható.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A
mandátum lejárta után az Ellenőrző Bizottság tagja a tisztségre egy alkalommal újra
választható
Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az
Ellenőrző Bizottság tagjai megbízatásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében
vállalják.
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik,
munkarendjét maga határozza meg.
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Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Ellenőrző Bizottság
határozatképes, ha legalább az elnök és egy tagja jelen van. Ebben az esetben határozatait
egyhangúlag hozza meg. Az Ellenőrző Bizottság működésére, üléseinek összehívásának
módjára egyebekben az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
Az Ellenőrző Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni.
Az Ellenőrző Bizottság jogai:
a) jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni
b) jogosult a közhasznú tevékenységet felügyelni
c) jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület közgyűlésétől, illetve
munkavállalóitól
d) az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja
e) a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet
Az Ellenőrző Bizottság kötelezettségei:
a) jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni
b) köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel
c) munkájáról és megállapításairól a Közgyűlést írásban tájékoztatni
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait
ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlevő tagok,
meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az
érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az
érdemi döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. Az Ellenőrző
Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket az Egyesület székhelyén bárki megtekintheti.
(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(4) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
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(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) tag halálával,
c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő
állapot, stb.)
d) lemondással.
V.
A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
A Tanulmányi Bizottság az Egyesület szakmai színvonaláért, a képzésért, az oktatási rend
kialakításáért felelős testület, amely 3 tagból áll, amelyek közül egy a Tanulmányi Bizottság
elnöke. A Tanulmányi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Tanulmányi Bizottság elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg. Működéséért a
Közgyűlésnek felel.
A Tanulmányi Bizottság elnökének megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A
mandátum lejárta után a Tanulmányi Bizottság elnöke a tisztségre egy alkalommal újra
választható.
A Tanulmányi Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A
mandátum lejárta után a Tanulmányi Bizottság tagja a tisztségre egy alkalommal újra
választható.
A Tanulmányi Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A
Tanulmányi Bizottság tagjai megbízatásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk
értelmében vállalják.
A Tanulmányi Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik,
munkarendjét maga határozza meg.
A Tanulmányi Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A Tanulmányi Bizottság határozatképes, ha
legalább az elnök és két tagja jelen van. Ebben az esetben határozatait egyhangúlag hozza
meg. A Tanulmányi Bizottság működésére, üléseinek összehívásának módjára egyebekben az
Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
A Tanulmányi Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni.
A Tanulmányi Bizottság tagjait egyenlő jogok illetik meg, így különösen jogosult:
a) a szakmai színvonal biztosítása érdekében szakmai javaslatokat, állásfoglalásokat
kidolgozni és előterjeszteni
b) a szomato-pszichoterápiás képzési rendet kialakítani, a kötelező óraszámokat, a képzettségi
fokokat, a vizsgáztatási rendet, az oklevél odaítélésének feltételeit kidolgozni
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c) a képzésben résztvevők képzettségi fokát megállapítani és nyilvántartani
d) a vizsgáztatók személyét kijelölni
d) a Bizottság által kidolgozott feltételeknek való megfelelés esetén a szomatoterapeuta,
pszicho-szomatoterapeuta, szomato-pszichoterapeuta, kiképző szomatoterapeuta, kiképző
pszicho-szomatoterapeuta illetve a kiképző szomato-pszichoterapeuta cím odaítélésére és az
oklevél kiállítására, átadására
e) a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt venni.
A Tanulmányi Bizottság tagjait azonos kötelezettségek terhelik, így különösen:
a) munkájáról, megállapításairól és kidolgozott javaslatairól a Közgyűlést írásban
tájékoztatni.
A tanulmányi bizottsági tagság megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) tag halálával,
c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő
állapot, stb.)
d) lemondással.
VI.
AZ ETIKAI BIZOTTSÁG
Az Etikai Bizottság az Egyesület működésében felmerülő etikai elvek érvényesülését
felügyelő szerve. Az Etikai Bizottság 3 tagból áll, melyek egyike az Etikai Bizottság elnöke.
Az Etikai Bizottság a Közgyűlés, illetve a Vezetőség megbízásából vizsgálja az Egyesületben
folyó tevékenységeket, megállapításairól a megbízónak jelentést készít. Működésére az
Egyesület működési előírásai vonatkoznak.
Az Etikai Bizottság döntéseit az érvényben levő és vonatkozó etikai kódexek alapján hozza.
Az Etikai Bizottság elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg. Működéséért a
Közgyűlésnek felel.
Az Etikai Bizottság elnökének megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A mandátum
lejárta után az Etikai Bizottság elnöke a tisztségre újra választható.
Az Etikai Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A mandátum
lejárta után a Etikai Bizottság tagja a tisztségre újra választható.
Az Etikai Bizottság tagjai megbízatásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében
vállalják.
Az Etikai Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik,
munkarendjét maga határozza meg. Az Etikai Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
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Az Etikai Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a
bizottság elnökének szavazata dönt. Az Etikai Bizottság határozatképes, ha legalább az elnök
és két tagja jelen van. Ebben az esetben határozatait egyhangúlag hozza meg. Az Etikai
Bizottság működésére, üléseinek összehívásának módjára egyebekben az Elnökség
működésének szabályait kell alkalmazni.
Az Etikai Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal
meg kell hívni.
Az Etikai Bizottság jogai:
b) az emberi és szakmai etikai elvek érvényesítése érdekében szakmai javaslatokat,
állásfoglalásokat kidolgozni és előterjeszteni
c) a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
d)
Az Etikai Bizottság kötelezettségei:
e) a Szomato-pszichoterápiás Etikai Kódex kidolgozása és gondozása, különös tekintettel
a szomato-pszichoterápiák módszertanából eredő azon etikai szabályokra – melyek
nincsenek benne a Pszichoterapeuták Etikai Kódexében;
f) őrködni az Egyesület és tagjai működésében megnyilvánuló etikai elvek érvényesülése
felett;
g) az etikai kérdésekben kapcsolatot tartani a tágabb pszichoterápiás szakmai
közösséggel illetve az illetékes nemzeti és nemzetközi szakmai szervezetekkel (pl.
Pszichoterápiás Tanács-al;
h) munkájáról, megállapításairól és kidolgozott javaslatairól a Közgyűlést írásban
tájékoztatja.
Az etikai bizottsági tagság megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) tag halálával,
c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő
állapot, stb.)
d) lemondással.
VII.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
13. Az Egyesület vagyoni eszközei
Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei
c) egyéb vissza nem térítendő támogatások (SZJA 1%-a, adományok, stb.).
Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja
meg.
A Közgyűlés által évente meghatározott tagdíjat határidőre, azaz minden év március 31-ig
banki átutalással, vagy személyesen, az Egyesület pénztárába, az Egyesület székhelyén kell
megfizetni.
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14. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása
Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A
következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az
alelnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
A kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48. § (1) bekezdése, 3:83. §-a és a 3:84. §-a irányadó.
VIII.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést- az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 11. § alapján- az ügyészség gyakorolja.

IX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ezt a módosított alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2016. május 23-án fogadta el.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Kelt.: Budapest, 2016. május 23.
_________________
Kántor Árpád
Elnök
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