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A Szervezeti- Működési Szabályzat a Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályát egészíti ki,
illetve végrehajtási rendelkezéseit tartalmazza.
A Magyar Családterápiás Egyesület (MCSE) a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Pszichoterápiás
Tanács Szövetség valamint European Family Therapy Association (EFTA) tagszervezete, a MAB által
akkreditált pszichoterapeuta szakképzés módszerspecifikus képző helye. Feladata többek között,
hogy a Pszichoterápiás Tanács Szövetség és az EFTA alapelveinek megfelelően garantálja tagjai
családterapiás tevékenységének szakmai és etikai színvonalát.

I. Szervezeti működés
1. A vezetőség
a) A vezetőség tagjait, választásukat az Alapszabály határozza meg.
b) A vezetőség ülésezési rendjét az Alapszabály szabályozza. Munkájába, aktuális és
speciális feladatok ellátására egyes személyeket bevonhat, és eseti bizottságokat hívhat
életre. A feladathoz a kérdés jellegétől függően bevonhatók tagok, vagy külső személyek.
2. A tagság
a) A tagság jogairól és kötelezettségeiről az Alapszabály rendelkezik.
b) A tagság az egyesület működéséről, a honlapon tájékozódhat, illetve a legfrissebb
információkról értesülhet a levelezési listán küldött levelekből.
c) A titkár a tagokról tagsági nyilvántartást illetve címlistát vezet.
d) A taggá válásról, illetve a tagság szüneteltetéséről vagy megszüntetéséről az Alapszabály
rendelkezik.
3. A közgyűlés
a) Az MCSE legfőbb szerve a Közgyűlés.
b) Közgyűlést az MCSE évente a vándorgyűlés keretében tart, külön összehívásáról az
Alapszabály rendelkezik.
c) Hatásköréről, a közgyűlés menetéről szintén az Alapszabály rendelkezik.
4. Tisztújító Közgyűlés
a) A tisztújító közgyűlés előkészítését, Jelölőbizottság felállítását aktuális vezetőség végzi.
a) A Jelölőbizottság egy elnökből és két tagból áll. A különböző tisztségekre jelölhet a tagság
jelölteket illetve a rendes tagok közül bárki pályázhat. A Jelölőbizottság megkérdezi a tagság
által különböző tisztségekre (elnök, titkár, a Tanulmányi Bizottság elnöke, külügyekért felelős
vezetőségi tag, tudományért felelős vezetőségi tag, pénztáros, az Etikai Bizottság elnöke és
tagjai, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai) javasolt jelölteket, hogy vállalják-e az adott
funkciót, ha igen, akkor bekéri szakmai önéletrajzukat és pályázatukat valamint ellenőrzi
jelölhetőségüket. A jelölés az időben benyújtott pályázattal együtt érvényes. Az Etikai
Bizottság és az Ellenőrző Bizottság 2-2 tagjának, valamint a pénztárosnak nem kell pályázatot
benyújtania. Pénztárosnak a mindenkori irodavezető javasolt.

b) A Jelölőbizottság a tisztújító közgyűlés előtt legalább 10 nappal közzé teszi a különböző
vezetőségi tisztségekre pályázó jelöltek névsorát, szakmai önéletrajzukat és pályázatukat. A
közzététel a honlapon és az egyesületi levelező listán történik. A Jelölőbizottság a tisztújító
közgyűlés előtt legalább 10 nappal Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, amely a biztosítja
a szavazólapok elkészítését, és a helyszínen ellenőrzi azok érvényességét.
c) Elnöknek és vezetőségi tagnak bármelyik rendes tag jelölhető, választható, de javasolt, hogy
lehetőleg aktív, az MCSE életében folyamatosan résztvevő kiképző család-pszichoterapeuta
vagy családterapeuta legyen.
d) A tisztújító közgyűlés választja meg az Ellenőrző Bizottságot és az Etikai Bizottságot. Ezekre
a funkciókra bármelyik rendes tag jelölhető. Az Etikai Bizottság elnökének szintén tapasztalt
kiképző család-pszichoterapeuta ajánlott.
5. A Kiképzők Fóruma
a) Kiképző család-pszichoterapeutákat egyesítő szervezeti egység.
b) A Kiképzők Fóruma tanulmányi, képzési kérdésekben tanácskozási joggal bír, észrevételeket,
javaslatokat tehet az MCSE vezetősége és Tanulmányi Bizottsága felé. Amennyiben a
Kiképzők Fóruma szakmai, képzési kérdésekben egyhangú döntéssel vagy minősített
többséggel állást foglal, akkor ezek a döntések valamennyi kiképző családpszichoterapeutára nézve kötelezőek.
c) A Kiképzők Fórumán részvételi, javaslattevő joga van valamennyi kiképző családpszichoterapeutának és a vezetőségi tagoknak.
d) Az MCSE elnöke dönthet bármely tag vagy külső személy meghívásáról a Kiképzők Fórumára.
e) A Kiképzők Fóruma összehívásáról az MCSE elnöke rendelkezik. Ajánlott negyedévenként
egy, de legalább évente kétszer összehívni a fórum tagjait. Az ülésezés időpontjáról a kiképző
család-pszichoterapeutákat az elnök az ülésezés előtt 8 nappal írásban értesíti, és írásban
közli a napirendi pontokat. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, az ülésekről a tagságot szükség
esetén az elnök és a titkár tájékoztatja.
6. Szekciók, műhelyek
a) Az MCSE-n belül szakmai alegységek szervezhetők. A szekciók vagy műhelyek az azonos
klinikai, szociális, pedagógiai vagy kutatási területen dolgozó családterapeuta szakemberek
tevékenységét szervezik.
b) Szekciónak az MCSE-en belül az a szakmai alegység nevezhető, amely legalább 10 azonos
területen dolgozó családterapeutát tömörít.
c) Műhelynek az az alegység nevezhető, amelyben több (legalább 3) családterapeuta
folyamatosan gyakorolja képzettségét, eseteiket közösen megbeszélik peer vagy külső
szupervízió segítségével, illetve közös szakmai, továbbképző programokat szerveznek.
Munkájukba bevonják a képzésben lévő egyesületi tagokat.
d) A szekciók és műhelyek maguk közül vezetőt választhatnak, vezetőjüket az MCSE elnöke
meghívhatja a vezetőségi ülésre, feladattal bízhatja meg, a vezetőségi üléseken tanácskozási
joggal bírnak.
7. Az Egyesület tevékenységei
Az egyesület tevékenységeit az Alapszabály határozza meg.

8. Nemzetközi kapcsolatok
a) A családterápia nemzetközi kapcsolatainak ápolása érdekében az MCSE tagjai külföldi
konferenciákon, tanulmányutakon vesznek részt. Nemzetközi konferenciákon, EFTA
vezetőségi üléseken, speciális családterápiás rendezvényeken képviselik az MCSE-t. A
kiutazáshoz és részvételhez az MCSE-n keresztül a tagok támogatást is kaphatnak. A
vezetőség nyilvánossá teszi az utazásokkal kapcsolatos feltételeket, lehetőségeket. Írásban
tájékoztatja az érintettek körét, jelentkezéseket kér. A jelentkezések alapján a részvételre
javaslatot tesz, melyet éves beszámolójában megindokol. Aki az MCSE tevékenységével
összefüggésben, annak támogatásával utazik, útjáról az Egyesületnek beszámol.
b) A vezetőség a MCSE tagjainak továbbképzése érdekében meghív külföldi, nemzetközileg
elismert szakembereket, gondoskodik a tudományos programjaik (műhely, előadás stb.)
előkészítéséről, lebonyolításáról, akkreditálásáról, és a tagságot erről időben értesíti.
Amennyiben nem a MCSE vezetősége szervezi a külföldi, illetve hazai előadó workshopját, a
résztvevők akkor kaphatnak egyesületi aktivitási pontot, ha azt a szervezők akkreditáltatják
a MCSE tanulmányi bizottságának az elnökénél, leadják a résztvevők pontos névsorát az
MCSE irodájában, és a bruttó bevétel utáni számított 6 % adminisztrációs hozzájárulást
befizetik a MCSE számlájára.

II. A képzés
1. A képzési rend
a) A képzés keretét a képzési rend adja.
b) A képzési rendről a Tanulmányi Bizottság a Kiképző Fórumával egyeztetett szempontok
figyelembe vételével az MCSE vezetősége dönt. A változásokat - azok életbe lépése előtt - a
közgyűlésen bejelenti, a tagságot a honlapon azokról értesíti. A megváltozott képzési rendet
az egyesület honlapján közzé teszi oly módon, hogy a képzési rend valamennyi időállapota
megtekinthető legyen.
c) A képzési rend betartásáért a Tanulmányi Bizottság felel.
2. A Tanulmányi Bizottság (TB)
a) A TB elnökét (tanulmányi- képzési felelős vezetőségi tag) a közgyűlés választja meg, ő
koordinálja a TB munkáját, arról a közgyűlésre írásbeli beszámolót készít.
b) A TB tagjait a vezetőség választja meg, a TB elnökének a javaslata alapján. A TB, az elnökkel
együtt, öt kiképző család-pszichoterapeutából áll. A TB egyes kérdések megvitatásához,
javaslatok kidolgozásához, adminisztratív és szervezési teendők végzéséhez további tagokat
vonhat be munkájába, a tagok bevonásáról a TB elnöke dönt.
c) A TB kialakítja működési rendjét, amely szabályozza a kiképző-család pszichoterapeuták
képzési tevékenységével és a képzések lebonyolításával kapcsolatos szabályokat, a képzések
nyilvántartás vezetését, a képzéseken keletkezett dokumentáció őrzését.
d) A TB feladata még: a záróvizsga megszervezése, lebonyolítása, a képzési tanúsítványok
elkészítése, javaslatot tesz a vezetőség felé a képzés változtatásával kapcsolatban,
akkreditálja az MCSE keretei között szerveződő képzéseket, workshopokat, illetve
akkreditáltatja az MCSE képzéseit a megfelelő szerveknél.

III. Kiképző család-pszichoterapeuták
1. A kiképzővé válás folyamata
a) A kiképző család-pszichoterapeuává válás elkezdéséhez pályázatot kell benyújtani a
Tanulmányi Bizottság vezetőjének, illetve a később felsorolt feltételek teljesítését igazolni
kell.
b) A TB elnöke a pályázati anyag beérkezését követő 30 napon belül kijelöl két olyan kiképző
család-pszichoterapeutát, akik nem vettek részt a jelölt eddigi képzésében, hogy
folytassanak le egy motivációs interjút, mérjék fel a jelölt felkészültségét, szakmai
alkalmasságát. A kijelölt kiképző család-pszichoterapeuták a jelölésüktől számított 30 napon
belül lefolytatják a motivációs interjút és annak eredményéről értesítik a TB elnökét.
c) Amennyiben a kijelölt, interjúkészítő kiképző család-pszichoterapeuták alkalmasnak találják
a jelöltet, a TB elnöke 30 napon belül írásban értesíti a jelöltet, hogy elkezdheti a kiképzővé
válás gyakorlati képzési szakaszát. Ennek befejezése után a jelölt benyújtja a gyakorlati
képzési szakaszról szóló igazolásokat a TB vezetőjének, aki miután ellenőrizte ezeket
javaslatot tesz a Kiképzők Fóruma és a Vezetőség felé a kiképző család-pszichoterapeuta cím
megadására.
d) Amennyiben a két testület egyetért ezzel, a TB 30 napon belül írásban értesíti erről a jelöltet
és kiállítja a tanúsítványt a kiképző család-pszichoterapeuta cím elnyeréséről, amelyet a TB
elnöke a közgyűlésen ismertet a tagsággal.
e) Amennyiben a kijelölt, interjúkészítő kiképző család-pszichoterapeuták nem találják
alkalmasnak a jelöltet, erről a TB elnöke 30 napon belül írásban értesíti a jelöltet.
Pályázatának elutasítása esetén a jelölt 30 napon belül, a Tanulmányi Bizottság elnökének
írásban beterjesztett jogorvoslati kérelemmel élhet.
2. A kiképzővé válás feltételei
a) Bemeneti követelmények:
• folyamatos egyesületi tagság,
• családterapeuta végzettség,
• pszichoterapeuta szakvizsga,
• legalább 100 óra egyéni önismeret, 150 óra csoportos önismeret, (a Pszichoterápiás
Tanács Szövetség által, az adott módszerben elfogadott kiképző által vezetett
önismereti folyamat)
• a családterapeuta cím megszerzésétől számított öt éves folyamatos családterápiás
gyakorlat,
• folyamatos elkötelezettség a családterápia mellett, elmélyült, alapos tájékozottság a
családterápia vonatkozó elméleteiben, a legújabb terápiás technikák nyomon
követése, részvétel a kongresszusokon, családterápiával kapcsolatos kutatások,
előadások, publikációk prezentálása.
• morális, etikai feddhetetlenség.
b) A kiképzővé válás gyakorlati képzésének követelményei:
• Két elmélet-módszertani (2x200 óra) és két szupervíziós fázis (2x80 óra), együttes
vezetése, két különböző tapasztalt kiképző család-pszichoterapeuta mellett
(tapasztalt kiképzőnek számít, aki minimum 7 éve megszerezte a címet, és kiképzővé
válása óta legalább 10 tanfolyamot vezetett, amiből minimum 3 alapképzés volt)

•
•
•

Családi önismereti képzés (150 óra) egy csoportban történő együttes vezetése
tapasztalt kiképző család-pszichoterapeuta mellett.
A képzés minimum időtartama 4 év.
A 4 év képződés alatt maximum két tanfolyam vezethető párhuzamosan.

3. A kiképző családterapeuta feladatai
a) Folyamatos elköteleződés a családterápia mellett, elmélyült alapos tájékozottság a
családterápia vonatkozó elméleteiben, részvétel a kongresszusokon, előadások tartása, a
vállalt egyesületi tevékenységek teljesítése.
b) Családterapeuta képzés vezetése, a képzési rendben és a kiképzőkre vonatkozó képzési
szabályzatokban előírtaknak megfelelően: a kiképző felelőssége a hozzá képzésbe járók
oktatása, szakmai munkájuknak ellenőrzése a képzés időtartama alatt, szupervízió, igény
esetén 20 óra megfigyelési lehetőség biztosítása, a családterapeuta szint eléréséhez
szükséges tudás biztosítása.
c) A képzésben résztvevők előmenetelének pontos dokumentálása, az alapképzés
befejeződésekor vizsgáztatás és a vizsgaeredmények őrzése 5 évig.
d) Az általa vezetett képzésekről és a képzésben résztvevőkről a kiképző családpszichoterapeuta köteles a TB -ot tájékoztatni a képzési szabályzatokban leírt módon.
e) Köteles a TB rendelkezésre bocsátani a képzési szabályzatokban leírt, képzésekkel
kapcsolatos dokumentumokat, és a képzések eredményéről köteles a TB elnökét írásban
tájékoztatni.
f) A TB elnöke felkérésére a családi tanácsadó vagy családterapeuta cím elnyeréséhez
szükséges vizsgáztatásban részt vesz.
g) Igény esetén kiképző gyakorlati képzés végzése.
h) Rendszeres megjelenés és részvétel a MCSE Kiképzők Fórumának munkájában. Ha 5 évig
nem vesz részt a Kiképzők Fóruma munkájában és az egyesületi programokban, akkor passzív
kiképző állományba kerül. Újra aktív kiképzővé válhat, ha újból bekapcsolódik a Kiképzők
Fórum munkájába, és legalább egy éve aktívan közreműködik abban.
i) A kiképző család-pszichoterapeuta címet a TB -nak felül kell vizsgálni a családterápia
elméletétől, gyakorlatától való számottevő eltávolodás jelei, így különösen a képzési rendtől
és a kiképző család-pszichoterapeutákra vonatkozó képzési szabályzatoktól való számottevő
eltávolodás esetén. A felülvizsgálat keretében a TB, az MCSE vezetősége és a Kiképzők
Fóruma véleményének kikérését követően a kiképző család-pszichoterapeuta címet
ideiglenesen - a megszabott feltételek teljesítéséig - vagy véglegesen visszavonhatja.
Amennyiben az ideiglenes vagy a megszabott feltételek teljesítéséig visszavont kiképző
családterapeuta címmel kapcsolatos moratórium lejárt, az érintett az MCSE más tagjaival
azonos feltételek és eljárásrend mellett szerezheti meg a kiképző család-pszichoterapeuta
címet.
j) A kiképző család-pszichoterapeuta cím szüneteltetését, vagy megszüntetését személyes
okok miatt az érintett kiképző család-pszichoterapeuta is kérheti.

IV. Pénzkezelés
1. Általános szabályok
A pénzkezelés általános szabályairól az Alapszabály rendelkezik.
2. Tagdíj
a) A rendes tagok egyesületi tagdíjat fizetnek.
b) A tagdíjat a tagok naptári évente kötelesek befizetni.

c) A tagdíj fizetésének elmulasztás esetére az Alapszabály rendelkezik.
d) A tagság megszűnéséről az Alapszabály rendelkezik.

V. A Működési Szabályzat módosítása
A Működési Szabályzat életbe lépését követően az MCSE tagjai egyénileg, illetve a szekciók,
műhelyek vezetői is tehetnek javaslatot a Működési Szabályzat módosítására. Javaslataikat
az éves közgyűlés előtt 2 hónappal írásban kell benyújtaniuk az egyesület titkárához a
módosítás pontos megjelölésével és a módosítási javaslat indokolásával.
A titkár a módosítási javaslatot a vezetőség elé terjeszti, a vezetőség dönt a közgyűlés elé
terjesztésről. A közgyűlésen nem lehet módosítási javaslatot tenni.

VI. A működési rend hatálya
A működési rend hatályba lép, ha azt a mindenkori vezetőség és a közgyűlés elfogadta.

Eger, 2014. április 26.

