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Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Szervezeti és 
Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) tartalmazza az Egyesület szervezeti felépíté-
sével, működésével kapcsolatos előírásokat. A SZMSZ-ban foglaltak nem állhatnak ellentét-
ben az alapszabállyal. 

Az SZMSZ-t a vezetőség dolgozza ki, a közgyűlés fogadja el. A közgyűlés elfogadása után a 
SZMSZ-en csak a közgyűlés változtathat az vezetőség javaslata alapján. 

Amennyiben a tagság részéről érkezik javaslattevő kezdeményezés a SZMSZ megváltoztatá-
sára, az alapszabály értelmében (a tagság 1/3-a javasolja), a vezetőség köteles a konkrét indít-
vány vitájára közgyűlést összehívni. 

1. §: AZ EGYESÜLET SZERVEI 

Az Egyesület  

a) legfőbb szerve a közgyűlés,  

b) vezető szerve a vezetőség,  

c) operatív ügyintéző szerve a titkárság,  

d) felügyelő szerve az ellenőrző bizottság.  

Az Egyesület további szervei:  

e) tanulmányi bizottság,  

f) kiképzők tanácsa,  

g) etikai bizottság,  

h) eseti operatív bizottságok. 

 

2. §: A KÖZGYŰLÉS 

A közgyűlésre vonatkozó szabályozást az Egyesület alapszabálya részletezi. 

 

3. §: A VEZETŐSÉG 

A vezetőség az Egyesület vezető, ügyintéző és képviseleti szerve, mely legalább 5 főből, leg-
feljebb 7 főből áll. A vezetőség tagjai: az elnök, az alelnök, a titkár, a gazdasági vezető és to-
vábbi 1-3 vezetőségi tag. A vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg a tagjai sorából. 

A vezetőség munkarendjét és feladatmegosztását maga határozza meg. 
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3.1. Megbízatás és lemondás 
A vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg. A vezetőség tagjai megbízatásukat az alapsza-
bályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 

Az elnök, valamennyi vezetőségi tag és tisztségviselő megbízatása három és fél (3,5) éves 
időtartamra szól, annak a közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották. Az 
elnök, valamennyi vezetőségi tag és tisztségviselő ezen tisztségében újraválasztható. 

A vezetőségi tisztség megszűnik: 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) a tisztségviselő halálával, 

c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő 
állapot stb.),  

d) lemondással. 

Bármely vezetőségi tag vagy tisztségviselő az elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal le-
mondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett 
által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, 
hogy azt a vezetőség elfogadja. Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki tisztséget az 
új elnök megválasztásáig az alelnök tölti be. Bármely más tisztség megüresedésekor a vezető-
ség többségi határozattal, ideiglenesen – az új tisztségviselő megválasztásáig – a tisztség be-
töltésével megbízhatja az Egyesület valamely rendes tagját. 

 

3.2. Jogkör és funkció 
A vezetőség két közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület tevékenységét. Dönthet 
minden olyan kérdésben, amelyet hatályos jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a köz-
gyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen: 

a) Ellátja az Egyesület vezetésével kapcsolatos operatív feladatokat, gondoskodik az 
Egyesület céljainak eléréséhez szükséges személyi és anyagi feltételek meglétéről. 

b) Az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a 
közgyűlés számára. 

c) Kialakítja és képviseli az Egyesület álláspontját aktuális kérdésekben. 

d) Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. 

e) Előkészíti a közgyűlést, rendkívüli közgyűlést hívhat össze. 

f) Elbírálja a hatáskörébe tartozó tagfelvételi kérelmeket első fokon. 

g) Befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándékáról. 

h) A tagsági viszonyt megszüntető vezetőségi határozatot hoz. 

i) Javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására. 

j) Dönt az az Egyesület vagyonának az Egyesület céljaival összehangolt, megfelelő fel-
használásáról. 

k) Dönt az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységének megkezdéséről, és folya-
matosan ellenőrzi azt. 
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l) Dönt a hazai és nemzetközi szervezetekbe történő delegálásról, valamint a szakmai 
konferenciákon és eseményeken az Egyesületet képviselő tag személyéről. 

m) A vezetőség egyes feladatok ellátására a tagok közül állandó vagy ideiglenes bizottsá-
gokat hozhat létre vagy működtethet, illetve azzal külső személyeket megbízhat, al-
kalmazhat. E bizottságok, illetve alkalmazottak feladatát és hatáskörét a vezetőség a 
létrehozáskor, illetve megbízáskor határozza meg. 

n) A vezetőség a speciális szakmai munka támogatására tematikus munkacsoportokat 
hozhat létre.  

o) A vezetőség a folyamatos működés érdekében a feladatok egy részének végrehajtásá-
val vezetőségi tagokat bízhat meg. 

p) A vezetőség az egyesület könyveinek vezetésével könyvelőt, a pénzkezelésre – szük-
ség esetén – pénztárost bíz meg, és a gazdasági vezetőn keresztül rendszeresen beszá-
moltatja. 

A vezetőség két közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlés előtt be-
számol. 

 

3.3. Összehívás 
A vezetőség szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik. A vezetőség üléseit az 
Egyesület elnöke, alelnöke vagy a vezetőség bármely két (2) tagja hívhatja össze, az általuk 
meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalma-
zó meghívót a vezetőségi tagok részére elektronikus adatközlő útján kell megküldeni, leg-
alább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően.  

A vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet az ellenőrző bizottság (eb) elnöke vagy 
tagja és a tiszteletbeli elnök is. A vezetőség ülésére eseteként – annak tárgykörére figyelem-
mel –, tanácskozási joggal további tagok hívhatók meg. 

A vezetőséget az eb indítványára is – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell 
hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőség összehívására az eb is jogosult. 

A vezetőség ülései nyilvánosak.  

 

3.4. Napirend 
A vezetőségi ülést az elnök, távollétében az alelnök vezeti.  

A vezetőségi ülésen olyan napirendi pontok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti meghívóban 
közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 7 nappal, ugyanakkor további napirendi pontok tár-
gyalására is sor kerülhet, amennyiben a vezetőség minden tagja jelen van, és az új napirendi 
pont tárgyalását az ülés kezdetén megszavazza. 

 

3.5. Határozatképesség és szavazás 
A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon jelen van az elnök vagy az alelnök. A határozatké-
pesség további feltétele, hogy a vezetőség tagjainak legalább ötven százaléka + 1 fő (50% + 1 
fő) jelen van. Határozatképtelenség esetén a vezetőséget legkésőbb 30 napon belül ismételten 
össze kell hívni. A határozatképes vezetőség gyakorolhatja a vezetőség minden jogkörét.  
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A vezetőség tagjai nyílt szavazással határoznak. A vezetőség a jelenlévők egyszerű többségé-
nek szavazatával dönt. Szavazategyenlőség esetén az ülés-levezető elnök szavazata dönt. 

A tagok többségének kívánságára bármely határozati ügyben titkos szavazás rendelhető el. 

 

3.6. Jegyzőkönyv 
A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvre a közgyűlési jegyző-
könyvre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. (l. Alapszabály) 

A vezetőségi ülések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a 
vezetőség által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A jegyzőkönyvet az érin-
tettek számára elérhetővé kell tenni.  

 

3.7. Vezetőségi határozatok, fellebbezés  
A vezetőségi üléseken hozott határozatokat az érintettekkel 1 héten belül írásban kell közölni. 

Egyesület tagjai az egyes vezetőségi üléseket követő 1 héten belül e-mailben kapnak értesítést 
a vezetőség határozatairól. 

A vezetőség határozatairól nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a határozatok tar-
talma, időpontja és hatálya, a határozatokat támogatók és ellenzők aránya, valamint – ha le-
hetséges – személye. A vezetőségi jegyzőkönyvet és a vezetőségi határozatot lefűzve és sor-
számozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkára 
látja el. 

A határozatok nyilvánosak, abba bárki betekinthet. Az erre vonatkozó igényt az egyesület el-
nöke felé kell bejelenteni, aki 3 munkanapon belül köteles a betekintést biztosítani. 

A vezetőség határozatait azok meghozatalától számított 2 héten belül az Egyesület honapján 
is közzé kell tenni. 

A vezetőség tagfelvétellel, tagkizárással kapcsolatos, továbbá fegyelmi, kártérítési, valamint 
egyéb személyi jellegű ügyekben hozott határozata ellen, a közléstől számított 15 napon belül 
írásban lehet a titkárság útján a közgyűléshez fellebbezni. 

 

3.8. Díjazás 
A vezetőség tagjai és tisztségviselők a közgyűlés határozata alapján díjazásban részesülhet-
nek, melyen túlmenően az Egyesület nevében végzett tevékenységükkel összefüggésben fel-
merült igazolt költségeiket az Egyesület – a vezetőség határozata alapján – megtérítheti. 

A vezetőség által egyes feladatokra létrehozott bizottságok tagjai, ill. megbízott vagy alkal-
mazott külső személyek díjazásban részesülhetnek, melyről a vezetőség az éves költségvetés 
keretei között jogosult határozni. 

 

4. §: A TITKÁRSÁG 

A titkárság az Egyesület operatív ügyintéző szerve, amely biztosítja az Egyesület folyamatos 
működését, a vezetőség határozatainak végrehajtását. A titkárság munkarendjét és feladat-
megosztását maga határozza meg. A titkárság az elnök irányítása alatt végzi munkáját. 
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A titkárság tagjai: az Egyesület titkára és gazdasági vezetője, ill. szükség esetén egy vagy 
több ügyviteli alkalmazott. A titkárt és a gazdasági vezetőt, mint vezetőségi tagokat, a köz-
gyűlés választja tagjai sorából. Az ügyviteli alkalmazottak fölött az elnök gyakorol munkálta-
tói jogokat.  

 

4.1. Jogkör és funkció 
A titkárság feladatai: 

a) egyesületi adminisztráció, 

b) tagság és tagdíj-befizetések nyilvántartása, 

c) szervezési, ügyintézési feladatok, 

d) hivatalos kapcsolattartás, levelezés, 

e) központi irattár kezelése, iratkezelés, adatkezelés. 

f) A titkárság tevékenységéről rendszeresen beszámol a vezetőségnek. 

 

5. §: AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

Az Egyesület felügyelő szerve az ellenőrző bizottság (a továbbiakban eb). Az eb háromtagú, 
az elnökből és két (2) tagból áll, melynek tagjait a közgyűlés a tagjai sorából választja.  

Az eb munkarendjét és feladatmegosztását maga határozza meg. 

 

5.1. Megbízatás, lemondás, összeférhetetlenség 
Az eb elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg. Az eb tagjai megbízatásukat az alap-
szabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 

Az eb elnökének és tagjainak a megbízatása három és fél (3,5) éves időtartamra szól, annak a 
közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották őket. Az eb elnöke és tagjai 
tisztségükben újraválaszthatók. 

Az eb elnök és eb tagok tisztsége megszűnik: 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) a tisztségviselő halálával, 

c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő 
állapot stb.),  

d) lemondással. 

Az eb elnöke és tagjai az Egyesület elnökének címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhatnak 
tisztségükről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által 
történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy 
azt a vezetőség elfogadja.  

Az eb elnökének lemondása esetén az eb két tagja közül az egyikük tölti be ideiglenesen, a 
következő közgyűlésig az eb elnöki tisztségét, az eb határozata alapján. Valamely eb tag le-
mondása esetén az eb elnöke az Egyesület tagjai közül ideiglenesen, a következő közgyűlésig 
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meghívhat valakit a megüresedett tisztségre. Az eb valamennyi tagjának egyidejű lemondása 
esetén rendkívüli közgyűlést kell összehívni, melyen új eb választandó. 

Nem lehet az eb elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogsza-
bály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásában részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint 
juttatást –, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, 

e) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ki 
van zárva. 

 

5.2. Jogkör és funkció 
Az eb 

a) ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, felügyeli a közhasznú tevékenysé-
get, melynek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, a szervezet munkavállalói-
tól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és iratai-
ba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 

b) tagja a vezetőség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 

c) köteles a vezetőséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról sze-
rez tudomást, hogy 

- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszünteté-
se vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a vezetőség döntését teszi 
szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

d) A vezetőséget az eb indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – ösz-
sze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőség összehívására az 
eb is jogosult. 

e) Jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén az eb tájékoztatja a közgyűlést és kez-
deményezi annak összehívását. 

f) Ha az intézkedésre jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szük-
séges intézkedéseket nem teszi meg, az eb köteles haladéktalanul értesíteni a törvé-
nyességi felügyeletet ellátó szervet. 

g) Az eb munkájáról és megállapításairól a közgyűlést írásban tájékoztatja. 
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5.3. Összehívás 
Az eb szükség szerint ülésezik, működésére a vezetőség működésének szabályait kell alkal-
mazni. Az eb üléseit az eb elnöke, vagy bármely két tagja hívhatja össze, az általuk meghatá-
rozott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalmazó meghí-
vót az eb tagok részére elektronikus adatközlő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal 
az ülés kitűzött időpontját megelőzően. 

Az eb ülésére – annak tárgykörére figyelemmel –, tanácskozási joggal további tagok hívhatók 
meg. 

 

5.4. Napirend 
Az eb ülését az elnök, távollétében az eb valamely tagja vezeti.  

Az eb ülésén elsősorban olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti meghívóban 
közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 7 nappal, ugyanakkor további napirendi pontok tár-
gyalására is sor kerülhet, amennyiben az eb valamely eb tag által javasolt új napirendi pont 
tárgyalását az ülés kezdetén megszavazza. 

 

5.5. Határozatképesség és szavazás 
Az eb határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség ese-
tén az eb elnökének szavazata dönt. Az eb határozatképes, ha legalább az elnök és egy tagja 
jelen van. Ebben az esetben határozatait egyhangúlag hozza meg.  

Határozatképtelenség esetén az eb-t legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. 

 

5.6. Jegyzőkönyv 
Az eb üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a je-
lenlevő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászó-
lásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát.  

A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők szám-
aránya megállapítható legyen. Az eb bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve 
feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az eb ülésén a résztvevő 
tagok aláírják.  

Az eb üléseiről készült jegyzőkönyveket az Egyesület székhelyén elérhetővé kell tenni. 

 

5.7. Ellenőrző bizottsági határozatok 
Az eb határozatairól az Egyesület tagjai az eb üléseket követő 1 héten belül e-mailben kapnak 
értesítést, továbbá – amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem 
sérti vagy veszélyezteti – az eb határozatait azok meghozatalától számított 2 héten belül az 
Egyesület honlapján közzé kell tenni. 

Az eb határozatait a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – 
közölni kell az érintettekkel, valamint elérhetővé kell tenni az Egyesület székhelyén. 

Az eb határozatairól nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a határozatok tartalma, 
időpontja és hatálya, a határozatokat támogatók és ellenzők aránya. Az eb üléseiről készült 
jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint az eb-határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot 
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lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az eb 
elnöke és az Egyesület titkára látja el. 

 

6. §: TANULMÁNYI BIZOTTSÁG 

Az Egyesület képzéssel kapcsolatos előkészítő és adminisztratív feladatokat ellátó szerve a 
tanulmányi bizottság (a továbbiakban tb). A tb háromtagú, az elnökből és két (2) tagból áll, 
melynek tagjait a közgyűlés a kiképzők tanácsának tagjai közül választja.  

A tb munkarendjét és feladatmegosztását maga határozza meg. 

 

6.1. Megbízatás és lemondás 
A tb tagjait a közgyűlés választja meg a kiképzők tanácsa tagjai közül. A tb tagjai megbízatá-
sukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 

A tb elnökének és tagjainak a megbízatása három és fél (3,5) éves időtartamra szól, annak a 
közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották őket. A tb elnöke és tagjai 
tisztségükben újraválaszthatók. 

A tb elnök és tb tagok tisztsége megszűnik: 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) a tisztségviselő halálával, 

c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő 
állapot stb.),  

d) lemondással. 

A tb elnöke és tagjai az Egyesület elnökének címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhatnak 
tisztségükről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által 
történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy 
azt a vezetőség elfogadja.  

A tb elnökének lemondása esetén a tb két tagja közül az egyikük tölti be ideiglenesen, a kö-
vetkező közgyűlésig a tb elnöki tisztségét, a tb határozata alapján. Valamely tb tag lemondása 
esetén a tb elnöke az Egyesület rendes tagjai közül ideiglenesen, a következő közgyűlésig 
meghívhat valakit a megüresedett tisztségre. A tb valamennyi tagjának egyidejű lemondása 
esetén rendkívüli közgyűlést kell összehívni, melyen új tb választandó. 

 

6.2. Jogkör és funkció 
A tb 

a) döntés-előkészítő tevékenységet folytat, szakmai döntések megalapozását, javaslatok, 
illetve állásfoglalások előterjesztését végzi a kiképzők tanácsa számára, 

b) a képzéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet folytat, 

c) nyilvántartást vezet az integrált kifejezés- és táncterápia szakembereiről, és azt napra 
készen, a képzettségi fok megjelölésével gondozza, és a tagságot erről évente tájékoz-
tatja, 



 IKTE, Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadva: 2011. április 27.
 

 

 9/15 

d) saját jogkörrel, az előírt képzési fázisok igazolt teljesítése alapján igazolást ill. tanúsít-
ványt ad a megfelelő képzettségi szintről, 

e) előterjesztést tesz a külföldi képzések és az Egyesületen kívüli hazai képzések honosí-
tási fokozatával kapcsolatban a kiképzők tanácsának. 

f) A tb tevékenységéről beszámol a vezetőségnek, a kiképzők tanácsának és a közgyű-
lésnek. 

 

6.3. Összehívás 
A tb szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére a vezetőség 
működésének szabályait kell alkalmazni. A tb üléseit a tb elnöke, vagy bármely két tagja hív-
hatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és 
napirendjét tartalmazó meghívót a tb tagok részére elektronikus adatközlő útján kell megkül-
deni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. 

A tb ülésére – annak tárgykörére figyelemmel –, tanácskozási joggal további tagok hívhatók 
meg. 

 

6.4. Napirend 
A tb ülését az elnök, távollétében a tb valamely tagja vezeti.  

A tb ülésén elsősorban olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti meghívóban 
közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 7 nappal, ugyanakkor további napirendi pontok tár-
gyalására is sor kerülhet, amennyiben a tb valamely tb tag által javasolt új napirendi pont tár-
gyalását az ülés kezdetén megszavazza. 

 

6.5. Határozatképesség és szavazás 
A tb határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén 
a tb elnökének szavazata dönt. A tb határozatképes, ha legalább az elnök és egy tagja jelen 
van. Ebben az esetben határozatait egyhangúlag hozza meg.  

Határozatképtelenség esetén a tb-t legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. 

 

6.6. Jegyzőkönyv 
A tb ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvre a közgyűlési jegyzőkönyvre vo-
natkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. (l. Alapszabály) 

A tb ülések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a tb által 
hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A jegyzőkönyvet az érintettek számára 
elérhetővé kell tenni.  

 

6.7. Tanulmányi bizottsági határozatok, fellebbezés  
A tb határozatairól az Egyesület vezetősége és a kiképzők tanácsa az egyes tb üléseket követő 
1 héten belül e-mailben kapnak értesítést. 

A tb határozatait a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – kö-
zölni kell az érintettekkel. 



 IKTE, Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadva: 2011. április 27.
 

 

 10/15 

A tb határozatairól nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a határozatok tartalma, idő-
pontja és hatálya, a határozatokat támogatók és ellenzők aránya. A tb üléseiről készült jegy-
zőkönyvet és a nyilvántartást, mint a tb-határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot lefűzve 
és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a tb elnöke és 
az Egyesület titkára látja el. 

A tb-határozatok ellen, a közléstől számított 15 napon belül írásban lehet a titkárság útján a 
közgyűléshez fellebbezni. 

 

7. §: KIKÉPZŐK TANÁCSA 

Az Egyesület képzésért felelős szakmai szerve a kiképzők tanácsa (a továbbiakban kt). A kt 
nem választott testület, tagjai az Egyesület kiképző címet elnyert rendes tagjai. 

A kt munkarendjét és feladatmegosztását maga határozza meg.  

 

7.1. Megbízatás és lemondás 
A kt nem választott testület, tagjai az Egyesület kiképző címet elnyert rendes tagjai. A kikép-
zővé válás folyamatát az Egyesület Képzési Rendje szabályozza. 

A kt elnökét a kt választja. Megbízatása három és fél (3,5) éves időtartamra szól, annak a kt 
ülésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották. A kt elnöke ezen tisztségében újra-
választható. 

A kt elnök tisztsége megszűnik: 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) a tisztségviselő halálával, 

c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő 
állapot stb.),  

d) lemondással. 

A kt elnöke az Egyesület elnökének címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha 
a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvéte-
létől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt a vezetőség el-
fogadja.  

A kt elnökének lemondása esetén kt ülést kell összehívni, melyen új kt elnök választandó. 

 

7.2. Jogkör és funkció 
A kt hatáskörébe tartozik 

a) az Egyesület képzéssel kapcsolatos szakmai színvonalának a biztosítása, szakmai dön-
téshozatal, javaslatok, illetve állásfoglalások előterjesztése, 

b) az integrált kifejezés- és táncterápia gyakorlásának, képzésének folyamatos fejlesztése,  

c) az integrált kifejezés- és táncterápia képzési rendjének részletes kidolgozása, az elfo-
gadott hazai és nemzetközi képzések rendek figyelembe vételével. A képzési szaka-
szok, és a vizsgarend kidolgozása. 
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d) a szupervízió és a szakmai kontroll egyéb formáinak kidolgozása, gyakorlása,  

e) javaslattétel a kiképző szakemberek személyére az adott módszerben előírt képzettség 
és szakmai gyakorlati idő alapján, 

f) a külföldi képzések és az Egyesületen kívüli hazai képzések honosítási fokozatának 
elbírálása. 

g) A kt az érvényben lévő képzési rend hatáskörébe tartozó kérdésekben, továbbá a kép-
zési rendtől eltérő módosító vagy új javaslatok esetében önállóan dönt.  

h) A kt tevékenységéről beszámol a vezetőségnek és a közgyűlésnek. 

 

7.3. Összehívás 
A kt szükség szerint, de évente legalább két (2) alkalommal ülésezik, működésére a vezetőség 
működésének szabályait kell alkalmazni. A kt üléseit a kt elnöke, vagy bármely két tagja hív-
hatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és 
napirendjét tartalmazó meghívót a kt tagok részére elektronikus adatközlő útján kell megkül-
deni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. 

A kt ülésére – annak tárgykörére figyelemmel –, tanácskozási joggal további tagok hívhatók 
meg. 

 

7.4. Napirend 
A kt ülését az elnök, távollétében a kt valamely tagja vezeti.  

A kt ülésén elsősorban olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti meghívóban 
közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 7 nappal, ugyanakkor további napirendi pontok tár-
gyalására is sor kerülhet, amennyiben a kt valamely kt tag által javasolt új napirendi pont tár-
gyalását az ülés kezdetén megszavazza. 

 

7.5. Határozatképesség és szavazás 

A kt határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén 
a kt ülés levezető elnökének szavazata dönt. A kt határozatképes, ha tagjainak több mint ötven 
százaléka jelen van. Határozatképtelenség esetén a kt-t legkésőbb 30 napon belül ismételten 
össze kell hívni. 

 

7.6. Jegyzőkönyv 
A kt ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvre a közgyűlési jegyzőkönyvre vo-
natkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. (l. Alapszabály) 

A kt ülések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a kt által 
hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A jegyzőkönyvet az érintettek számára 
elérhetővé kell tenni.  

 

7.7. A kiképzők tanácsának határozatai, fellebbezés  
A kt határozatairól az Egyesület vezetősége az egyes kt üléseket követő 1 héten belül e-
mailben kap értesítést. 
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A kt határozatait a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – kö-
zölni kell az érintettekkel. 

A kt határozatairól nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a határozatok tartalma, idő-
pontja és hatálya, a határozatokat támogatók és ellenzők aránya. A kt üléseiről készült jegy-
zőkönyvet és a nyilvántartást, mint a kt-határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot lefűzve 
és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a kt elnöke és 
az Egyesület titkára látja el. 

A kt-határozatok ellen, a közléstől számított 15 napon belül írásban lehet a titkárság útján a 
közgyűléshez fellebbezni. 

 

8. §: ETIKAI BIZOTTSÁG 

Az Egyesületben folyó tevékenységet etikai szempontból az etikai bizottság vizsgálja. Az eti-
kai bizottság háromtagú, az elnökből és két (2) tagból áll. 

Az etikai bizottság munkarendjét és feladatmegosztását maga határozza meg.  

 

8.1. Megbízatás és lemondás 
Az etikai bizottság tagjait a közgyűlés választja meg. Az etikai bizottság tagjai megbízatásu-
kat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 

Az etikai bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása három és fél (3,5) éves időtartamra 
szól, annak a közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották őket. Az etikai 
bizottság elnöke és tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

Az etikai bizottság elnökének és tagjainak tisztsége megszűnik: 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) a tisztségviselő halálával, 

c) visszahívással (összeférhetetlenség, méltatlanság, feladatkör ellátását lehetetlenné tevő 
állapot stb.),  

d) lemondással. 

Az etikai bizottság elnöke és tagjai az Egyesület elnökének címzett írásbeli nyilatkozattal le-
mondhatnak tisztségükről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat 
címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem 
szükséges, hogy azt a vezetőség elfogadja.  

Az etikai bizottság elnökének lemondása esetén az etikai bizottság két tagja közül az egyikük 
tölti be ideiglenesen, a következő közgyűlésig az etikai bizottság elnöki tisztségét, az etikai 
bizottság határozata alapján. Valamely etikai bizottsági tag lemondása esetén az etikai bizott-
ság elnöke az Egyesület rendes tagjai közül ideiglenesen, a következő közgyűlésig meghívhat 
valakit a megüresedett tisztségre. Az etikai bizottság valamennyi tagjának egyidejű lemondása 
esetén rendkívüli közgyűlést kell összehívni, melyen új etikai bizottság választandó. 

 

8.2. Jogkör és funkció 
Az etikai bizottság 
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a) a közgyűlés, illetve a vezetőség megbízásából vizsgálja az Egyesületben folyó tevé-
kenységeket, megállapításairól a megbízónak jelentést készít, 

b) állást foglal a tagok integrált kifejezés- és táncterápiás ill. multimodális 
kifejezésművészet-terápiás munkája során adódó etikai jellegű problémákban, szükség 
esetén kezdeményezi az etikai vétséget okozó tag figyelmeztetését, ill. súlyos esetek-
ben az Egyesületből való kizárását, 

c) döntéseit az érvényben levő és vonatkozó etikai kódexek alapján hozza, 

d) a hazai és nemzetközi szakmai standardok figyelembe vételével kidolgozza az Egyesü-
let Etikai Kódexét, melyet a Közgyűlés fogad el. 

e) Az etikai bizottság tevékenységéről beszámol a vezetőségnek és a közgyűlésnek. 

Az Egyesület szakemberei kötelesek az Egyesület Etikai Kódexének, valamint a Pszichoterá-
piás Tanács által elfogadott Etikai Kódexnek megfelelően folytatni tevékenységüket. 

Az Egyesület képzett terapeutái, csoportvezetői kötelesek továbbképzéseken tudásukat szinten 
tartani, és fejleszteni. 

 

8.3. Összehívás 
Az etikai bizottság szükség szerint ülésezik, működésére a vezetőség működésének szabályait 
kell alkalmazni. Az etikai bizottság üléseit az etikai bizottság elnöke, vagy bármely két tagja 
hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszí-
nét és napirendjét tartalmazó meghívót az etikai bizottság tagjai részére elektronikus adatköz-
lő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. 

Az etikai bizottság ülésére – annak tárgykörére figyelemmel –, tanácskozási joggal további 
tagok hívhatók meg. 

 

8.4. Napirend 
Az etikai bizottság ülését az elnök, távollétében az etikai bizottság valamely tagja vezeti.  

Az etikai bizottság ülésén elsősorban olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti 
meghívóban közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 7 nappal, ugyanakkor további napiren-
di pontok tárgyalására is sor kerülhet, amennyiben az etikai bizottság valamely tagja által ja-
vasolt új napirendi pont tárgyalását az ülés kezdetén megszavazza. 

 

8.5. Határozatképesség és szavazás 
Az etikai bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazat-
egyenlőség esetén az etikai bizottság elnökének szavazata dönt. Az etikai bizottság határozat-
képes, ha legalább az elnök és egy tagja jelen van. Ebben az esetben határozatait egyhangúlag 
hozza meg.  

Határozatképtelenség esetén az etikai bizottságot legkésőbb 30 napon belül ismételten össze 
kell hívni. 
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8.6. Jegyzőkönyv 
Az etikai bizottság ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvre a közgyűlési jegy-
zőkönyvre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. (l. Alapszabály) 

Az etikai bizottsági ülések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, 
hogy az etikai bizottság által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A jegyző-
könyvet az érintettek számára elérhetővé kell tenni.  

 

8.7. Etikai bizottsági határozatok, fellebbezés  
Az etikai bizottság határozatairól az Egyesület vezetősége az egyes etikai bizottsági üléseket 
követő 1 héten belül e-mailben kapnak értesítést. 

Az etikai bizottság határozatait a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható 
módon – közölni kell az érintettekkel. 

Az etikai bizottság határozatairól nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a határozatok 
tartalma, időpontja és hatálya, a határozatokat támogatók és ellenzők aránya. Az etikai bizott-
ság üléseiről készült jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint az etikai bizottsági határozatok 
nyilvántartására szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között meg-
őrizni. Folyamatos kezelését az etikai bizottság elnöke és az Egyesület titkára látja el. 

Az etikai bizottsági határozatok ellen, a közléstől számított 15 napon belül írásban lehet a tit-
kárság útján a közgyűléshez fellebbezni. 

 

9. §: ESETI OPERATÍV BIZOTTSÁGOK 

A vezetőség egyes feladatok ellátására eseti operatív bizottságokat hozhat létre. Az eseti ope-
ratív bizottságok feladatát és hatáskörét a vezetőség a létrehozáskor határozza meg. 

Az eseti operatív bizottságok munkarendjüket és feladatmegosztásukat maguk határozzák 
meg. Beszámolással a vezetőség és a közgyűlés felé tartoznak.  

 

10. §: AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 

Az Egyesület tisztségviselői: a vezetőség összes tagja (elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető 
és vezetőségi tagok), az ellenőrző bizottság tagjai, a tanulmányi bizottság, a kiképzők tanácsa, 
az etikai bizottság és az eseti operatív bizottságok vezetői. A tisztségviselőket – az eseti ope-
ratív bizottságok vezetői és a kt elnöke kivételével – a közgyűlés választja. Megbízatásuk a 
megválasztás napjától számított 3 és fél évre szól, mandátumuk lejárta után tisztségükben új-
raválaszthatóak.  

Az eseti operatív bizottságok vezetőit az Egyesület vezetősége kéri fel, és mandátumuk a cél-
feladat elvégzéséig tart. A kt elnökét a kt választja a tagjai sorából. 

A tisztségviselők tevékenységét és hatáskörét az alapszabály szabályozza.  
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11. §: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1. Ügyiratkezelés 
Az egyesület hivatalos levélpapírját a vezetőség tagjai, a Bizottságok vezetői saját hatáskör-
ükben, kimenő levelezésükben használhatják. Levelezésüket önállóan végzik. A levelezésből 
egy másolati példányt az egyesület központi irattárában kell elhelyezni. 

Az egyesületre vonatkozó Körlevelet, sokszorosított levelet, hirdetéseket csak az elnöknek, a 
titkárnak, illetve az általuk megbízott vezetőségi tagnak, Bizottságok elnökeinek az aláírásá-
val lehet kibocsátani. Az egyesület nevében levelezni, állást foglalni az elnöknek, titkárnak, 
vezetőségi tagnak és az általuk felkért hivatalos szóvivőnek van joga. Szükséges, hogy a hiva-
talos, cégszerű levelezés és állásfoglalás az egyesület vezetőségének álláspontját tükrözze. 
Hivatalosnak számít az a levelezés, amelyet az egyesület pecsétjével láttak el. A hivatalos le-
velezésbe a vezetőségi ülésen lehetővé kell tekinteni a betekintést. Az Egyesület elektronikus 
levelezését irattárban elektronikus adathordozók formájában, bizottságonként dokumentálja, a 
levelezést félévente rögzítve.  

 

11.2. Hatálybalépés 
Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát az Egyesület 2011. április 27. napján tar-
tott közgyűlése elfogadta. 

 

Kelt: Budapest, 2011. április 27. 

 

 

 

 Kiss Tibor 

 az Egyesület elnöke 
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