PSZICHOTERÁPIÁS TANÁCS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Alulírott Alapítók a Ptk. 61-64 §-ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a PSZICHOTERÁPIÁS TANÁCS
SZÖVETSÉG – mint „különös formájú egyesület” - létrehozását./
A PSZICHOTERÁPIÁS TANÁCS SZÖVETSÉG Közgyűlése 2013. október 29-én, majd
a Fővárosi Törvényszék 11.Pk. 60.694/2013/1 sz. végzésre a megismételt Közgyűlés 2014.
január 16.-án az alábbi alapszabályt fogadta el:
.
I.
A SZÖVETSÉG ADATAI
1. A Szövetség neve: Pszichoterápiás Tanács Szövetség
A Szövetség angol neve: Hungarian Council of Psychotherapy (HCP)
A Szövetség rövidített neve: Pszichoterápiás Tanács
A Szövetség székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
2. A Szövetség jogállása
A Szövetség önálló jogi személy, képviseletére az elnök és a titkár jogosult. (jogász)
A Szövetség a pszichoterápiás szakegyesületek önkéntes társulása.
3. A Szövetség célja
Az egyes módszereket képviselő pszichoterápiás szakegyesületek összefogása
A pszichoterápiák és pszichoterápiás módszerek szakmai sajátosságainak képviselete
A Pszichoterápiás Tanács Szövetség etikai kódexének kidolgozása és megújítása
A pszichoterápiás rendelés szakmai szempontjainak karbantartása
A pszichoterápiás kutatás elősegítése
A Szövetség képviseli a hazai pszichoterápiát az Európai Pszichoterápiás Szövetségben
(EAP) felé. A Szövetség tagjai módszerüket más külföldi szervezetekben képviselhetik.
A pszichoterápiás ismeretek terjesztésének elősegítése a sajtó, a szakirodalom, az elektronikus
média útján
A tagegyesületek képzési akkreditációjának elősegítése, koordinálása
Szakmai javaslattétel a pszichoterápia jogszabályi kereteinek kidolgozására
A pszichoterápiás képzések közös szakmai szempontjainak kidolgozása
A pszichoterápia minőségbiztosításának szakmai képviselete
Törekszik arra, hogy kapcsolatot teremtsen és a pszichoterápiát képviselje a pszichoterápia
helyzetét, szerepét meghatározó döntéshozói szervezetekkel, testületekkel és hatósággal.

A Szövetség céljai megvalósulása érdekében:
Szakmai állásfoglalásokat, javaslatokat készít
A tagegyesületek működését szakmai állásfoglalással segíti
Beadvánnyal fordul hivatalos szervek felé
Rendszeresen ülésezik
Koordinálja a tagegyesületek képzéssel kapcsolatos normáit
Részt vesz az Európai Pszichoterápiás Szövetség munkájában
Szakmai konferenciákat és más rendezvényeket szervez
Szakmai kiadói tevékenységet végezhet
Együttműködésre törekszik a pszichoterápiás képzést végző egyetemek pszichoterápiás
grémiumaival
A Szövetség biztosítja, hogy szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Szövetség fő
tevékenysége. Az Szövetség vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt az Szövetségi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
Amennyiben az Szövetség befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési
szabályzatot készíteni és elfogadni.
A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a Szövetség céljainak
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
A Szövetség 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. A Szövetségbe felvételüket kérhetik azok a jogi személyek, amelyek pszichoterápiás
módszert képviselnek, a módszer az SzMSz-ben foglalt kritériumoknak megfelel és a
Szövetség célkitűzéseit elfogadják.
A Szövetségi tagság formája: rendes tagság (minden tag jogi személy)
5. A Szövetség rendes tagjává felvehető az a pszichoterápiás módszer képviseletével és/vagy
képzésével foglalkozó jogi személy (egyesület) aki a belépési feltételeknek eleget tesz,

2

nyilatkozatban a Szövetség alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja.
A felvételét kérő jogi személlyel szemben támasztott követelmények:
Nevében és tevékenységében szerepelni kell valamely pszichoterápiás eljárásnak, amelynek
hazai képviselője, összefogója
Legalább 20 rendes taggal kell rendelkeznie
Legalább 5 Magyarországon működő kiképzővel kell rendelkeznie, akik megfelelnek a hazai
pszichoterápiás képzés kritériumainak és ténylegesen képző munkát végeznek, (kivéve, ha a
jogi személy nem végez képzést)
A hazai képzési követelményeknek megfelelő képzési renddel kell rendelkeznie (kivétel, ha a
jogi személy nem végez képzést)
Nemzetközi referenciát kell felmutatnia
Rendelkezzen a képviselt eljárásnak megfelelő hazai klinikai műhellyel
Elfogadja a Szövetség Etikai Kódexét
A jogi személy tagot szakpszichoterápiás végzettségű elnöke vagy az általa megbízott
szakpszichoterápiás végzettségű állandó tagja képviseli.
A Szövetség tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – jogi személy esetében - mellékelni kell a
jogi személy bírósági bejegyzését igazoló közokiratot és annak közhitelű igazolását, hogy
nevében ki járhat el képviselőként a Szövetség tagságában. Ez lehet a jogi személy bejegyzett
képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott képviselő.
Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot a Szövetség titkárához kell benyújtani. A
kérelmet az Elnökség javaslatára a titkár terjeszti a Közgyűlés elé, és a Szövetség tagjává
történő felvételről a Közgyűlés minősített szótöbbséggel dönt.
A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok képviselőik aktivitása útján
gyakorolják.
A Szövetség tagjainak - képviselői útján gyakorolt - jogai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

A Szövetség tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb szövetségi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg a Szövetség szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását;
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c.) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
d) nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását.
7. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelynek szándékát az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos
pótbefizetési határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető közgyűlési határozattal). A
tagdíj fizetésére vonatkozó felhívásban figyelmeztetni kell a tagot a nem fizetés
jogkövetkezményeire, a tagsági viszonyt megszüntető közgyűlési határozatban tájékoztatni
kell a jogorvoslati lehetőségekről;
c) a jogi személy tag felszámolásával, vagy bármilyen más módon történő megszűnésével
d) Kizárással, ha a jogi személy tag a felvételi kritériumoknak vagy a tagsággal járó
kötelezettségeknek tartósan nem felel meg.
A tagsági viszony megszüntetéséről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt.
III.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
8. A Szövetség szervei
A Szövetség testületi szervei:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
A Szövetség állandó bizottságai:
a) Felvételi Bizottság
b) Etikai Bizottság
c) Képzési és Akkreditációs Bizottság
d) EAP Bizottság
Az állandó bizottságok létszámát és tagjait az alakuló közgyűlést követő első közgyűlés
határozza, illetve választja meg 3 évi időtartamra.
Az állandó bizottságokon kívül egyes alkalmi feladatok ellátására az elnök ad hoc bizottságot
kérhet fel. Az ad hoc bizottság megbízatása az adott feladatra szól, és annak teljesítésével
megszűnik.
A bizottságokba meghívhatók olyan természetes személyek, akik a Tanács korábbi
munkájában legalább 3 éven keresztül részt vettek és aktív tevékenységet fejtettek ki.
A Szövetség tisztségviselői:
a) elnök
b) titkár
c) pénztáros
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9. A Közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, a Szövetség legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi
személy tagok bejegyzett képviselőjük, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott
képviselő útján vesznek részt.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést a Szövetség évente egyszer tart.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre,
melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Rendkívüli közgyűlést az Elnökség
javaslatára az elnök is összehívhatja. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi
Törvényszék elrendeli.
A Közgyűlést az elnök vagy a titkár, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás
akkor minősül, ha a tagok az ülés helyéről és idejéről legalább nyolc nappal az ülés időpontját
megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés
megtartása előtt az összehívó okiratban minden javaslatot ismertetni kell a tagokkal. A
Közgyűlés ülései nyilvánosak.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagjainak 50%- a +1 fő jelen van. Ha az egyébként
szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma
miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új
Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A
megismételt Közgyűlés meghívójában erre a tagok figyelmét fel kell hívni.
A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén a titkár elnököl.
A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlés előtt legalább nyolc
nappal a Szövetség titkárához beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel
további indítványok napirendre tűzését határozhatják el, azzal a megszorítással, hogy a
meghívóban meghirdetetteken kívül új napirendi pont csak akkor tárgyalható, amennyiben a
Közgyűlésen minden tag jelen van.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen
az elnök által felkért 2 tag hitelesít.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos
szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a megjelent tagok
egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben
titkosan történik.
A Közgyűlés, az 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 Szövetség iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Szövetség titkára látja el.
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A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban –
igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Szövetség székhelyén kifüggeszti.
Az Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Szövetség székhelyén – az
Szövetség képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bármelyik tag betekinthet,
azokról saját költségre másolatot készíthet.
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) megválasztja a Szövetség vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az
elnököt, titkárt, pénztárost, határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a Szövetséget érintő
ügyekben, és kialakítja a Szövetség álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség
köteles képviselni;
b) megállapítja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg a Szövetség egyéb szabályzatait;
c) az Elnökség javaslata szerint, a titkár előterjesztése alapján dönt a tagfelvételi kérelmekről
és a tagok kizárásáról;
d) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
e) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
f) elfogadja az ügyintéző és képviselő szervek éves beszámolóját. A Szövetség éves
beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év 60 napjáig a Közgyűlés döntése alapján
történik;
g) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása
h) egyesülés más egyesülettel, valamint a szétválás vagy feloszlás kimondása;
j) a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása.
A tisztségviselőket az alábbi esetekben lehet visszahívni:
- ha nem felelnek meg az Alapszabály 10. a-b-c pontjaiban foglalt feltételeknek
- ha az Alapszabályban foglalt korlátozást nem teljesítik (ld. Alapszabály 7. oldal,
10. pontjában a határozathozatalban történő részvétel korlátozása),
- a jelen alapszabályban foglalt jogaikkal visszaélnek, vagy kötelezettségeiket nem
teljesítik, különös tekintettel arra, ha a Közgyűlés határozatait nem tartják be,
vagy olyan kérdésben döntenek, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik,
- feladataik és kötelezettségeik ellátása során többszörös mulasztást követnek el.
10. Az Elnökség
A Szövetség Elnökségének tagja az lehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve , ha a cselekvőképességét a bíróság
a képviselettel érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
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cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
A Szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az Elnökség
tagjai az elnök, a titkár, és a pénztáros. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel
– esetenként további szakértők hívhatók meg tanácskozási joggal.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Szövetség által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az
Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül,
ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha két tagja jelen van. .
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései
nyilvánosak.
Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon két elnökségi tag jelen van.
Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség feladatai:
a) ellátja az Szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b) az Szövetséget érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a
Közgyűlés számára;
c) tagfelvételi kérelmet javaslattal terjeszt a Közgyűlés elé
d) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
e) a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi javaslatot terjeszt a Közgyűlés elé;
Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt
beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés
között tájékoztatja a Szövetség tagjait.
Az Elnökség a tag kizárása ügyében javaslatot készít, a javaslat alapján a Közgyűlés jár el. A
kizárás okai lehetnek:
− a tag tevékenységével vagy magatartásával az Szövetség céljainak megvalósulását
súlyosan veszélyezteti;
− a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos
pótbefizetési határidő eltelte után.
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11. A Szövetség tisztségviselői
A Szövetség tisztségviselői: az elnök, a titkár, a pénztáros. A tisztségviselőket a Közgyűlés
titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja.
A Szövetség minden tagja jogosult tisztségviselőt jelölni. A tisztségekre a jogi személy tagok
képviselői, illetve olyan természetes személyek választhatók, akik valamely tagegyesület(ek)
tagjai és a Szövetség szakmai munkájában legalább 3 éven keresztül részt vettek.
Az elnök, a titkár és a pénztáros megbízatása a bejegyzés napjától 3 évre szól. A mandátum
lejárta után a tisztségviselő ugyanarra a tisztségre két alkalommal újra megválasztható.
Az elnök feladatai:
a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
b) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
c) a Szövetség működésének irányítása,
d) a Szövetség pénzforgalmi számlája feletti rendelkezési jog, önállóan,
e) képviseli az Szövetséget, önálló aláírási joggal.
A titkár feladatai:
a) képviseli a Szövetséget, önálló aláírási joggal,
b) az elnök konzultánsaként működik,
c) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
d) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
e) tájékoztatja a tagokat a Szövetség munkájáról;
f) előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
g) a Szövetség pénzforgalmi számlája feletti rendelkezési jog, önállóan,

A képviselők tudomással bírnak arról, hogy a Szövetség saját maga rendelkezik nevével,
címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési,
reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő
közvetítésével kapcsolatos jogokra.
A Szövetség a fentiek szerinti hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan
egy évnél hosszabb időre szerződést csak a Közgyűlés külön felhatalmazása alapján köthet.
A határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés megkötésétől számítva
évente a Közgyűlés újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést a
fentiek szerinti szerződésben szerepeltetni kell.
V.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
A Szövetség – mint civil szervezet – tudomással bír az alábbi törvényi rendelkezésekről:
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A gazdálkodás általános szabályai
A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja – a
vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem
felel.
A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

12. A Szövetség vagyoni eszközei
A Szövetség bevételei:
a) tagdíjak,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cb) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
h.)a Szövetség rendezvényeinek bevételei.
i.) Pályázatok és egyéb befizetések
A Szövetség rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja
meg.
A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) a szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és
az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
A Szövetség bevételeit a fentiekben írt részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a
fentiek szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
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A Szövetség költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdaságivállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének
(bevételének) arányában kell évente megosztani.
A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
.
13. A Szövetség pénzeszközeinek felhasználása
A Szövetség pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő
évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót a pénztáros terjeszti
a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
A kifizetések a két utalványozásra jogosult képviselő önálló aláírása alapján teljesíthetők.

14. Az adománygyűjtés szabályai

A Szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével.
A Szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak A Szövetség írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.
A Szövetség részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

15. A könyvvezetés nyilvántartási szabályai
A Szövetség az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell
nyilvántartani.
A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni..

16. A beszámolási szabályok
A Szövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint
mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszűnő
szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg
fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31.
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A beszámoló formáját a Szövetség által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az
alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének)
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
A Szövetség beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést),
A Szövetség köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját –
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év
mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni,
kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján
a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A Szövetség az előző bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott
módon tesz eleget.
A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni,
valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
Ha A Szövetség saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a
beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. A Szövetség a saját honlapon közzétett
adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
Ha A Szövetség a beszámolóval kapcsolatos közzétételi kötelezettségét elmulasztja és azt
egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából
értesíti az ügyészséget.
A Szövetség beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
V.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
A Szövetség megszűnik, ha
a) a legfőbb szerv döntése alapján egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és A Szövetséget a nyilvántartásból törlik.
A Szövetség megszűnik, amennyiben a Közgyűlés az összes tag 2/3-os többségével kimondja
a feloszlást vagy más egyesülettel történő egyesülését (összeolvadás, beolvadás)
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A b)–e) pontjaiban foglalt esetekben A Szövetség jogutód nélkül szűnik meg. Az (1)
bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)–d) pontjában foglalt
esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság
megállapította.
A Szövetség nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén – hitelezői igények kielégítése után –
megmaradt vagyonát a megszűnés előtt közvetlenül meglévő szövetségi tagok között
egyenlően kell felosztani.
VI.
A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE
14. A Szövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvényben meghatározott módon az ügyészség gyakorolja.
VII.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. Ezt az alapszabályt a Szövetség alakuló közgyűlése 2013 október 29-én majd a Fővárosi
Törvényszék 11.Pk. 60.694/2013/1 sz. végzésre a megismételt Közgyűlés 2014. január 16.-án
fogadta el. Az alapszabály melléklete az alapítók felsorolása.
Kelt, Budapest, 2014. január 16.

……………………………………………
Szövetség elnöke

……………………………………………
Szövetség titkára

……………………………………………
pénztáros
Ellenjegyző ügyvéd:
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PSZICHOTERÁPIÁS TANÁCS SZÖVETSÉG alapítói:

1.)
Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás Tanácsadási Egyesület
2.)
Aktiv-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete
3.)
Magyar Családterápiás Egyesület
4.)
Magyar Csoportpszichoterápiás Egyesület
5.)
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
6.)
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
7.)
Magyar Pszichianalitikusi Egyesület
8.)
Magyar Mozgás és Táncterápiás Egyesület
9.)
Integratív Pszichoterápiás Egyesület
10.)
Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)
11.)
Magyar Pszichodráma Egyesület
12.)
Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Kiképző Egyesület
13.)
Magyar Hipnózis Egyesület
14.)
Csoportanalitikus és Kiképző Társaság
15.)
Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület
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