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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 European Family
Therapy Association (EFTA), tagszervezete, a MAB által akkreditált pszichoterapeuta szakképzés
módszerspecifikus képző helye. Feladata, hogy a magyar pszichoterápiás és az EFTA alapelveinek
megfelelően garantálja tagjai családterapeuta tevékenységének szakmai és etikai színvonalát.

I. Szervezeti működés
1. A vezetőség
a) A vezetőség tagjait, választásukat az Alapszabályzat határozza meg.
b) A vezetőség ülésezési rendjét az Alapszabályzat szabályozza. Munkájába, aktuális és speciális
feladatok ellátására egyes személyeket bevonhat, és ad hoc, 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 Alapszabályzat rendelkezik.
b) A tagság az egyesület működéséről megkapja az MCSE tájékoztatóját, a Családterápiás
Hírmondót, 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, a tagság megszüntetéséről az Alapszabályzat rendelkezik.
3. A közgyűlés
a) Az MCSE legfőbb szerve a közgyűlés.
b) Közgyűlést az MCSE évente a vándorgyűlés keretében tart, külön összehívásáról az
Alapszabályzat rendelkezik.
c) Hatásköréről, a közgyűlés menetéről szintén az Alapszabályzat rendelkezik.
4. Tisztújító Közgyűlés
a) A tisztújító közgyűlés előkészítését, Jelölőbizottság felállítását az aktuális vezetőség végzi.
b) 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 javasolt jelölteket, hogy vállalják-e az adott funkciót, ha igen, akkor bekéri
tőlük szakmai önéletrajzukat, pályázatukat, és ellenőrzi jelölhetőségüket. A jelölés az időben
benyújtott pályázattal együtt érvényes. Kivéve az Etikai Bizottság és az Ellenőrző Bizottság 2-2
tagját, valamint a pénztárost. Pénztárosnak a mindenkori irodavezető javasolt.
c) A Jelölőbizottság a tisztújító közgyűlés előtt legalább 10 nappal közzé teszi a különböző
vezetőségi tisztségekre pályázó jelöltek névsorát, szakmai munkásságukat, pályázatukat. A
közzététel a honlapon és az egyesületi levelező listán történik.

d) 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.
e) Elnöknek és vezetőségi tagnak bármelyik rendes tag jelölhető, választható, de javasolt, hogy
lehetőleg aktív, az MCSE életében folyamatosan résztvevő kiképző és vagy családterapeuta
legyen.
f) 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 családterapeuta ajánlott.
5. A Kiképzők Fóruma
a) Kiképző családterapeutákat egyesítő szervezeti egység.
b) A Kiképzők Fóruma tanulmányi, képzési kérdésekben tanácskozási joggal bír, észrevételeket,
javaslatokat tehet az MCSE vezetősége felé.
c) A Kiképzők Fórumán részvételi, javaslattevő joga van minden kiképző családterapeutának és
a vezetőségi tagoknak.
d) Az MCSE elnöke dönthet bármely tag vagy külső személy meghívásáról.
e) A Kiképzők Fóruma összehívásáról az MCSE elnöke rendelkezik. Ajánlott negyedévenként
egy, de legalább évente kétszer összehívni a fórum tagjait. Az ülésezés időpontjáról a
kiképzőket az elnök az ülésezés előtt 8 nappal írásban értesíti, és írásban közli a napirendi
pontokat. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, az ülésekről a tagságot 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 3-5) családterapeuta
folyamatosan gyakorolja képzettségét, eseteiket közösen megbeszélik peer vagy külső
szupervízió segítségével, illetve közös szakmai, továbbképző programokat szerveznek.
Munkájukba bevonják a képzésben lévőket.
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 bír.
6. Az Egyesület tevékenységei:
- a családterápia, a családterápiás rendszerszemlélet népszerűsítése,
- a családterapeuta, családkonzultáns, család pszichoterapeuta képzés biztosítása,
- oktatási, továbbképzési tevékenység,
- a családterápiás képzés, a családterápia etikai normáinak kidolgozása, képviselete és
betartatása,
- tudományos ülések, rendezvények, kongresszusok szervezése,
- nemzetközi kapcsolatok ápolása a társszervezetekkel,

- családterápia témájú publikációk, kutatási témák gondozása, támogatása, szorgalmazása,
- a családterápiás gyakorlatban dolgozó szakemberek támogatása, szupervíziója,
érdekképviselete.
7. 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. Ha 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
bevétel utáni 6 %-ot befizetik a MCSE számlájára.
8. Hírmondó
a) Az MCSE saját lapja a Családterápiás Hírmondó. A lap tájékoztatja a tagokat az egyesületi
eseményekről, rendezvényekről, tanfolyamokról, továbbképzésekről, a Hírmondó hazai és
külföldi családterápiás publikációkat is tartalmaz.
b) A Hírmondó szerkesztését a titkár végzi.
c) A Hírmondóban megjelenő hirdetésekről a vezetőség dönt.
d) A lapot mindazok megkapják, akik a tagdíjat befizették.

II. A képzés
a) A képzés keretét a képzési rend adja.
b) A képzési rend megváltoztatásáról a Tanulmányi Bizottság és a Kiképző Fórum javaslatát
figyelembe véve a vezetőség dönt. A változásokat - azok életbe lépése előtt - a közgyűlésen
bejelenti, a tagságot körlevélben, a Hírmondóban azokról értesíti. A megváltozott képzési
rendet az egyesület honlapján közzé teszi.
c) A képzési rend betartásáért a tanulmányi bizottság (TB) felel.
1. A Tanulmányi Bizottság (TB)
a) A TB elnökét 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 családterapeutából áll. A TB egyes kérdések megvitatásához, javaslatok
kidolgozásához, adminisztratív és szervezési teendők végzéséhez további tagokat vonhat be
munkájába, a tagok bevonásáról a bizottság elnöke dönt.

c) A TB kialakítja működési rendjét, amely szabályozza: a képzéssel kapcsolatos nyilvántartás
vezetését, a dokumentáció őrzését.
d) A TB feladata még: a záróvizsga megszervezése, lebonyolítása, a tanúsítványok elkészítése,
javaslatot tesz a vezetőség felé a képzés változtatásával kapcsolatban, akkreditálja az MCSE
keretei között szerveződő képzéseket, workshopokat, akkreditáltatja az MCSE képzéseit a
megfelelő szerveknél.
2. Képzési rend
a) Az egyesület a képzési rendjét folyamatosan a nemzetközi normákhoz igazítja. A képzési
rend a családterapeuta/családkonzultáns cím megszerzésének menetét adja meg.
b) A képzés általános feltételei:
A képzés feltétele annak elfogadása, hogy a jelölt nem nevezi magát addig családterapeutának,
amíg az MCSE képzését nem teljesítette, és a záróvizsgát sikeresen le nem tette. A képzést
elkezdőktől elvárt, hogy felvételüket kérjék az MCSE-be, és elfogadják az egyesület
Alapszabályát és Etikai Kódexét. Az egyesület a tagsági felvétellel tudja csak vállalni a morálisetikai felelősséget a képzésben résztvevő munkájával kapcsolatban, az egyesületnek
lehetősége van eljárni a képzésben résztvevővel kapcsolatban morális-etikai vétség esetén.
c) Családterapeuta címet szerezhet a képzés felsőfokú végzettségű pszichológus, orvos,
szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, pasztorál-pszichológus, mentálhigiénikus,
védőnő, lelki-gondozó. Minden más felsőfokú végzettségű családkonzulens címet kaphat.
d) Elméleti képzés: Az elméleti ismeretek megszerzéséhez kiképző családterapeuta által
vezetett, a MCSE TB-a által akkreditált csoportban végzett 100 óra elméleti és 100 óra
módszertani képzés szükséges Az elméleti képzés vizsgával zárul, a vizsga eredményéről a
képzés vezetője írásban, a beszámoló lapon tájékoztatja az egyesületet és a TB -ot. A 100 óra
elmélet és a 100 óra módszertan tematikájában a kiképzőknek a saját, egyénien kialakított
képzési tervükben figyelembe kell venniük a TB által ajánlottakat, hogy a vizsgára jelentkezők
képzettsége egységes legyen.
e) Szupervízió: A képzés része 2x50 óra családterápiás szupervízió. 50 óránként két
családterápiás eset bemutatása szükséges (egy szóban, leadott esetvázlattal, egy írásban
részletes leírás formájában). Az első 50 óra ajánlott az elméleti oktató kiképzőnél elvégezni, a
második 50 óra másik kiképzőnél végzendő. A szupervízió történhet egyéni vagy csoportos
formában (legalább 50 óra csoportos szupervízió ajánlott, tekintettel a csoporthatások
támogató lehetőségeire).
f) Megfigyelés: A képzés része 2011-től induló elmélet csoportok esetében 20 óra családterápia
megfigyelése kiképző családterapeutánál, illetve gyakorlati képzésvezető címet szerzett
családterapeutánál. Gyakorlati képzésvezető címre azok a családterapeuták pályázhatnak, akik
a családterapeuta cím megszerzése után legalább 3 éve, rendszeresen, a szakma szabályai
szerint végeznek családterápiát, és két kiképző családterapeuta ajánlja őket. Pályázatukat a TB
értékeli, és javaslata alapján a vezetőség dönt a cím elnyeréséről. A gyakorlati képzésvezető
feladata: tájékoztatni a családot, és engedélyt kérni tőlük a megfigyelő jelenlétére. Minden
egyes családterápiás ülés előtt megbeszélni a megfigyelővel az adott ülés tervét, és utána az
ott történteket. Írásbeli igazolást adni a teljesített megfigyelési órákról.
g) Sajátélmény: A képzés része: sajátélményű, családi önismeret 150 órában; vagy 100 óra
egyéni sajátélmény elvégzése. Egyéb elfogadott módszer a Pszichoterapeuta Kiskátéban
rögzített, Magyarországon elfogadott módszerspecifikus pszichoterápiás irányzat sajátélményű
csoportja. Kritérium az adott módszer kiképzőjénél teljesített szükséges óraszám. Külföldön
teljesített sajátélmény elfogadásáról a TB elnöke dönt.

h) Egyesületi aktivitás: A záróvizsgáig minden képzésbe járónak szereznie kell 50 egyesületi,
aktivitási pontot, amelyet az egyesület által akkreditált és meghirdetett, szakmai programokon
(családterápiás konferenciák, országos vándorgyűlés, workshopok, tanulmányi képzések) lehet
elérni. Ebből egy alkalommal kötelező, 2 alkalommal ajánlott a MCSE vándorgyűlésén részt
venni.
i) Vizsgadolgozat: A fenti fázisok igazolt elvégzése után, a sikeres részvizsgákat követően az
előzetesen beadott esettanulmányt háromtagú vizsgabizottság előtt kell szóban megvédeni, és
válaszolni az esettel kapcsolatos elméleti és módszertani kérdésekre. Az egyesület vizsgarendje
szerint évente kétszer, márciusban és szeptemberben lehet vizsgára jelentkezni.
j) Az esettanulmány megírásának kritériumai megtekinthetők az MCSE Hírmondóiban és a
honlapon.
k) A fenti feltételek teljesítése a családterapeuta/családkonzulens képzés záró
tanúsítványához, valamint a pszichoterapeuta szakvizsgára való jelentkezéshez szükséges.
l) Az egyesületi tanúsítvány családkonzultációra; családterápiára jogosít fel, de ha a családban
pszichiátriai vagy pszichoszomatikus betegség, súlyos karakterzavar fordul elő, ajánlott a
pszichiáterrel, vagy képzett pszichoterapeutával végzett koterápiás munka, illetve ezekben az
esetekben a folyamatos szupervízió elengedhetetlen.
m) Családpszichoterapeuta cím: A pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezők kérhetik az
egyesület TB -től családpszichoterapeuta címet, ami az önálló pszichoterápiás tevékenységre
jogosít.
n) Módszerspecifikus fázis:
- 50 óra speciális családterápiás témákat, módszereket és aktuális irodalmat feldolgozó
szakirányú továbbképzés, amely az imagináció, pszichodráma, szexuálterápia,
tárgykapcsolat elmélet, stb. mélyebb megismerését teszi lehetővé.
- 60 óra (30 óra csoportos, 30 óra egyéni) csoportos szupervízió, amelybe a saját esetvitel
élő szupervíziója is beleépülhet.
- A saját terápiás munka szakmai konferencián illetve szaklapban történő publikációja.
- Az esetvédés a módszer magas szintű ismeretét és annak alkalmazni tudását bizonyítja az
erre kijelölt kiképzők előtt.
- Cím: módszerspecifikus családpszichoterapeuta.
o) Kapcsolat a pszichoterapeuta képzéssel: A családterapeuta képzés egyben a
pszichoterapeuta (szak)vizsgához elfogadott módszerspecifikus képzés.

III. Kiképző családterapeuták
A kiképző családterapeuta címre pályázni lehet, a TB elnöke ellenőrzi, hogy a pályázó teljesítette-e
a kiképző címhez előírtakat. Ha igen, javaslatot tesz a Kiképző Fórum és a Vezetőség felé,
amennyiben a két testület egyetért ezzel, a TB kiállítja a tanúsítványt a kiképző családterapeuta
cím elnyeréséről, amelyet a közgyűlésen ismertet a tagsággal.
1. A kiképzővé válás feltételei
a) egyesületi tagság,
b) családterapeuta végzettség,
c) pszichoterapeuta szakvizsga,
d) a családterapeuta cím megszerzésétől számított öt éves folyamatos családterápiás
gyakorlat,

e) 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,
f) morális, etikai feddhetetlenség.
g) A kandidáns írásban jelzi a TB elnökének, hogy kiképző szeretne lenni. Ha megfelelt a
jelentkezés feltételeinek (III./a-e.), a TB elnöke tájékoztatja kiképzőket, és a jelölt elkezdi a h)
pontban felsorolt előírások teljesítését.
h) az MCSE hivatalos képzése két elmélet-módszertani, két szupervíziós fázisainak, együttes
vezetése, két különböző kiképző családterapeuta mellett, önismereti fázisának egy csoportban
történő együttes vezetése kiképzővel.
2. A kiképző családterapeuta feladatai
a) Folyamatos elköteleződés a családterápia mellett, elmélyült alapos tájékozottság a
családterápia vonatkozó elméleteiben, a legújabb terápiás technikák nyomon követése,
részvétel a kongresszusokon, előadások tartása, a vállalt egyesületi tevékenységek teljesítése.
b) Családterapeuta képzés vezetése, a tanulmányi rendben előírtaknak megfelelően. A kiképző
felelőssége a hozzá képzésbe járók oktatása, szakmai munkájának ellenőrzése a képzés alatt,
szupervízió, 20 óra megfigyelés, a családterapeuta szint eléréséhez szükséges tudás biztosítása.
c) A képzésben résztvevők előmenetelének pontos dokumentálása, vizsgáztatás, a
vizsgaeredmények őrzése 6 évig.
d) A képzésben résztvevőkről a kiképző köteles az egyesületet tájékoztatni (regisztrációs lap),
és a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátani az általa vezetett képzésekről, azok
eredményéről köteles a TB elnökét írásban tájékoztatni.
e) A TB elnöke felkérésére a vizsgáztatásban részt vesz.
f) Igény esetén kiképző képzés végzése.
g) Rendszeres megjelenés és részvétel a MCSE Kiképzők Fórumának munkájában. Ha az 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.
h) A kiképző családterapeuta címet felül kell vizsgálni a családterápia elméletétől, gyakorlatától
való számottevő eltávolodás jelei és a morális-etikai vétségek esetén.
i) A kiképző családterapeuta cím a vezetőség és a kiképző családterapeuta közös elhatározása
alapján szüneteltethető, ill. megszüntethető.

IV. Pénzkezelés
A MCSE Alapszabálya rendelkezései szerint.
Tagdíj
a) A rendes tagok egyesületi tagdíjat fizetnek.
b) Az egyesületi tagdíjat évente a közgyűlés határozza meg. Jelenleg aktív dolgozóknak
3000Ft/év, nappali tagozatos hallgatóknak és nyugdíjasoknak 2000 Ft/év.
c) A tagdíjat a tagok naptári évente kötelesek befizetni.
d) A tagdíj fizetésének elmulasztás esetére az alapszabály rendelkezik.
e) A tagság megszűnéséről az Alapszabályzat 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. A módosítást indokolni kell. A titkár a módosítást a vezetőség elé terjeszti, a
vezetőség dönt a közgyűlés elé terjesztésről. A közgyűlésen nem lehet módosítási javaslatot tenni.

VI. A működési rend érvényessége
A működési rend életbe lép, ha azt a mindenkori vezetőség és a közgyűlés elfogadta.

Dátum: 2011. április 9.

