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A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ tartalmazza az
Egyesület szervezeti felépítésével, működésével kapcsolatos előírásokat. A SZMSZban foglaltak nem állhatnak ellentétben az Alapszabállyal.
A SZMSZ-t az elnökség dolgozza ki és a közgyűlés fogadja el.
A közgyűlés elfogadása után a SZMSZ-on csak a közgyűlés változtathat az
elnökség javaslata alapján.
Amennyiben a tagság részéről érkezik javaslattevő kezdeményezés a SZMSZ
megváltoztatására, az alapszabály értelmében /a tagság 1/4-e javasolja/, az elnökség
köteles a konkrét indítványt a közgyűlésen vitára bocsátani.
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I.

Döntések

Az Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület a Semmelweis Egyetem és a
Pszichoterápiás Tanács által akkreditált módszerspecifikus képzőhely. Az
akkreditált módszer jelenleg a pszichodinamikus mozgás és táncterápia. Az
egyesületnek e módszer képzésére, gyakorlására, kontrolljára van felhatalmazása. A
többi módszer képzéséért, gyakorlásáért, az adott módszer eredeti intézménye felel.
Az Egyesület nevében az akkreditált táncterápiás módszer képző és önismereti
csoportjai, és a képzés részét képező testtudati műhelycsoportok hirdethetők meg,
valamint a Szakmai Bizottság által szervezett, vagy jóváhagyott szakmai programok.
Az egyesület köteles a módszerspecifikus képzőhely Magyarországi
kritériumainak megfelelni, és azért felelősséget vállalni. Ezért minden olyan szakmai
kérdésben történő döntések, melyek az Egyesületet
Módszerspecifikus
Képzőhelyként is érintik, az akkreditált módszer Tanulmányi Bizottsága, és a
vezetőség akkreditált módszert képviselő tagjainak állásfoglalása a döntő, és ezt
terjeszti a közgyűlés elé.
II. Bizottságok
1.
Tanulmányi Bizottság
A Tanulmányi Bizottság elnökből és 2-5 tagból áll, a közgyűlés választja.
Az Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület a Semmelweis Egyetem és a
Pszichoterápiás Tanács által akkreditált módszerspecifikus képzőhely. Köteles az
akkreditált módszer, jelenleg a Pszichodinamikus Mozgás és Táncterápia megfelelő
szakmai színvonalú gyakorlása érdekében képzési, továbbképzési, tanulmányi
feladatok ellátására, és folyamatos szervezésére Tanulmányi Bizottságot létrehozni. A
Tanulmányi Bizottság kötelessége az akkreditált módszer gyakorlásának, képzésének
folyamatos fejlesztése, a szupervízió és kontroll kidolgozása, gyakorlása.
A Tanulmányi Bizottság évenként kétszer köteles ülésezni, de a bizottság
bármely tagja kezdeményezheti az elnöknél a bizottság összehívását.
A Tanulmányi Bizottság köteles az általa képviselt táncterápiás irányzat
szakembereinek listáját regisztrációs számmal ellátva összeállítani, és azt napra
készen, a képzettségi fok megjelölésével gondozni, és a tagságot erről évente
tájékoztatni.
A Tanulmányi Bizottság részletesen kidolgozza az általa képviselt módszer
képzési rendjét, azt a pszichoterápiás, vagy a szocioterápiás elfogadott képzések
rendjéhez igazítja. Kidolgozza a képzés szakaszait, és a vizsgarendet.
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A Tanulmányi Bizottság saját jogkörrel, az előírt képzési fázisok igazolt teljesítése
alapján adhat pszichoterápiás és csoportvezetői tanúsítványt. Az akkreditált módszer
kiképző szakembereinek személyére az illetékes Tanulmányi Bizottság tesz javaslatot
az adott módszerben előírt képzettség és szakmai gyakorlati idő alapján.
Az Egyesületben bármely táncterápiás módszer, mely öt olyan kiképzővel
rendelkezik, akiknek képzettsége megfelel a Magyarországon a módszerspecifikus
kiképzők számára támasztott kritériumoknak, (jelenleg módszerspecifikus kiképzővé
az válhat, aki öt éve megszerzett pszichoterápiás szakvizsgával rendelkezik),
Tanulmányi Bizottságot hozhat létre, és ha a közgyűlés megszavazza, kérheti a
megfelelő szakmai fórumon a módszer akkreditációját.
2.
Szakmai Bizottság
Tagjait a közgyűlés választja három éves időtartamra és az Egyesületben
jelenlévő különböző mozgás- és táncterápiák és testtudati módszerek képviselőiből áll.
Célja, a különböző módszerek szakemberei közötti együttműködés, párbeszéd, annak
érdekében, hogy az egyesületben jelenlévő mozgás- és táncterápiás-, és testtudati
módszerek fejlődését segítse, hogy szakembereik megfelelő szakmai színvonalon
gyakorolhassák azokat.
A Szakmai Bizottság biztosítja megfelelő szakmai programokkal az
Egyesületben jelenlévő összes táncterápiás és testtudati módszer szakembereinek
folyamatos együttműködését.
A Szakmai Bizottság tagjai maguk közül közös megállapodás alapján jelölik ki a
bizottság elnökét. Az elnök a Szakmai Bizottságot évente egyszer köteles összehívni,
de bármely bizottsági tag kezdeményezheti a bizottság összehívását.
Mivel az Egyesület a Pszichoterápiás Tanács tagja, pszichoterápiás
módszerspecifikus képzőhely, mely akkreditált módszer jelenleg a Pszichodinamikus
Mozgás és Táncterápia. Az Egyesület e módszer képzését, gyakorlását,
szupervízióját, kontrollját gyakorolhatja. Ezért a szakmai bizottságban az akkreditált
módszer két képviselője van jelen, tükrözve a valós viszonyokat.
Legalább 5 tagja van, de minden az egyesületben képviselt módszer legalább egy
szakembere a közgyűlés által beválasztható.
Az Egyesület által képviselt táncterápiás és testtudati módszereket érintő szakmai
ügyekben foglal állást és döntéseit határozathozatal céljából a Közgyűlés elé terjeszti.
A Szakmai Bizottság határozza meg, hogy a különböző táncterápiás és testtudati
módszerekben milyen fokú képzettségnek, jártasságnak kell megfelelni az Egyesület
rendes taggá választásához. Olyan táncterápiás- és testtudati módszerek
szakembereinél, ahol ez nincs szabályozva, tagsági kérelmet a bizottság személyre
szabottan bírálja el, és tesz javaslatot a megválasztásra vonatkozóan.
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A Szakmai Bizottság folyamatosan karban tartja az Egyesületben jelenlévő
táncterápiás és testtudati módszerek listáját.
A Szakmai Bizottság biztosítja megfelelő szakmai programokkal az Egyesületben
jelenlévő összes táncterápiás és testtudati módszer szakembereinek folyamatos
együttműködését.

3.
Kiképző Intézet
Kiképző Intézetet akkreditált mozgás- és táncterápiák kiképző terapeutái
hozhatják létre.
Minden Kiképző Intézetet legalább 3 kiképző terapeuta hozhat létre, a Kiképző
Intézetek létrejöttét a Közgyűlés szavazza meg.
A Kiképző Intézetek biztosítják az akkreditált módszer Tanulmányi Bizottsága
által kidolgozott, a Közgyűlés által elfogadott képzési kritériumoknak megfelelően,
annak magas színvonalú, szervezett képzését.

4.
Operatív Bizottság
Operatív bizottságok hozhatók létre az egyesület működési előírásai alapján az
egyes
célfeladatok
megvalósítására
(választás,
konferenciaszervezés,
egyesületiprogramok szervezése, stb.) az egyesület fenntartásához, működéséhez
valamint szolgáltatásaihoz szükséges feladatok elvégzésére.
Létrejöttüket a Közgyűlés szavazza meg, és a célfeladat elvégzése után a
Közgyűlés oszlatja fel.
Minden Operatív Bizottság az adott célfeladatok megvalósításához munkatervet
készít és (ha szükséges), ahhoz költségvetést rendel. A munkatervet és költségvetést
a munka megkezdése előtt bemutatja és jóváhagyatja az Egyesület elnökségével. A
program befejezésekor, illetve folyamatos feladatteljesítés esetén az elnökség által
meghatározott időközökben beszámolót készít, amelyet az elnökség rendelkezésére
bocsát.
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5.
Etikai Bizottság
Az etikai bizottság a közgyűlés ill. a vezetőség megbízásából vizsgálja az
egyesület működését és a tagság tevékenységét az egyesület munkájában;
megállapításairól a megbízónak jelentést készít. A bizottság elnökből és 2-3 tagból áll.

Az Etikai Bizottság állást foglal a tagok táncterápiás ill. testtudati munkája során
adódó etikai jellegű problémákban, szükség esetén kezdeményezi az etikai
vétséget okozó tag figyelmeztetését ill. súlyos esetekben az Egyesületből való
kizárását. Az Etikai Bizottság munkájához külön eljárásrendet alkot.
Az Etika Bizottság létrejöttét és eljárásrendjét a Közgyűlés szavazza meg.
6.
Pályázati Munkacsoport
A Pályázati Munkacsoport az Egyesület pályázatokhoz kapcsolódó
tevékenységét koordinálja, ellenőrzi, nyilvántartja. A munkacsoport állandó
tagjai az Egyesület éves közgyűlésén, az alapszabályban leírtaknak
megfelelően megválasztott rendes tagok lehetnek. Az aktuális tagok listáját az
Egyesület titkára jegyzi, és az Egyesület honlapján megjeleníti. Ideiglenes PM
tagként a munkacsoport megbeszélésein részt vehetnek még az éppen futó
nyertes pályázati projektek szakmai és pénzügyi vezetői. A Pályázati
Munkacsoport munkájához külön eljárásrendet alkot.
A Pályázati Munkacsoport létrejöttét és eljárásrendjét a Közgyűlés szavazza
meg.

III. Ügyiratkezelés
Az egyesület hivatalos levélpapírját a vezetőség tagjai, a Bizottságok vezetői
saját hatáskörükben, 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 elnökségi tagnak, Bizottságok
elnökeinek az aláírásával lehet kibocsátani. Az egyesület nevében levelezni, állást
foglalni az elnöknek, titkárnak, vezetőségi tagnak és az általuk felkért hivatalos
szóvivőnek van joga. Szükséges, hogy a hivatalos, cégszerű levelezés és állásfoglalás
az egyesület elnökségének álláspontját tükrözze. Hivatalosnak számít az a levelezés,
amelyet az egyesület pecsétjével láttak el. A hivatalos levelezésbe az elnökségi ülésen
lehetővé kell tekinteni a betekintést.
IV. Hatálybalépés
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Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát az Egyesület 2005.november
15. napján tartott Közgyűlés elfogadta.

