MAGYAR C. G. JUNG ANALITIKUS PSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Fővárosi Törvényszék (korábbi nevén Fővárosi Bíróság) 7166/1991. számú határozatával
vette nyilvántartásba az Egyesületet, amely gazdasági érdekképviseletet ellátó civil szervezet.
Az Egyesület önálló jogi személy, működése az egész országra kiterjed.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól nem fogad el. Egyesület országgyűlési,
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem ajánl.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:63. – 3:87. §-ai,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az
Egyesület a hatályos törvényi előírások figyelembe vétele mellett az alábbiak szerint állapítja
meg Alapszabályát.
Az Egyesület Alapszabályában a Fővárosi Törvényszék 13.Pk.67.912/1991/39. számú
végzésében foglaltaknak megfelelően átvezetett változások dőlt, aláhúzott betűvel kerültek
kiemelésre .
Az Egyesület az alábbi szakmai szervezetek tagja:


1.

European Association of Psychotherapy (a továbbiakban: EAP)
Magyar Pszichiátria Társaság (a továbbiakban: MPT)

Az Egyesület neve: Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület
Az Egyesület rövid neve: Magyar Analitikus Pszichológiai Egyesület
Az Egyesület angol neve: Hungarian Association for Analytical Psychology (HAAP)

2.

Az Egyesület székhelye: 1012 Budapest, Várfok u. 7-9. I/2.

3.

Az Egyesület honlap címe: www.cgjung.hu

4.

Az Egyesület e-mail címe: info@cgjung.hu
II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület célja a pszichiáterek és klinikai pszichológusok továbbképzése, továbbá az
orvosok és egészségügyi felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők oktatása, amely
célok a lakosság magasabb színvonalú ellátásához, ezáltal a lakosság egészségi
állapotának javulásához hozzájárulnak. Az Egyesület által végzett folyamatos képzési és
kutatási tevékenység elősegíti a betegségmegelőzést, amely a társadalom közös érdeke. Az
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Egyesület által végzett tevékenység elősegíti továbbá a testi és lelki egészséghez fűződő
alaptörvényben lefektetett jog érvényesülését.
1. Az Egyesület a Civiltörvény 32. § (1) bekezdése alapján az alábbi közhasznú
tevékenységek megvalósulását közvetlenül végzi:
a) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján a
szakképesítés megszerzéséhez szükséges kötelező továbbképzések nyújtása
pszichiáterek és klinikai pszichológusok számára.
b) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/A. és 116/B. §-ai alapján
pszichoterapeuta szakirányú továbbképzés, illetve bármely egyéb ágazati
továbbképzés nyújtása.
c) Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.)
NEFMI rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése alapján komplex analitikusi (jungi) oktatási,
szakmai képzési, továbbképzési és kutatási tevékenység nyújtása. (Az Egyesület
által folytatott továbbképzés pontot ér)
2. Az Egyesület a Civiltörvény 32. § (1) bekezdése alapján az alábbi közhasznú
tevékenységek megvalósulását közvetetten végzi:
a) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 112. § (3) c. pontja alapján a
szakképesítés megszerzéséhez szükséges kötelező továbbképzések nyújtása
pszichiáter és klinikai pszichológusok számára.
b) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
5. § (3) bekezdése alapján elméleti szemináriumok és egyéb szakmai rendezvények
szervezése hazai és külföldi előadók bevonásával. Tudományos tevékenység és
tudományos kutatás folytatása.
3. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az
Egyesület főtevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott
tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet
végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.
4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az
Egyesület eredményes működését és céljának megvalósítását.
Az Egyesület 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.
5. Az Egyesület a Magyar Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagja kíván lenni, a
tagfelvételi kérelem elfogadását követően az Egyesület a Szövetség Alapszabályát,
Etikai Kódexét és Működési Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE
1.

Az Egyesület a II/1. és 2. pontjaiban meghatározott és a Civiltörvény rendelkezéseinek
megfelelően közhasznú tevékenységet cél szerinti tevékenységként végzi, e körben
célja:
a) a jungi analízist és pszichoterápiát alkalmazó szakemberek alap- és továbbképzése,
érdekeik védelme, szakmai igényeik és érdekeik képviselete;
b) jungi analitikus módszerspecifikus pszichoterapeuta szakemberek képzése és
oktatása;
c) klinikai szakpszichológusoknak és pszichiátereknek részképzés szervezése és
lebonyolítása,
d) szakmai és elméleti továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
e) a jungi analitikus pszichológia elméletével és gyakorlatával kapcsolatos tudományos
tevékenységek, kutatások, publikációk, szakmai konferenciák szervezése;
f) a jungi analitikus pszichológiával kapcsolatos nemzetközi tudományos eredmények
közvetítése és ezek terjesztése, oktatása;
g) a jungi analitikus pszichológia szemléletének és módszereinek alkalmazásával
egészségmegőrző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése
és ehhez kapcsolódó információ nyújtása.

2.

Az Egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:








az Egyesület jungi analitikus pszichológiai és pszichoterápiás oktatási, képzési,
továbbképzési és kutatási tevékenységeket végez;
az Egyesület tagjai tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet, jungi analitikus
pszichológiai kutatást, terápiát, képzést, továbbképzést, oktatást és publikálást
végeznek;
tudományos konferenciákat és egyéb szakmai rendezvényeket szervez hazai és
külföldi előadók bevonásával;
az Egyesület szakmai kiadói tevékenységet folytathat, elősegíti a nemzetközi jungi
analitikus pszichológiai szakirodalom hazai megismertetését;
kapcsolatokat létesít és tart fenn más magyarországi szakmai szervezetekkel;
nemzetközi kapcsolatok kialakításának és fenntartásának elősegítése, különös
tekintettel az EAP-ra, melynek az Egyesület tagszervezete;
kapcsolatot létesít és tart fenn mindazon állami, társadalmi és gazdasági
szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását.
IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesület tagjai lehetnek orvosok, pszichológusok, társadalom-tudománnyal
foglalkozó szakemberek, művészek, és általában a jungi analitikus pszichológia iránt
érdeklők. Az Egyesületnek rendes-, és különleges jogállású (pártoló-, és tiszteletbeli)
tagjai lehetnek.
2. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és
nem örökölhetőek. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
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3. Rendes tagok
Az Egyesület rendes tagjává válhat az a magyar és külföldi diplomával rendelkező:
a) aki felvételét kéri az Egyesületbe,
b) aki elfogadja az Egyesület alapszabályát,
c) aki orvosi, pszichológusi diplomával rendelkezik, vagy
d) sikeresen elvégezte az Egyesület jungi analitikus elméleti alapképzését.
A tagfelvételi kérelemről a fentiek teljesülése esetén az Elnökség dönt. A külföldi
diplomával rendelkezők tagfelvételi kérelme esetében a szakmai feltételek meglétéről a
Tanulmányi Bizottság előzetes állásfoglalása alapján az Elnökség dönt. A kérelem
elutasítása esetén, az elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a
kérelmező a Közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A Közgyűlés a fellebbezést a
beérkezést követő 30 napon belül köteles megvizsgálni és – amennyiben azt indokoltnak
tartja, a kérelmező személyes meghallgatását követően – érdemi döntést hozni. A
Közgyűlés határozatát a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.
4. Különleges jogállású tagok:
4.1. Pártoló tagok
Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek:
 azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok, akik az Egyesület célkitűzéseit támogatják és
elfogadják Alapszabályát. A pártoló tagok felvételéről az Egyesület elnöksége
dönt.
4.2. Tiszteletbeli tagok
Az Egyesület tiszteletbeli tagjává válik az,
 akit az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés szótöbbséggel a tiszteletbeli tagok
közé felvesz.
5. Az Egyesület tagjának jogai és kötelezettségei:
A tagok jogai:


Minden tag jogosult az Egyesület tevékenységében, rendezvényein részt venni,
javaslatokat tenni, minden az Egyesület működésével kapcsolatos információhoz
hozzájutni, a nyilvántartásokba és az ott vezetett adatokba betekinteni, ami nem sérti
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben foglaltakat.



Minden rendes tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni. A Közgyűlésen egyenlő szavazati joggal rendelkezik, választhat
és választható.



A különleges jogállású tagok a Közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

A tagok kötelezettségei:
a) tegyen eleget a jungi analitikus pszichológiai képzés szakmai követelményeinek,
folyamatosan bővítse analitikus pszichológiai ismereteit, kísérje figyelemmel a jungi
analitikus pszichológia hazai és nemzetközi fejlődését,
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b) tegyen eleget az alapszabály előírásainak, és a Közgyűlés határozatainak,
c) rendszeresen fizesse a Közgyűlés által megállapított tagdíjat.
6. Az Egyesületi tagság megszűnése
Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik a tag
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kilépésével
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
kizárásával
elhalálozásával
különleges jogállású tagok esetében a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
két év tagdíjfizetési hátralék esetében.

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
7. A tagsági jogviszony kilépés esetén az erre irányuló nyilatkozatot követő hó végén,
kizárás esetén az erről hozott határozat jogerőre emelkedése napján, a tag halála esetén
pedig az elhalálozás napjával, társaságnál a cégnyilvántartásból való törlésről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján, egyéb szervezet esetében a törlés napjával,
vállalkozói tevékenység megszűnésének az Egyesület felé való bejelentése napján
szűnik meg.
8. A tag az Egyesületből való kilépését tartalmazó nyilatkozatát az Egyesület Elnöksége
részére, az Egyesület székhelyére címzetten írásban jelentheti be. Az Elnökség a tag
kilépését tudomásul veszi és a tagsági jogviszony megszűnéséről írásban értesíti a tagot.
9. A tag kizárását bármelyik tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti, ha a tag
jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít, amellyel az Egyesület céljainak elérését
veszélyezteti.
A kizárás alá vont tagot az Elnökség írásban értesíti a kizárási eljárás megindításáról. A
tag az értesítést követő 15 napon belül előadhatja és benyújthatja a védelmében
felhozható tényeket és bizonyítékokat. Az Elnökség ezt követően hozhatja meg
határozatát a kizárás tárgyában. A meghozott határozatot írásban és indokolással ellátva
kell közölni a taggal, azzal a tájékoztatással, hogy az Elnökség kizárást kimondó
határozata ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napos fellebbezési határidőn belül a
Közgyűléshez fordulhat. Az Elnökség határozatát postai szolgáltató útján kell az érintett
részére kézbesíteni. A postai úton megküldött határozatot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés
azért volt eredménytelen, mert a postai küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza
a feladóhoz, a határozatot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A
Közgyűlés a legközelebbi ülésén dönt a kizárásról, amelyre a kizárással érintett tagot is
meg kell hívni. A fellebbezés elbírálásáig a tag gyakorolhatja az Alapszabályban biztosított
jogait.
10. Két év tagdíjfizetési hátralék fennállása esetén megszűnik a tagság. A hátralék fennállását
az Elnökség határozatban állapítja meg, amelyről írásbeli értesítést küld a tag részére.
Az Elnökség két alkalommal, 30 nap különbséggel, levélben tájékoztatja a tagot, hogy
tagsági jogviszonya megszűnik, ha a tagdíj megfizetésére biztosított 15 napos
póthatáridő is eredménytelenül telik el. Az Elnökség a tagsági jogviszony megszűnéséről
a póthatáridő leteltét követően értesítést küld a tag részére.
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11. Ha a tag nem felel meg a tagsági feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt
harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
Közgyűlése dönt.
V. AZ EGYESÜLET FELÉPÍTÉSE
1. Az Egyesület választott testületekből áll.
2. Az Egyesület testületi szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelő Bizottság
d) Tanulmányi Bizottság
e) Etikai Bizottság
VI. KÖZGYŰLÉS
1.

Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége,
amely az Egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult. A közgyűlést legalább
évente egyszer, szükség esetén többször az Egyesület Elnöksége hívja össze (rendes
Közgyűlés).
Az évi rendes közgyűlésen felül a közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a Bíróság
elrendeli, illetve ha azt a rendes tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével indítványozza. Az indítványt írásban kell az Elnökkel közölni.

2.

Az Elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület az előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az ily módon összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.

3.

A közgyűlés nyilvános. Amennyiben az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogot
érint, illetőleg orvosi titoktartás alá esik, az Elnök zárt ülést rendelhet el. A közgyűlést az
Egyesület Elnöke írásban (e-mail vagy postai úton) a tervezett időpontot megelőzően 15
nappal, a napirendi pontok közlésével hívja össze. A meghívók elküldése és a közgyűlés
napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől
számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó Elnöktől
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az Elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.

4.

Az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály, és az etikai kódex megállapítása és módosítása,
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b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló beszámoló – ezen belül az
ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének –
elfogadása,
c) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
d) a tagdíj meghatározása,
e) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
f) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
g) tagjai köréből titkos szavazás útján az egyesület Elnökhelyettesének, az Elnökség
tagjainak, és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, illetve
visszahívása,
h) az Etikai Bizottság tagjainak a megválasztása, illetve visszahívása;
i)
j)

az egyesület regionális szervezeteinek létrehozása és ezek működésének
szabályozása,
a közhasznúsági jelentés elfogadása,

k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt,
l)

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,

m) a végelszámoló kijelölése,
n) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
o) a választott könyvvizsgáló
megállapítása.

megválasztása,

visszahívása

és

díjazásának

5.

A közgyűlés határozatait fő szabályként egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. Titkos,
vagy név szerinti szavazás elrendeléséről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott
szavazatával dönthet. Ha a titkos szavazás során szavazategyenlőség alakul ki, újabb
szavazást kell elrendelni. Ha a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget
eredményez, az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.

6.

Az alapszabály elfogadásához, módosításához a közgyűlésen jelenlévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljainak
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

7.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, és az Egyesület nyilvántartása és iratai között
kell megőrizni. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok tartalmát, meghozataluk
időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve ha
lehetséges személyét.
VII. ELNÖKSÉG

1.

Két közgyűlés között az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja. Az Elnökségnek
öt tagja van, közöttük van az Elnök és az Elnökhelyettes. Az Elnökség tagjait az
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Alapszabály VI/4. pontja szerint a Közgyűlés választja meg. Az Elnökség megbízatása
négy (4) évre szól.
Az Elnökség üléseit főszabály szerint az egyesület székhelyén tartja. Az Elnökség ülései
nyilvánosak. Üléseinek összehívásáról az Egyesület Elnöke, távolléte, vagy megbízása
alapján az Elnökhelyettes gondoskodik. Az ülésre szóló meghívó tartalmazza a napirendi
pontokat, elnökségi ülés helyét és idejét, továbbá a határozatképességre vonatkozó
szabályokat. Az Elnök az ülésről szóló meghívót – azt megelőző 8 nappal korábban –
írásban, e-mail útján küldi meg az elnökségi tagok részére.
Rendkívüli esemény esetén 8 napnál rövidebb időközzel is összehívhatja az Elnökségi
ülést a halaszthatatlan intézkedések megtétele érdekében. Ebben az esetben az Elnök emailben megerősített telefon útján is tájékoztathatja a tagokat az ülésről szóló meghívó
tartalmáról.
2.

Az Elnökségi ülés az elnökségi tagok személyes részvétele helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével is megtartható, illetőleg az elnökségi tagok az elnökségi
ülésen ilyen módon is részt vehetnek.

3.

Az Elnökség a VII/5. h), i), j), k), és m), n) alpontok kivételével ülés tartása nélkül is
hozhat határozatot. Az Elnök az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos
határidő kitűzésével írásban közli az elnökségi tagokkal, akik szavazatukat írásban adják
meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak
tekinteni, ha három (3) igenlő szavazat érkezik. Amennyiben ennél kevesebb igenlő
szavazat érkezik, úgy a javaslat elutasítottnak tekintendő. A szavazás eredményéről az
elnökségi tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az Elnök
írásban, e-mail útján tájékoztatja.

4.

Az Elnökség határozatképességéhez legalább három elnökségi tag jelenlétére van
szükség. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslat elutasítottnak tekintendő. Az Elnökség a napirendekre való tekintettel további
szakértőket, ill. tanácsadókat is meghívhat az ülésre. A meghívottak az ülésen
tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joguk nincs.

5.

Az Elnökség dönt az Egyesület működését érintő minden olyan kérdésekben, amely
nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Így különösen:
a)

a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

b)

az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

c)

az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

d)

az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

e)

a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f)

az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g)

dönt a rendes tagok és pártoló tagok felvételéről, javaslatot tesz a közgyűlésnek a
tiszteletbeli tagok felvételére;

h)

a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján megállapítja a Képzési Rendet;

i)

megválasztja a Tanulmányi Bizottság tagjait, és felügyeli a tevékenységét;

j)

dönt a szakmai bizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről;

k)

gondoskodik a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elkészítéséről,
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l)

nyilvántartást vezet az egyesületi tagokról, a képzésben résztvevőkről, a képzés
kapcsán kiállított igazolásokról, vizsgaeredményekről és a kiadott szakmai címekről;

m)

a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján dönt az akkreditálandó képzésekről;

n)

megállapítja a gazdálkodás, ezen belül a pénzkezelés és a pénztár ellenőrzés
általános rendjét;

o)

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

p)

dönt minden olyan Civil szervezethez való csatlakozásról, amely az Egyesület
céljainak megfelel, azok megvalósulását előrébb viszi és segíti,

q)

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

r)

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.

6.

Az Elnökség rendszeresen, a folyamatos munka biztosításához szükséges mértékben,
de legalább három havonta ülést tart.

7.

Az Elnökség a közgyűlésnek felel a működéséért, tevékenységéről köteles az évi rendes
közgyűlésen beszámolni. Az Elnökség az évi rendes közgyűlésre köteles elkészíteni az
éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az éves költségvetést. A közgyűlésen
elhangzó kérdésekre az Elnökség a közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.
VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1.

A Felügyelő Bizottság három tagból (elnök és két tag) áll. A bizottság elnökét és a
tagokat a Közgyűlés egyidejűleg választja meg. A felügyelőbizottság határozatait a
jelenlévők szótöbbségével hozza meg. A bizottság ülése határozatképes, ha az ülésen a
bizottság tagjai közül legalább 2 tag jelen van. A Felügyelő Bizottság elnöke az
Egyesület valamennyi testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő
Bizottság tevékenységéről annak elnöke a Közgyűlésnek és az Elnökségnek köteles
beszámolni. Működésének szabályait, ügyrendjét és vizsgálati programját saját maga
állapítja meg, azzal, hogy évente legalább két alkalommal ülésezik, figyelembe véve az
Elnökség és a Közgyűlés ajánlásait. Megbízatása négy (4) évre szól.

2.

A Felügyelő Bizottság feladata:
Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak
megfelelő működését.

3.

A Felügyelő Bizottság a feladata ellátása során tapasztalt hiányosságok, törvénytelen
működés esetében jogosult az Elnökség, valamint a Közgyűlés összehívását
kezdeményezni. Erre irányuló javaslat alapján az Elnökség ülését össze kell hívni, a
Közgyűlést össze lehet hívni.

4.

A Felügyelő Bizottság felügyel az Egyesület törvényes működésére a vonatkozó
jogszabályok, az Egyesület Alapszabályában és más szabályzatokban foglalt
rendelkezéseinek megtartására. A Felügyelő Bizottság az üléseiről jegyzőkönyvet vesz
fel, amelyet tájékoztatásul köteles megküldeni az Egyesület elnökének.
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IX. TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
1.

Az öttagú Tanulmányi Bizottság személyi összetételéről az Elnökség dönt, az Elnököt
azonban a tagok maguk közül választják. A Tanulmányi Bizottság határozatait a
jelenlévők szótöbbségével hozza. A Tanulmányi Bizottság határozatképes, ha az ülésén
tagjai közül legalább 3 tag jelen van. A Tanulmányi Bizottság megbízatása négy (4) évre
szól.

2.

A Tanulmányi Bizottság elnökévé az választható, aki legalább 3 év kiképzői gyakorlattal
rendelkezik, tagjává pedig az választható, aki az Egyesületben aktív kiképző analitikusi
tevékenységet végez. A Tanulmányi Bizottságba egy kiképzői címmel nem rendelkező
jungi analitikus módszerspecifikus pszichoterapeutát is választani lehet.

3.

A Tanulmányi Bizottság feladata:







biztosítja a jungi analitikusi és pszichoterápiás képzés szakmai feltételeit,
javaslatot tesz az Elnökségnek az akkreditálandó és az egyéb képzési és oktatási
tevékenységekre; felkéri a képzést végzőket,
javaslatot tesz a Képzési Rend megállapítására és módosítására,
igazolja az Egyesület képzési rendjében meghatározott szakmai címek
megszerzését, javaslatot tehet az Elnökségnek e címek felfüggesztésére és
visszavonására,
folyamatosan értékeli az oktatás színvonalát, hatékonyságát és javaslatokat tesz a
továbbfejlesztésre az Elnökség felé
munkájáról félévente írásbeli tájékoztatást ad az Elnökség számára.
X. ETIKAI BIZOTTSÁG

1.

Az Etikai Bizottság 3 tagból + 1 fő póttagból áll. Az Etikai Bizottság tagjává az
választható, aki pszichiáter vagy klinikai szakpszichológus. A tagok maguk közül
választanak elnököt. Az Etikai Bizottság az Egyesület etikai ügyeiben hozza meg a
döntéseket. Az Etikai Bizottság megbízatása négy (4) évre szól.

2.

A póttag akkor vesz részt a döntések meghozatalában, ha az Etikai Bizottság elnöke,
illetve bármely tagja érintettség miatt nem vehet részt a döntéshozatalban. Az Etikai
Bizottság döntése ellen, a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel
élhet mind a panaszos, mind az érintett. Az Etikai Bizottság döntése ellen benyújtott
fellebbezésről a Közgyűlés jogosult dönteni, amely Közgyűlésre mind a két érintett felet
meg kell hívni.
XI. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

1.

Az Egyesület tisztségviselője csak természetes személy és az a tag lehet, aki:
b)
c)
d)
e)
f)
g)

magyar állampolgár,
18. életévét betöltötte,
nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
nem áll jogerős büntetőbírósági ítélet hatálya alatt,
nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
a szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a választott
tisztséggel járó feladatok elvégzésére.
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2.

Az Egyesület tisztségviselői:

a) az Egyesület Elnöke,
b) az Egyesület Elnökségi tagjai,
c) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
3. A megválasztott tisztségviselő megbízatása négy (4) évre szól, újraválasztásáról a
Közgyűlés határozhat. Ugyanazt az elnöki tisztséget ugyanaz a személy legfeljebb két
egymást követő választási ciklusban tölthet be.
4.

A tisztségviselői jogviszony megszűnik:
 A határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével,
 A tisztségviselő halálával,
 A tisztségviselő lemondásával,
 A tisztségviselő visszahívásával,
 A tagsági jogviszonyának megszűnésével,
 Ha a tisztségviselő a XI/1. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg.

5.

A tisztségviselői jogviszony a tisztségviselő halála esetén az elhalálozás napjával,
lemondása esetén az Egyesület Közgyűlésének való bejelentés napján, visszahívás
esetén a tisztségviselő megválasztásával azonos módon, a tagsági jogviszony
megszűnése esetén az Alapszabály IV/6-8. pontjai szerint, az Alapszabály XI/1.)
pontjában foglalt feltételeknek való meg nem felelés esetén ez erről való
tudomásszerzés napjától szűnik meg.

6.

A tisztségviselő visszahívását a tagok 1/3-a írásban kezdeményezheti az
Elnökségnél. Az Elnökség a kérelem alapján az általános szabályok szerint
gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról. A Közgyűlés a tisztségviselő
visszahívásáról titkos szavazást útján, egyszerű szótöbbséggel dönt.
XII. HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG

1. A testületi szervek döntéseit az Elnökség a határozatok tárában tartja nyilván. Ebben fel
kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
2. Az Elnökség írásban gondoskodik az egyesület döntéseinek érintettekkel való közléséről,
egyébként a testületi szervek döntéseit az Egyesület honlapján (www.cgjung.hu) hozza
nyilvánosságra.
3. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, a beszámolóba, és a
közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén előre egyeztetett
időpontban, és azokból saját költéségre másolatot készíthet.
4. Az Egyesület az elfogadott beszámolóját és közhasznúsági mellékletét köteles minden
év május 31. napjáig letétbe helyezni és közzétenni, valamint köteles az adatainak a
lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé tenni.
5. Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, a szervezet testületi
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. Az
Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről az Egyesület honlapján (www.cgjung.hu) tájékoztatja a
nyilvánosságot.
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XIII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
1.

Az Egyesület tisztségviselői kijelölésénél, ill. választásánál figyelembe veszi a
Civiltörvény 38-39. §-ában leírt összeférhetetlenségi szabályokat.

2.

A választott testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8: 1. § 1. és 2. pont], élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

3.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.

4.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy,
aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

5.

Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adóhatóság-és
vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adóhatóság-és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
c) amelynek adószámát az állami adóhatóság-és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte,
a) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki.

6.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
XIV. ELNÖK

1.

Az Elnök képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróság, más
hatóság előtt. Gondoskodik az Egyesület gazdálkodásával és adminisztrációjával
kapcsolatos feladatok ellátásáról. A működéséről a Közgyűlésnek köteles beszámolni.
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2.

Az Elnök feladatai:
 az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
 összehívja a rendes, valamint a rendkívüli taggyűlést, az elnökségi ülést, és vezeti
azok tanácskozásait.
 a közgyűlés elé terjeszti az Elnökség éves beszámolóját.
 az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze a közgyűlést, az
elnökségi ülést, és vezeti azok tanácskozását,
 irányítja az Egyesület napi gazdálkodását.

3.

Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze a Közgyűlést, az
elnökségi ülést, és vezeti azok tanácskozását.
XV. ELNÖKHELYETTES

1.

Az Elnökhelyettes helyettesíti az Egyesület Elnökét annak távollétében vagy
akadályoztatása esetén.
XVI. TISZTELETBELI ELNÖK

1.

A Közgyűlés Tiszteletbeli Elnökké választhatja azt a személyt, aki korábban az
Egyesület elnöki vagy elnökhelyettesi funkcióját töltötte be. Tiszteletbeli elnök jogkörrel
nem rendelkezik és kizárólag az Egyesület rendes tagja lehet. A Tiszteletbeli elnöki cím
visszavonásig érvényes, ami szintén a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
XVII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

1. Az Egyesület folyószámlái felett az Elnök és az Elnökhelyettes együttesen, illetve az
Elnök és bármelyik elnökségi tag, vagy az Elnökhelyettes és bármelyik elnökségi tag
együttes aláírással rendelkezik.
XVIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS BESZÁMOLÁSA

1. Az Egyesület az Alapszabály II. pontjában meghatározott célja megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A
tagok tagdíjfizetésére kötelezettek, de az Egyesület tartozásaiért nem felelősek.

2. A költségvetés felhasználásáról évente mérlegbeszámolót készít és letétbe helyezi a
jogszabályok előírásai szerint. Gazdálkodását a Számviteli törvény és az egyéb
szervezetekre vonatkozó kormányrendeletek alapján végzi.

3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységeire
fordítja.

4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Az Egyesület váltót, illetve más
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
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5. Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,
c) költségvetési támogatás,
ca) 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,
cd)a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege,
d) az államháztartás alrendszeriből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
f) az a)-h) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
6. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)
közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a civil szervezet 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.
7. Az Elnökség gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló és azzal egyidejűleg a
közhasznúsági jelentés, illetve közhasznúsági melléklet elkészítéséről. A beszámoló, a
közhasznúsági jelentés és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
8. A közhasznúsági jelentésbe, illetve a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
9. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
10. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

fejlesztéséhez

11. Az egyesületnél könyvvizsgáló nem működik.
XIX. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az Egyesület megszűnik, ha
 az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
 az egyesület megvalósítja célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vál, és új célt nem határoztak meg; vagy
 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
 a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,
 a bíróság feloszlatja,
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 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti, vagy
megállapítja megszűnését,
 a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az Egyesületet
a nyilvántartásból törlik.
XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
2. Jelen alapszabálynak a tagságra vonatkozó új rendelkezései az új alapszabály
hatálybalépését megelőzően tagsággal rendelkező személyek rendes tagsági viszonyát
nem érinti.
Az Alapszabályt a Közgyűlés 2015. február „27.” napján elfogadta.
Budapest, 2015. február „27.”

______________________
Elnök

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának, ezúton ellenjegyzem
Budapesten, 2015. február „27.” napján.
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