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A Bizottság működése 

A bizottságnak elvben 33 tagja van (a szekciók, a tagozatok, az MPÉE delegáltjai és a jogi 
tanácsadó), a gyakorlatban 26 delegált taggal működik (2 tagozat nem kívánt tagot delegálni, 
további 6 szekció/tagozat pedig nem nyilatkozott a kérdésben.)  

A titkári pozíciót 2017 májusától az EB elnök felkérése alapján, az EB egyhangú döntésével 
Reinhardt Melinda tölti be. 

Veres Imre társelnök egyéb elfoglaltságai miatt 2017 októberében lemondott, így az MPÉE új 
társelnököt delegált, Szimethné Galaczi Judit személyében, aki 2018 januárjától átvette 
Szabó Mónikától a soros elnöki szerepet a következő két évre. 

Az EB ebben az évben is rendszeresen (8 alkalommal) ülésezett, a bizottsági munka 
folytonossága biztosított volt. Az üléseken a részvételi arány stabilan 40-60%-os, a tagok 
aktívan részt vállalnak a bizottság munkájában. 

Bejelentések, bejelentett ügyek kezelése 

Az EB 2017-ben 20 új üggyel foglalkozott (előző évben 24 volt az ügyek száma), valamint 4 
bejelentés megtárgyalása, problémakezelése 2016-ről húzódott át, egy ügy pedig 2015-ről, 
ez utóbbi az MPT elnökének másodfokú határozatával zárult le. 

      Az EB 2017-ben nem hozott elmarasztaló etikai határozatot. 

      A beérkezett panaszok közül 8 esetben az EB nem volt illetékes az etikai eljárás 
megindításában, mert az érintett pszichológusok nem tagjai az MPT-nek, illetve az 
MPÉE-nek.  

      Hét ügyben általános állásfoglalást/tájékoztatást kért a panaszos az EB-től különböző 
etikai kérdésekben. 

      Az előző évekhez hasonlóan a konkrét személyekre vonatkozó panaszok 
meghatározóan a peres ügyekben adott szakértői véleményekkel vagy az igazságügyi 
szakértő magatartásával voltak kapcsolatosak, illetve a terápiás és tanácsadói 
helyzetben tanúsított pszichológusi magatartást panaszolták. 

-      Továbbra is tapasztaljuk, hogy a bejelentett panaszok egy része olyan szakmai és jogi 
kérdéseket érint, amelyek messze túlmutatnak a pszichológusetika kérdésein. Ezek a 
pszichológusok munkájára vonatkozó jogi környezet tisztázatlanságával, 
rendezetlenségével is összefüggésben vannak, így azok kezelése és kivizsgálása nagy 
körültekintést igényel az EB részéről is. 



Tervek 

Etikai iránymutatás 

Célkitűzésként továbbra is megfogalmazható, hogy az EB a szakmán belüli folyamatokra 
figyelmet irányítva, a konkrét ügyeken túlmutató szakmai-etikai kérdésekre úgy is reagáljon, 
hogy az útmutatásul szolgáljon a tágan vett szakmai közösség részére. Erre jó eszköznek 
tűnik különböző témákban állásfoglalások, felhívások kiadása. Az EB ezzel együtt is 
szükségesnek és fontosnak látja, hogy továbbra is foglalkozzon konkrét etikai esetekkel is, 
ezek elemzése nélkül ugyanis nem lehetséges az általánosabb tanulságok megfogalmazása 
sem. 

SzEK megújítása  

Az Etikai Bizottság 2017-es tapasztalatai ismételten megerősítették a tényt – amelyre már 
2015 óta minden beszámolóban fel is hívjuk a figyelmet – hogy sürgető feladat a 
pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének (SzEK) és az EB statútumának (SzMSz) a 
felülvizsgálata. 

Az érvényben lévő Etikai Kódex immár több mint egy évtizede készült, időszerű annak kritikai 
megújítása. A folyamatba mindenképpen szükséges a pszichológus szakma széleskörű 
bevonása, az MPT és az EB koordinátori szerepével. 

Mindehhez elengedhetetlen az MPT, a MPÉE és az EB szerepkörének, lehetséges 
feladatvállalásának közös átgondolása ebben a potenciálisan elinduló folyamatban. 

  

Budapest, 2018. április 28. 
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