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BESZÁMOLÓ 

az Etikai Bizottság 

2018. évi munkájáról –  2019. évi terveiről 

A Bizottság működése 

A bizottságnak elvben 33 tagja van (a szekciók 23, a tagozatok 6, az MPÉE delegáltjai 3 és a jogi 

tanácsadó 1 fő), azonban a gyakorlatban a korábbi évvel megegyezően a tárgyévben is 26 taggal 

működött :  

 a 6 tagozatból 2 nem kívánt tagot delegálni, 

 további 2 tagozat és a 23 szekcióból 3 nem nyilatkozott a kérdésben, 

 egy személy két szekciót képvisel 

 egy tagozat pedig két tagot delegált.  

Személycsere, azaz a bizottsági tagságról lemondott személy helyett új delegálása, az év során 4 

esetében történt. 

2018. januárjában váltás volt esedékes az elnöki szerepkörben az MPÉE és az MPT delegáltjai között : 

a feladatot két éve az MPT részéről soros elnökként ellátó Szabó Mónika társelnöki pozícióba került, a 

bizottságba az MPÉE részéről nemrég delegált Szimethné Galaczi Judit pedig átvette a soros elnöki 

feladatot. A titkári pozíciót továbbra is Reinhardt Melinda töltötte be. 

A bizottság az év során 9 alkalommal ülésezett. Ezen ülések egyikén sem jelent meg a bizottságnak 4 

tagja, közülük egy jelezte, hogy az ügyek kezelését ennek ellenére folyamatosan nyomon követi az 

elektronikus felületen. Az üléseken való jelenlét a korábbiakhoz hasonlóan a tárgyévben is átlagosan 

40-60% között volt. Egy-egy időszakban 2 fő volt tartósan távol, hosszan tartó gyógykezelés illetve 

gyermek születése miatt. Az üléseken a jelenlévők részéről tapasztalható aktivitás minden alkalommal 

nagyfokú volt, az ügyek kapcsán szükséges szerepvállalás (eseti ill. tényfeltáró bizottságban való 

részvétel) minden esetben könnyen megoldható volt önkéntes jelentkezés alapján, így a bizottsági 

munka egész évben érdemben folyhatott. 

Hatáskör és illetékesség  

Az előző évben lezajlott egyik ügy kapcsán felmerült, hogy a bizottság foglalkozzon-e konkrét ügyekkel, 

illetve ha igen, akkor illetékességét korlátozze-e az, hogy egy pszichológus, aki tagja az EB-t működtető 

egyesületek valamelyikének, egyidejűleg képzettségénél, munkakörénél vagy végzett tevékenységénél 

fogva tagja valamelyik szakmai kamarának is. E kérdést egy 2017-ben etikai ügyben hozott másodfokú 

határozat miatt vált szükségessé tisztázni. Az MPÉE elnökével, majd az MPT elnökségével történő 

egyeztetés során az EB hatáskörének és illetékességének kérdésében megállapodás történt, az erre 

vonatkozó emlékeztető dokumentum jelen beszámoló 1. mellékletében olvasható. Ennek megfelelően 

az EB korábbi működéséhez hasonlóan továbbra is foglalkozik konkrét ügyekkel, azokban az 

esetekben is, ha az ügyben érintett kolléga MPT és/vagy MPÉE tagsága mellett szakmai kamarának (pl. 

MOK, MISZK, NPK) is tagja. 

Az MPT 2018. tavaszán felülvizsgálta tagjainak tagsági viszonyát, melynek során azonosította az 

egyesületi tagdíjat tartósan nem fizető személyeket. Azokat a kollégákat, akiknél legalább öt éves tagdíj 



MPT – MPÉE ETIKAI BIZOTTSÁGA 

Beszámoló 2018 – Munkaterv 2019 

2 

 

hátralékot mutatott ki a felülvizsgálat, az MPT közgyűlése 2018. májusában, kizárta tagjai sorából. A 

tagsági viszony megszűnése érintett egy az EB által kivizsgálás alatt álló ügyben bepanaszolt kollégát 

is, így előfordult, hogy a megkezdett tényfeltáró folyamatot fel kellett függeszteni, az eljárást pedig meg 

kellett szüntetni. A tagsági viszony fennállásáról való tájékozódás a továbbiakban is lehet nehézkes, 

hasonló ok miatt, erre fel kell készülnie a bizottságnak a jövőben. 

Ügyek kezelése 

Az EB-hez 2018-ban 18 új bejelentés érkezett. Az előző évekhez képest ez némi csökkenést jelent 

(2017-ben 20 ügy, 2016-ban 24). Ebből 12 bejelentés volt panaszbeadvány, és további 6 kérés 

(tájékoztatás, tanács, állásfoglalás, kutatási engedély). Az ügyek és kezelésük megoszlását a 2. 

mellékletben található táblázat mutatja be. 

A beérkezett panaszok közül 7 esetben az EB nem volt illetékes az etikai eljárás megindításában, mert 

az érintett pszichológusok nem tagjai az MPT-nek, illetve az MPÉE-nek. A 7 eset közül egyet közérdekű 

jelentősége miatt általános állásfoglalással zárt le az EB, a többi esetben az illetékesség hiányát jelezte 

vissza a panasztevőnek. 

A vizsgálható 5 panasz közül 3 esetben a bejelentés pontosítására kérte az EB a panasztevőt, amire 

nem érkezett válasz. Ezek az ügyek, mint nem vizsgálhatók kerültek lezárásra az év végén. 

Két ügyben indult meg kivizsgálás, ebből az egyik illetékesség hiányában befejezetlenül került 

lezárásra, mert a bepanaszolt pszichológus tagsági viszonya időközben megszűnt az MPT-ben. 

Egy panasz ügyében zajlott le tényfeltárás, a határozathozatal még folyamatban van, valószínűleg 

elmarasztalás fog történni. 

Bizottságunkhoz 2018-ban is elsősorban igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos 

bejelentéssel fordultak a panaszosok, másodsorban terápiás és tanácsadói helyzetben tanúsított 

sérelmesnek vélt pszichológusi magatartás miatt. Évek óta ez a két tevékenységi terület mutatkozik a 

leginkább problematikusnak etikai vonatkozásban, hiszen itt a legélesebb az érdekek ütközése, illetve 

ezekben a helyzetekben a legérzékenyebbek a kliensek. 

A beadványok tartalmát tekintve továbbra is jellemző a jogi, szakmai és etikai kérdések 

differenciálásának nehézsége. Annak tisztázása az egyes ügyek során, hogy a felvetések közül melyek 

a kifejezetten etikai jellegűek, általában az első lépése az eset kezelésének. Ez az EB részéről 

tényfeltáró céllal történik, kihatása azonban edukatív jellegű is. 

Ugyanez mondható el az állásfoglalások esetében is, melyek kialakítása során a konkrét kérdések 

megválaszolásán túl, általános tanulságok is megfogalmazódnak a szélesebb szakmai közösség 

számára. Az EB 2018 évre előirányzott feladatai között szereplő etikai iránymutatást ezeken keresztül 

sikerült néhány témában megvalósítani. Az edukatív cél fokozottabb érvényesülése érdekében 

megállapodtunk az MPT elnökségével, hogy az általános állásfoglalásokat az EB közzéteheti az MPT 

honlapján. Ennek lehetősége és használata realizálódott is az év folyamán. 

SzEK megújítása 

Az EB több éve tapasztalja a SzEK és a Statútum alkalmazásának korlátait, éves beszámolóiban  

hangsúlyozza e dokumentumok kritikai megújításának szükségességét. Az EB 2018-ra vonatkozó 

terveiben ennek a munkának az elindítása is szerepelt. Két lépést sikerült ebből az év során 

megvalósítani : 
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a) megállapodás történt az MPT elnökségével a SzEK és a Statútum megújítását célzó munka 

támogatásáról az egyesület részéről 

b) elkészült a feladatra vonatkozó munkaterv, mely a 3. mellékletben olvasható 

A megvalósítás megkezdésére - a szándéktól eltérően – kapacitás hiányában még nem került sor. 

Tervek 2019 évre 

Az EB folyamatos működése és érdemi ügykezelése mellett és érdekében 2019 évre a következő 

feladatok megvalósítását látjuk szükségesnek : 

1) a bizottsági aktivitás fejlesztése 

 az inaktív tagok esetében a delegáló megkeresése motiválás vagy személycsere érdekében 

2) tisztújítás 

 az év során az EB elnökök megbízatása lejár, a pozíciókra való jelölés, választás 

megvalósítása, … 

 … majd az új vezetők feladatkörrel való megismerkedésének támogatása 

3) tagsági jogviszonyról való tájékozódás egyszerűsítése 

 aktuális taglistához hozzáférés kérése az MPT és az MPÉE irányában is, megfelelő 

adatvédelmi intézkedések mellett 

4) ügykezelés gyorsabbá tétele 

 EB tagok dokumentáció elérésének felülvizsgálata, szükség esetén segítése (pl. elfelejtett 

jelszavak cseréje, titkosítás differenciálása stb.) 

 EB tagok munkamegosztásának fejlesztése 

5) etikai iránymutatás fejlesztése 

 törekvés a konkrét ügyek kapcsán egyre több általános állásfoglalás kialakítására 

 az MPT honlapon könnyebb elérhetőségű hely biztosítása állásfoglalások megjelenítéséhez 

 állásfoglalások megjelenítésének kezdeményezése az MPÉE honlapján  

6) SzEK és Statútum megújítása 

 a feladatra vonatkozó időterv módosítása 

 a munkaterv megvalósításának megkezdése 

Budapest, 2019. február 05. 

                                    Szabó Mónika                                     Szimethné Galaczi Judit 
                       az MPT-MPÉE EB társelnöke                   az MPT-MPÉE EB soros elnöke 
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1. melléklet :  
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2. melléklet : 

(ügy sorszáma) 
nem 

illetékes 
nem 

vizsgálható 
elmarasztalás felmentés tájékoztatás tanács állásfoglalás 

kutatási 
engedély 

 

lezárt 
1,2,(3,)5,8, 
10, 13,14 

6,17,18   11 9 3,15 4 16 

folyamatban van   16  12  7  2 

összes 8 3 1 0 2 1 2 1 18 
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3. melléklet : 
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