BESZÁMOLÓ
az MPT-MPÉE EB
2020-ról

A Bizottság működése
2020 márciusában az EB közösségét az a megrázkódtatás érte, hogy elvesztette soros elnökét,
Szabó Mónikát.
A 2020-ban a tisztújítás után az új EB megalakulása megtörtént. Társelnökként Szimethné Galaczi
Judit 2020. november 1-ig vállalta a soros elnöki feladatok ellátását, továbbiakban tagként vett
részt az EB munkájában. Az EB titkára Reinhardt Melinda. Az új EB 25 fővel kezdte meg munkáját:
MPT - 18 szekció delegált tagot, 5 nem, 3 tagozat delegált tagot, 3 nem, MPÉE – 3 főt delegált, 1 fő
jogi képviselő.
2020 novembertől az EB képviseletét és aláírási jogát az MPT elnöke gyakorolta. A tagok egymás
közt megosztották a vezetési feladatokat, Nagy Anett az adminisztrációt kezelte, Szabó Zsuzsa az
ülések levezetését végezte, Vajger Éva a nemzetközi kapcsolatokat tartotta. A tagok nagy
aktivitással vettek részt a munkában, ennek és a korábbi elnököknek köszönhetően a Bizottság
működése megbízhatóan, jó szakmai színvonalon folyt. 2020-ban az EB 8 alkalommal ülésezett, a
járvány kezdetétől online formában. A jelenlét aránya emelkedett, átlagosan 17 fő (68%) vett részt
az üléseken.
Rajnai Nadinka tagunk jubileumi 40. évét töltötte bizottságunkban. Ezért megkapta az MPT
„Társaságért Emlékérem” kitüntetését.
A Bizottság által megtárgyalt ügyek
2020-ban 30 új ügy érkezett, az előző évinek több mint kétszerese.
18 panasz okaként leggyakrabban az összeférhetetlenség, kettős kapcsolat. a titoktartás
megsértése, a kliens emberi méltóságának megsértése és a szakszerűség hiánya szerepelt. Ebből
16-ot az EB nem vizsgálhatott a következő okok miatt: hatáskör hiánya (10), elévülés (1),
konkrétumok hiánya (3), a panasz nem etikai, hanem jogi természetű (2). Az EB 2 panasz esetében
indított vizsgálatot Tényfeltáró Bizottság felállításával, 2021-ben az egyik ügy lezárult a másik még
folyamatban van.
2 esetben nyújtottak be az EB-hez kutatásetikai kérelmet. Mivel az EB nem kutatásetikai bizottság,
csak azt vizsgálhatta, hogy a kérelmek a SzEK bármely pontjába ütközőek-e.
Több esetben kértek a Bizottságtól tanácsot szakember kiválasztáshoz, vagy jogi ügyekben – ezek
megválaszolására az EB-nek nincs jogosultsága.

Nemzetközi publikáció
Az EB elnöke és tagjai "Szimethné Galaczi Judit - Kovácsné Vajger Éva - Oláh Ibolya: The First Halfof-a-Hundred Years of Hungarian Psychologists' Ethics Code” címmel (lektorálta: Simon Péter,
angolra fordította: Jakab Zoltán) tanulmányt készítettek a "Handbook of International Psychology
Ethics: Codes and Commentary from Around the World” című kötetbe, melyet a Routledge Kiadó
2021 júliusában fog megjelentetni.
A 2020. évre tervezett feladatok teljesítése

Tisztújítás
• A tisztújítás megtörtént. (ld. fent)
Ügykezelés fejlesztése
•

A taglistához való hozzáférést az MPT biztosította.

Etikai iránymutatás fejlesztése
•

2020-ben a pszichológusok médiaszerepléséről állásfoglalást dolgoztunk ki, ezt 2021
elején kiküldtük az MPT tagjainak és feltettük a honlapra.

•

Az EB korábbi állásfoglalásai 2020 során kiemelt helyet kaptak a honlapon.

•

Egyedi megkeresések esetén is adtunk etikai iránymutatást.

SZEK és Statútum megújítása
•

A nemzetközi kötetbe készített tanulmány a SzEK és a Statútum megújításának szakmai
hátterét alapozza meg.

2021-re tervezett feladataink
Szerepkörök fejlesztése:
•

Az MPT vezetősége által 2021 elején megbízott új EB elnök, Torma Kálmán
küldöttgyűlés általi megválasztása.

•

Az inaktív bizottsági tagok esetében az érintettekkel és a delegáló szervvel szükséges
tisztázni bekapcsolódásuk lehetőségeit.

•

Az EB belső munkamegosztásának további fejlesztése szükséges, az eddigi eredmények
jó alapot jelentenek.

Ügykezelés fejlesztése:

•

Az ügykezelés rendjét a megbízott elnök a jogi képviselő segítségével átalakította, a
fejlesztés jelenleg is folyik, cél az egyszerűsítés, információbiztonság és átláthatóság
elérése.

SzEK és Statútum megújítása
•

A nemzetközi kötetbe készített tanulmány hazai publikációja.

•

Kapcsolatfelvétel az EFPA etikai vonatkozással bíró szerveivel.

•

A SzEK és a Statútum reform programjának kidolgozása, megszervezése és
megvalósítása: cél a következő évi közgyűlésre szavazásra benyújtható javaslat
kidolgozása.

•

Új megoldások kialakítása az EB munkájának fokozottabb megismertetésére a tagság
számára: egyetemi, társasági programok, edukatív szakmai megoldások, a bizottsági
munka során keletkezett újabb állásfoglalások, szakmai anyagok megismertetése.

Budapest, 2021. április 07.

Torma Kálmán
soros elnök

