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MPÉE-MPT  

Etikai Bizottsága 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

család- és gyermekjóléti szolgálat intézményében foglalkoztatott pszichológus 
gondozott klienséről történő információ kiadási tevékenységére vonatkozóan 

Család- és gyermekjóléti intézményben gondozásában lévő klienséről pszichológus részéről történő 
információ kiadás etikai vonatkozásaival kapcsolatban az Etikai Bizottság az alábbi állásfoglalást 
fogalmazza meg. 

Az Etikai Bizottság állásfoglalása szerint, a család- és gyermekjóléti intézményben foglalkoztatott 
pszichológus által pszichológiai gondozásban részesített kliensről információk kiadása a gyámhivatal 
felé annak megkeresésére, akkor valósulhat meg az adott szakember részéről a SzEK elveivel és 
elvárásaival összhangban, ha 

• meggyőződött arról, hogy a kért információk kiadása a kliens érdekét szolgálja, érdekeit 
súlyosan nem sérti, valamint azok továbbításának hiánya a kliens pszichés állapotát 
hátrányosan befolyásolná (SzEK II. rész 5. tétel, III. rész 5.5 pont) 

II. rész 5. tétel (részlet): 

„… A pszichológus munkájában mindenkor szem előtt tartja a "primum nil nocere" elvét. Legfőbb 
törekvése a másokon való segíteni akarás és az ártalmak elkerülése. Ez vonatkozik mind a 
klienseinek szóló, mind a róluk való - szóban vagy írásban megfogalmazott -, illetve velük 
kapcsolatos megnyilvánulásaira. …” 

III. rész 5.5. pont: 

„A kliens gondozását végző személlyel az érintett kliens hozzájárulása nélkül is közölni lehet 
azokat a pszichológiai adatokat, amelyek ismeretének hiánya a kliens pszichés állapotát 
hátrányosan befolyásolja. Ezen belül megoszthatja a szülővel a rábízott titkot, amennyiben a 
gyermeknek ebből nem származik kára. Ha azonban a pszichológus úgy ítéli meg, hogy a 
gyermek érdekét súlyosan sértheti a tudomására jutott bizalmas információ kiadása, továbbra is 
köteles megőrizni azt.” 

• biztosíthatónak látja a szakszerűséget, a kliens(ek) szolgáltatás minőségére való jogának 
érvényesülését a kért információk kiadása mellett is (SzEK II. rész 4. tétel, III. rész 3.3. pont)  

II. rész 4. tétel (részlet): 

„A pszichológus ismeri tudásának, képességeinek határait és a lehetséges káros 
következményeket. Elkötelezett a klienseknek a szolgáltatások igénybevételére és az azonos 
minőségre való joga iránt. …” 
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III. rész 3.3. pont (részletek): 

„Szakmai vagy oktatási tevékenységei során tudatában van a szaktudása által nyújtott 
lehetőségekkel és korlátokkal. Csak olyan feladatok teljesítésére vállalkozik, amelyek 
kompetenciája határain belül vannak, és amelyeket tanulmányaira, szakmai tapasztalataira, 
vizsgálataira és konzultációira alapozhat. …” 

„…Nem vállal el olyan feladatot, amely számára összeférhetetlenségi helyzetet teremt, vagy 
amelyben tevékenységét visszaélésszerűen használhatják fel.” 

• a kliens(eke)t tájékoztatta a titoktartás határairól, azaz az ellátás megkezdésekor 
ismertette, hogy mely esetekben válhat szükségessé az együttműködés során tudomására 
jutott információ kiadása (SzEK III. rész 4.9. pont szellemében és 4.11. pont) 

III. rész 4.9. pont: 

„A személyes vizsgálatok megkezdése előtt tájékoztatja a klienst saját titoktartási 
kötelezettségéről és - indokolt esetben - arról is, hogy a pszichológiai véleményt kinek köteles 
átadni. (Lásd még SzEK 5. fejezet!) Tájékoztatja klienseit (a kiskorúakat is) azok kora, 
iskolázottsága, pszichés állapota stb. szerint a foglalkozások céljáról, eredményéről, esetleges 
következményeiről, valamint arról, hogy megtagadhatják-e a foglalkozásokon való részvételt, 
illetve a részvétel megtagadásának milyen várható következményei lesznek.” 

III. rész 4.11. pont: 

„Amennyiben a pszichológiai szolgáltatás törvényileg vagy egyéb módon előírt, előzetesen 
tájékoztatja az egyént a várható szolgáltatásról, annak jellegéről, és a titoktartás határairól.” 

• továbbá az információ továbbításának szükségességéről, a közlés címzettjéről, formájáról és 
tartalmáról, annak megvalósításáról aktualitásakor érdemben tájékoztatja az érintett 
kliens(eke)t, lehetőség szerint előzetesen (SzEK I. rész 1. bekezdés és II. rész 2. tétel 
szellemében, III. rész 5.4. és 5.3. pont) 

I. rész 1. bekezdés (részlet): 

„…A SzEK alapelve az egyén jogainak és méltóságának tiszteletben tartása, a magas szintű 
kompetenciára törekvés és a kompetenciahatárok szem előtt tartása, a pszichológusszerep és a 
személyiség integritásának őrzése….” 

II. rész 2. tétel (részlet): 

„A pszichológus a kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. ….” 

III. rész 5.4. pont: 

„Az érintett kliens pszichológiai adatait a kliens hozzájárulása hiányában is közölni kell, 
amennyiben ezt  

a) törvény elrendeli, illetve  

b) mások védelme szükségessé teszi.” 

III. rész 5.3. pont: 

„Tiszteletben tartja a kliens azon igényét, hogy a pszichológiai vizsgálat várható kimeneteléről, 
eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy a kliens kiket zár ki pszichológiai 
adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.” 

• az információk közlésekor egyúttal a fogadó fél figyelmét felhívja titoktartási 
kötelezettségére, és tájékoztatja annak tartalmáról (SzEK III. rész 5.6. pont) 
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III. rész 5.6. pont (részlet): 

„… A titoktartás kötelezettség terheli a kliens vizsgálata és ellátása során jelenlévő és az 
ellátásban résztvevő személyeket is. Köteles e személyek figyelmét titoktartási kötelezettségükre 
felhívni, és őket a titoktartási kötelezettség tartalmáról tájékoztatni.” 

A fenti állásfoglalás értelmezését és alkalmazását segítő magyarázattal kiegészített teljes változata a 
Magyar Pszichológiai Társaság tagjai számára a Hírlevélben és a tagnyilvántartó rendszerben érhető el. 

Tisztelt kollégák, kérjük a pszichológusi munkájuk során az állásfoglalás szíves figyelembe vételét. 

Budapest, 2019. február  – 

MPÉE-MPT Etikai Bizottsága 


