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MPÉE-MPT  

Etikai Bizottsága 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

család- és gyermekjóléti szolgálat intézményében foglalkoztatott pszichológus 
véleményezési tevékenységére vonatkozóan 

A vizsgálatra való jogosultság kérdésének etikai vonatkozásaival kapcsolatban az Etikai Bizottság az 
alábbi állásfoglalást fogalmazza meg. 

Az Etikai Bizottság állásfoglalása szerint, a család- és gyermekjóléti intézményben foglalkoztatott 
pszichológus gyámhivatal kérésére végzett vizsgálata illetve gyermek meghallgatása, akkor 
valósulhat meg a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének (a továbbiakban : SzEK) elveivel és 
elvárásaival összhangban, ha 

• a pszichológus az adott tevékenység végzéséhez, azaz mind a vizsgálat megvalósításához, 
mind az annak eredményeivel összefüggő álláspontok és javaslatok kialakításához 
szükséges képzettséggel és a tevékenység ellátására vonatkozó jogosultsággal 
rendelkezik (SzEK III. rész 1.2.) 

III. rész 1.2. pont: 

„Csak olyan tevékenységet végezhet, amelynek szakszerű ellátására megfelelő képzettséggel 
rendelkezik, és arra jogszabály feljogosítja. A szakma bármely területén és bármilyen 
jogviszonyban fejti ki tevékenységét, a SZEK előírásait magára nézve kötelezőnek tekinti.” 

• a véleményezett klienssel szakmai eszközök jogosult felhasználásával (SzEK III. rész 
3.3.) személyes találkozás során (SzEK III. rész 4.6.), vizsgálatot végzett (SzEK III. rész 
4.6.), hatósági felülvélemény készítése esetén, a felülvéleményezésre kért alapvizsgálat 
eredményei teljes körűen rendelkezésére állnak (SzEK III. rész 4.6.) 

III. rész 3.3. pont (részlet):  

„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. …” 

III. rész 4.6. pont: 

„Olyan pszichológiai tevékenységek, mint, pl. diagnosztizálás, terápia, szakvélemény készítés, 
csak a klienssel való személyes vizsgálatban szerzett eredmények alapján végezhetők. Kivételt 
képez a telefonon és/vagy az interneten nyújtott lelki elsősegély, krízisintervenció, konzultáció, 
vagy a hatósági felülvélemény, amely készíthető mások előzetes szakvéleményére alapozva, de 
ilyen esetben fel kell tüntetni, hogy a szakvélemény milyen korábbi, személyes vizsgálatok 
alapján készült.” 
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• a pszichológusi véleményében a vizsgálati eredmények, az azokból levont következtetések, 
illetve a kialakított álláspont és ezek összefüggései - a szakértői vélemény felhasználója 
számára is érthető módon (SzEK III. rész 4.12.) - konkrétan megfogalmazottak. 

III. rész 4.12. pont (részlet): 

„A vizsgálat eredményéről és az arról készülő írásos dokumentumról a vizsgált személyt, illetve 
korlátozottan cselekvőképes egyén vagy gyermek esetén a törvényes képviselőt vagy szülőt, az 
állapotának megfelelően, számára félre nem érthető módon tájékoztatja. Munkája során szerzett 
tapasztalatait, összegző megállapításait érthető módon adja át a megbízónak vagy a vizsgálati 
személynek. …” 

E feltételek együttes fennállásának hiányában vélemény készítése és kiadása nem felel meg a SzEK 
elvárásainak, ebben az esetben információ átadása legfeljebb leíró jelleggel, vagy adatok 
továbbításával valósítható meg az etikai követelményekkel való ütközés nélkül. 

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 


