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A Bizottság működése 
 
Az új EB elvileg 27 fővel végzi munkáját: MPT 25 szekciójából 20 szekció delegált tagot, 5 nem, 3 tagozat 
delegált tagot, 3 nem, MPÉE 3 főt delegált, 1 fő jogi képviselő. Az MPÉE részéről soros elnök jelenleg nincs 
kijelölve. 
 
2021 folyamán stabil munkamegosztással dolgozott az EB. Az év elejétől Torma Kálmán lett az új elnök, Nagy 
Anett az adminisztrációt kezelte, Szabó Zsuzsa az ülések levezetését végezte, Vajger Éva a nemzetközi 
kapcsolatokat kezelte. A tagok nagy aktivitással vettek részt a munkában, ennek és a korábbi elnököknek 
köszönhetően a Bizottság működése megbízhatóan, jó szakmai színvonalú volt. Külön ki kell emelnünk Dr. 
Csehy Erzsébet jogi szakértőnk hasznos és rendszeres tanácsadási tevékenységét. 2021-ban az EB 8 
alkalommal ülésezett, online formában, amely bevált az ülések megtartása során. A jelenléti arány átlagosan 
16 fő (58%) volt az üléseken.  
 
A Bizottság által megtárgyalt ügyek és elvégzett feladatok 
 

 2020-ban 19 új ügy érkezett, előző évinek kétharmada. 
7 ügyben nem tag ellen nyújtottak be panaszt, ezekben az ügyekben hatásköri hiány miatt 
nem tudtunk dönteni. 1 panasz esetében vizsgáló bizottságot hoztunk létre, de etikai 
vétséget nem tudtunk megállapítani.  

 

 Alapszabálymódosítást és EB Statútum módosítást kezdeményeztünk az Info tv. és a GDPR tv. 
jogszabályokkal való összhang megteremtésében belső és külső jelzés alapján. 
 

 Egyik ügyünk kapcsán javasoltuk az alapszabály oly módosítását, amely pontosan megfogalmazta a 
társaság tagági minőségeit, és a továbbiakban ezen minősítések irányadóak a kommunikáció során. 
(A fenti két esetben az esedékes küldöttgyűlésnek kell döntenie a változtatásról.) 

 

 Külön tájékoztatást kértünk az NAIH-tól a pszichológiai vizsgálatokkal összefüggő adatkezelés 
feltételeire vonatkozóan, amelyet az MPT honlapján lehet olvasni.  

 

 Jogi szakértőnk egy szülői felügyeleti jog gyakorlás szempontjából írott levele alapján tájékoztatót írt 
a szülői felügyeleti jog ellátásával kapcsolatban.  

 

 Bizottságunk bekapcsolódott az egyetemeken folyó etikai oktatások és kutatási tevékenységekbe.  
 

 Az EuPsy bizottsággal konzultálva megvizsgáltuk az MPT és az EuPsy etikai szabályozásának 
összehangolási lehetőségeit, tekintettel arra, hogy hatáskörünk csak saját tagjainkra terjedhet ki 
etikai ügyekben.  

 

 Az Integrált Szülő-Csecsemő Konzultációt végző szakemberek szakmai csoportja újonnan 
megfogalmazott szakami etikai irányelveit közzétettük a bizottság felületén a társaság honlapján.  

 

 Három esetben kaptunk kérdést illetéktelen internetes tevékenységgel kapcsolatban, amelyek 
megítélése (egy esetet kivéve amely megnyugtatóan zárult) kompetenciánkon kívül esett. 

 

 Egy esetben olyan szakdolgozathoz kértek támogatást, amely az EB ügyeinek feldolgozását igényelte 
volna, ezt a szigorúan vett adatvédelem miatt nem tudtuk megadni. 

 



 Több esetben is előfordult, hogy az EB-től igényelték valamely pszichológus társasági tagságának 
igazolását, ezt nem tudjuk megtenni, mert ez a társaság vezetésének kompetenciája, amelyet a 
GDPR szabályozással összhangba kell alkalmazni. 

 

 Jelenleg egy folyamatban lévő ügyünk van, a többit lezártuk. 
 
Nemzetközi publikáció 
Megjelent a "Handbook of International Psychology Ethics: Codes and Commentary from Around the 
World” c kötet, melybe Szimethné Galaczi Judit - Kovácsné Vajger Éva - Oláh Ibolya: The First Half-of-a-
Hundred Years of Hungarian Psychologists' Ethics Code” címmel (lektorálta: Simon Péter, angolra fordította: 
Jakab Zoltán) tanulmányt készítettek, ebből társaságunk is kapott példányt. 
 
A 2022. évre tervezett feladatok 
 
Képviselet fejlesztése 

A jövőben a képviselővel nem rendelkező ill. alacsony aktivitású szekciók vezetőjének levelet 
írunk a képviselet rendezése miatt. 
 

Pszichológus névsor 
A tagági kérdések kapcsán vetettük fel legutóbbi vezetőségi ülésen, hogy az EB elkezd dolgozni 
egy tervezeten, amely egy hiteles, az MPT által gesztorált pszichológus névsort hozna létre. Cél, 
hogy egy fajta társadalmi igényt kielégítsünk és növeljük szakmánk alkalmazásának 
áttekinthetőségét és etikai szintjét. 

 
SZEK és Statútum megújítása 

 Az egyetemekkel együttműködést építve kapcsolódunk az etikai kutatásokhoz és képzésekhez, 
amelyek tapasztalatai, eredményei beépíthetők az új anyagokba. 

 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. 

 
Ügykezelés fejlesztése: 

 Az ügykezelés rendjét a megbízott elnök a jogi képviselő segítségével átalakította, a fejlesztés 
folyamatos az igények szerint, cél az egyszerűsítés, információbiztonság és átláthatóság. 

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

 
 

Budapest, 2022. május 12. 
 
 
 
Torma Kálmán 
megbízott elnök 
 


