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1. melléklet a 43725/2013. számú kormány-előterjesztéshez

2013. évi ……. törvény
a Magyar Pszichológus Kamaráról
Az Országgyűlés – az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve – elismerve a pszichológus
szakma gyakorlóinak jogát a szakmai önkormányzathoz, továbbá, hogy a pszichológusok
közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan – a törvények
által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a
közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, melynek
érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. § E törvény hatálya kiterjed a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § (1) és (2)
bekezdésben meghatározottakon túlmenően a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyekre is, akik Magyarországon a 2. § (1) bekezdésében foglalt
tevékenységet az ott megjelölt szakmai címmel végzik.
2. § (1) Pszichológusi tevékenységet az végezhet, és a tevékenysége megnevezésére a
„pszichológus” szakmai címet, vagy annak ragozott formáját, idegen nyelven történő megjelölését
az használhatja, aki a 11. §-ban meghatározott szakképzettséggel rendelkezik és tagja a Magyar
Pszichológus Kamarának (a továbbiakban: Kamara).
(2) Azon jogi vagy természetes személy ellen, aki kamarai tagság nélkül végzett tevékenységével
azt a hamis látszatot kelti, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel (továbbiakban:
pszichológusi tevékenység), a Kamara jogosult közigazgatási hatósági eljárást lefolytatni, melynek
eredményeképpen a jogosulatlan címhasználattól eltiltja és – az eltiltásról szóló döntés közzététele
mellett – a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszeresétől
a minimálbér tízszereséig terjedő mértékű bírsággal sújthatja.
(3) A Kamara döntésének meghozatala, a bírság mértékének megállapítása során különösen az (2)
bekezdés szerinti
a) tevékenység
aa) folytatásának időtartamát,
ab) területi kiterjedtségét,
ac) ismételt – eltiltás ellenére történő – elkövetését,
b) tevékenységgel érintett személyek létszámát
köteles mérlegelni.
(4) Az egészségügyi tevékenységet végző személyekre az egészségügyi tevékenységet szabályozó
jogszabályok is irányadók.
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(5) Az (1) bekezdéstől eltérően, a külön törvény szerint szabad szolgáltatásnyújtás jogával
rendelkező személy kamarai tagság nélkül, a Kamara előzetes ellenőrzését követően, a 13. § (4)-(6)
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően végezhet határon átnyúló pszichológusi tevékenységet és
használhatja ezzel összefüggésben az (1) bekezdés szerinti szakmai címet.
3. § A 2.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény
értelmében fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősülnek. Az e szakasz alapján indítható
fogyasztóvédelmi eljárásban a Kamara ügyfélnek minősül.

II. Fejezet
A KAMARA
2. A Kamara jogállása
4. § (1) A Kamara a 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint pszichológusi tevékenységet
végzők önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete.
(2) A Kamara jogi személy, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, amely
közhasznú szervezet. A Kamarát az illetékes törvényszék nyilvántartásba veszi.
(3) A Kamara feladat- és hatáskörét az alapszabálya szerint létrehozott országos szervei, valamint
területi szervezetei útján látja el.
(4) A Kamara működésére, gazdálkodására, szervezetére, tisztségviselőire vonatkozó részletes
szabályokat a Kamara e törvény keretei között létrehozott alapszabálya és mellékletei határozzák
meg.
3. A Kamara feladat- és hatásköre
5. § A Kamara a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott, azaz kamarai tagsággal, megfelelő
végzettséggel rendelkező és a „pszichológus” szakmai címet, vagy annak ragozott formáját,
idegen nyelven történő megjelölését jogosultan használó, pszichológiai tevékenységet végző
pszichológusok (továbbiakban: pszichológus) szakmai irányításával, ellenőrzésével, a tagjai
érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat, továbbá a pszichológusok közhiteles
nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos közfeladatokat látja el és ez alapján a biztonsági
okmányok védelmének rendjéről szóló jogszabály szerinti tagsági igazolványt állít ki.

6. § A Kamara szakmai véleménynyilvánító feladatai kiterjednek a pszichológusképzés,
szakképzés és továbbképzés rendszerére. Ebben a tekintetben:
a) szakmai véleményt nyilváníthat a pszichológusképzés, -szakképzés és -továbbképzés
rendszeréről a pszichológiai alap- és mesterképzések, szakirányú továbbképzések, felsőoktatási
szakképzések, továbbá szakképzések, módszer specifikus képzések, továbbképzések szakmai
követelményeiről, a képzésekben megszerzett tudás pszichológiai tevékenység során való
alkalmazhatóságáról;
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b) javaslatot tehet az adott képzésre jogosult intézménynek a képzési követelmények, szakmai
vizsgakövetelmények módosítása, kiegészítése, fejlesztése tekintetében;
c) javaslatot tesz a nem egészségügyi területen működő pszichológusok kötelező továbbképzési
rendszerének kidolgozására.
7. § (1) A Kamara a magas szintű szakmai minőségi elvárások érvényesülése érdekében
figyelemmel kíséri a tagjai által a pszichológusi tevékenység folytatását, az alapszabály és annak
mellékleteiben foglalt fegyelmi és szakmai szabályzatok, továbbá a Kamara által kiadott szakmai
állásfoglalások, szakmai ajánlások érvényesülését.
(2) A Kamara fegyelmi szabályzata alapján fegyelmi vétség gyanúja esetén tagjával szemben
fegyelmi eljárást folytat le.
(3) A Kamara jogosulatlan címhasználat vagy egyéb megtévesztő pszichológusi tevékenység
folytatása kapcsán jogosult a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezni.
Az illetékes hatóság a megfelelő eljárást lefolytatja és annak eredményéről a Kamarát írásban
tájékoztatja.
8. § (1) A Kamara a pszichológusi hivatás gyakorlásával és a pszichológusi tevékenységgel
összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, elősegíti e jogok
érvényesítését, és védi tagjainak érdekeit a jogosulatlan tevékenységet folytatókkal szemben.
(2) A Kamara ellátja a pszichológusok képviseletét a belföldi és külföldi szakmai szervezetekkel
való kapcsolatokban. Ezen képviseletet más szervezettel való együttműködés alapján is elláthatja.
9. § (1) A Kamara jogosult a tagjait érintő jogalkotási folyamatban szakmai véleményét
előterjeszteni, továbbá jogszabály módosítását, megalkotását kezdeményezni a téma szerint
illetékes minisztériumnál, és a tevékenységi körét érintő jogszabályokat véleményezni.
(2) A Kamara közfeladatait más szervezetekkel és hatóságokkal együttműködve látja el. Ennek
során többek között együttműködik a pszichológia területén működő hazai és nemzetközi civil
szervezetekkel, tudományos egyesületekkel, és szakmai konzultációt tart a pszichológiai képzést
folytató oktatási intézmények vezetőivel és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai
Intézetének képviselőivel.
10. § (1) A Kamara közigazgatási hatóságként jár el az alábbi esetekben:
a) a kamarai tagnyilvántartásba való bejegyzés ügyében,
b) a kamarai tagság megszűnésének megállapítása, a kamarai nyilvántartásból való törlés ügyében,
kivéve, ha a kamarai tagság fegyelmi eljárásban hozott büntetésként való kizárás miatt szűnik
meg,
c) a kamarai tagsági jogviszony szüneteltetésének és a tevékenység továbbfolytatásának
engedélyezése ügyében,
d) a kamarai tagsági igazolvány kiállítása, ideiglenes, vagy végleges bevonása ügyében
e) a 2. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében.
(2) A kamarai hatósági ügyekben, a jelen törvény által nem szabályozott kérdések tekintetében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az
irányadók.
(3) A kamarai hatósági ügyben a kérelmet a Kamara alapszabályában meghatározott területi
szervezeténél írásban lehet előterjeszteni.
(4) A kamarai tagság megszüntetése, illetve a nyilvántartásból való törlés iránti eljárást hivatalból
meg kell indítani, ha a Kamara a kamarai tagság megszűnéséről vagy a törlési okról tudomást
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szerez. A Kamara ezen eljárás során nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti az
ügyfelet.
(5) A kamarai hatósági ügyben első fokon a Kamara alapszabályban szerve, másodfokon a
Kamara jogorvoslati bizottsága jár el a 16. § szerint.

III. Fejezet
TAGSÁGI JOGVISZONY
4. A tag
11. § (1) A Kamara tagja lehet kérelemre:
a) aki a következő szakképzettségek valamelyikével rendelkezik, vagy képzettségét a Kamara
a (4) bekezdése alapján elfogadta:
aa) egyetemi szintű okleveles pszichológus,
ab) mester fokozatú okleveles pszichológus vagy
ac) a fentiekkel egyenértékű, Magyarországon elismert vagy honosított külföldi oklevelet
szervezett, továbbá
b) aki magyar állampolgár, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki Magyarországon letelepedett,
vagy az a Magyarországon letelepedett, külön törvény szerint szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személy,
c) nem áll fenn vele szemben a (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok,
d) az alapszabályban meghatározott módon, a kamarai tagfelvétel esetén fizetendő díjat megfizeti,
e) érvényes, az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítással
rendelkezik és
f) írásban nyilatkozik arról, hogy az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(2) Nem vehető fel a Kamara tagjai közé,
a) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
b) aki büntetett előéletű,
c) aki a pszichológusi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, az eltiltás
időtartama alatt,
d) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető
végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
e) akit a Kamarából jogerős fegyelmi büntetésként kizártak, a kizárás fegyelmi büntetés jogerőre
emelkedését követő három évig,
f) akinek a Kamarai tagságát a tagdíj befizetésének elmulasztása miatt szüntette meg a Kamara, a 29. §
(4) bekezdésében foglalt feltételek teljesüléséig,
g) akinél olyan – e törvényben és az alapszabályban meghatározott - ok áll fenn, amely miatt kamarai
tagságát fel kellene függeszteni, illetőleg őt a kamarából ki kellene zárni.

(3) A Kamarában való tagság nem zárja ki a más szakmai kamarai tagságot.
(4) A 11. § (1) bekezdésben nem nevesített, de az abban szereplőkkel egyenértékű kimeneti
követelményekre épülő, belföldön megszerzett pszichológiai végzettségnek a kamarai tagság
szempontjából történő elfogadása – az Oktatási Hivatal álláspontjával összhangban, az alapszabály
rendelkezéseinek megfelelően - a Kamara hatáskörébe tartozik.
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12. § (1) Azt a 11. § (1) pontjában meghatározott feltételeket teljesítő személyt, ha felvételét kéri, a
Kamara tagjai közé fel kell venni. A felvétel kizárólag a 11. § (2) bekezdés szerinti okból tagadható
meg.
(2) A kamarai tag szakképesítésének, tevékenységének megfelelően a választása szerinti – az
alapszabály rendelkezéseinek megfelelően felállított - szakmai tagozat vagy tagozatok munkájában
is részt vehet.
5. Tagsági jogviszony
13. § (1) Az érintett azon területi szervezetnél kérheti tagfelvételét, amelynek az alapszabály szerint
meghatározott illetékességi területén a pszichológusi tevékenységet folytatja, illetve folytatni
kívánja (továbbiakban: illetékes területi szervezet). Amennyiben a pszichológus több helyen, illetve
változó helyen végzi a tevékenységét, úgy a több működési hely közül, az időarányos működés
szerint központi működési helynek tekinthető település szerint illetékes területi szervezetnél kell a
tagfelvételét kérni.
(2) A tagfelvételt írásban, az alapszabályban meghatározott tartalmú kérelem benyújtásával kell
kérni.
(3) A kamarai tagfelvételi kérelem tartalmát, a tagfelvételi eljárás egyéb szabályait az alapszabály
és mellékletei tartalmazzák.
(4) Kamarai tagság nélkül, külön jogszabályok szerint a Kamara előzetes ellenőrzése alapján
végezhetnek pszichológusi tevékenységet azok a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával
rendelkező személyek, akik szakmájukat Magyarországon – a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
keretében kívánják gyakorolni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott pszichológus részére a Kamara a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő
igazolványt állít ki. Az igazolványt a fegyelmi eljárás során elrendelt felfüggesztés, a tagsági
viszony szünetelése, a kizárás és a tagsági viszony megszűnése esetén a Kamara köteles
visszavonni.
(6) Az előzetes ellenőrzéssel kapcsolatos kamarai eljárás részletes szabályait – az erre vonatkozó
külön jogszabályok keretei között – az alapszabály tartalmazza.
14. § (1) A kamarai tagfelvételét kérő természetes személy a felvétel iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn a 11. §
(2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott körülmény, vagy kéri, hogy e tények fennállására
vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a Kamara részére - annak a kamarai tagfelvétel
iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa.
(2) A kamarai tagsági jogviszony fennállása alatt a Kamara hatósági ellenőrzés keretében
ellenőrizheti az (1) bekezdés szerinti adatokat az (1) bekezdésben meghatározott adatigénylésen
keresztül.
(3) A Kamara az (1) és (2) bekezdések szerint megismert adatokat kizárólag az (1) és (2)
bekezdésekben rögzített eljárásokban, azok lefolytatása céljából, az eljárások befejezéséig kezelheti.
(4) A Kamara a tagfelvétel iránti eljárást felfüggesztheti, ha a kérelmező ellen - közvádra üldözendő
- bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás. A felfüggesztés a büntetőeljárás jogerős
befejezéséig tart.
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15. § (1) Ha a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az illetékes területi szervezet vezetője a
kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a
hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, vagy a kérelmező a kérelmet ismét
hiányosan nyújtja be, az illetékes területi szerv vezetője a tagfelvételi kérelmet elutasítja.
(2) A Kamara a tagfelvétel tárgyában a hiánytalan tagfelvételi kérelem beérkezését követő naptól
számított 15 napon belül írásbeli határozatban dönt a tagfelvételről, és ezzel egyidejűleg a tagot
bejegyzi a tagnyilvántartásba.
16. § (1) Ha a kérelmező tagfelvételét a Kamara elutasítja, erről indokolt határozatban értesíti a
kérelmezőt a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatással együtt.
(2) A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől számított 15 napon belül a
Kamara jogorvoslati bizottságához fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezést a bizottság a
kézhezvételt követő 30 napon belül köteles elbírálni.
(3) Ha a Kamara a tagfelvételi kérelmet elutasította, a kérelmező a határozat bírósági
felülvizsgálatát kezdeményezheti a polgári perrendtartásról szóló jogszabály (továbbiakban: Pp.)
szabályai szerint a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül, a Kamara székhelye szerint
illetékes közigazgatási bíróságon.
17. § (1) Ha a kamarai tag pszichológusi tevékenységének központi működési helyét
megváltoztatja, és a tevékenység végzésének megváltozott helye másik területi szervezet
illetékességi területén van, úgy a tag az adatváltozást a központi működés új helyén illetékességgel
rendelkező területi szervezet vezetőjének köteles a tevékenység ezen helyen való megkezdését
követő 15 napon belül írásban bejelenteni.
(2) A változásnak a tagnyilvántartásban történő átvezetése iránt az alapszabály rendelkezéseinek
megfelelően a tevékenység végzésének új helyén illetékességgel rendelkező területi szervezet
vezetője a bejelentéstől számított 15 napon belül intézkedik és gondoskodik a változásnak a
kamarai tag tagsági igazolványában való átvezetéséről.
18. § (1) A Kamara tagjának joga, hogy
a) az alapszabályban meghatározottak szerint küldöttnek, tisztségviselőnek válasszák;
b) az alapszabályban meghatározottak szerint küldötteket, tisztségviselőket válasszon,
c) az alapszabályban foglaltak szerint igénybe vegye a Kamara szolgáltatásait,
d) részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében,
e) betekinthessen a tagnyilvántartásban róla vezetett adatokba.
(2) A Kamara tagjának kötelezettsége, hogy
a) határidőben megfizesse az esedékes tagdíjat,
b) megtartsa az alapszabályban foglaltakat,
c) haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban bejelentse az illetékes területi szervezet
vezetőjénél, ha a tagnyilvántartásban rögzített adataiban változás következett be,
d) pszichológusi tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, szakmai
követelményeknek és a Kamara által megállapított alapszabálynak, fegyelmi és szakmai
szabályzatoknak, szakmai állásfoglalásoknak, határozatoknak megfelelően, a szakmai
ajánlások figyelembevételével végezze, azok rendelkezéseit egyébként megtartsa.
19. § (1) A tag, az alapszabályban meghatározottak szerint, az illetékes területi szervezet
vezetőjéhez benyújtott írásbeli kérelemmel kérheti tagsági joga szüneteltetését. A szüneteltetés
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legrövidebb időtartama 3 hónap. A szüneteltetés határozatlan időre kérelmezhető. A Kamara a
szünetelés kérdésben határozatot hoz és intézkedik a szünetelés tényének a kamarai tagokról
vezetett tagnyilvántartásba történő bejegyzéséről.
(2) A szüneteltetés engedélyezése megtagadható, ha - külön jogszabályban foglaltak alapján - a
kamarai tag nem gondoskodott megbízásainak szakmailag megfelelő átadásáról vagy
megszüntetéséről, továbbá a nála keletkezett dokumentumok adatvédelmi szempontból biztonságos
megőrzéséről, tárolásáról.
(3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági jogviszonyt a Kamara a tag írásbeli kérelmére
határozattal helyreállítja, amennyiben a tag a visszavétel napján megfelel a tagfelvételre vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
(4) A tagsági jog szüneteltetése iránti kérelmek elbírálására a tagfelvételi kérelem elbírálásának
szabályai megfelelően irányadók.
20. § (1) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági jogviszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség
szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető pszichológus pszichológiai tevékenységet nem végezhet.
(2) A szüneteltetés ideje alatt nem vonatkoznak a tagra az e törvény szerinti, tagságot kizáró
feltételek.
(3) A szüneteltetés ideje alatt, az (1) bekezdéstől eltérően, a tag köteles az alapszabály szerint
meghatározott szünetelési tagdíjat megfizetni.
(4) A szüneteltető tag egyebekben köteles megtartani az alapszabályban rögzített, a szüneteltető
tagokra vonatkozó szabályokat.
(5) A szüneteltetés időtartamára a kamarai tagsági igazolványt átvételi elismervény ellenében be
kell vonni.
21. § A tagsági jogviszony az V. fejezet szabályai szerint felfüggeszthető. Ebben az esetben a 20. §
rendelkezései a (3) bekezdés kivételével alkalmazandók.
22. § (1) Megszűnik a tagsági jogviszony
a) a tagságról való lemondással,
b) a tag halálával,
c) amennyiben a tagsági jogviszony fennállása alatt a tag körülményeiben olyan változás
következik be, amely alapján a 11. § (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján nem lehetne tagnak
felvenni a kamarába.
d) amennyiben az V. fejezet szerinti eljárásban, jogerős fegyelmi büntetésként a kamarából
kizárásra kerül,
e) a tagdíj meg nem fizetése esetén a 23. § rendelkezései szerinti esetben.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tag lemondó nyilatkozatát írásban köteles benyújtani
az illetékes területi szervezet vezetőjének. Ezzel egyidejűleg a tag köteles igazolni, hogy a külön
jogszabályban foglaltak alapján gondoskodott megbízásainak szakmailag megfelelő átadásáról vagy
megszüntetéséről, továbbá a nála keletkezett dokumentumok adatvédelmi szempontból biztonságos
megőrzéséről, tárolásáról. Ezen feltételek együttes teljesülésekor a Kamara határozatot hoz a
tagsági jogviszony megszűnéséről.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetén a Kamara a szóban forgó kizáró okról való hitelt érdemlő
tudomásszerzését követően határozatot hoz a tagsági jogviszony megszűnéséről. Az (1) bekezdés c)
pont alapján hozott határozat ellen a kamarai tag a 16. § (2) - (3) bekezdései szerinti eljárásban élhet
jogorvoslattal. A határozat elleni fellebbezésnek, bírósági eljárás kezdeményezésének a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs.
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(4) Az (1) bekezdés d) pontjában rögzített esetekben a kamarai tagság megszűnését az V. fejezet
szerinti eljárásban kell megállapítani.
(5) A jelen paragrafus szerinti, a tagsági jog megszűnését megállapító határozat jogerőre
emelkedését követően a Kamara a nyilvántartásból való törlés és a 24. § (1) bekezdésében foglalt
értesítés megtételéről, valamint a tagsági igazolvány visszavonásáról.
23. § (1) Ha a tagnak a tagsági jogviszonya fennállása alatt az esedékességtől számított két hónapon
túli lejárt tartozása van, a Kamara a tagot – 30 napos határidő biztosításával - a hátralék
megfizetésére hívja fel írásban. Ezen határidő elmulasztása esetén az illetékes területi szervezet
vezetője a tagsági jogviszonyt megszünteti és határozattal törli a tagot a kamarai
tagnyilvántartásából, a határozatot megküldi az érintett tagnak.
(2) A Kamara ezen döntésével szemben az érintett tag a 16. § (2) – (3) bekezdései szerinti
eljárásban élhet jogorvoslattal. Amennyiben a tag a hátralékos tagdíjat a jogorvoslati eljárás
megindításával egyidejűleg maradéktalanul megfizeti, úgy a tag tagnyilvántartásból való törlésére
vonatkozó határozatot a Kamara illetékes szerve visszavonja.
(3) A tagsági jog megszűnését jelen paragrafus szerint megállapító határozat jogerőre emelkedését
követően az illetékes területi szervezet vezetője intézkedik a kamarai tagság megszűnésének a
tagnyilvántartásba történő bejegyzéséről és a 24. § (1) bekezdésében foglalt értesítés megtételéről.
24. § (1) A kamarai tagság szüneteltetése, felfüggesztése és megszűnése esetén, a tagnyilvántartás
változásáról a Kamara főtitkára értesíti
a) az érintett személy tevékenységének megfelelő (működési) nyilvántartást vezető szervet,
b) az érintett személy tevékenységét, továbbá az érintett személyt foglalkoztató szerv, szervezet
működését engedélyező hatóságot, szervet,
c) az érintett személyt foglalkoztató munkáltatót, egyéb szervezetet,
d) minden olyan egyéb, az alapszabályban meghatározott szervet, szervezetet, amely a tagnak
kamarai tagsági jogviszonyára tekintettel biztosított előnyt, jogosultságot.
(2) A kamarai tagság megszűnése esetén, a megszűnést követő 5 munkanapon belül a kamarai tag
igazolványát köteles visszaszolgáltatni.
(3) A tagnyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a Kamara
10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és
időpontjának megjelölésével.
(4) A tagsági jogviszony megszűnését követően a tag a 11. § (2) bekezdésben rögzített határidők
elteltét követően ismét felvehető a Kamarába, amennyiben teljesíti a jelen törvényben
meghatározott feltételeket. Amennyiben a tag előző tagsági jogviszonya tagdíj meg nem fizetése
miatt, a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerint szűnik meg, úgy az előbbi feltételek teljesítésén felül,
abban az esetben vehető fel újból a Kamarába, ha rendezi korábbi tagdíjtartozását, és megfizeti a
Kamarába történő felvételi eljárás teljes díját.
6. Tagnyilvántartás
25. § (1) A Kamara által vezetett tagnyilvántartásba azokat a természetes személyeket kell
bejegyezni, akiket a Kamara e törvény rendelkezései szerint tagjai közé felvett. A tagnyilvántartás
közhiteles.
(2) A tagnyilvántartásba az adatszolgáltatásra kötelezett kamarai tag által írásban közölt, aláírásával
igazolt, továbbá a kamarai tag által hatósági bizonyítvánnyal, egyéb hatóság, intézmény által
kiállított okirattal igazolt adatot (adatváltozást) kell bejegyezni.
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(3) A bejegyzett adatok tartalmának valódiságáért az adatszolgáltatásra kötelezett, az adatok
kezelésének biztonságáért, a szükséges technikai védelem biztosításáért a Kamara tartozik
felelősséggel.
(4) A kamarai tag köteles a tagnyilvántartásba felvett adataiban bekövetkező változásokat az
illetékes területi szervezet vezetőjénél a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni.
26. § (1) A Kamara a 25. § szerinti közhiteles nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatot kérhet a
felsőoktatási információs rendszert működtető szervtől, az egészségügyi működési nyilvántartást
vezető szervtől és az egészségügyi működési engedélyeket nyilvántartó szervtől a felvételüket kérő
személyekre, illetve tagjaira vonatkozóan.
(2) A Kamara a 11. §-ban foglaltak megállapításához, továbbá az 5. § – 10. §-ban rögzített feladatai
ellátásának céljából, az ahhoz szükséges mértékben adatot kérhet minden olyan hatóságtól, szervtől,
intézménytől, amely a vonatkozó adatokat nyilvántartja.
(3) A Kamara az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott adatokat tartja nyilván a tagnyilvántartási
adatok körében és kezeli a jelen törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából.
(4) Az 1. mellékletben meghatározott adatokon túlmenően a tagnyilvántartás tartalmazza a tag
kamarai tagsági jogviszonyból eredő jogával vagy kötelezettségével összefüggésben keletkezett
adatát.
(5) A tagnyilvántartás adatai közül a közérdekből nyilvános adatok körét az 1. melléklet 2. pontja
tartalmazza. A közérdekből nyilvános adatok nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat. A
nyilvános adatok a Kamara honlapján bárki számára szabadon megtekinthetők.
7. Határon átnyúló szolgáltatást végzők nyilvántartása
27. § (1) A Kamara a 13. § szerinti ellenőrzés alapján a határon átnyúló szolgáltatást végző
pszichológusokról névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) vezet.
(2) A névjegyzék a törvény 2. melléklet 1. pontjában meghatározott adatokat tartalmazza.
(3) A névjegyzék adatai közül a közérdekből nyilvános adatok körét a 2. melléklet 2. pontja
tartalmazza.
(4) A névjegyzékre egyebekben a tagnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések megfelelően
irányadóak.

IV. Fejezet
A KAMARA SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
8. A Kamara országos szervei
28. § (1) A Kamara országos szervei:
a) az országos küldöttgyűlés.
b) az elnökség,
c) az első- és a másodfokú fegyelmi bizottságok,
d) az országos ellenőrző bizottság,
e) az országos jogorvoslati bizottság,
f) az alapszabályban létrehozott további állandó és eseti bizottságok.
(2) A Kamara bizottságai testületi szervként működnek.
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(3) A Kamara alapszabálya lehetővé teheti a Kamara testületi szerveinek ülésein való elektronikus
hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével
történő részvétel részletes szabályait az alapszabály határozza meg.
(4) A Kamara működését ügyviteli szervezete (országos hivatal) segíti. Az országos hivatal
vezetését a Kamarával munkaviszonyban álló főtitkár látja el.
(5) A Kamara az azonos szakterületen tevékenységet végző kamarai tag pszichológusok szakmai
érdekeinek hatékony képviselete érdekében országos szinten szakmai tagozatokat hoz létre. A
szakmai tagozatok elnökeit az országos küldöttgyűlés választja meg.
(6) A szakmai tagozatok létrehozásáról, működéséről és feladatairól a Kamara alapszabálya
rendelkezik.
9. Az országos küldöttgyűlés
29. § (1) Az országos küldöttgyűlés a Kamara legfőbb döntéshozó szerve. Tagjai a Kamara tagjai
által megválasztott országos küldöttek.
(2) Az országos küldöttgyűlésben tanácskozási joggal részt vehet
a) a területi szervezetek vezetői,
b) a Kamara elnöke és elnökségi tagjai,
c) a Kamara 28. § (1) bekezdés c) – d) pontjában felsorolt országos bizottságainak valamint a 29. §
(1) e) pont alapján az alapszabály szerint létrehozott más, országos állandó bizottságainak
elnökei.
(3) A Kamara tagjai által delegált országos küldöttek számát és a megválasztásuk módját,
megbízatásuk időtartamát az alapszabály határozza meg.
(4) Az országos küldöttgyűlés ülései – ha törvény eltérően nem rendelkezik – nyilvánosak. A
nyilvánosság a Kamara alapszabályában foglaltak szerint korlátozható, ha az a személyiségi
jogokat, a Kamara vállalkozási (nem közhasznú) tevékenységével kapcsolatos üzleti titkokat, illetve
a szellemi alkotásokhoz fűződő jogos érdekeket veszélyezteti vagy sérti.
(5) Az országos küldöttgyűlés:
a) megválasztja az elnököt, az elnökség tagjait, a területi szervezetek vezetőit, az első- és
másodfokú fegyelmi bizottságok elnökeit és tagjait, az országos ellenőrző bizottság elnökét és
tagjait, a szakmai tagozatok vezetőit és dönt a visszahívásukról,
b) elfogadja a Kamara alapszabályát és az alapszabály mellékleteit, dönt az alapszabály
módosításáról, további önigazgatási hatáskörében szakmai szabályzatokat, szakmai
állásfoglalásokat, szakmai ajánlásokat fogadj el,
c) elfogadja a költségvetést és a költségvetési beszámolót,
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály és az alapszabály a hatáskörébe utal.
(6) A Kamara elnöksége szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal összehívja az országos
küldöttgyűlést. Az országos küldöttgyűlést össze kell hívni, ha az országos küldöttgyűlés tagjainak
legalább egyötöde vagy az országos ellenőrző bizottság – az ok és a cél megjelölésével – írásban
kéri.
(7) Az országos küldöttgyűlés határozatképes, ha azon az országos küldöttek több mint a fele jelen
van. Az országos küldöttgyűlés határozatainak érvényességéhez a megjelent országos küldöttek
többségének szavazata, a Kamara alapszabályának elfogadásához és módosításához a megjelent
országos küldöttek kétharmadának a szavazata kell.
(8) Az országos küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén legalább nyolc nappal későbbi,
legfeljebb hatvan napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott országos küldöttgyűlés – a
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megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes, amennyiben erről az eredeti küldöttgyűlésre
vonatkozó meghívóban az országos küldöttgyűlés tagjait tájékoztatták.
10. Az elnökség
30. § (1) Az elnökség feladata az országos küldöttgyűlések közötti időszakban, az országos
küldöttgyűlés határozatainak, a jelen törvénynek és az alapszabálynak megfelelően a Kamara
működésének irányítása és feladatainak végrehajtása.
(2) A Kamara elnöksége testületi szerv, az országos küldöttgyűlés által választott elnökből és az
elnökségi tagokból áll. Az elnökség tagjainak számát, a jelölés rendjét, a választás módját és az
elnökség működési rendjét az alapszabály határozza meg.
(3) Az elnökség
a) összehívja az országos küldöttgyűlést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, előkészíti az országos
küldöttgyűlést és a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát, szervezi a határozatok
végrehajtását,
b) az országos küldöttgyűlés elé terjeszti a kamara költségvetését, beszámol az országos
küldöttgyűlésnek a költségvetés felhasználásáról,
c) javaslatot tesz a főtitkár személyére,
d) vezeti a Kamara tagnyilvántartását,
e) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy az országos
küldöttgyűlés a hatáskörébe utal.
(4) Az elnökség összehívására, működésére, ügyrendjére, határozatainak meghozatalára vonatkozó
szabályokat az alapszabály tartalmazza.
(5) Az elnökség köteles a küldöttgyűlés döntéseit határidőben végrehajtani.
31. § (1) A Kamara elnöke
a) önállóan képviseli a Kamarát,
b) irányítja az elnökség és az országos bizottságok működését, gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról,
c) összehívja az elnökség üléseit,
d) kinevezi a főtitkárt és gyakorolja a vele kapcsolatos munkáltatói jogokat,
e) ellátja mindazokat a hatásköröket, amelyeket e törvény és a Kamara alapszabálya ráruház.
(2) A Kamara elnökségi tagjainak feladatkörére, tevékenységére vonatkozó szabályokat az
alapszabály határozza meg.
11. Az első- és a másodfokú fegyelmi bizottságok
32. § (1) Az országos küldöttgyűlés választja meg az alapszabályban meghatározott első- és
másodfokú fegyelmi bizottságokat: azoknak az alapszabályban meghatározott számú tagját és az
elnökét.
(2) Az első- és a másodfokú fegyelmi bizottságok feladata a Kamara által a Kamara tagjaival
szemben indított fegyelmi eljárások lefolytatása, illetve az alapszabály által rájuk ruházott egyéb
feladatok ellátása.
(3) Az első- és másodfokú fegyelmi bizottságok évente egyszer kötelesek az országos
küldöttgyűlésnek beszámolni.
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(4) Az első- és a másodfokú fegyelmi bizottságok felépítésére, működésére és tevékenységére e
törvény, az alapszabály és az alapszabály mellékleteként meghatározott fegyelmi szabályzat
rendelkezései az irányadóak
12. Az országos ellenőrző bizottság és az országos jogorvoslati bizottság
33. § (1) Az országos küldöttgyűlés választja meg az országos ellenőrző bizottságot és az országos
jogorvoslati bizottságot, az alapszabályban meghatározott számú tagját és az elnököt.
(2) Az országos ellenőrző bizottság ellenőrzi a Kamara működésére, gazdálkodására, pénzügyiszámviteli rendjére vonatkozó jogszabályok, az alapszabály és más belső szabályzatok
érvényesülését.
(3) Az országos jogorvoslati bizottság bírálja el másodfokon a Kamara hatósági jogkörében
lefolytatott eljárásával kapcsolatos fellebbezéseket.
(4) Az országos ellenőrző bizottság évente egyszer köteles az országos küldöttgyűlésnek
beszámolni.
(5) Az országos ellenőrző bizottság írásban véleményezi a Kamara éves költségvetését, az éves
pénzügyi beszámolót, valamint a mérleget. Az országos küldöttgyűlés a költségvetésről, a pénzügyi
beszámolóról, valamint a mérlegről csak az országos ellenőrző bizottság írásos véleményének
ismeretében dönthet.
(6) Az országos ellenőrző bizottság és az országos jogorvoslati bizottság tagjai tevékenységükért
kizárólag az országos küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel. Részükre feladataik ellátása
körében utasítás nem adható.
(6) Az országos ellenőrző bizottság és az országos jogorvoslati bizottság felépítésére, működésére
és feladataira vonatkozó részletes szabályokat, beleértve az ellenőrzés során az országos ellenőrző
bizottságot megillető jogosultságokat, a Kamara alapszabálya határozza meg.
34. § (1) Ha az országos ellenőrző bizottság megállapítja, hogy a Kamara valamely
tisztségviselőjének, szervezetének vagy szervének tevékenysége vagy az általuk készített jelentés,
pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló nem felel meg a jogszabályoknak, a Kamara alapszabályának
vagy más szabályzatának, felhívja az elnökséget a szükséges intézkedés megtételére.
(2) Ha az elnökség nem tesz eleget a felhívásnak, az országos ellenőrző bizottság kezdeményezheti
az országos küldöttgyűlés összehívását.
13. Az országos hivatal
35. § (1) A Kamara hatáskörébe tartozó feladatok hatékony ellátását és összehangolását az országos
hivatal segíti. Az országos hivatal vezetője a Kamara főtitkára.
(2) A főtitkár a Kamarával munkaviszonyban áll.
(3) A Kamara országos hivatalában foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a
főtitkár gyakorolja.

14. A Kamara területi szervezetei
36. § (1) A Kamara feladat- és hatáskörének ellátása, a tagság érdekeinek hatékony érvényesítése
érdekében területi szervezeteket hoz létre.
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(2) A területi szervezetek illetékességi területét, székhelyét, szervezetét, feladat- és hatáskörét,
működését és gazdálkodását a Kamara alapszabálya határozza meg.
(3) A Kamara alapszabálya a területi szervezetet jogi személlyé nyilváníthatja a köztestületekre
vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján.
15. A Kamara alapszabálya
37. § (1) A Kamara alapszabálya a jogszabályokkal összhangban minden olyan kérdést
szabályozhat, amelyet jogszabály nem zár ki, vagy amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más
szabályzatban nem kell rendelkezni.
(2) E törvény keretein belül a Kamara alapszabályában kell szabályozni különösen:
a) a szervezetére, szerveinek megalakítására, feladat- és hatáskörére, működésére és
tisztségviselőire vonatkozó szabályokat,
b) a Kamara területi szervezeteinek illetékességére, székhelyére, szervezetére, feladat- és
hatáskörére, működésére és gazdálkodására, tisztségviselőire vonatkozó szabályokat,
c) az országos küldöttek számának meghatározására vonatkozó szabályokat, illetve az országos
küldöttek és a tisztségviselők jelölésének, választásának és visszahívásának részletes szabályait,
d) az országos küldöttgyűlés kötelező összehívásának eseteit, rendszerességét, módját,
e) az e törvényben meghatározottakon túlmenően az országos küldöttgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utalt ügyeket,
f) az e törvényben meghatározottakon túl az országos küldöttgyűlésen jelenlévő országos
küldöttek kétharmadának szavazatát igénylő ügyek körét,
g) az elnökség és az országos bizottságok tagjainak számát,
h) az elnökség összehívására, működésére, ügyrendjére, határozatainak meghozatalára vonatkozó
szabályokat,
i) az elnök és az elnökségi tagok jogkörét, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve a
képviseleti jogkör átruházásának szabályait,
j) a főtitkár feladatkörét és képesítési követelményeit,
k) az e törvényben meghatározottakon túl a kamarai tisztségviselők összeférhetetlenségének
eseteit,
l) az első- és másodfokú fegyelmi bizottságok működésére vonatkozó szabályokat,
m) az országos ellenőrző bizottságot megillető ellenőrzési jogosultságokat, működésére vonatkozó
egyéb szabályokat,
n) az egyéb állandó és eseti bizottságok létesítésére, működésére vonatkozó szabályokat,
o) a szakmai tagozatok létesítésére vonatkozó szabályokat, a szakmai tagozatok számát,
elnevezését, feladatkörét, a kamara más szerveihez való kapcsolódásuk és működésük rendjét, a
szakmai tagozatok országos küldöttgyűlésen való részvételére vonatkozó főbb szabályokat,
p) az e törvényben meghatározottakon túl a tagok jogait és kötelezettségeit,
q) a Kamara gazdálkodására vonatkozó alapvető szabályokat,
r) a kamarai tagdíjra, többek között a kamarai tagdíj fizetésének módjára vonatkozó
rendelkezéseket,
s) a Kamara éves költségvetése, a beszámoló és a mérleg elfogadásának rendjét,
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t) a Kamara szervei és tisztviselői által hozott döntések, határozatok elleni jogorvoslat részletes
szabályait,
u) más kamarákkal, érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés módját és részletes
szabályait.
16. A Kamara forrásai
38. § (1) A Kamara működését
a) a tagdíjak,
b) a hozzájárulási díjak,
c) egyéb bevételek,
d) a Kamara feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatások,
e) az alapítványi és más önkéntes támogatások,
f) a pályázat útján elnyert pénzösszegek,
g) a nemzetközi vagy hazai együttműködésből származó pénzösszegek biztosítják.
(2) Amennyiben a Kamara tagja, pszichológusi tevékenysége végzése vonatkozásában, jogszabály
rendelkezése alapján, kötelezően tagja természetes személyként más szakmai kamarának is, ahol
köteles tagdíjat fizetni, úgy a jelen törvény szerinti kötelező, a Kamara alapszabályában vagy egyéb
szabályzatban meghatározott, a tagra egyébként irányadó mindenkori éves tagdíj 50%-át kell
megfizetnie, függetlenül a kamarai tagságok számától.
17. A Kamara tisztségviselőire vonatkozó szabályok
39. § (1) A Kamara tisztségviselői: a Kamara elnöke, az elnökségi tagok, az országos bizottságok
elnökei és tagjai, a szakmai tagozatok vezetői, valamint a területi szervezetek alapszabályban
meghatározott tisztségviselői.
(2) A Kamara elnökévé, elnökségi tagjaivá, az országos bizottságok tagjaivá és elnökévé, a szakmai
tagozatok vezetőivé a Kamara bármely tagja négy évre megválasztható.
(3) Az országos ellenőrző bizottság tagjává a Kamara tagjain kívül megfelelő szakértelemmel
rendelkező más személy is megválasztható.
(4) Azonos tisztségre a kamarai tag legfeljebb két egymást követő alkalommal választható meg.
(5) A tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg. Ha a
tisztségviselő megbízatása egyéb okból előbb szűnik meg, a választásra jogosult szerv a megbízatás
megszűnésétől számított 60 napon belül megválasztja az új tisztségviselőt.
40. § (1) Összeférhetetlen a kamarai tisztséggel, ha a tisztségviselő bármely pártban vagy politikai
szervezetben tisztséget tölt be.
(2) Kamarai tisztségviselő az lehet, aki büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a tisztségviselői megbízatás irányul. A jogerősen
fegyelmi büntetésben részesített tag nem választható tisztségviselőnek a fegyelmi büntetéshez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények megszűnéséig.
(3) A kamarai tisztségviselő nem állhat kormányzati szolgálati jogviszonyban a kamarai
tevékenységét érintő területen.
(4) A kamarai tag egyidejűleg nem lehet az elnökség és az országos ellenőrző bizottság tagja,
továbbá az elnökség és az országos ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli
hozzátartozói, illetve munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.
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(5) A területi szervezetek tisztségviselőire vonatkozó, továbbá az egyéb, a (területi és országos)
tisztségviselőket érintő összeférhetetlenségi okokat az alapszabály tartalmazza.
(6) Az érintett tisztségviselő a tisztségre való jelölés elfogadásakor írásban nyilatkozik arról, hogy
esetében fennáll-e az e törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott valamely
összeférhetetlenségi ok. A (2) bekezdés első mondatában foglalt összeférhetetlenségi okokat a
bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott, 1 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal köteles
igazolni. Mindezek hiányában nem választható meg a tisztségre.
(7) A megválasztását követően kialakuló összeférhetetlenség esetén a tisztségviselő haladéktalanul
köteles erről írásban értesíteni a Kamara elnökét. A megválasztást követően az összeférhetetlenség
fennállása vonatkozásában felmerülő gyanú esetén a tisztségviselő a Kamara elnökének – a
mulasztás jogkövetkezményeit tartalmazó – írásbeli felhívására, a felhívástól számított 30 napon
belül írásbeli nyilatkozattal (a (2) bekezdés első mondatában foglaltak tekintetében hatósági
bizonyítvánnyal) köteles igazolni, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn. A határidő
eredménytelen elteltét követően a Kamara jogosult, az eset körülményeitől függően, az esetlegesen
érintett szervektől felvilágosítást, a bűnügyi nyilvántartó szervtől pedig a hivatkozott hatósági
bizonyítványt bekérni.
(8) Ha az érintett tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot a (7) bekezdés szerinti bejelentéstől,
illetve felhívástól számított 30 napon belül nem szünteti meg, a felhívásra nem nyilatkozik
határidőben, illetve ha az összeférhetetlenség megállapítását a megválasztását követően az
alapszabályban erre feljogosított testület kezdeményezi, az összeférhetetlenség kimondásáról és a
tisztségviselő visszahívásáról az érintett megválasztására jogosult testület határoz haladéktalanul.
(9) A Kamara a (6)-(7) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat a
kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
a) a tisztségre történő megválasztás időpontjáig,
b) a tisztségre történő megválasztás és fennállása esetén a tisztség betöltésének megszűnéséig
kezeli.
41. § A Kamara tisztségviselője, a főtitkár, valamint az országos hivatal munkavállalója kinevezését
megelőzően köteles írásban nyilatkozni, hogy mely pszichológusi tevékenységet végző
vállalkozásnak a tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, vagy folytat-e ilyen tevékenységet
más jogviszonyban. A nyilatkozatnak a tagság számára történő nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatban az alapszabály rendelkezései irányadóak.
42. § A tisztségviselő megbízatása megszűnik a tisztségviselő
a) halálával,
b) lemondásával,
c) visszahívásával,
d) kamarai tagságának szüneteltetésével, megszűnésével vagy felfüggesztésével,
e) a megbízatás idejének lejártával,
f) a jogerős fegyelmi büntetés kiszabásával.
18. Törvényességi felügyelet
43. § (1) A Kamara működése felett az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorol törvényességi felügyeletet.
(2) A miniszter a törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzi a Kamara alapszabályát és a
mellékletébe foglalt fegyelmi és szakmai szabályzatait, szakmai állásfoglalásait az illetékes ágazati
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miniszter bevonásával,, továbbá azt, hogy a Kamara működése megfelel-e a jogszabályoknak és az
alapszabálynak. Az ellenőrzés nem sértheti a Kamara szakmai működésének az önállóságát.
(3) A Kamara alapszabályát és módosításait elfogadásukat követő 30 napon belül meg kell küldeni
a miniszternek. A Kamara szakmai állásfoglalásait a miniszter külön kérése esetén kell megküldeni.
(4) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy az alapszabály vagy a szakmai állásfoglalás jogszabályba
ütközik, továbbá a Kamara működése jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, megfelelő
határidő tűzésével felhívja a Kamarát a jogszabálysértés megszüntetésére.
(5) Amennyiben a működés törvényességének helyreállítása érdekében szükséges, a miniszter
megfelelő határidő tűzésével indítványozhatja a jogszabálysértő alapszabály, szakmai állásfoglalás
elfogadására, illetve a jogszabálysértően működő szervezet vagy szerv (tisztségviselő) választására
jogosult szerv, illetve az országos küldöttgyűlés tagjainak összehívását.
(6) A Kamara a miniszter felhívása alapján köteles a jogszabálysértést megszüntetni, illetve az
indítványban foglaltaknak megfelelően a kamarai szerv, illetve az országos küldöttgyűlés
összehívása iránt intézkedni és erről a megadott határidőn belül a minisztert értesíteni.
(7) Amennyiben a jogszabálysértést meghatározott kamarai tisztségviselő tevékenysége valósítja
meg, a miniszter a fentieken túlmenően jogosult fegyelmi eljárást kezdeményezni az érintett
tisztségviselővel szemben a Kamaránál.
44. § (1) Amennyiben a Kamara a törvényességi felügyeleti jogkörben hozott miniszteri döntést
sérelmesnek tartja, a közlés kézhezvételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül
bírósághoz fordulhat, kérve annak megállapítását, hogy a döntés sérti a Kamara e törvényben,
illetve egyéb jogszabályok által biztosított önállóságát.
(2) Az (1) bekezdés alapján megindított eljárásra a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.
A Fővárosi Törvényszék az ügyben nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A Fővárosi
Törvényszék a miniszter döntését megváltoztathatja.
(3) Amennyiben a Fővárosi Törvényszék a Kamara jogszabálysértését megállapítja,
a) a miniszter felhívását, illetve indítványát hatályában fenntartja;
b) a jogsértő alapszabályt, szakmai szabályzatot, szakmai állásfoglalást és határozatot hatályon
kívül helyezi, és új eljárás lefolytatását rendeli el;
c) a jogszabálysértő kamarai szerv, tisztségviselő működését felfüggesztheti.

19. Jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálata
45. § (1) A Kamara tagja, illetve adott esetben a tag képviseletére hivatott személy jogosult a
Kamara szervei által hozott, őt érintő döntések, határozatok ellen jogorvoslattal élni.
(2) A Kamara szervei által hozott határozatok ellen igénybe vehető jogorvoslatok részletes
szabályait az alapszabály határozza meg.
(3) A jogorvoslatra jogosult fél a Kamara belső jogorvoslati rendszerének kimerítését követően a
illetékes területi szerv központi irodája szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

V. Fejezet
FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
20. Fegyelmi felelősség
46. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag, aki
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a) a pszichológusi tevékenységgel kapcsolatos, e törvényben, vagy egyéb jogszabályban, vagy
b) az etikai szabályzat kivételével a Kamara alapszabályában és mellékleteiben,
c) a kamarai választott tisztségével kapcsolatban
meghatározott kötelezettségeket megszegi vagy elmulasztja.
(2) Etikai vétséget követ el az a kamarai tag, aki az (1) bekezdés alá nem tartozó vétkes
magatartásával a Kamara etikai szabályzatában foglaltakat megsérti, vagy egyébként a pszichológus
szakma tekintélyét csorbítja. Etikai vétség esetén a Kamara etikai szabályzata szerinti etikai eljárást
kell lefolytatni.
(3) A fegyelmi és az etikai felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok és
kamarai szabályok szerint kell elbírálni. Ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések enyhébb
elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell alkalmazni. A fegyelmi és az etikai eljárásra az
elbíráláskor érvényes szabályok az irányadók.
21. Büntetések
47. § (1) A fegyelmi vétséget elkövető kamarai taggal szemben kiszabható büntetések a
következők:
a) megrovás,
b) pénzbírság,
c) a kamarai tagság legfeljebb két évig terjedő felfüggesztése,
d) a Kamarából való kizárás (a továbbiakban: kizárás).
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában lévő fegyelmi büntetések az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt büntetéssel együttesen is alkalmazhatók.
(3) A pénzbírság összege a büntetés kiszabásának évében esedékes, a Kamara küldöttgyűlése által
megállapított éves kamarai tagdíj tízszereséig terjedhet.
(4) A kamarai tagság felfüggesztésének időtartama alatt a tag pszichológusi tevékenységet nem
végezhet, a kamarai tagságból eredő jogai és kötelezettségei a 20. § szerint szünetelnek.
(5) A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai tagok nyilvántartásában fel kell tüntetni. A
bejegyzett büntetést a büntetéshez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények megszűnését
követően a nyilvántartásból törölni kell.
(6) A 13. § (4) bekezdése alapján pszichológusi tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásként
végző személyekkel szemben fegyelmi eljárás kizárólag – a kamarai szabályzatok keretein kívül –
a szakmai szabályok megszegésével elkövetett fegyelmi vétség esetén folytatható le, azzal, hogy
a) a tagsági viszony legfeljebb két évig történő felfüggesztése helyett a tevékenység folytatásának
legfeljebb két évig történő megtiltása, illetve
b) a kamarából történő kizárás fegyelmi büntetés helyett a tevékenység folytatásának megtiltása
fegyelmi büntetés alkalmazható.
22. A kizárás végrehajtásának felfüggesztése
48. § (1) A kizárás végrehajtása az alapszabály által meghatározott körben 3 évre felfüggeszthető.
(2) Ha a felfüggesztés ideje alatt elkövetett újabb fegyelmi vétség miatt a taggal szemben
jogerősen újabb fegyelmi büntetést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést végre kell hajtani.
(3) A kizárás végrehajtása csak egy ízben függeszthető fel.
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23. Elévülés
49. § (1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha azt a Kamara elnöke a fegyelmi vétségnek a
tudomására jutásától számított 6 hónap alatt nem kezdeményezte, vagy a cselekmény befejezése
óta 3 év eltelt.
(2) Ha az érintett tag a fegyelmi eljárás tárgyát képező cselekményt folyamatosan végzi, az
elévülési idő kezdőidőpontja az utolsó cselekmény befejezésének időpontja.
(3) Az a fegyelmi vétség, amely bűncselekmény törvényi tényállását valósítja meg, a
bűncselekménnyel együtt évül el.
(4) Ha a fegyelmi vétségnek is minősülő cselekmény miatt büntető-, szabálysértési- vagy egyéb
közigazgatási hatósági eljárás indult, az eljárás jogerős befejezésétől számított 3 hónapon belül a
fegyelmi eljárás akkor is megindítható, ha az (1) bekezdésben meghatározott elévülési határidő
eltelt.
(5) A fegyelmi eljárást az (1)-(5) bekezdésben meghatározott időpont bekövetkezésén túl is meg
kell indítani, ha annak lefolytatását a tag maga ellen kéri.
24. A fegyelmi eljárás kezdeményezése és az eljáró szervek
50. § (1) A kamarai taggal szemben a Kamara elnöke kezdeményezhet fegyelmi eljárást.
(2) Az elnök az eljárást hivatalból, bejelentés vagy egyéb tudomásszerzés alapján
kezdeményezheti.
(3) Fegyelmi vétség ügyében bárki bejelentést tehet az elnöknél, aki az e törvényben és az
alapszabály mellékletében meghatározott fegyelmi szabályzatban foglalt fegyelmi vétség
elkövetését észleli.
(4) A fegyelmi vétségre vonatkozó bejelentést a Kamara elnökénél kell írásban előterjeszteni. A
bejelentésre vonatkozó részletes szabályokat az alapszabály tartalmazza
51. § (1) Fegyelmi vétségre vonatkozó, az alapszabály rendelkezései szerint megtett bejelentést a
Kamara elnöke megvizsgálja és végzéssel dönt a fegyelmi eljárás megindításáról. A végzést a
meghozataltól számított 8 napon belül kell megküldeni a (2)-(3) bekezdés szerinti személyeknek.
(2) A fegyelmi eljárást megindító végzésben a Kamara elnöke megállapítja az alapszabály
rendelkezései szerint illetékes fegyelmi bizottságot, melyet a végzés megküldésével felhív az
eljárás lefolytatására. A végzéssel együtt a Kamara elnöke megküldi a végzés alapjául szolgáló
bejelentést az illetékes fegyelmi bizottságnak.
(3) A Kamara elnöke az eljárást megindító végzést megküldi az érintett tagnak és a tag
vonatkozásában illetékes területi szervezet vezetőjének. A tagnak küldendő értesítés egyéb
kötelező tartalmi elemeit az alapszabály tartalmazza.
(4) Az eljárás megindításáról a Kamara elnöke írásban tájékoztatja a bejelentőt.
52. § (1) Fegyelmi ügyben a Kamara alapszabályában meghatározott módon létrehozott és
működő első- és másodfokú fegyelmi bizottságok és a tagjaik közül kijelölt fegyelmi tanácsok
járnak el. Az első- és másodfokú fegyelmi bizottságok szervezetére, a konkrét ügyben eljáró
elsőfokú bizottságra és a bizottság tagjai közül kijelölt tanácsra, a tanács tagjainak számára és
kijelölésükre vonatkozó részletes szabályokat az alapszabály és a mellékletébe foglalt fegyelmi
szabályzat tartalmazza.
(2) A fegyelmi ügyben eljáró fegyelmi tanács elnöke és tagjai ebben a minőségükben függetlenek,
kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a Kamara alapszabályának és annak mellékletében foglalt
egyéb szabályainak vannak alárendelve, nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.
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(3) A fegyelmi eljárás megindítása esetén az előzetes vizsgálatot, azaz a fegyelmi tanács
munkájának előkészítését, és ha szükséges, előzetes bizonyítás lefolytatását az eljáró fegyelmi
tanács tagjai közül a fegyelmi bizottság elnöke által erre kijelölt tanácstag végzi.
25. Kizáró okok és a kizárási indítvány elbírálása
53. § (1) A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el
a) az eljárással érintett tag,
b) aki az érintett tag hozzátartozója vagy képviselője,
c) akinek a tanúként vagy szakértőként történő meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat,
d) aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig,
e) aki jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményeinek a hatálya alatt áll,
ennek megszűnéséig, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, a büntetett előélet alóli
mentesítésig,
f) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okokat az eljárásban közreműködő szakértőre és a
jegyzőkönyvvezetőre megfelelően alkalmazni kell.
(3) A fegyelmi tanács elnöke és tagja, a szakértő, valamint a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul
köteles bejelenteni a fegyelmi bizottság elnökénél, ha vele szemben kizáró ok áll fenn.
(4) Az érintett tag és a Kamara elnöke az (1) bekezdésben felsorolt körülményekre hivatkozással a
fegyelmi tanács elnökével és tagjával, a szakértővel, valamint a jegyzőkönyvvezetővel szemben
kizárási indítványt terjeszthet elő a fegyelmi bizottság elnökénél.
(5) Ha a fegyelmi bizottság elnöke az indítványnak helyt ad, az érintett személy a fegyelmi
eljárásban nem vehet részt, helyette új személy kerül kijelölésre.
54. § (1) Ha a kizárási indítvány eredményeként az érintett fegyelmi bizottságban nem jelölhető ki
olyan új fegyelmi tanács az eljárásra, amelyre az indítvány nem vonatkozik, úgy a Kamara
elnöksége határoz, és másik elsőfokú fegyelmi bizottságot jelöl ki az eljárásra.
(2) Ha a fegyelmi tanács elnökének vagy tagjainak személyében a kizárás kimondása okán
változás történik, a fegyelmi tanács által addig lefolytatott eljárást meg kell ismételni.
26. Az elsőfokú fegyelmi tanács eljárása
55. § (1) Az alapszabály szerint illetékes fegyelmi bizottság által kijelölt fegyelmi tanács
eljárásának, az előzetes vizsgálatnak, az eljárás előkészítésének e törvényben nem szabályozott,
részletes szabályait az alapszabály és a mellékletébe foglalt fegyelmi szabályzat tartalmazza.
(2) A fegyelmi tanács eljárását a Kamara elnökének eljárást kezdeményező, 51. § (1) bekezdés
szerinti döntése kézhezvételétől számított 90 napon belül be kell fejezni.
(3) A fegyelmi tanács a fegyelmi ügyet tárgyaláson bírálja el.
(4) A fegyelmi tanács az eljárást tárgyalás tartása nélkül határozattal megszünteti, ha
a) a tényállás a határozathozatalhoz szükséges mértékben nem volt tisztázható,
b) a sérelmezett cselekmény az 46. § alapján nem minősül fegyelmi vétségnek,
c) a cselekmény elévült,
d) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem tartozik a Kamara
hatáskörébe
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27. A tárgyalás
56. § (1) Ha a fegyelmi tanács tárgyalást tűz ki, arra a fegyelmi tanács elnöke a tárgyalás helyének
és időpontjának közlésével az érintett tagot és képviselőjét, továbbá a tanúkat, a kirendelt
szakértőt megidézi. A fegyelmi tanács elnöke a Kamara elnökét értesíti. A tárgyaláson a
megidézettek és az értesítettek lehetnek jelen.
(2) A tárgyalás megtartására csak akkor kerülhet sor, ha azon a fegyelmi tanács elnöke és minden
tagja jelen van. A tárgyalás az érintett tag és képviselője távollétében is megtartható, erről őket az
idézésben tájékoztatni kell.
(3) Az érintett tag részére a védekezés lehetőségét biztosítani kell, erről őt az idézésben
tájékoztatni kell. Az érintett tag vagy képviselője a védekezését a tárgyalást megelőzően írásban
vagy legkésőbb a tárgyaláson szóban terjesztheti elő.
(4) Az érintett tag és képviselője a fegyelmi eljárás bármely szakában az eljárásra, valamint a
bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, azokról
kérésre másolatot kap, a meghallgatott személyeknek kérdést tehet fel, továbbá bizonyítási
indítványt terjeszthet elő.
(5) Amennyiben az érintett tag képviselővel jár el, úgy ebben az esetben a fegyelmi tanács
elrendelheti az érintett tag személyes meghallgatását, melyen az érintett tag köteles személyesen
megjelenni és nyilatkozni.
57. § A tárgyalásról és az előzetes vizsgálat eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

28. A kamarai tagság felfüggesztése
58. § (1) Az eljárás megindításával egyidejűleg vagy azt követően az eljárás ideje alatt a fegyelmi
tanács az érintett tag kamarai tagságát végzéssel, felfüggesztheti, ha a fegyelmi vétség súlyára és
ismételt elkövetésének megelőzésére tekintettel ez indokolt. A végzést a meghozataltól számított 8
napon belül kézbesíteni kell az érintett tagnak, a Kamara elnökének és az illetékes területi
szervezet vezetőjének.
(2) Az érintett tag a kamarai tagsága felfüggesztéséről szóló végzés ellen a kézbesítéstől számított
15 napon belül fellebbezést terjeszthet elő a 64. § rendelkezései szerint.
(3) Az felfüggesztésről rendelkező jogerős végzést kézbesíteni kell a 24. § (1) bekezdés alapján
értesítendő szerveknek.
(4) A felfüggesztésre egyebekben a szüneteltetés szabályait kell alkalmazni.
29. A fegyelmi eljárás felfüggesztése
59. § (1) Ha a fegyelmi eljárás alá vont tag cselekménye miatt büntetőeljárás, vagy egyéb
közigazgatási hatósági eljárás is indult, a fegyelmi tanács elrendelheti a fegyelmi eljárás
felfüggesztését ezen eljárások jogerős befejezéséig.
(2) Ha a fegyelmi eljárás lefolytatása olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában
az eljárás más hatóság, vagy bíróság hatáskörébe tartozik, a fegyelmi eljárást ennek az eljárásnak
a jogerős befejezéséig fel lehet függeszteni.
(3) Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzést kézbesíteni kell az érintett tagnak és az illetékes
területi szervezet vezetőjének.
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(4) A bíróság vagy más hatóság határozatát a Kamara kérelmére, vagy – amennyiben az érintett
személy kamarai tagsága a bíróság, eljáró hatóság előtt ismert – hivatalból, a jogerőre emelkedést
követő 30 napon belül megküldi a Kamarának.
30. A büntetőeljárással kapcsolatos intézkedések
60. § (1) Ha a fegyelmi eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra üldözendő
bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, a fegyelmi tanács elnökét feljelentési
kötelezettség terheli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feljelentés nyomán indult büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség
vagy nyomozó hatóság, a tag ellen indított büntetőeljárás megindításáról és eredményéről írásban
értesíti a Kamarát.
31. A fegyelmi határozat
61. § (1) A fegyelmi tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatában
a) az érintett tagot felmenti, és az eljárást megszünteti, ha a tag nem követett el fegyelmi vétséget
vagy a fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg,
b) az érintett tag fegyelmi felelősségét megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki, vagy
c) a fegyelmi eljárást megszünteti, ha az 55. § (4) bekezdésében foglalt okok fennállását állapítja
meg.
(2) A fegyelmi tanács elnöke a határozatot és indokait szóban kihirdeti. Az indokolt határozatot a
kihirdetéstől számított 15 napon belül írásba kell foglalni, és azt kézbesíteni kell az érintett tagnak
és képviselőjének, valamint a Kamara elnökének és az illetékes területi szervezet vezetőjének.
Amennyiben a Kamara elnöke az eljárást egyéni bejelentés nyomán indította meg, a fegyelmi
tanács határozatáról a bejelentést tevőt is tájékoztatni kell.
62. § (1) A fegyelmi tanács a tényállást a bizonyítékok egybevetésével állapítja meg, határozatát a
bizonyítékok szabad mérlegelésével kialakított meggyőződése alapján hozza meg.
(2) A fegyelmi tanács határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az elnöke és
valamennyi tagja jelen van.
(3) Ha az elsőfokú fegyelmi határozat kizárást alkalmaz, és annak végrehajtását nem függesztette
fel, a határozatban a tag tevékenységét a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni
az 58. § szerint. E rendelkezés ellen külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó
hatálya.
32. A fegyelmi eljárás költségei
63. § (1) A fegyelmi eljárás költsége a fegyelmi tanács szükséges és igazolt készkiadásait fedező
költségátalány, amelynek összegét az alapszabály és mellékletei állapítják meg, továbbá az eljárás
résztvevőinek az utazással felmerült igazolt költségei. A fegyelmi eljárás költségeit a Kamara
előlegezi.
(2) Ha a fegyelmi eljárás során az érintett tag felelősségét megállapították, köteles az eljárás
költségét egészben vagy részben megtéríteni a Kamara számára, egyebekben az eljárási
költségeket az viseli, akinek magatartása folytán a költség felmerült. Végső soron a költségek
azon részét, melynek viselésére az eljárást lezáró jogerős határozat az eljárás résztvevői közül
senkit nem kötelez, a Kamara viseli.
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33. Fellebbezés
64. § (1) A fegyelmi tanács fegyelmi eljárást érdemi határozat nélkül megszüntető határozata ellen
a Kamara elnöke fellebbezéssel élhet.
(2) A fegyelmi tanácsnak az érintett tag kamarai tagságát ideiglenes jelleggel felfüggesztő végzése
ellen az érintett tag (képviselője) fellebbezéssel élhet.
(3) A fegyelmi tanácsnak a fegyelmi eljárást felfüggesztő végzése és a fegyelmi eljárást befejező
határozata ellen a Kamara elnöke és az érintett tag (képviselője) fellebbezéssel élhet.
(4) A fellebbezést a végzés, illetve a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül írásban a
Kamara másodfokú fegyelmi bizottságához címezve az első fokon eljáró fegyelmi bizottsághoz
kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. A fellebbezésnek a végzés, illetve a
határozat végrehajtására - a fegyelmi eljárást felfüggesztő végzéssel szembeni fellebbezés
kivételével - halasztó hatálya van.
(5) Az eljárásban résztvevőkkel szemben az 53. § - 54. § alapján benyújtható kizárási indítványt
elutasító végzéssel szemben külön fellebbezésnek nincs helye, ellene csak a fegyelmi eljárást
befejező határozat elleni fellebbezésben, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemben tehető
panasz.
(6) Az első fokú fegyelmi tanács a fellebbezési határidő lejárta után a fellebbezést és az ügy iratait
felterjeszti a másodfokú fegyelmi bizottsághoz.

34. A fegyelmi határozat jogereje és végrehajthatósága
65. § (1) A fellebbezéssel nem támadható végzés a meghozatala időpontjában jogerőre emelkedik,
a végzésben foglalt teljesítési határidő kezdő időpontja a kézbesítés napja.
(2) A fellebbezéssel megtámadható végzés és határozat jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá
válik, ha a fellebbezésre jogosultak a fellebbezésről lemondtak, valamint ha a fellebbezési
határidő alatt fellebbezést nem nyújtottak be. A végzés és a határozat jogerőre emelkedésének
napja az utolsó lemondás bejelentésének napja, ennek hiányában a fellebbezési határidő leteltét
követő nap.
(3) A kamarai tagság felfüggesztése és a kizárás fegyelmi büntetés jogerős kiszabásáról szóló
döntést a fegyelmi tanács a döntés jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül közli az érintett
tag tagnyilvántartásba bejegyzett munkáltatójával és – hatósági engedélyhez kötött tevékenység
esetén – az illetékes engedélyező hatóságnak.
35. A másodfokú fegyelmi eljárás
66. § A fellebbezés elbírálásában az 53. § – 54. §-ban foglaltakon kívül nem vehet részt, aki az
elsőfokú fegyelmi eljárásban a fegyelmi tanács elnöke vagy tagja volt, továbbá aki
jegyzőkönyvvezetőként járt el, valamint az elsőfokú eljárásban kirendelt szakértő és meghallgatott
tanú volt.
67. § A másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezést elutasítja, ha
a) nem a jogosulttól származik, vagy
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b) nem határidőben nyújtották be, továbbá ha
c) olyan végzéssel szemben terjesztették elő, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.
68. § (1) A másodfokú fegyelmi tanács elrendelheti a bizonyítás kiegészítését.
(2) Amennyiben a másodfokú fegyelmi tanács megítélése szerint a fellebbezés elbírálása
érdekében a felek személyes meghallgatása szükséges, a másodfokú fegyelmi tanács tárgyalást
tart. Minden más esetben a fellebbezést tárgyaláson kívül, zárt tanácsülésen bírálja el.
69. § (1) A másodfokú fegyelmi tanács a végzést, illetve a fegyelmi határozatot helybenhagyja,
megváltoztatja, vagy a határozatot hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását rendeli el.
(2) A másodfokú fegyelmi tanács az elsőfokú fegyelmi határozatot akkor helyezi hatályon kívül és
rendeli el új eljárás lefolytatását, ha
a) az megalapozatlan, és a helyes tényállás a rendelkezésre álló iratok, felvett bizonyítékok alapján
nem állapítható meg, vagy
b) az elsőfokú határozatot az eljárás lényeges szabályainak megsértésével hozták meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül a másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezés
keretei között az ügy érdemében határoz, és az elsőfokú fegyelmi határozatot helybenhagyja vagy
megváltoztatja.
70. § (1) A másodfokú fegyelmi tanács határozata a meghozatala időpontjában jogerőre emelkedik
és végrehajthatóvá válik; a határozatban foglalt teljesítési határidő kezdő időpontja a kézbesítés
napja.
(2) A másodfokú fegyelmi tanácsnak a fegyelmi eljárást befejező elsőfokú határozattal szemben
előterjesztett fellebbezés folytán hozott másodfokú határozata ellen - kivéve az elsőfokú
határozatot hatályon kívül helyező és új eljárás lefolytatását elrendelő határozatot – az érintett tag
(képviselője) a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül az illetékes törvényszékhez
fordulhat. A kérelemnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
71. § A másodfokú fegyelmi eljárásban egyebekben az elsőfokú eljárás szabályait megfelelően
alkalmazni kell.
36. Új eljárás kezdeményezése
72. § (1) Jogerős határozattal befejezett fegyelmi eljárás esetén az érintett tag, az érintett tag halála
esetén hozzátartozója [Pp. 13. § (2) bek.] valamint a Kamara elnöke új eljárás lefolytatását
kezdeményezheti, ha
a) olyan tényre, bizonyítékra, jogerős bírói vagy hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a
fegyelmi eljárás során nem vettek figyelembe, és a jogerős határozatra lényeges kihatással lett
volna, vagy
b) az alapügyben a fegyelmi tanács elnöke vagy tagja a kötelességét a Büntető Törvénykönyvbe
ütköző módon megszegte, és ezt jogerős bírósági ítélet megállapította, vagy a bűncselekmény
megállapítását nem a bizonyítottság hiánya zárta ki.
(2) Új eljárás kezdeményezésének a tag terhére csak a tag életében, az elévülési időn belül van
helye.
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(3) Új eljárást az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell megindítani. Az eljárásra egyebekben az
elsőfokú eljárás szabályai az irányadók. Az elutasító határozat ellen a kézbesítésétől számított 15
napon belül az új eljárást kezdeményező fellebbezhet a másodfokú fegyelmi bizottsághoz.
37. A büntetés jogkövetkezményeinek megszűnése
73. § (1) A fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények megszűnnek, ha a
fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számítva megrovás esetén egy év, pénzbírság esetén
két év, felfüggesztés és kizárás esetén három év eltelt.
(2) Pénzbírság kiszabása esetén a fegyelmi büntetés hatálya - a két év eltelte után is - mindaddig
fennáll, amíg az érintett tag a pénzbírságot nem fizette meg.
38. A fegyelmi szabályzat
74. § (1) A fegyelmi felelősségre vonatkozó, e törvényben nem szabályozott részletes
rendelkezéseket a Kamara alapszabályának mellékletébe foglalt fegyelmi szabályzata állapítja
meg.
39. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
alkalmazása
75. § (1) A fegyelmi eljárás vonatkozásában a jelen törvény V. Fejezetében nem szabályozott
kérdésekre a Ket. 29/A. §-át; 32. § (2)-(3) és (8) bekezdését; 33. § (3) és (7) bekezdését; 33/B. §át; 39. §-át; 39/A. §-át; 40.§ (1)-(4) és (7)-(8) bekezdését; 40/A. §-át; 46. § (1) és (3)-(6)
bekezdését; 48. § (1) bekezdését; 49. § (1)-(2) bekezdését; 50. § (1) és (3)-(6) bekezdését; 51. §
(3)-(6) bekezdését; 52.-55. §-át; 58. § (1) és (4)-(6) bekezdését; 59. §-át; 62. §-át; 6567. §-át; 68.
§ (1)-(2) bekezdését; 69. §-át; 71. § (1) bekezdését; 72. § (1)-(2) és (4) bekezdését; 73. § (1)-(3)
bekezdését; 73/A. §-át; 74. § (1)-(3) bekezdését; 78. § (1)-(2) bekezdését, 78. § (5)-(7) bekezdését,
78. §(9)-(10) bekezdését; 79. §-79/A. §-át; 81/A. §-81/B. §-át; 98. -99. §-át; 101.102. §-át a 102. §
(4) bekezdés kivételével; 103. § (1)-(2) és (6)-(7) bekezdését; 104.-105. §-át a 104. § (2) bekezdés
kivételével; 109. -112. §-át, 114. §-át; 121. §-át kell alkalmazni.
(2) Ahol a Ket. "hatóságra" hivatkozik, ott a törvény jelen V. Fejezetének alkalmazása
szempontjából a fegyelmi tanácsot, ahol pedig az "ügyfélre" hivatkozik, ott az eljárás alá vont
tagot kell érteni.

VI. Fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
40. Felhatalmazó rendelkezések
76. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a pszichológiai tevékenység meghatározását,
végzésének minimumfeltételeit és rendjét, a pszichológusok kötelező továbbképzésének rendszerét,
a Kamara szakmai javaslata alapján rendeletben szabályozza.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg a Kamara közigazgatási hatáskörben az 5. §-ban meghatározott
közhiteles nyilvántartásba vételért, az abból történő adatszolgáltatásért és a nyilvántartásba vételt
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igazoló hatósági 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti tagsági igazolványt kiállításért való
eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét.

41. Hatályba léptető rendelkezések
77. § (1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik
napon lép hatályba.
(2) A kötelező tagságra vonatkozó kötelezettség a kihirdetést követő hatodik hónap utolsó napján
lép hatályba.
(3) 76.§ (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
42. Átmeneti rendelkezések
78. § (1) E törvény alapján a miniszter felkéri a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületét,
hogy a jelen törvény rendelkezéseinek megfelelően megszervezze a Kamarába való tagfelvételt,
megszervezze és lebonyolítsa az országos küldöttek megválasztást célzó gyűlést, illetve a Kamara
megalapítását célzó országos küldöttgyűlést. A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
ezen feladat teljesítése céljából kijelöli tagjai közül a hét fős előkészítő bizottságot (továbbiakban:
Előkészítő Bizottság), melynek tevékenységét a jelen törvény alapján létrehozott, az alakulást
ellenőrző szakmai tanács (továbbiakban: Szakmai Tanács) felügyeli.
(2) A törvény kihirdetésétől a Kamara megalakítását elhatározó országos küldöttgyűlés napjáig
terjedő időszak a jelen alcím alkalmazásában az előkészítő időszak.
79. § (1) A Szakmai Tanács 3 főből áll. Egy főt az Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai
Tudományos Bizottság, egy főt a miniszter és egy főt a Magyar Pszichológiai Társaság delegál a
Szakmai Tanácsba a törvény kihirdetését követő 30 napon belül. A Szakmai Tanács tagjait a
miniszter bízza meg.
(2) A Szakmai Tanács ügyrendjét maga állapítja meg. A Szakmai Tanács tagjai maguk közül
elnököt választanak.
(3) A Szakmai Tanács független ellenőrző szerv, határozatait egyhangúlag hozza. A Szakmai
Tanácsot az elnök képviseli.
(4) A Szakmai Tanács feladata, hogy figyelemmel kísérje a Kamara megalakulásának folyamatát,
az Előkészítő Bizottság munkáját.
(5) A Szakmai Tanács betekinthet minden, a Kamara megalakulásával kapcsolatos dokumentumba,
jelen lehet a Kamara megalakulása érdekében szervezett, küldöttválasztó gyűlésen, illetve a Kamara
megalakulását elhatározó első országos küldöttgyűlésen. A Szakmai Tanács, amennyiben
szükségesnek ítéli, írásbeli jelentést kérhet az Előkészítő Bizottságtól a megalakulás folyamatának
állásáról, vagy az Előkészítő Bizottság egyes konkrét cselekményeiről. A jelen bekezdés szerinti
adatszolgáltatást az Előkészítő Bizottság nem tagadhatja meg, ezen kötelezettségét köteles ésszerű
határidőn belül teljesíteni.
(6) A Szakmai Tanács az Előkészítő Bizottság által elkészített alapszabály és a mellékleteibe foglalt
szakmai szabályzatok tervezetét írásban véleményezi. Az alapszabály és mellékleteinek tervezete
csak a Szakmai Tanács véleményével együtt terjeszthető a Kamarát megalakító országos
küldöttgyűlés elé.
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(7) Amennyiben a Szakmai Tanács azt tapasztalja, hogy az Előkészítő Bizottság tevékenysége
jogszabályba ütközik, úgy köteles ezt írásban jelezni a jelen törvény szerint a Kamara felett
törvényességi felügyeletet ellátó miniszternek.
(8) A Szakmai Tanács a Kamarát megalakító országos küldöttgyűlést követő 30 napon belül írásbeli
jelentést készít a Kamara megalakulásának folyamata során szerzett tapasztalatairól, melyet ezen
határidőn belül átad a Kamara elnökségének.
(9) A Szakmai Tanács megbízatása a (6) bekezdés szerinti jelentésnek a Kamara elnöksége részére
történő átadásával megszűnik.
80. § (1) A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete a jelen törvény kihirdetését követő 30
napon belül megalakítja tagjaiból az Előkészítő Bizottságot. Az Előkészítő Bizottság elnöke a
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke.
(2) Az Előkészítő Bizottság ügyrendjét, működésének szabályait maga határozza meg. Az
Előkészítő Bizottságot az elnök képviseli.
(3) Az Előkészítő Bizottság megalakulását követően köteles létrehozni egy honlapot (továbbiakban:
előkészítő honlap), melyen köteles folyamatosan tájékoztatást adni a nyilvánosságnak
tevékenységéről.
(4) Az Előkészítő Bizottság köteles tagjainak névsorát és elnökének nevét, továbbá a Szakmai
Tanács tagjainak nevét és az őket delegáló szervezet megjelölését nyilvánosságra hozni az
előkészítő honlapon.
(5) Az Előkészítő Bizottság feladatainak teljesítéséhez igénybe veheti a Magyar Pszichológusok
Érdekvédelmi Egyesülete más tagjainak, továbbá a pszichológus szakma megfelelő szakértelemmel
rendelkező egyéb képviselőinek a munkáját és az egyes feladatokra munkacsoportokat alakíthat. A
munkacsoportok tevékenységéért az Előkészítő Bizottság tartozik felelősséggel.
81. § (1) A Kamarába való tagfelvétel elősegítése érdekében az Előkészítő Bizottság köteles a
szakmai sajtóban, valamint legalább két országos napilapban felhívást közzétenni. A felhívást az
előkészítő honlapon folyamatosan elérhetővé kell tenni az előkészítő időszak végéig.
(2) Az Előkészítő Bizottság feladata, hogy a kamarai tagságra jogosult személyek minél szélesebb
körét tájékoztassa a tagfelvétel lehetőségéről, és a tagság hiányának következményeiről.
(3) A tagfelvétel lebonyolítására az Előkészítő Bizottság átmeneti tagfelvételi szabályzatot készít,
melyet jóváhagyás végett megküld a Szakmai Tanácsnak. A Szakmai Tanács által jóváhagyott
átmeneti tagfelvételi szabályzatot az előkészítő honlapon nyilvánosságra kell hozni.
(4) Az Előkészítő Bizottság elkészíti az alapszabály és mellékleteibe foglalt szakmai szabályzatok,
továbbá az átmeneti választási szabályzat tervezetét, melyet jóváhagyás végett megküld a Szakmai
Tanácsnak. A Szakmai Tanács által jóváhagyott alapszabályt és mellékleteibe foglalt szakmai
szabályzatok tervezetét, továbbá az átmeneti választási szabályzat tervezetét az előkészítő honlapon
nyilvánosságra kell hozni.
(5) Az Előkészítő Bizottság az e törvényben kapott felhatalmazás alapján jogosult szerződéseket
kötni, olyan kötelezettségeket vállalni és jogokat érvényesíteni, melyek a megalakításra kerülő
Kamarát megalakulásától kötelezik és jogosítják.
(6) Az Előkészítő Bizottság az e törvényben kapott felhatalmazás alapján jogosult a tagfelvétellel
összefüggésben fizetendő, az átmeneti tagfelvételi szabályzatban megállapított díjakat a tagfelvétel
során beszedni és azzal az e törvényben foglalt kötelezettségei teljesítése céljából gazdálkodni.
(7) Az Előkészítő Bizottság jogosult a jelen törvényben foglalt feladatai ellátásához harmadik
személy szolgáltatását igénybe venni, a szolgáltatás igénybevételére az (5) bekezdésre figyelemmel
szerződést kötni.
(8) Az Előkészítő Bizottság a Kamarát megalakító országos küldöttgyűlés napjával, mint
fordulónappal köteles az előkészítő időszak tekintetében könyvvizsgálói záradékkal ellátott
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pénzügyi beszámolót készíteni és a fordulónaptól számított 30 napon belül a Kamara elnökségének
átadni, továbbá az előkészítő honlapon nyilvánosságra hozni. A beszámoló átadásával egyidejűleg
az Előkészítő Bizottság és a Kamara elnöksége köteles egy átadás-átvételi eljárást lefolytatni,
melynek keretében az Előkészítő Bizottság átad a Kamara elnökségének minden megkötött
szerződést, beszerzett eszközt, beszedett pénzeszközt, illetve minden, az előkészítő időszakban
végzett tevékenységével kapcsolatos információt, tevékenységének egyéb eredményét. Az átadásátvételről a felek jegyzőkönyvet készítenek.
82. § (1) A tagfelvételt az Előkészítő Bizottság az átmeneti tagfelvételi szabályzat rendelkezései
alapján bonyolítja le.
(2) A 81. § (1) bekezdése szerinti felhívásban az Előkészítő Bizottság köteles közzétenni az
előkészítő időszakban történő tagfelvételi kérelmek benyújtásának kezdő és záró időpontját.
(3) Az Előkészítő Bizottság köteles az előkészítő honlapon folyamatosan tájékoztatást adni a
tagfelvétellel kapcsolatos tudnivalókról, illetve közzétenni a Kamara megalakulásával kapcsolatos
egyéb információkat.
83. § (1) A 11. § (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően nem vehető fel a Kamarába az a személy,
aki e törvény hatálybalépésekor a Magyar Orvosi Kamarából való kizárás fegyelmi büntetés hatálya
alatt áll, a büntetés jogkövetkezményeinek megszűnéséig (a büntetés elévüléséig).
(2) A Magyar Orvosi Kamara a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt álló – 2. § (1) bekezdés
szerinti – tagjairól a Kamara megkeresésére nyolc napon belül adatot szolgáltat.
84. § Azon személyek, akik nem pszichológia BA-ra épített pszichológia MSc diplomával
rendelkeznek, a megalakuló Kamara által kidolgozásra és meghirdetésre kerülő feltételek
teljesítését követően kérelmezhetik felvételüket a Kamarába.
85. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpont és c) pont alkalmazása során, az egészségügyi államigazgatási szerv a
Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személyekkel
kapcsolatos hatósági eljárása tekintetében a Kamara ügyfélnek tekintendő.
43. Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés
86. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja: az Európai Parlament
és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) 9. és
10. cikk.
44. Módosító rendelkezések
87. § (1) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a
továbbiakban: Ekt.) 14/A. § (1a) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„(1a) A pszichológia képzési területen szerzett alap és felsőfokú szakképesítéssel rendelkező,
klinikai szakpszichológus szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók az (1) bekezdés szerinti
feltételt azzal teljesítik, ha egyidejűleg tagjai a Magyar Orvosi Kamarának és a Magyar
Pszichológus Kamarának.”
(2) Az Ekt. 23. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki,
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"(4a) A Magyar Orvosi Kamara azon tagjával szemben lefolytatott etikai eljárás esetén, aki tagja a
Magyar Pszichológus Kamarának is, a szakmai sajátosságok képviseletének az etikai eljárásban
való megfelelő biztosítása végett, a Magyar Pszichológus Kamara által delegált szakembernek is
részt kell vennie az eljáró etikai bizottság munkájában. Az etikai bizottság a Magyar Pszichológus
Kamara által delegált szakember szakmai véleményétől eltérő döntését külön indokolni köteles.".
(3) Az Ekt. 29/A. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A Magyar Orvosi Kamarában a
kamara alapszabályában vagy egyéb szabályzatában meghatározott, a tagra egyébként irányadó
mindenkori éves tagdíj 50%-át kötelesek azok a tagok megfizetni, akik egészségügyi tevékenységük
végzése vonatkozásában, jogszabály rendelkezése alapján, (természetes személyként) kötelezően
tagjai más szakmai kamarának is, melyben kötelesek tagdíjat fizetni."
88. § (1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai
Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet a következő 3/A. §-sal egészül
ki:
"3/A. § A kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy a szakterületén
működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai tagságot
jogszabály előírja."
(2) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai
Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 3. melléklete az "Egyetemi
doktori cím"-et követően a következő két sorral egészül ki:
"Szakmai kamara megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………Szak
mai kamarai nyilvántartási szám:
………………………………"
89. § A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. szakaszának 4. pontja a
következő szövegrésszel egészül ki "szakmai kamarának a feladatai ellátásához szükséges adat;".
90. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113/A § (4) bekezdésében "az illetékes
egészségügyi szakmai kamarát." szövegrész helyébe "az illetékes egészségügyi vagy egyéb szakmai
kamarát." szövegrész lép.
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1. melléklet a Pszichológus Kamaráról szóló 2013. évi ________ törvényhez
1. Tagnyilvántartás
A tagnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)

a tag családi és utóneve, születési családi és utóneve,
anyja neve, születési helye, ideje,
a tag állampolgársága,
a tag neme,
központi működés helye, egyéb működés helyének címe, telefon-, telefaxszám, elektronikus
levélcím,
a tag adóazonosító jele,
a tag kamarai nyilvántartási száma,
kamarai igazolvány száma,
tagsági jogállás (tevékenységet szüneteltető, illetve nem szüneteltető),
fegyelmi büntetések, jogerőre emelkedésük, valamint az azok alóli mentesítések időpontja,
tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok,
mely tagozatnak a tagja,
iskolai végzettség, szakképesítés megnevezése, az ezeket igazoló oklevél száma, a kiállítás helye
és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve,
a tudományos fokozat megnevezése, az ezeket igazoló oklevél száma, a kiállítás helye és
időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése,
idegen nyelv vagy nyelvek ismeretének szintje, típusa, az arról kiállított bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű okirat száma, kiállításának helye és ideje, a kiállító szerv megnevezése,
a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő
tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen a tag
munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, beosztása,
az egészségügyi dolgozó alap- és működési nyilvántartási száma,
a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama, a felügyeletet ellátó személy
neve, egészségügyi működési-, vagy egyéb területen a tevékenységéhez kapcsolódó
nyilvántartási száma,
egyéb nyilvántartások, névjegyzékek megnevezése, melyekben a tag pszichológusi tevékenysége
okán fel van tüntetve,
kötelező továbbképzések teljesítésére vonatkozó adatok

A fentieken túlmenően, a tagnyilvántartás tartalmazhatja a 27. § szerint a Kamara részére egyéb
személy vagy szervezet által átadott adatokat.

2. A tagnyilvántartás közérdekből nyilvános adatai
A kamarai tagokkal kapcsolatos, közérdekből nyilvános adatok:
a)
b)
c)
d)

a tag családi és utóneve,
működésének székhelye,
a tag kamarai nyilvántartási száma,
tagsági jogállás
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e)
f)
g)
h)
i)

tudományos fokozat,
iskolai végzettség, szakképesítés megnevezése
szakterülete, melyik tagozat tagja
idegen nyelv vagy nyelvek ismeretének szintje,
az egészségügyi dolgozó alap- és működési nyilvántartási száma.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
31

2. melléklet a Pszichológus Kamaráról szóló 2013. évi ________ törvényhez
1. Névjegyzék
A névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

a pszichológus családi és utóneve, születési családi és utóneve,
anyja neve, születési helye, ideje,
állampolgársága,
saját tagállamának a megnevezése,
letelepedése szerinti tagállambeli működés címe, és – ha van - belföldi címe, telefon-,
telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
magyarországi elérhetőségi adatai,
iskolai végzettség, szakképesítés megnevezése, az ezeket igazoló oklevél száma, a kiállítás helye
és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve,
a tudományos fokozat megnevezése, az ezeket igazoló oklevél száma, a kiállítás helye és
időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése,
a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő
tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen
munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, beosztása,
saját tagállama szerinti szakmai megnevezése (szükség szerint annak magyar nyelvű kiegészítő
magyarázatával együtt).
saját tagállama szerinti kamarai tagságára vonatkozó adatok,
egyéb nyilvántartások, névjegyzékek megnevezése, melyekben pszichológusi tevékenysége okán
fel van tüntetve,
a Kamarához történt bejelentés / a kamarai engedély kiadásának időpontját,
tevékenysége megkezdésének, felfüggesztésének, szünetelésének és megszűnésének időpontját,
fegyelmi büntetések, jogerőre emelkedésük, valamint az azok alóli mentesítések időpontja.

2. A névjegyzék közérdekből nyilvános adatai
A névjegyzékben szereplő pszichológusokkal kapcsolatos, közérdekből nyilvános adatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a pszichológus családi és utóneve,
saját tagállamának a neve,
letelepedése szerinti tagállambeli működésének a helye,
saját tagállama szerinti kamarai nyilvántartási száma,
tudományos fokozata,
iskolai végzettség, szakképesítés megnevezése,
szakterülete,
a kamarai engedély kiadásának időpontja.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország Alaptörvénye XX. cikk: (1) bekezdése alapján mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez. A pszichológia tudománya a lelki egészség megőrzését, a lelki problémák gyógyítását
hivatott szolgálni, ezáltal hozzájárul az alkotmányos jogok érvényesüléséhez.
Ha olyan tevékenységről van szó, amelynek során az állampolgárok állami szolgáltatás keretében
jutnak hozzá a szakértelemhez, lehet ez hatósági eljárás, gyógyítás vagy oktatás, az államnak
garantálnia kell a szolgáltatást nyújtó szakértelmét, amiért a szolgáltatást igénybe vevő adójából
fizet. Ha hatósági eljárás tartozik egy tevékenységhez (pszichológiai vélemény, alkalmasság
vizsgálat, stb.), akkor mindenképpen közhitelesnek kell lennie azoknak, akik ebben szakértelmükkel
részt vesznek. A közhitelességet és a szakmai garanciavállalást egy szakmai kamara valósíthatja
meg. Érdemes akkor is kamarát létrehozni, ha olyan tevékenységről van szó, amelynek hitelessége
megnevezésben, szakmagyakorlásban a szolgáltatást igénybe vevők nagy tömegeit érintheti, az
illetéktelen szakmagyakorlás pedig lényegesen csökkentheti a szolgáltatás társadalmi
elfogadottságát, hatásosságát, a szolgáltatást nyújtók szakmai hitelességét. Ez különösen jelentős
kérdés a pszichológiával kapcsolatban. Ez a funkció a szolgáltatást igénybe vevők (kliensek)
érdekeinek védelmét is jelenti.
Jelenleg nem létezik teljes körű nyilvántartás a pszichológus végzettséggel rendelkezőkről. A
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által vezetett nyilvántartásba való felvétel
önkéntes, ezért nem tartalmaz minden, pszichológus diplomát szerzett szakembert. A pszichológiai
szolgáltatás nyújtása csak a klinikai szakpszichológusok szűk rétegénél van előzetes nyilvántartásba
vételhez, engedélyhez kötve: a Magyar Orvosi Kamarába kell kötelezően belépniük.
A nyilvántartás hiányából fakadóan nem ellenőrizhető sem a fogyasztó által, sem a hatóságok által,
hogy az adott, magát pszichológusként feltüntető szolgáltató valóban rendelkezik-e a megfelelő
képzettséggel. Sokan ezt kihasználva, megfelelő végzettség nélkül végeznek pszichológiai
szolgáltatást, megtévesztve ezzel a fogyasztót, esetleg a hatóságokat is. A szakmai felkészültség
nélkül végzett pszichoterápiának komoly egészségügyi kockázata van, a rosszul elvégzett kezelés
további, egyébként elkerülhető kezeléseket tehet indokolttá, növelve ezzel a gyógyítás költségeit,
szélsőséges esetben pedig emberéletet is követelhet.
Az EFPA (European Federation of Psychologyst's Associations) a nemzeti pszichológiai
szövetségek európai szövetsége. Az EFPA honlapja következetesen "szabályozott szakmaként"
hivatkozik a pszichológiára. A szövetségnek 35 tagja van. A 35 tagnak közel a fele kamara, vagy
kamarai jogállású szervezet. Európában bevett gyakorlat tehát, hogy a pszichológus szakma
működését, ellenőrzését, a vonatkozó jogalkotás támogatását egy szakmai kamara, vagy azzal
egyenértékű testület látja el.
A Magyar Pszichológus Kamara léte hiánypótló az állampolgárok jogvédelme érdekében, mert
jelenleg a működés feltételeinek szabályozatlansága hiányában önjelölt álpszichológusok tömege
végez „pszichológiai” és „pszichoterápiás” tevékenységet bármilyen ezzel kapcsolatos valódi
képzettség nélkül. A pszichológiai tevékenység a szolgáltatás igénybevevője oldalán kifejezett
kockázati elemet tartalmaz, hasonlóan az orvosi, ügyvédi, mérnöki szakmákhoz, így a képzetlenül
végzett „szakmagyakorlás” jóvátehetetlen, akár emberéleteket is követelő károk okozására képes.
A Magyar Pszichológus Kamara szabályozza, transzparenssé és államilag ellenőrizhetővé teszi
10.000 fő, évente 500-zal növekvő számú pszichológus tevékenységét, fellépést tesz lehetővé a
jogosulatlan szakmagyakorlók ellen: védi a társadalmat.
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Mindezen problémák kezelése és a magyar pszichológiai története során elért vívmányok
megőrzése érdekében döntött a Kormány és az Országgyűlés a Magyar Pszichológus Kamara
felállításáról.
A Magyar Pszichológus Kamara a teljes pszichológusi társadalom számára egységesen biztosítja
majd a szakmai ellenőrzést, és egységes terheket ró tagjaira, a teljes pszichológus társadalomra. Az
ellenőrzés egységességén túl annak szakmaisága is biztosított lesz a Magyar Pszichológus
Kamarában, hiszen a pszichológusok a Kamara létrehozásával lehetőséget kapnak saját, egységes
szakmájuk működési, szakmai szabályainak a kialakítására, szemben a mai helyzettel, amikor egy
eltérő szakma saját szakmai szervezetébe kell betagozódniuk.
A Kamara elsődleges és talán legfontosabb feladata az egységes és teljes körű tagnyilvántartás
vezetése. Az egyéb, régóta működő kamarák tapasztalataiból kiindulva a kötelező kamarai tagság és
a tagsághoz kapcsolódó működési engedély megfelelő szabályozási eszközt jelent a
minőségbiztosításhoz, fogyasztóvédelemhez, működés ellenőrizhetőségéhez. A kötelező tagság által
létrehozható a bárki számára elérhető, nyilvános teljes körű pszichológus nyilvántartás, melyben a
pszichológus (BA-ra épített MA, MsC) diplomával rendelkezők vannak nyilvántartva. Ez felölelné
a teljes pszichológusi szakmát, amely, becslések szerint, kb. 10000 főt számlál jelenleg. Ebből
összesen a 831 fő körüli klinikai szakpszichológusokról van jelenleg hivatalos nyilvántartás a MOK
rendszerében. Évente 500 pszichológus végez és kap diplomát hazánkban a képző 5 egyetemen. Így
a nem nyilvántartottan praktizálók száma évente kb. 17%-kal nő.
A nyilvántartás által többek között a szakmai felügyeletet ellátó hatóság által ellenőrizhetővé válik a
pszichológusi munka minősége. Az állami szerepvállalás csökkentéséhez szükség van a
pszichológiával összefüggő közfeladatok egy részének a pszichológusi társadalom által köztestületi
formában, önigazgatás útján történő ellátására: kiszűrhető a jogosulatlan szakmagyakorlás,
biztosíthatóvá válik a pszichológusi tevékenység megfelelő színvonala, jogi eszközökkel is
képviselhetővé válik a pszichológiai tesztek alkalmazási kritériumainak, kereteinek, szabályainak
betartása, az európai tesztkvalifikációs szempontok alapján megbízhatónak minősített hazai
mérőeszközök jogtiszta alkalmazása, a fogyasztó megfelelően tájékozódhat az igénybe venni kívánt
szolgáltatásról, a feketegazdaság felszámolásához is segítséget nyújthat.
Az egész szakmát egységesen képviselő érdekvédelmi szervezet hiányában eddig nem folyt
megfelelő tájékoztató, felvilágosító tevékenység, melyben a pszichoterápia fogalmát, igen
szerteágazó szakágait megismerhetnék a fogyasztók.
A pszichológus szakmában rejlő hatalmas gyógykezelési, gyógyítási potenciál kiaknázatlanul
hagyása egyértelmű forrásveszteséget jelent a társadalombiztosítás számára, mely a
szakmagyakorlás szabályozásával és ellenőrizhetőségével megoldódik. Az ellenőrzés lehetősége
fokozottan hozzájárul a feketegazdaság felszámolásához ezen a piacon.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A törvény hatálya, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezéseire való
hivatkozással, annak megfelelően került meghatározásra. Ezt egészíti ki a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyekre történő hivatkozás, akik szintén a törvény hatálya alá
esnek, amennyiben a 2. § szerinti feltételekkel kívánnak pszichológiai tevékenységet végezni
belföldön.
A 2. §-hoz
A 2.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki tevékenységének
meghatározására a "pszichológus" szakmai címet, illetve annak ragozott formáját, idegen nyelvű
megjelölését használhassa. Ezen feltételek szerint egyfelől rendelkeznie kell a 12. §-ban
meghatározott képzettségek valamelyikével, másfelől pedig a Kamara tagjának kell lennie.
Ezen feltételek rögzítése hiánypótló a jelenleg hatályos jogszabályok rendszerében. A sokszínű,
számos szakterülettel rendelkező pszichológus szakmának jelenleg egyetlen ágában, az
egészségügyi területen vannak megfelelően szabályozva a tevékenység végzésének szakmai
feltételei.
A (2) bekezdés azt a helyzetet rendezi, amennyiben az (1) bekezdés megsértésével végez valaki
pszichológusi tevékenységet. A Kamara közigazgatási hatósági jogkörben jogosult szankcionálni az
említett jogsértést, melynek ellenőrizhető megnyilvánulása a jogosulatlan címhasználat.
A (3) bekezdés egyértelműsíti, hogy az egészségügyi tevékenységet végzőknek figyelemmel kell
lenni a pszichológusi szakmai szabályok mellett az egészségügyekre is. Ez egy olyan helyzetben
különösen fontos, ahol egy pszichológus felhagy az egészségügyi tevékenységgel és a szakma más
szakágát műveli tovább. Ebben a helyzetben is szabályozni kell a működését. Másik eset, amikor
egy pszichológus – a megfelelő végzettség és egyéb feltételek teljesítése esetén - egészségügyi
tevékenységbe kezd. Ekkor már az ezt szabályozó jogszabályoknak is eleget kell tennie. És
természetesen egy egészségügyi tevékenységet végző pszichológusnak minidig követnie kell a
szakmája, azaz a pszichológia tudományának jogi és szakmai szabályait is. A (4) bekezdés, az 1. § sal összhangban, rendezi a valamely európai uniós tagállamból Magyarországra irányuló, határon
átnyúló szolgáltatást végző személyek esetében a szolgáltatás nyújtása megkezdésének feltételeit.
Ezen személyek, a 13. § (4)-(6) bekezdéseiben hivatkozott, a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és ezen 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet által szabályozott eljárás lefolytatását
követően, a Kamara előzetes ellenőrzése alapján nyújthatnak határon átnyúló pszichológiai
szolgáltatást belföldön.
A 3. §-hoz
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (2) bekezdése szerint a
fogyasztóvédelmi hatóság a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott
rendelkezések betartását jogosult ellenőrizni. Ezzel összhangban, a törvény 3. §-ában biztosítja a
fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét arra, hogy ellenőrizhesse a pszichológusi tevékenységet
végzők esetében a 2. §-ban foglaltak betartását.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
35

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) és a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseit egyértelműsítve, rögzítésre kerül
a Kamara ügyféli minősége a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban.
A 4. §-hoz
A Kamara köztestület. A köztestületekre vonatkozó alapvető szabályokat a Ptk. tartalmazza. A Ptk.nak megfelelően a köztestületet törvény hozza létre. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény értelmében a
köztestületet is a bíróság tartja nyilván, kivéve, ha a köztestületet létrehozó törvény ettől eltérően
rendelkezik. A jelen törvény értelmében a Kamarát nyilvántartásba kell venni. Közhasznúságát a
közhiteles tagnyilvántartás vezetése, mint közfeladat ellátása és az ezzel szolgált társadalmi érdek
alapozza meg.
A Kamara, a törvény IV. fejezetében részletesen kifejtésre kerülő szervezeti felépítése szerint, egy
országos hatáskörű és illetékességű köztestület. Feladatmegosztás, továbbá a tagokkal való
kapcsolattartás megkönnyítése céljából, a saját szervezetén belül területi szervezeteket hozhat létre.
A Kamara alapszabálya és az alapszabály mellékleteibe foglalt egyéb szabályzatai, e törvény
rendelkezéseit kiegészítve szabályozzák a Kamara felépítését, működését.
Az 5. §-hoz
A Kamara feladatai két csoportra oszthatók.
Az egyik közfeladat, azaz a pszichológusok közhiteles nyilvántartásának a vezetése. Ezen feladat
meghatározása is egy hiánypótló rendelkezése a törvénynek. Jelenleg a pszichológus szakmának
csak néhány szakterületén létezik nyilvántartás a szakemberekről. A legrészletesebben
szabályozott ilyen nyilvántartás az egészségügyi rendszerben dolgozó pszichológusokat is
tartalmazó egészségügyi működési nyilvántartás. Ezen kívül például az Igazságügyi Szakértői
Névjegyzék, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék tartalmaz ilyen
minőségben dolgozó pszichológusokra vonatkozó adatokat. Látható, hogy korántsem teljes körű a
jelenleg pszichológusi tevékenységet végzők nyilvántartása. Ezt a hiányt hivatott pótolni e törvény
a Kamarára ruházott közfeladat által, melynek keretében a Kamara megszervezi és működteti a
pszichológusoknak, a pszichológia minden szakterületére kiterjedő, közhiteles nyilvántartását.
A másik csoportja a feladatoknak a Kamara szakmai érdekképviseleti feladatai, melynek
keretében, a Kamara a szakma önkormányzati szervezeteként ellátja a szakmai érdekképviseleti,
szakmai irányítási, ellenőrzési feladatokat. A törvény 7. §-10. §-ai ezen feladatokat fejtik ki
részletesebben.
A 6. §-hoz
A Kamara érdekképviseleti feladatainak egyik fontos területét jelentik a különböző szintű képzések.
A képzések minősége, szakmai követelményrendszere biztosítja a kamarai tag pszichológusok
tevékenységének a minőségét. Ezért nagy jelentőségű feladata a Kamarának a képzéseknek, azok
követelményeinek a folyamatos figyelemmel kísérése és az ezekkel kapcsolatos
véleménynyilvánítás.
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A 7. §-hoz
A jelen paragrafus a Kamara szakmai ellenőrző szerepének eszközeit rögzíti. A Kamara szakmai
ellenőrző szerepe "befelé", azaz tagjai felé a fegyelmi eljáráson keresztül, "kifelé", azon kamarai
tagsággal nem rendelkező személyek felé, akik jogsértő módon, kamarai tagság nélkül folytatnak
jelen törvényben szabályozott pszichológusi tevékenységet, a 2. § (2) bekezdésében rögzített
közigazgatási hatósági eljáráson keresztül, továbbá a jelen 7. § szerinti eljárás kezdeményezési
jogkörrel valósul meg.
A 8. §-hoz
A jelen paragrafus a Kamara érdekképviseleti feladatait általánosságban rögzíti. Ezen
érdekképviseleti feladat része a külföldi szakmai szervezetekkel való együttműködés is.
A 9. §-hoz
A Kamara érdekképviseleti feladatainak teljesítését biztosítja, hogy a jelen paragrafus szerint
jogosult részt venni a szakmát érintő jogalkotásban úgy véleményezési joggal, mint kezdeményező,
javaslattevő jogkörrel.
A Kamara érdekképviseleti feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges az egyéb szakmai
szervezetekkel való együttműködés, a képzésben résztvevő oktatási és tudományos intézményekkel
való rendszeres konzultáció.
A 10. §-hoz
A Ket. 12. § alapján állapítja meg a törvény, hogy a Kamara mely eljárásai minősülnek
közigazgatási hatósági eljárásnak. Ezek a tagsággal kapcsolatos ügyek, továbbá a határon átnyúló
szolgáltatást nyújtó személy ellenőrzésével és kamarai tagság nélkül jogsértő módon
pszichológusi tevékenységet végzőkkel kapcsolatos eljárások. Ezen közigazgatási hatósági
ügyekben a Ket. mögöttes jogszabályként alkalmazandó ott, ahol a törvény nem rendelkezik
eltérően.
A jelen 10. §-ban jelzett közigazgatási hatósági ügyek részletes szabályait a III. Fejezet tárgyalja.
A 11. §-hoz
Az (1) bekezdés felsorolja a tagság feltételeit. Kiemelendő ezek közül az a) pont, amely a szükséges
végzettségeket sorolja fel. Ezt a pontot egészíti ki a (4) bekezdés, amely alapján, ha valamely
személy, a 11. §-ban fel nem sorolt olyan egyéb végzettséget szerzett, amely a 11. §-ban
felsoroltakkal azonos kimeneti követelményeket biztosított, úgy ezen végzettségnek, a Kamarába
való felvétel céljából történő elismerésére a Kamara jogosult, az Oktatási Hivatal álláspontja
alapján. A Kamara ezen hatásköre hangsúlyozottan a belföldön kiállított végzettségek tekintetében
felmerülő kérdések rendezésére vonatkozik. A külföldön szerzett diplomák elismerésére a
fentiekben hivatkozott 2001. évi C. törvény és 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet szabályai
vonatkoznak.
Erre azért van szükség, mert esetleg a régebben (évtizedekkel ezelőtt) kiadott diplomákról jelenleg
már nem áll rendelkezésre teljes információ, így a törvényalkotás során elképzelhető, hogy a
széleskörű felsorolás ellenére kimarad egy végzettség, amely azonban tartalma alapján jogosítja a
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tulajdonosát a Kamarába való belépésre. Ezen egyedi esetek kezelésére biztosít megfelelő
rugalmasságot a hivatkozott, (4) bekezdése szerinti szabály.
A (2) bekezdés sorolja fel a kamarai tagságot kizáró eseteket.
Az 5. §-hoz fűzött indoklással összhangban, a (3) bekezdés rögzíti, hogy a kamarai tagság nem zárja
ki, hogy más szakmai kamarában is tag legyen a pszichológus. Ennek megállapítására azért van
szükség, mert a korábban elmondottak szerint a pszichológus szakma sokszínűségéből és számos
szakterületéből fakadóan, létezik jelenleg is két kamara (a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara), melynek tevékenységük gyakorlása okán pszichológus tagjai is
vannak. Ezen kamarai tagságokat a jelen törvénnyel szabályozott kamarai tagság nem érinti. A
Kamara és a hivatkozott két másik kamara, a MOK és a MISZK viszonyában a Kamara az
"általános", a teljes pszichológus szakmát összefogó, képviselő és nyilvántartó köztestület, a MOK
és a MISZK ehhez képest "specifikus", a pszichológia egy-egy részterületén működő
pszichológusok érdekeit képviseli az adott specifikus szakterülettel kapcsolatban. Ezek egymásra
épülő képviseleti rendszert kell, hogy alkossanak.
A 12. §-hoz
A Kamarába történő felvételről objektív módon, a törvényben rögzített feltételek teljesítése alapján
dönthet a Kamara. A feltételek teljesülése esetén, a Kamarának nincs mérlegelési jogköre a
tagfelvételt illetően.
A kamarában szakmai tagozatok is működnek, melyeknek a kamara tagja választása szerint tagja
lehet.
A 13. §-hoz
A 4. §-hoz fűzött indoklásban már hivatkozott módon, a Kamara egy országos hatáskörű és
illetékességű köztestület, amely a feladatmegosztás és a tagokkal való kapcsolattartás könnyítése
okán feladatai ellátására területi szervezeteket jelöl ki. Ezen területi szervezetek bonyolítják a
tagfelvételt.
A pszichológus annál a területi szervezetnél nyújthatja be tagfelvételi kérelmét, melynek
illetékességi területén a pszichológus "központi működésének" helye található. A pszichológusokra
jellemző, hogy tevékenységüket igen sokféle jogviszonyban és igen sokféle szervnél, szervezetnél
végzik, végezhetik (pl. közalkalmazottként egy egészségügyi intézményben, vagy egy szociális
intézményben, társas vállalkozóként, vagy egyéni vállalkozóként a magánpraxisban, megbízási
jogviszonyban, stb.). Ennek megfelelően működési helyként több helyszín is felmerülhet egy adott
pszichológusnál. Amennyiben ezen működési helyek nem egyazon területi szervezet illetékességi
területére esnek, úgy meg kell határozni, hogy mely területi szervezethez kell az adott
pszichológusnak bejelentkeznie. Azon területi szervezetnél kell bejelentkezni, amelynek az
illetékességi területén a "központi működés helye" található. A törvény rendelkezései szerint az
határozza meg, hogy mi a központi működés helye, hogy időarányosan melyik működési helyen
végzi a pszichológus a legtöbb munkát. A központi működési hely meghatározásának, a jelen
törvényben foglaltak alapján, elsősorban a tagfelvételhez kötődő technikai jelentősége van.
Tekintettel arra, hogy a Kamara belső szervezete, az alapszabályban meghatározásra kerülő módon,
külön illetékességi területekkel rendelkező területi szervezetekre tagolódik, és ezen szervezetek
végzik a területükön központi működési hellyel rendelkező tagok nyilvántartását, ezért a jelen
törvényben és az alapszabályban a területi szervezetekhez kötődő esetleges tagi jogosultságok
esetében lehet még jelentősége a központi működési hely meghatározásának.
A határon átnyúló szolgáltatás megkezdésének feltételeit, a megkezdéshez szükséges előzetes
ellenőrzést a jelen paragrafus (4)-(6) bekezdései hivatkozzák. Ezen személyek esetében, az uniós
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szabályozással összhangban, a törvény lehetővé teszi, hogy kamarai tagság nélkül, de a vonatkozó
jogszabályok szerint, a Kamara által lefolytatott előzetes ellenőrzést követően lehessen megkezdeni
a szolgáltatás nyújtását.
A törvény rendelkezéseit a tagfelvétel, a tagfelvételi eljárás tekintetében is kiegészíti az alapszabály.
A 14. §-hoz
A tagság feltételei között szerepel három olyan feltétel, melynek teljesülését a bűnügyi
nyilvántartásból kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendeli igazolni a törvény. Ezen hatósági
bizonyítványt a tagfelvételkor mind a felvételét kérő pszichológus, mind az ő kérésére a Kamara
kikérheti a bűnügyi nyilvántartást vezető szervtől.
A tagság ideje alatt a Kamara jogosult ezen feltételek fennállását ellenőrizni az említett hatósági
bizonyítván (ismételt) kikérésével.
Ezen személyes adatok kezeléséről rendelkezik a jelen paragrafus.
Amennyiben a tagfelvétel folyamatában fény derül arra, hogy a tagjelölttel szemben közvádra
üldözendő bűncselekmény miatt indult eljárás, úgy a tagfelvételi eljárás a büntetőeljárás
befejezéséig felfüggeszthető. Ennek az az indoka, hogy amennyiben jogerős büntetéssel zárul a
büntetőeljárás, úgy az a 11. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok és a tagjelöltet nem lehet felvenni a
Kamarába. A felvételi kritériumok objektivitása okán szükség van erre a rugalmas szabályra annak
elkerülésére, hogy a Kamara köteles legyen lefolytatni a felvételi eljárást akkor is, ha nagy
valószínűséggel előre látszik, hogy rövid időn belül a törvény erejénél fogva megszűnik a tagsági
jogviszony (ha a tagjelöltet jogerősen elítélik).
A 15.-16. §-hoz
A tagfelvételi eljárásban a kérelem elintézését szabályozza a jelen paragrafus a hiánypótlás és az
esetleges elutasítás eseteivel, továbbá a jogorvoslat lehetőségével együtt.
A tagfelvételi eljárás elbírálása a Kamara szervezetrendszerén belül kétfokú. A belső jogorvoslat
kimerítése után a Kamara határozatát a Ket. szabályaival összhangban bíróság előtt meg lehet
támadni a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint.
A 17. §-hoz
A központi működés helyének meghatározása a 13. §-hoz fűzött indoklásban hivatkozott
jelentőséggel bír. A központi működési hely megváltozását, mint a nyilvántartott adatokban
bekövetkező változást a jelen paragrafus szerint kell a Kamarának bejelenteni.
A 18. §-hoz
A jelen paragrafus, a Ptk. köztestületekre vonatkozó szabályaival összhangban felsorolja a Kamara
tagjainak jogait és kötelezettségeit.
A 19. §-hoz
A törvény lehetővé teszi, hogy a Kamara tagja szüneteltesse tagsági jogviszonyát. A jogviszony
szüneteltetését írásban kell kérelmezni a Kamarától, indoklást nem kell adni. A szünetelés
engedélyezésének egyik feltétele, hogy a szünetelés idejére tevékenysége szakmailag megfelelő
átadásáról, továbbá a keletkezett, személyes és bizonyos esetekben különös adatokat tartalmazó
dokumentumok megfelelő őrzéséről a tag gondoskodjon. Ezt a szünetelési kérelem elbírálásához
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igazolni kell. A szünetelés engedélyezéséről az illetékes területi szervezet vezetője határozatban
dönt. A szünetelést követően, a tevékenység újbóli megkezdéséhez szükséges módon a kamarai
tagság aktiválását szintén írásban kell kérelmezni és az illetékes területi szervezet vezetője szintén
határozatban dönt annak engedélyezéséről. A tagsági jogviszony újbóli engedélyezésének feltétele,
hogy annak kérelmezésekor a tag teljesítse a tagfelvételhez szükséges feltételeket. A szünetelést és
az újbóli aktiválást engedélyező eljárásra egyebekben a tagfelvételi eljárás szabályai (elsősorban a
határidők és a jogorvoslati rend tekintetében) irányadók.
A 20. §-hoz
A szünetelés ideje alatt a tag nem köteles teljesíteni a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeket,
viszont az abból fakadó jogosultságok sem illetik meg, így a kamarai tagsághoz kötött
tevékenységét nem folytathatja.
A szünetelés ideje alatt bekövetkező, esetleges kizáró okok miatt, a szünetelés okán, nem kerül sor a
tag tagsági jogviszonyának a 22. § (1) bekezdés c) pont szerinti megszüntetésére, azonban tagsági
jogviszonya újbóli aktiválásakor igazolnia kell, hogy egyetlen kizáró ok sem áll fenn vele szemben.
A szünetelés ideje alatt – az (1) bekezdés szerint – a tag tagdíjat nem fizet, de köteles megfizetni az
alapszabályban meghatározott szünetelési tagdíjat, illetve teljesíteni az alapszabályban
meghatározott esetleges további kötelezettségeket. A szünetelési tagdíj indoka, hogy a Kamara ez
alatt is működik, biztosítja a visszalépés ehetőségét, fejlődik, érdekképviseletet lát el, így a
visszatérő tag is részben élvezi a szünetelés ideje alatt történt fejlődés eredményeit.
A 21. §-hoz
A fegyelmi eljárásban, biztosítási intézkedés jelleggel, sor kerülhet a tag tagsági jogviszonya
felfüggesztésére a fegyelmi eljárás lezárulását megelőzően (58. §). Az ilyen felfüggesztést a törvény
tulajdonképpen "kényszerszünetelésnek" tekinti és a felfüggesztés esetére a szünetelés szabályait
rendeli alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a felfüggesztés esetében – tekintettel arra, hogy ez nem a
tag saját döntésén alapul – szünetelési tagdíjat nem kell fizetni.
A 22. §-hoz
A jelen paragrafus (1) bekezdése rögzíti a tagsági jogviszony megszűnésének eseteit.
Az a)-c) pontokban foglalt megszűnési okok esetében az illetékes területi szervezet vezetője
határozatot hoz a tagsági jogviszony megszűnéséről. A d)-e) pontokban foglalt esetekben a tagsági
jogviszony megszűnése fegyelmi eljárás, illetve a nem fizetés esetére a 23. §-ban meghatározott
eljárás keretében kerül kimondásra.
Lemondás esetén a tag nyilatkozata alapján, a tag kezdeményezésére hoz határozatot a tagsági
jogviszony megszűnéséről az illetékes területi szervezet vezetője.
A tag halála esetén és kizáró ok felmerülésekor, a hitelt érdemlő tudomásszerzéskor, az illetékes
területi szervezet vezetője hivatalból intézkedik a tagsági jogviszony megszűnését kimondó
határozat meghozataláról.
Az a)-c) pontok közül – fogalmilag – csak a c) pont esetében van lehetőség jogorvoslatra, a
tagfelvételi eljárásban meghatározott jogorvoslati rend szerint.
A fegyelmi eljárásban történő kizárás szabályait az V. fejezet tartalmazza.
A tagsági jogviszonynak a tagdíj meg nem fizetése miatti megszűnését a 23. § szabályozza.
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A 23. §-hoz
A tagdíj meg nem fizetése esetén lehetőséget ad a törvény a tagnak, hogy fizetési elmaradását
rendezze, tagsági jogviszonya csak ennek eredménytelensége esetén szűnik meg. Először, a nemfizetés következményeire való figyelmeztetés mellett, fel kell hívni a tagot az elmaradás
rendezésére. Ennek eredménytelen eltelte esetén a határidő lejártát követően az illetékes területi
szervezet vezetője – a 22. § c) pontjához hasonlóan, egyéb eljárás nélkül – határozatot hoz a tagsági
jogviszony megszűnéséről. Ezen határozattal szemben azonban jogorvoslatnak van helye, a
tagfelvételi eljárásban meghatározott jogorvoslati rend szerint, azzal, hogy a jogorvoslati eljárás
megindításáig a hátralékos tagdíjat rendezni kell.
A 24. §-hoz
A kamarai tagsági jogviszony szüneteltetése, felfüggesztése és megszűnése azzal jár, hogy az
érintett tag nem folytathatja a tagsági jogviszonyhoz kötött tevékenységét. Emiatt ez esetekben a
Kamara értesíti a jelen paragrafusban felsorolt szervezeteket, akiknek érdekében áll, hogy tudomást
szerezzenek arról, hogy a tag átmenetileg, vagy véglegesen - aktív kamarai tagság híján - nem
jogosult pszichológusi tevékenység végzésére.
A (4) bekezdés szabályozza, hogy a kamarai tagsági jogviszony megszűnése esetén milyen
feltételek mellett vehető fel ismét a pszichológus a Kamarába.
A 25-26. § -hoz
A Kamara tagnyilvántartása közhiteles. Az adataikban bekövetkező változásokat a tagok kötelesek
a Kamarának bejelenteni a tagnyilvántartás naprakészen tartása végett.
A tagnyilvántartáshoz a Kamara nemcsak tagjaitól, hanem a 26. §-ban felsorolt, a Kamara tagjairól
adatot nyilvántartó egyéb szervezetektől is kérhet adatot tagjai vonatkozásában.
A tagnyilvántartásba bejegyzendő adatokat a 25-26. § alapján az 1. melléket tartalmazza. A
nyilvántartott adatok nem teljes egészében, hanem csak meghatározott körben minősülnek
közérdekből nyilvános adatnak és így bárki számára elérhetőnek.
A 27. §-hoz
A határon átnyúló szolgáltatást végző személyek nem tagjai a Kamarának. Ezen személyeket
tevékenységük megkezdését megelőzően ellenőrzi a Kamara. Ezen személyekről a Kamara
névjegyzéket vezet. A névjegyzékben nyilvántartott adatokat, és az ezen adatok közül közérdekből
nyilvános adatnak tekintendő adatokat a 2. mellékelt tartalmazza.
A 28. §-hoz
A Kamara szervezeti felépítésének kialakítása demokratikus módon, az alulról szerveződés elveit
követi.
A törvény jelen paragrafusa a Kamara országos szerveit rögzíti, amelyek a szervezet hatékony
érdekképviseletét, a Kamara önkormányzatiságának szervezeti garanciáit hivatottak biztosítani.
Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételének szabályozása valamint az országos hivatal
létrehozása a Kamara feladatai elvégzésének gördülékenyebbé tételét, gyorsaságát garantálja és egy
hivatalon belül történő centralizált ügyintézés megteremtését teszi lehetővé, amelyet - egy nem
választott tisztségviselő - a főtitkár vezet. A szakmai érdekek megjelenítése és annak hatékony
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érdekérvényesítése jelentősen függ a létrehozandó szakmai tagozatok aktív tevékenységétől, mely a
demokratikus jogok minél szélesebb körű érvényre jutatását garantálja.
A törvény értelmében az etikai, valamint az egyéb ellenőrzési feladatokkal külön-külön bizottság
foglalkozik.
A törvény a Kamara struktúráját két szinten határozza meg: a régiós (fővárosi) szint a Kamara
területi szervezete, a másik szint pedig az országos szervezete. Tehát a Kamara törvényben írt
feladatait részben a régiós alapon szerveződő területi szervezetei, részben az országos szervezete
gyakorolja
A Kamara országos szervezete jogi személyiséggel, tehát önálló jogalanyisággal rendelkezik, ami
az önállóság jogi hátterét is biztosítja, míg a Kamara területi szervezetei nem bírnak önálló
jogalanyisággal, azonban ezek összekapcsolódását a képviseleti elven felépülő szerveződési modell
biztosítja.
Az egyes szervek által ellátandó feladatokat, valamint azok egymás közti kapcsolatrendszerét
részben a törvény tartalmazza, részben a megalkotandó alapszabály fogja rendezni. Mindez
elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az egyes szintek között harmonikus együttműködési
rendszer alakuljon ki, amely előfeltétele a kamarai feladatok zökkenőmentes ellátásának.
A 29. §-hoz
A törvény a Kamara működése szempontjából meghatározónak az országos szervezetet tekinti. A
törvény ezt azzal kívánja biztosítani, hogy a kamarai tagság számára legfontosabb dokumentumok,
úgy mint a fegyelmi szabályzat, egyéb szakmai szabályzatok elfogadását, fontos szabályozási vagy
stratégiai jellegű szakmai állásfoglalások kialakítását az országos szervezet legfőbb döntést hozó
szervére, a küldöttgyűlésre bízza.
A kamarai tagok az országos szervezetben az általuk választott küldötteken keresztül gyakorolják az
önkormányzatiságból eredő jogaikat. A küldöttek számát megválasztásuk módját az alapszabály
határozza meg.
A Kamara, illetve a kamarai tagság számára stratégiai jelentőségű kérdések a küldöttgyűlés
hatáskörébe tartoznak.
A kamarai tagság érdekérvényesítési lehetőségét szolgálják a határozatképességre vonatkozó
szabályok. Tekintettel arra, hogy a Kamara közfeladatokat is ellát, a törvény a megismételt
küldöttgyűlésre vonatkozó szabályozás módjával az országos szervezet folyamatos működését
kívánja biztosítani.
A 30-31.§-hoz
A törvény szerint az elnökség a küldöttgyűlések közötti időszakban a Kamara működését irányítja.
Az elnök jogosult a Kamara képviseletére. A Kamara szerveinek tevékenységét az ellenőrző
bizottság kontrollálja, mely tevékenységéről a küldöttgyűlésnek számol be.
A 32.§-hoz
Az etikai-fegyelmi bizottság az e törvényben, a Kamara alapszabályában, valamint fegyelmi
szabályzatában meghatározott módon közreműködik a szakmai és etikai normák kialakításában és
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e törvény, illetve a kamarai szabályzatok a hatáskörébe
utalnak.
Ezek közül is figyelmet érdemel a tagsági viszonyt érintő intézkedési jogosultsága. A törvény
szerint mindenképpen testületi szintű döntés szükséges minden olyan kérdésben, ami a tagsági
jogok és ezen keresztül a hivatás gyakorlásának jogát érinti.
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A 33-34.§-hoz
A Kamara szerveinek tevékenységét az ellenőrző bizottság kontrollálja, mely tevékenységéről a
küldöttgyűlésnek számol be.
Az ellenőrző bizottság mind az országos, mind a területi szervezeteknél ellenőrzi a Kamara
törvényes működésére, gazdálkodására, valamint pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó
jogszabályok, illetőleg belső szabályok érvényesülését. Az ellenőrzések hatékonyságát segíti elő a
javaslatnak az a rendelkezése, miszerint az ellenőrző bizottság tagjainak feladataik ellátása körében
utasítás nem adható.
Az országos jogorvoslati bizottság bírálja el másodfokon a Kamara hatósági jogkörében lefolytatott
eljárásával kapcsolatos fellebbezéseke annak érdekében, hogy a kamarán belül is legyen
jogorvoslati lehetőség.
A 35.§-hoz
A törvény szerint az országos hivatal az országos képviseleti, illetőleg ügyintéző kamarai szervek
vagy azok valamely tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai
feladatok irányítására, illetve összehangolására, továbbá az országos igazgatási, ügyviteli, valamint
gazdálkodási teendők szakszerű ellátására országos ügyviteli feladatokat ellátó szervként működik.
A törvény szerint az országos hivatal vezetését a Kamarával munkaviszonyban álló hivatalvezető
látja el. A hivatalvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos
jogokat az országos elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
A 36. §-hoz
A 36. §-ban foglaltak tartalmazzák az önálló feladat és hatáskörrel rendelkező területi szervezetek
létrehozását és azt a rendelkezést, miszerint ezek működésére, feladatainak meghatározására
vonatkozó szabályozás a kamarai alapszabályban történik. Az egységes alapszabály teremtheti meg
a kamara belső tagozódásának összhangját. A Kamara területi szervezete a kamarai szerveződés
alapegységének tekinthető, mivel nyilvántartott tagsággal rendelkezik és helyi szinten a szakmai
szerveződést tudja eredményesen szolgálni.
A 37.-§-hoz
A Kamara működését a törvény mellett, a törvény rendelkezéseit tovább részletező, kiegészítő,
egységes alapszabálya határozza meg. Az alapszabály az országos szervezetre és a területi
szervezetekre vonatkozóan tartalmazza mindazokat a szabályokat, amelyeket a törvény kötelezően
előír, valamint azokat, amelyeket az érintettek az alapszabályba fel kívánnak venni.
A 38.§-hoz
A törvény 38. §-a a Kamara önkormányzatiságának anyagi garanciáit tartalmazza.
A Kamara működésének költségeit elsősorban a tagjai által fizetett tagdíjból fedezi. Ezeket a
bevételeket egészítik ki a különböző támogatások és egyéb bevételek.
A Kamara bevételeiben fontos szerepet játszik az államtól átvett feladatok ellátásához nyújtott
állami támogatás. A törvény tekintettel az államháztartási reformra, meghatározza az államtól átvett
feladatokat. Ezáltal újabb lépést lehet tenni abba az irányba, hogy a központi költségvetésből a
jövőben ne általában a szervezetek fenntartásához nyújtsanak támogatást, hanem egyes konkrét
feladatok ellátását finanszírozzák.
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A törvény szerint a Kamara legfőbb bevétele a tagok által fizetett tagdíj, mely a Kamara osztatlan
vagyonát képezi. A tagdíj mértékét — a törvény adta keretek között —, valamint a tagdíjra
vonatkozó kedvezmények körét, mértékét az alapszabály tartalmazza.
A Kamara bevételei egységesen az országos szervezetnél folynak be. Alapszabályi kompetencia
annak meghatározása, hogy a Kamara szervezeti tagozódását követve ezen egységes bevételek
hogyan kerülnek felosztásra.
A jelenleg hatályos szabályok szerint az egészségügy területén dolgozó pszichológusok működési
engedélyük megszerzéséhez kötelesek a Magyar Orvosi Kamarában is tagsággal rendelkezni. A
tagok terheinek egységesítése érdekében, csak az egyik szakterületen dolgozókat érintő
többletszabály miatti többletkötelezettség kiegyenlítését szolgálja a (2) bekezdésben rögzített
kedvezmény.
Ezen felül, igazságügyi szakértőként való működéshez további, a Magyar Igazságügyi Kamarában
való tagság is kötelező a pszichológusok esetében.
A tagdíjkedvezmény, a további kamarai tagságok számától függetlenül 50%. A kedvezményre csak
a jogszabály rendelkezése alapján kötelező kamarai tagságok jogosítanak.
A 39-40.§.-hoz
A kamarai tisztségviselők jelölésére és választására vonatkozó részletesebb szabályokat az
alapszabály határozza meg.
Az összeférhetetlenségi szabályok egyértelmű rendezése nélkülözhetetlen a Kamara törvényes és
zavartalan, demokratikus működéséhez. A Kamara demokratikus működésének sarokköve a
Kamara tisztségviselőinek átlátható és nyomon követhető tevékenységének figyelemmel kisérése. A
tisztségviselők tevékenységének átláthatósága alapvető feltétele a Kamara hiteles működésének,
ezért fontos az összeférhetetlenségi szabályok korrekt szabályozása.
A 43-44.§-hoz
A törvény a Kamara állami felügyelete körében az oktatásért felelős miniszter részére biztosít
törvényességi felügyeleti jogkört. Az oktatásért felelős minisztert ebben a körben megilletik
mindazok a tételesen is felsorolt jogok, amelyek a Kamara működésének felügyeletéhez
szükségesek. Ennek egyetlen korlátját jelenti a Kamara szakmai önállósága. A Kamara szakmai
önállósága törvényességi felügyeleti jogkörben sem korlátozható.
A Kamara törvényességi felügyeletével kapcsolatban felmerült jogvitában a törvényszék a polgári
perrendtartásnak a közigazgatási perekre vonatkozó szabályait alkalmazza.
A 45.§-hoz
A törvény az egyik tagi jogosítvány részletes szabályozását tartalmazza ebben a paragrafusban.
Ezek szerint a tag a Kamara bármely jogszabálysértő testületi döntése ellen az illetékes bírósághoz
fordulhat. Egyéni jogsérelem esetén a sérelmet szenvedett tag a törvényben írt jogorvoslati
lehetőségekkel élhet, azaz az illetékes szervekhez, illetve a bírósághoz fellebbezhet.
A bírósághoz a tag csak azt követően fordulhat, ha előzetesen a Kamara belső jogorvoslati
rendszerét kimerítette. A cél az, hogy a sérelmet elsődlegesen a kamarai szervezetrendszer saját
hatáskörében orvosolhatja.
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A 46. §-hoz
A kamarai tag pszichológusokra vonatkozó felelősségi szabályok törvényi rögzítésének
garanciális jelentősége van. A fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályok a kamarai tagok
integritásának, önálló felelősségvállalásának biztosítékát képezik. Ennek érdekében a jelen
paragrafus meghatározza a fegyelmi vétség fogalmát, elkülöníti az etikai vétségtől, és
meghatározza az alkalmazandó szabályok körét.
Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag, aki a tevékenységével kapcsolatos, e törvényben, más
jogszabályban, a Kamara alapszabályában vagy mellékleteiben, illetve kamarai választott
tisztségével összefüggésben meghatározott kötelezettségét megszegi vagy elmulasztja.
A törvény a fegyelmi vétségtől elhatárolja az etikai vétséget. Az etikai vétségek olyan többnyire
kisebb súlyú, szakmai-együttműködési etikai normákba ütköző cselekedetek, amelyeket nem
indokolt törvényi szinten szabályozni. A pszichológus szakma fokozott integritásának további
biztosítékaként az etikai felelősségre vonatkozó szabályokat a Kamara legfőbb döntéshozó szerve
által elfogadott etikai szabályzat határozza majd meg.
A 47. §-hoz
A törvény az arányos büntetés elvének figyelembe vételével határozza meg a fegyelmi
büntetéseket az enyhébbtől a súlyosabbig. A kamarai taggal szemben megrovás, pénzbírság, a
kamarai tagság felfüggesztése és legsúlyosabb büntetésként a Kamarából való kizárás fegyelmi
büntetés szabható ki. A pénzbírság legfeljebb az éves kamarai tagdíj tízszereséig terjedhet, és a
súlyosabb fegyelmi büntetésekkel együttesen is alkalmazható.
A határon átnyúló szolgáltatást végző személyek nem tagjai a Kamarának, ezért velük szemben a
Kamara belső szabályzatainak megsértése miatt nem indítható fegyelmi eljárás, viszont
jogszabályba ütköző tevékenység miatt igen. Esetükben felfüggesztés és kizárás helyett a
tevékenység folytatásának megtiltása fegyelmi büntetés alkalmazható, egyebekben a fegyelmi
eljárás jelen törvényben rögzített rendelkezései megfelelően alkalmazandók ezen eljárásokra is.
A 48. §-hoz
További lehetőséget nyújt a büntetés arányosítására a jelen paragrafus, amely lehetővé teszi a
legsúlyosabb fegyelmi büntetés, a kizárás végrehajtásának felfüggesztését egy ízben, legfeljebb
három évre. Ebben az esetben a kizárást a felfüggesztés alatt elkövetett újabb fegyelmi vétség
esetén kell végrehajtani.
Az 49. §-hoz
Az elévülésre vonatkozó szabályok pontos meghatározása a fegyelmi felelősségre vonás
kiszámíthatósága érdekében szükséges.
Főszabály szerint elévülés miatt nem indítható fegyelmi eljárás, ha azt a Kamara elnöke a
tudomásra jutástól számított 6 hónap alatt nem kezdeményezte, vagy a cselekmény befejezése óta
3 év eltelt. Ennél hosszabb idő eltelte után nem indokolt fegyelmi eljárást kezdeményezni, attól
már hatékony eljárás nem várható.
Kivételt képez ez alól a szabály alól, ha a fegyelmi vétség bűncselekmény tényállását valósítja
meg. Ebben az esetben a fegyelmi vétség elévülési ideje a bűncselekmény elévülési idejével
azonos. Ha a cselekmény miatt büntető, szabálysértési vagy más közigazgatási hatósági eljárás
indult, annak befejezésétől számított 3 hónapon belül a fegyelmi eljárás is megindítható.
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Az elévülés ellenére megindítható a fegyelmi eljárás, ha azt a tag maga ellen kéri. Ez a
rendelkezés lehetővé teszi, hogy a tag adott szükség esetén időbeli korlátozás nélkül
kiküszöbölhesse a szakmai tekintélyén esett sérelmet.
Az 50-52. §-hoz
Jelen paragrafusok a fegyelmi eljárás kezdeményezésére és lefolytatására jogosult szerveket
jelölik meg. A fegyelmi eljárás megindítása a Kamara jogköre, melyet a Kamara képviseletére
jogosult elnök gyakorol. A fegyelmi felelősségre vonás hatékonyságát szolgálja az a lehetőség,
hogy fegyelmi vétség ügyében bárki bejelentést tehet a Kamara elnökénél, aki a bejelentés
megfontolását követően dönthet az eljárás megindításáról.
A fegyelmi eljárást a Kamara első- és másodfokú fegyelmi bizottságai, illetve a tagjaik közül
kijelölt fegyelmi tanácsok folytatják le. A fegyelmi bizottságokra és a fegyelmi tanácsokra
vonatkozó részletes szabályokat a Kamara alapszabálya és annak mellékletei határozzák meg.
Az 53-54. §-hoz
A kizárás intézménye elsősorban a pártatlanság érvényesülését, a tárgyilagos elbírálás biztosítását
szolgálja. Ennek megfelelően a fegyelmi tanács tagjaként és elnökeként, valamint az eljárásban
szakértőként és jegyzőkönyvvezetőként nem járhat el maga az érintett tag, illetve olyan személy,
aki az érintett tag hozzátartozója vagy képviselője, akinek a tanúként vagy szakértőként történő
meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, valamint akitől az ügy elfogulatlan elbírálása
egyéb okból nem várható. Nem járhat el továbbá fegyelmi ügyben olyan személy, aki ellen
fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy
büntetett előéletű.
A kizárásról az eljáró fegyelmi bizottság elnöke dönt. Garanciális jelentőségű az a szabály, hogy
amennyiben kizárás folytán az érintett fegyelmi bizottság nem járhat el, a Kamara elnöksége
másik fegyelmi bizottságot jelöl ki az eljárásra.
Az 55. §-hoz
A hatékony és gyors fegyelmi felelősségre vonást szolgálja az elsőfokú fegyelmi tanács eljárására
megszabott 90 napos határidő. A fegyelmi tanács a fegyelmi ügyet főszabály szerint tárgyaláson
bírálja el. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a tényállás nem tisztázható, a sérelmezett cselekmény
nem fegyelmi vétség, a cselekmény elévült, illetve az ügy elbírálása jogszabályváltozás miatt már
nem tartozik a Kamara hatáskörébe. Ezekben az esetekben érdemi határozat meghozatalára nincs
lehetőség, ezért a fegyelmi tanács az eljárást tárgyalás nélkül megszünteti.
Az 56-57. §-hoz
A fegyelmi tanács tárgyalásán az eljárás szereplőinek részvételét lehetővé kell tenni: az érintett
tagot és képviselőjét, a tanúkat, valamint a szakértőt meg kell idézni, a Kamara elnökét – aki az
eljárást kezdeményezte – értesíteni kell. A tárgyaláson a fegyelmi tanács tagjain és a
jegyzőkönyvvezetőn kívül csak ezek a személyek lehetnek jelen.
Az érintett tag részére a védekezést biztosítani kell, ezt legkésőbb a tárgyaláson szóban terjesztheti
elő. Az érintett tag jogainak védelmét szolgája az a lehetőség is, hogy az eljárásra, a
bizonyítékokra észrevételt tehet, az iratokba betekinthet, a meghallgatott személyeknek kérdést
tehet fel és bizonyítási indítványt terjeszthet elő.
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A tárgyaláson elhangzottak rögzítése érdekében a tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez
vonatkozik a fegyelmi tanács egyik tagja által tárgyaláson kívül végzett előzetes vizsgálatra is.
Az 58. §-hoz
A páciensek védelmét szolgálja az a lehetőség, hogy a fegyelmi tanács az érintett tag kamarai
tagságát különösen súlyos fegyelmi vétség esetén, az ismételt elkövetés megelőzése érdekében
felfüggesztheti az ügy elbírálása idejére. Tekintettel ennek a döntésnek a jelentőségére, az érintett
tagnak lehetősége van a végzés ellen külön fellebbezés előterjesztésére.
Az 59. §-hoz
A fegyelmi tanács a fegyelmi eljárást felfüggesztheti, ha a cselekmény miatt büntetőeljárás, vagy
egyéb közigazgatási hatósági eljárás is indult. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem indokolt a
fegyelmi eljárás lefolytatása addig, amíg a bírósági vagy más hatósági eljárás le nem zárult.
Előfordulhat az is, hogy a fegyelmi eljárás során olyan előzetes kérdés merül fel, amelynek
elbírálására más hatóság jogosult, ilyen esetben ennek az eljárásnak a befejezéséig a fegyelmi
eljárást szintén fel lehet függeszteni.
Ennek kapcsán szükséges, hogy a bíróság vagy más hatóság, amelynek az eljárása kamarai tagot
érint, jogerős határozatát megküldje a Kamara részére.
A 60. §-hoz
Ha a fegyelmi eljárás során olyan súlyos bűncselekmény gyanúja merül fel, amely közvádra
üldözendő, a hatékony igazságszolgáltatás elősegítése érdekében a fegyelmi tanács elnöke köteles
feljelentést tenni. Az ennek nyomán indult eljárás eredményéről az eljáró hatóságok a Kamarát
értesítik.
A 61-62. §-hoz
Jelen paragrafusok a fegyelmi tanács határozatának tartalmára, közlésére, valamint meghozatalára
vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
A fegyelmi tanács érdemi határozatában az érintett tagot felmenti, fegyelmi felelősségét
megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki, vagy – amennyiben az 55. § kapcsán említett
esetekben érdemi határozat meghozatalára nincs lehetőség – az eljárást megszünteti. A határozatot
szóban ki kell hirdetni, majd írásban is kézbesíteni kell az érdekelteknek. Amennyiben az eljárás
bejelentés alapján indult, a határozatról a bejelentést tevőt is tájékoztatni kell.
A fegyelmi tanács határozata szabad mérlegelés eredménye, meghozatalához a tanács valamennyi
tagjának részvétele szükséges.
A páciensek érdekeit szolgálja az a rendelkezés, amely szerint az elsőfokú fegyelmi határozatban
a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, a kizárás alkalmazása esetén az érintett tag kamarai tagságát az
eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.
A 63. §-hoz
A fegyelmi eljárás költségeit a Kamara előlegezi. A költségek viseléséről az eljárást lezáró
határozat rendelkezik. Amennyiben az érintett tag felelőssége megállapításra került, köteles a
költségek egészének vagy megfelelő részének viselésére, ezen kívül a költségeket az viseli, akinek
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magatartása folytán a költség felmerült. A fennmaradó költségeket a Kamara viseli. A
költségviselés részletes szabályait az alapszabály rögzíti.
A 64. §-hoz
Jelen paragrafus a másodfokú fegyelmi bizottsághoz történő fellebbezés szabályait tartalmazza. A
fegyelmi tanács eljárást megszüntető határozata ellen a Kamara elnöke, aki az eljárás
megindítására jogosult, fellebbezéssel élhet. Az érintett tag a fegyelmi tanács eljárást befejező
érdemi határozata mellett a kamarai tagságát felfüggesztő végzés és a fegyelmi eljárást
felfüggesztő végzés ellen is fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést az első fokú fegyelmi bizottsághoz kell benyújtani. A fellebbezésnek – a fegyelmi
eljárás felfüggesztését kivéve – halasztó hatálya van.
A 65. §-hoz
Jelen paragrafus a határozatok és a végzések jogerőre emelkedésének és végrehajthatóságának
időpontját határozza meg, és rendelkezik a kamarai tagság felfüggesztéséről valamint a kizárásról
szóló jogerős döntés munkáltatóval, valamint az engedélyező hatósággal való közléséről. Erre
azért van szükség, mert a kamarai tagság felfüggesztése és kizárás esetén a pszichológusi
tevékenység nem folytatható.
A 66-71. §-hoz
Jelen paragrafusok a másodfokú fegyelmi eljárásokra vonatkozó eltérő szabályokat tartalmazzák.
A másodfokú eljárás pártatlansága érdekében a 66. § rendelkezik az elsőfokú eljárásban részt vett
személyek kizárásáról.
A 67. § a fellebbezés elutasításának eseteit határozza meg.
A 68. § a megalapozott másodfokú döntés érdekében lehetővé teszi, hogy a másodfokú fegyelmi
tanács a bizonyítást kiegészítse. A másodfokú eljárásban tárgyalás tartására csak akkor kerül sor,
ha a fellebbezés elbírálása érdekében a felek személyes meghallgatása szükséges.
A 69. § a másodfokú határozat tartalmát határozza meg. A másodfokú tanács az elsőfokú végzést,
illetve határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, vagy a határozatot hatályon kívül helyezi és új
eljárás lefolytatását rendeli el.
A 70. § kimondja, hogy a másodfokú fegyelmi tanács határozata a meghozatala időpontjában
jogerős és végrehajtható. A legmagasabb szintű jogi védelem biztosítása érdekében a (2) bekezdés
lehetővé teszi a másodfokú döntés elleni bírói jogorvoslatot.
A 71. § értelmében minden más vonatkozásban az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A 72. §-hoz
A jogerős határozatot követően lehetőség van új eljárás kezdeményezésére olyan tény, bizonyíték,
határozat alapján, amelyet a fegyelmi eljárás során nem vettek figyelembe és a fegyelmi
határozatra lényeges hatással lett volna, valamint abban az esetben, ha a fegyelmi határozat
hitelessége a fegyelmi tanács elnökének vagy tagjának bűncselekménynek minősülő
kötelességszegése miatt kérdéses.
Az új eljárás kezdeményezésére az érintett tagnak, halála esetén hozzátartozójának, valamint a
Kamara elnökének van joga.
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Az érintett tag méltányos érdekeinek védelmét szolgálja az a rendelkezés, hogy a Kamara elnöke
által, a tag terhére kezdeményezett új eljárás lefolytatására csak az érintett tag életében, az
elévülési időn belül kerülhet sor.
A 73. §-hoz
A fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények azt jelentik, hogy a büntetés
kiszabásától számított meghatározott ideig az érintett tag kamarai tisztségre nem választható, és a
meglévő kamarai tisztsége megszűnik. Kizárás esetén az érintett tag a hátrányos
jogkövetkezmények megszűnéséig nem vehető fel újra a Kamarába.
A hátrányos jogkövetkezmények megszűnésére a jelen paragrafusban meghatározott határidő
megrovás esetén egy év, pénzbírság esetén két év, illetve a pénzbírság megfizetéséig terjedő idő,
felfüggesztés és kizárás esetén három év.
A 74. §-hoz
A fegyelmi felelősségre vonatkozó részletes, a törvény rendelkezésein túlmenő szabályokat a
Kamara legfőbb döntéshozó szerve által elfogadott fegyelmi szabályzat határozza meg.
A 75. §-hoz
A Kamara fegyelmi eljárásának speciális rendelkezéseit határozza meg a törvény. Az általános
jellegű, egyéb eljárásokra is jellemző eljárási kérdéseket e törvény nem szabályozza külön, ezekkel
kapcsolatban a Ket. megfelelő szabályait rendeli alkalmazni. A Ket. e törvény által felhívott
szakaszait a jelen törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
A 76-90. §-hoz
Záró és átmeneti rendelkezések.
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2. melléklet a ……………../2013. számú kormány-előterjesztéshez

A Kormány
…../2013. (…..)
rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá
eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete a következő
12. ponttal egészül ki:
Sorszá
m
„12.

Szabályozott szakma
megnevezése
pszichológus

Előzetes ellenőrzést végző
elsőfokú hatóság
Magyar Pszichológus
Kamara területileg illetékes
szervezete

Előzetes ellenőrzést végző
másodfokú hatóság
Magyar Pszichológus
Kamara”

2. §
E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Budapest, 2013. augusztus „…”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

