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MPÉE Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete

HÍRLEVÉL
Tisztelt Tagtársunk!

Ugyan 2016 éve már megkezdődött, mégis Egyesületünk ez úton szeretne mindenkinek
Boldog, sikerekben gazdag újévet kívánni. Remélem, ez évben mindenki megtalálja majd
mind a szakmai, mind a családi, magánéleti területen azt az utat, amelyet saját maga
számára kíván kialakítani, létrehozni, annak érdekében, hogy boldogabb és sikeresebb évet
tudjon majd zárni 2016. december 31.-ével, mint valaha korábban.
Az Egyesület a 2016-os évben is azon fog munkálkodni, hogy az Önök munkáját segítse úgy a
jogalkotási folyamatokon keresztül, mint a jogsegélyszolgálat biztosításával, a szakma
presztízsének növelése érdekében.
Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy egy kicsi, de napjainkban már
egyáltalán nem jelentéktelen szakmai közösségnek is tagjai vagyunk. Szakmánk iránti
szeretet és elkötelezettség éppen úgy identitásunk része, mint személyiségünk egyéb
területei, és ha fontosnak tartjuk személyiségünk, szakmai kompetenciánk folyamatos
fejlesztését, akkor fontosnak kell tartanunk szakmai identitástudatunk fejlesztését is. Ennek
része, hogy tegyünk meg mindent, lehetőségeinkhez mérten, hogy szakmánk társadalmi
elismertsége, kormányzat felé történő hitelességének, fontosságának megjelenítése minél
nagyobb hangsúlyt kapjon, amely munkában minden egyes kolléga támogatására, tevékeny
segítségére számítunk.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy szakmánk tagjai, prominens képviselői, saját
tagjaink sajnos jelentős érdektelenséget mutatnak e téren. Csak egy szűk, néhány főből álló
kis szakmai csoport, akik tevékenyen részt vettek, és a mai napig is aktívan részt vesznek a
pszichológia társadalmi és kormányzati szinten történő elfogadottságáért, szakmai
presztízsünk megteremtéséért, esetleges növeléséért folytatott küzdelemben. Ők
szabadidejüket nem kímélve, folyamatos, néha szélmalomharcnak tűnő küzdelmet
folytatnak azért, hogy a pszichológusi szakma végre elnyerje méltó rangját és elismertségét.

Most már pszichológusként elmondhatjuk, hogy sokan vagyunk, de ebben a küzdelemben
mégis kevesen, mert a több, mint 10.000 fős pszichológusi társadalom nem mozdul, pedig ha
a szakmánk összefogást mutatni nem képes, úgy más szakmák, szakterületek elnyomják és
maguknak a „gesztenyét” kikaparják. S hogy Ők mindezt, hogy csinálják? Úgy, hogy
egységesek, és ha kell, közösen fellépnek érdekeik érvényesítése érdekében.
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Egyesületünk egyik fő feladata, célja, a pszichológus kamara létrehozása, hogy a
pszichológiával kapcsolatos közfeladatok ellátása, a jogosulatlan szakmagyakorlást
minimalizálása, a pszichológusi tevékenység fogyasztóknak is megfelelő színvonalának
létrehozása megtörténhessen.

Egyesületünk mindent megtesz azért, hogy a jelenleg engedéllyel nem rendelkező, vagy
feketén dolgozó álpszichológusok, sarlatánok, vagy egyéb pszichológiai tevékenységet
végzők tevékenysége ellenőrizhetővé, ellenőrzötté váljon, és a sarlatánoknak kifizetett
pénzek inkább a megfelelő szakmai színvonalat képviselő pszichológus kollégákhoz
kerüljenek.

Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk az érdekvédelemre, de csak azon kollégák felé
tudjuk ezt megtenni, akik tagjai Egyesületünknek és az egyesületi tagsággal kapcsolatosan
eleget tettek tagdíjfizetési kötelezettségüknek.

Mindezen célok elérése, a célokért való küzdelem erősítése érdekében beszámolunk
Önöknek az Egyesület 2015. évbeli főbb történéseiről:

A szakmai érdekvédelem fejlesztésének területén:
• a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény előkészítése során több
megbeszélésen és írásos egyeztetésen vettünk részt az Emberi Erőforrások
Minisztériumával;
• az egyeztetések eredményeképpen létrejött egy szakmai összefoglaló anyag a
pszichológia helyzetéről Magyarországon, melyet részletekben a hírlevelekben és a
honlapon idén közzéteszünk;
• személyes meghallgatáson vettünk részt a Miniszterelnöki Hivatalban a kamarai
minősítés elérésének érdekében.
• A kamarai törvénytervezet mind az EMMI, mind a Miniszterelnökség, az Államfő és a
Parlament vezetőinek támogatását élvezi. Mindemellett számos szakmai és civil
szervezet írásos támogatását fejezte ki a Magyar Pszichológus Kamara létrehozásáért.
Jelenleg a törvénytervezet kormány elé kerülését várjuk az EMMI-től.

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 5 II. em. Telefon: +36-30-754-84-27,
E-mail: info@pszichoerdek.hu
www.pszichoerdek.hu vagy www.pszichologuskamara.hu/tamogatok
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A szakmagyakorlás szabályozásának területén:
• több jogszabálytervezetet véleményeztünk;
• részt vettünk a Minisztériumok meghívására a társadalmi és szakmai egyeztetéseken,
ahol írásos szakmai véleményünkkel segítettük a jogalkotási folyamatot és sikeresen
befolyásoltuk azt a szakma érdekében (nem kell pénztárgép a pszichológusoknak).

A jogsegélyszolgálat területén:
• több száz esetben segítettünk az Egyesülethez forduló pszichológusnak vagy
kliensnek a jogi és pszichológiai területre tartozó kérdésével, problémájával
kapcsolatban;
• esetek tömegénél kezdeményeztünk eljárást az ÁNTSZ-nél vagy a
fogyasztóvédelemnél a jogsértő vagy megtévesztő gyakorlatot folytató
magánszemélyek vagy jogi személyekkel szemben.
• több kollégát támogattunk az ÁNTSZ előtt folyó eljárásban, melynek során az ÁNTSZ
az egészségügyi-nem egészségügyi pszichológiai tevékenységek közötti elhatárolás
tekintetében tett, időnként szakmailag hibás állásfoglalást.
• több esetben – ideértve az előző pontban felsoroltakat - állásfoglalásunk vagy
szakmai segítségünk kapcsán sikerült a hatóságok döntését, a szakmai
szemléletmódot és hatósági gyakorlatot pozitív irányba befolyásolni, pszichológusszakmai téren eljárásuk színvonalának emeléséhez hozzájárulni.

Egyéb szakmai tevékenységünk során:
• folyamatos szakmai monitoring tevékenységet végeztünk, szükség esetén, akár
hivatalos bejelentések útján igyekeztünk szakmánk színvonalát magas szinten
megőrizni és tartani, kiszűrni az annak nem megfelelő tevékenységet folytatókat;
• számos jogi, szakmai és etikai dilemma megoldásához nyújtottunk magas szintű
segítséget kollégáknak, szakmai szervezeteknek, de még némely hatóságoknak is,
melyek Egyesületünktől kértek szakmai állásfoglalást tevékenységük során.

Terveink a 2016-os évre:
1. Az MPÉE továbbra is ingyenes szakmai és jogsegély szolgáltatást szeretne nyújtani
tagjainak, állásajánlatokat továbbítani azon tagjainknak, akik élő e-mail címmel
szerepelnek az Egyesület tagnyilvántartásában.
2. Honlapunkon lehetőséget kívánunk továbbra is biztosítani tagjaink pszichológiai
tevékenységet folytató vállalkozásának megjelenítésére.
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
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3. Kéthavi rendszerességgel hírlevéllel szeretnénk segíteni tagjaink szakmai munkáját. A
Hírlevelekben a jogi szabályozásról, az Egyesület munkájáról, aktualitásokról
tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat.
4. Továbbra is várjuk az elkészült kamarai törvény elfogadását, folyamatosan
szorgalmazzuk azt az Emberi Erőforrások Minisztériumánál.
5. Az Egyesület legfőbb célja továbbra is a Kamara létrehozása, hiszen
megkerülhetetlen és hosszú távú szakmai érdekünk, hogy magunk dönthessünk
szakmai jogosultságokról, azok minőségi szintjének folyamatos ellenőrzéséről,
névjegyzék vezetéséről, etikai és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatokról, az
elfogadásra váró törvény biztosította egyéb, sokrétű lehetőségeink gyakorlásáról.
6. Egyesületünk immár 27-ik éve töretlenül küzd a szakmai érdekekért. Az egyetlen
hiteles, csak pszichológusokat tömörítő szakmai csoport vagyunk.
7. Elnökségünk továbbra is társadalmi munkában látja el az Egyesületnél meglévő
tisztségét.
8. Az Egyesület minden bevételét a Magyar Pszichológus Kamara megalakítására
gyűjtjük az Egyesület bankszámláján. Pénzfelvétel csak a kötelező és minimális
költségekre lehetséges (pl. banki költség).
Számos civil szervezet, jogászok adományként segítik munkánkat: a Kamara
megalakításának ügyét és a pszichológusok érdekvédelmének célját. Bevételeink nem
fedeznék a költségeinket, mivel tagtársaink tagdíjfizetése nagyon csekély.
•
•

2014-ben a tagok 18,85 %-a fizette be a tagdíjat (2.500,- Ft/év)
2015-ben a tagok 16,337 %-a fizette be a tagdíjat (2.500.-Ft/év)

A vázolt, mindannyiunk számára fontos feladatok biztosításához a támogatói
hozzájárulásokon túl szükséges a tagok jelképes, évi 2500.- Ft-os tagdíjjal történő
támogatását is kérnünk, megszüntetve azt az ellentmondásos állapotot, hogy a szakmán
kívüliek (cégek, jogászok) többet tesznek az Egyesületért, mint annak tagjai.

Tisztelt Kolléga!
Egyesületünk és vezetői komoly erőfeszítéseket tesznek a szakma érdekében. Szeretnénk
mindezt az Ön munkája érdekében is tenni. Mindazonáltal, ha nem kíván a továbbiakban a
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének tagja maradni, kérjük írásban, hitelesen
jelezze azt, hogy a továbbiakban ne zavarjuk leveleinkkel!
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Az Egyesület tagjai számára azonban az elfogadott Alapszabály szerint kötelessége a tagdíj
megfizetése. Az Egyesület számlaszáma UniCredit 10918001-00000099-00540005,
közleményben kérjük megadni a következő adatokat: név, tagdíj/év, egyéb.
Kérem támogató segítségüket, szakmai összetartozásunk, a társadalomban és a szakmában
betöltött és betölteni kívánt szerepünk és súlyunk további fejlődésének elősegítésében
személyes részvételükkel is.
Szívből remélem, hogy a 2016-os évben újult erővel dolgozhatunk együtt, és a civil és
szakmai összefogás erejével lépéseket tehetünk a pszichológus társadalom elismertsége, a
szakma továbbfejlesztése és a közös szakmai identitásunk megerősítése érdekében. Ebben a
közös munkában feltétlenül számítok az Ön együttműködésére is!

Köszönettel:

Dr. Császár – Nagy Noémi, PhD
elnök
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
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