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Kedves Tagtársunk! Kedves Kolléga! 

  

 
Az utóbbi időben a médiában hallhattunk, olvashattunk a Magyar Pszichológus Kamara 
(MPK) létrehozásával kapcsolatos híradásokról. A kamara létrehozásának szándéka több 
évtizedes múltra tekint vissza, mely idő alatt a mindenkori állami politikai vezetéstől 
függetlenül jelent meg a felismerés és szándék a pszichológus szakma részéről a kamara 
szükségességére. A Magyar Pszichológiai Társaság 2015 januárjában rendkívüli közgyűlésen 
fogalmazta meg véleményét és azt a szándékát, hogy a társaság kiáll az MPK megalakítása 
mellett, hogy legyen a szakmánknak egy hivatalos, demokratikusan felépített és működtetett 
önkormányzati szerve, mely területileg az egész országot lefedné, tagozatai által pedig a 
szakma minden ágát képviselné. 

  

A mostani alkalom abban rendkívüli, hogy a Társaság mellett olyan összefogás jött létre a 
pszichológus képzőhelyek vezetői részéről, amelyben az intézmények vezetői a szakma 
érdekét képviselve egységesen támogatják a kamara létrejöttét. Ez az egység túlmutat minden 
politikai hovatartozáson és olyan összefogást jelent, amelynek legfontosabb célja a szakma 
jövőbeli társadalmi pozíciójának megteremtése. 

  

Az alábbiakban közöljük azt a nyilatkozatot, amelyet az egyetemi képzőhelyek vezetői és a 
Társaság közösen írtak alá és a Minisztériumba továbbítottak: 

 
A magyar pszichológus szakma szakmailag megalapozottnak, társadalmi szempontból 
kifejezetten hasznosnak, a pszichológusok szempontjából rendkívül fontosnak tartja egy 
önálló, állami intézményektől független Pszichológus Kamara létrehozását, az alábbi 
érvek által is alátámasztva. 

1.      A pszichológiai tevékenység jelentőségét, befolyását és súlyát az adja, hogy az élet 
szinte minden területén megjelenik. Ez indokolja, hogy csak megfelelően ellenőrzött 
keretek között lehessen ezt a tevékenységet végezni. 

2. Az EU-országok többségében van a pszichológusoknak kamarája, ami egyben 
a szakma szabályozottságát is jelenti ezekben az országokban. Ez a szabályozottság, 
más, törvényileg szabályozott és kamarával rendelkező szakmákhoz (Magyarországon 



16 ilyen szakma van: orvosok, építészek, ügyvédek stb.) hasonlóan nem csak 
Magyarországon belül rendezi az adott szakmai kereteit, de segíti az országok 
közötti diplomaelfogadásokat is. Ily módon például megkönnyíti a Magyarországon 
tanuló külföldi hallgatók diplomájának elfogadását a hazájukban, ami a magyar 
felsőoktatás feltétlen érdeke. 

3. Kamaránk legfőbb feladata a hiteles köznyilvántartás lenne, ahol számon tartanánk 
tagjaink szakos végzettségeit igazoló dokumentumainak másolatát, illetve a 
szakmagyakorlás legfőbb adatait (pl. milyen képzettségeket mikor szereztek meg). Ez 
mindenki számára elérhető lenne, biztosítva azt, hogy egy pszichológiai szolgáltatást 
igénybe vevő tájékozódhasson a szolgáltatást felajánló kompetenciájáról, 
végzettségéről és szakmai hátteréről. Ezzel lehetne leginkább csökkenteni a 
végzettség nélkül működő, s az embereket ily módon megtévesztő ál-szakemberek 
lehetőségeit. 

4. A törvény szabályozná a pszichológus címhasználatot, mely korlátozás ismét 
tagjainkat és a pszichológiai szolgáltatásokat igénybe vevőket védené a kóklerekkel 
szemben. 

5. Kamaránkkal lehetőség nyílna a pszichológiai szolgáltató tevékenységek szakmai 
szabályainak kidolgozására (szakmaetikai kontroll, minőségbiztosítás) és a szakmai 
érdekvédelemre, mely által egyaránt hasznára lehetnénk szakmánknak és a 
szolgáltatásainkat igénybe vevőknek, továbbá intézményes partneri kapcsolatban 
lehetnénk a jogalkotókkal és az állami szervekkel (pszichológusokat érintő törvények, 
rendeletek figyelemmel kísérése, javaslatok megfogalmazása). 

6. Kamaránk figyelemmel kísérné a pszichológia oktatását minden szinten és 
visszajelzéseket adhatna a szakmagyakorlók részéről az oktatási intézmények felé. 

7. Kamaránkkal a meglévő pszichológusi kompetenciákat, ezek szabályozását nem 
csorbítanánk, de jogot és szakmai keretet adnánk a törvényi erővel eddig nem 
szabályozott pszichológiai területek működési feltételeinek tisztázására és 
megteremtésére. 

  

A Pszichológus Kamara szakmánk több évtizedes terve és szükséglete, de úgy véljük, hogy a 
fenti okok révén szükséglete a magyar társadalom egészének is. Jelen levelünk – amelynek 
aláírói a hazai pszichológus diplomát kiadó valamennyi pszichológiai képzőhely vezetői, 
valamint a pszichológus szakmát legátfogóbban és leghitelesebben képviselő civil szervezet, a 
Magyar Pszichológiai Társaság vezetői – azt a szakmai egyetértést hivatott kifejezni, 
amellyel a pszichológus szakma a Kamara létrehozására irányuló törekvést támogatja. 
Egyben szeretnénk jelezni, hogy a Magyar Pszichológiai Társaság, valamint magunk, 
mint a magyarországi pszichológus diplomát kiadó képzőhelyek vezetői, a kamarai 
törvény elfogadása után készek vagyunk részt venni a Kamara demokratikus 
szervezetének létrehozásában. 

Budapest, 2017. július 11. 
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