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Hibás koncepcionális alapra épül

 A törvénytervezet abból a téves
feltételezésből indul ki, hogy 
Magyarországon a szakmai kamarák rendező 
elve az azonos diploma. elve az azonos diploma. 

 Magyarországon a Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara kivételével, amelyek egy más 
rendezőelv szerint szerveződnek, hivatásrendi 
kamarák működnek.



Hivatásrendi kamarák

 Rendező elvük azonos típusú tevékenységi 
jogosítvány. 

 A tevékenységi jogosítvány lényege, hogy 
egy professzionális tevékenységre vonatkozó egy professzionális tevékenységre vonatkozó 
homogén csoportképző ismérv alapján teszi 
kötelezővé a jogszabály a kamara létrejöttét.

 az önszabályozási jogkör megkapásának az 
előfeltétele a tevékenységi kör alapján képződő 
homogén csoport



Hiányzik a pszichológiai tevékenység 
meghatározása a 

 A tervezet minden eddigi változatában küzdött 
és kudarcot vallott a „pszichológiai 
tevékenység meghatározásával”.tevékenység meghatározásával”.

 “A törvényjavaslat nem a pszichológiai 
tevékenység tartalmát és kereteit határozza meg…e 
tekintetben tehát a jelenlegi szabályozáshoz 
képest újat nem hoz….”
Rétvári Bence államtitkár válasza Tukács István országgyűlési képviselő részére .Ikt.: 20854/2016/PARL



Alaptörvény ellenes

 Jogbizonytalanságot okoz a klinikai 
szakpszichológusok esetében a kötelező 
kettős kamarai tagsággal (MOK és MPK)

 Lényege: a kettős tagság kettős  Lényege: a kettős tagság kettős 
szabályozást jelent, s adott esetben 
előfordulhat, hogy két egymásnak 
ellentmondó határozat keletkezik 
ugyanabban a tárgyban



Szemben áll az Uniós szabályozással

Nem-egészségügyi szabályozás keretében 
egészségügyi tevékenységet is a 

hatáskörébe von azáltal, hogy a klinikai hatáskörébe von azáltal, hogy a klinikai 
szakpszichológusok által végzett 

egészségügyi tevékenységre kiterjeszti a 
szabályozást. 



Nincs közfeladat, amit elláthatna

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint
nincs olyan közfeladat, amit csak ez a
szervezet láthatna el, mert:
 közhiteles nyilvántartásra nincs szükségközhiteles nyilvántartásra nincs szükség
 szaknévsor létrehozása egy egyszerű 

adminisztratív feladat
 A „sarlatánoktól” nem véd.
 a pszichológus címhasználat kizárólagossága 

jelenleg is szabályozott



A pszichológus címhasználatról

 A pszichológus szakma a szabályozott szakmák 
körébe tartozik, ami azt jelenti, hogy a pszichológus 
címet a jelenleg hatályos szabályok alapján csak az 
használhatja, aki pszichológus oklevéllel rendelkezik.

 Jogalap: Jogalap:
 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló  

2001. évi C. törvény
 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések 

képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári 
felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 
szóló18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet



Antidemokratikus

Működési szabályait tárgyalva, számos ponton 
az ún. alapszabályra utal. 

Az alapszabály kiterjed többek között: 
a küldöttek számára, megválasztására (29. § 3. pont);a) a küldöttek számára, megválasztására (29. § 3. pont);

b) az elnökség jelölési rendjére, megválasztásuk módjára 
(30. §, 2. pont);

c) a fegyelmi bizottság működésére (részletes indoklás: 
32. §);

d) a tagdíj mértékére és a bevételek felosztásának 
módjára



Antidemokratikus

 Az Alapszabály tervezetét az az MPK tvtv 78. § alapján egy 
kis létszámú, egyetlen szakmai civil szervezet tagjaiból 
álló csoport (Előkészítő Bizottság) készítené el.

 A tervezet nem határozza meg az alapszabályt 
meghatározó küldöttgyűlés megválasztásának mikéntjét. 

 Így potenciálisan egy olyan választási rendszer 
önkényes kidolgozását tenné lehetővé, amely erősen önkényes kidolgozását tenné lehetővé, amely erősen 
korlátozhatná a leendő tagok befolyását a 
döntéshozásra.

 Mindez kérdésessé teszi az érdekképviselet mint cél 
megvalósulását, és az önkormányzatiságból eredő jogok 
érvényesülését.



Antidemokratikus

Etikai szabályrendszere korlátlan elnöki Etikai szabályrendszere korlátlan elnöki 
hatalmat involvál



Alkalmatlan

Az Igazságügyi Minisztérium és a 
Miniszterelnökség is ezen érvek mentén Miniszterelnökség is ezen érvek mentén 

utasítja el a tervezetet 2013-óta:

Jogszerűtlen

A kijelölt célját nem szolgálja



Köszönöm a figyelmet!
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