A Kamara létrehozásának folyamata
A törvénytervezetet előkészítő Kodifikációs Bizottságot az adott tárca hozta létre 2012-ben.
A jogalkotó (ez esetben az EMMI) azt hív meg szakértőnek, akit akar: esetünkben az MTA
Pszichológiai Bizottságát, az MPT elnökségét, az MPÉE elnökségét és a 7 képző egyetem
képviseletét hívta meg 2012 során a Magyar Pszichológus Kamara (MPK) törvénytervezet
szakmai bizottságába.
A törvénytervezet 2013-ban végigment a meghívott szakmai szervezetek minden vezető
képviselőjének szakmai kritikáján. Hasonlatosan végigment közigazgatási egyeztetésen,
alkotmányossági vizsgálaton és társadalmi vitán is.
Az is vita tárgya volt, melyik jelenleg is fennálló civil szakmai szervezet, egyetem, stb. bízható
meg a kamarai törvény elfogadása után a 12 ezer pszichológus elérésével, a névjegyzék
előkészítésével, és a közgyűlés felállításával. Ezen szervezet feladatköre szigorúan
meghatározott: csak létrehozza a közgyűlést, de semmilyen egyéb joga ezt követően nincs! A
jelenlegi jogszabályban világosan szerepel, hogy Miniszter úr egy ideiglenes szervet bíz meg
delegált személyekből, akiknek feladata a közgyűlés megszervezése lesz.
A törvénytervezet 78. §:
(1) E törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a miniszter felkéri a taglétszáma
alapján kellően reprezentatív, legalább 10 éve működő, közérdekű célja, tevékenysége
és az alkalmazott pszichológiai területeken való reprezentatív működése alapján az
ezen alcímben meghatározott feladatok ellátására alkalmas szakmai civil szervezetet,
hogy e törvény rendelkezéseinek megfelelően szervezze meg a Kamarába való
tagfelvételt, szervezze meg és bonyolítsa le az országos küldöttek megválasztását
célzó gyűlést, valamint a Kamara megalapítását célzó országos küldöttgyűlést, a
felkérés kézhezvételétől számított 10 hónapon belül. A miniszter által felkért szakmai
civil szervezet e feladat teljesítése céljából tagjai közül hét fős előkészítő bizottságot
(a továbbiakban: Előkészítő Bizottság) jelöl ki, melynek tevékenységét az alakulást
ellenőrző szakmai tanács (a továbbiakban: Szakmai Tanács) felügyeli.
(2) Az e törvény hatálybalépésétől a Kamara megalakítását elhatározó országos
küldöttgyűlés napjáig terjedő időszak ezen alcím alkalmazásában az előkészítő
időszak.
(1) A 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kijelölt szakmai civil szervezet az e
törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megalakítja tagjaiból az Előkészítő
Bizottságot. Az Előkészítő Bizottság elnöke a szakmai civil szervezet elnöke.

2012-ben két szervezet neve merült fel: az MPT és az MPÉE. Mivel az MPÉE Alapszabályában
szerepel a kamara létrehozása, és mivel magam 2012-ben, mikor először elnökké
választottak, lezártam az MPÉE kasszáját, és Vezetőségi döntésbe foglaltuk, hogy az MPÉE
minden vagyonát az MPK közgyűlés létrehozására fogja fordítani, így az évi 2 ezer forintos
tagdíjainkat azóta is erre gyűjtjük. 12 ezer pszichológust elérni, az ország 5 régiójában (és
még Budapesten) megszólítani, hiteles névsort kialakítani, a küldötteket és a közgyűlést

minden anyagi támogatás nélkül összehívni az alakuló közgyűlésre - hatalmas anyagi erőt és
szervezői társadalmi munkát igényel. A 7 egyetem felajánlotta a segítségét: pl. ha oda jutunk,
helyet ígért a regionális kamarai központok számára. Így az MPT és az MPÉE megköszönve a
lehetőséget a jogalkotó részéről e munkához, azt javasolta, az MPÉE vállalja a munkát, hiszen
a közgyűlés felállításakor az MPÉE célja, értelme úgyis megszűnik.
Most tehát a következő zajlik:
A társadalmi vita lezárulása után a jogalkotó feldolgozza a beérkező javaslatokat, és jogászai
döntenek arról, miket fogadnak el és miket nem. A kamarai törvényt az EMMI írja, készíti,
kezeli. Éppen a társadalmi vita tette lehetővé, hogy véleményt formáljunk és csiszoljunk a
kamarai törvénytervezeten.
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