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Előszó 

 

A szakmai etikai követelmények betartása minden terapeuta számára szükségszerű, egyrészt a 

terápiákkal ellátott személy érdekeinek figyelembevétele, másrészt a mesterség hírnevének 

megőrzése érdekében.  

 
 
1. Az Etikai Kódex a TSMT és HRG terapeuták szakmai etikai normáit tartalmazza 

 

1.1 A TSMT és HRG terapeutának érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie tevékenysége 

végzéséhez.  

1.2 A TSMT és HRG terapeutának rendelkeznie kell megfelelő fizikai kompetenciával és 

pszichés állapottal, melynek megtartására folyamatosan ügyel. 

1.3 A TSMT és HRG terapeuta őrzi és folyamatosan fejleszti szaktudását, egész pályafutása 

alatt lépést tart a technikai és tudományos fejlődéssel, hogy ezzel a hozzá fordul gyermekeket 

és családokat a lehető legjobb ellátásban részesíthesse.  

 
 
2.  A TSMT és HRG terapeuta kliense az organikusan érintett, vagy eltérő fejlődésű (éretlen, 

sérült) gyermek, továbbá törvényes képviselője. 

 

3. Az Etikai Kódex minden TSMT és HRG terapeutára vonatkozik.  

 

4. A TSMT és HRG terapeuta arra törekszik, hogy munkájában az Etikai Kódex elvei, értékei 

érvényesüljenek. 

 
 
 
Alapelvek 

 

5. A TSMT és HRG terapeuta kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza.  

 

6. A TSMT és HRG terapeuta pontosan, becsületesen és őszintén végzi tevékenységét. Betartja 

ígéreteit, és nem vállal betarthatatlan kötelezettségeket. A tényeket, eredményeket nem 

hamisítja meg, nem tulajdonítja el, nem manipulálja és szándékosan nem értelmezi félre.  

 

7. A TSMT és HRG terapeuta felelős azért, hogy tudása, képessége legjavát nyújtsa. A TSMT és 

HRG terapeuta mindent megtesz, hogy az általa ellátott személyt a tőle telhető  legmagasabb 

színvonalú fejlesztésben részesítse. Eközben nem lépi át kompetenciahatárait, és más 

szakemberhez fordul, ha ez szükségesnek bizonyul 

 

8. A TSMT és HRG terapeuta felelősséggel tartozik szakmai tevékenységéért, annak minőségéért. 

 
 
9.  A TSMT és HRG terapeuta tiszteletben tartja minden ember méltóságát és önrendelkezési 

jogát. 
 
10.  A TSMT és HRG terapeuta előítélet, hátrányos megkülönböztetés nélkül végzi munkáját. 

Nem különböztet meg, és nem utasít vissza faji, nemzetiségi, vallási és egyéb okok miatt 

senkit. 

 



11.  A TSMT és HRG terapeuta az ellátott személy helyzetével nem él vissza. 
 
 
 
Az ellátott személy, családja és a terapeuta kapcsolata 

 
12. A TSMT és HRG terapeuta az ellátott személyt és törvényes képviselőjét korrekt módon, 

teljes körűen tájékoztatja tevékenysége feltételeiről, az igénybe vett szolgáltatás esetleges 

anyagi feltételeiről, időtartamáról, várható eredményeiről, esetleges korlátairól, 

következményeiről, illetve  a  kliens részéről szükséges együttműködésről. 

 

13.  Bármiféle szakmai javaslat esetén az ellátott személy, illetve törvényes képviselője dönt, a 

TSMT és HRG terapeuta pedig elfogadja az ellátott személy azon jogát, hogy életkorának és 

állapotának megfelelő döntéseket hozzon. Ezzel egy időben teljes szakmai tudásával és 

felelősségével mérlegeli az ellátott személy és törvényes képviselője helyzetét és döntéseit. 
 
14. A TSMT és HRG tereapeuta teljes szaktudásával támogatja az ellátott személyt döntése 

meghozatalában olyan módon is, hogy segíti a döntés hátterének és következményeinek a 

lehetőségekhez képest teljes körű megértését. 
 
15.  A TSMT és HRG terapeuta tevékenységét dokumentálja, amelyben szerepel a vizsgálat 

során felmért eredmények, a terápiás tevékenység megkezdésének és befejezésének ideje, a 

találkozások történése, időpontja és időtartama, valamint a kiállított szakvélemények és 

visszamérések eredményei.  
 
16. A TSMT és HRG terapeuta megértő, meleg, határozott attitűddel áll az ellátott gyermekhez és 

környezetéhez. 

 

17. A TSMT és HRG terapeuta adott esetben foglalkozik az ellátott személy környezetében lévő 

hozzátartozóival is.  

 

18. Amennyiben a terápiás kapcsolat során olyan viszony alakul ki a felek között, amely a 

megfelelő szakmai munkát veszélyezteti, a TSMT és HRG terapeuta lezárja a munkát, indokolt 

esetben szupervíziót kér, és különösen ügyel arra, hogy a másik fél terápiás érdekei ne 

sérüljenek.  

 

19.  A TSMT és HRG terapeuta a fejlesztése hatékonyságát folyamatosan értékeli, és véget vet 

a terápiának, amint egyértelművé válik számára, hogy az ellátott személy és családja abból 

többet nem profitál. 

 

20. A TSMT és HRG terapeuta minden esetben figyelembe veszi az ellátott személy orvosi 

diagnózisát. Orvosi kezelés alatt álló személyek esetében, akiknél a terapeuta bármilyen irányú 

tevékenysége az orvosi terápiára hatással lehet, vagy az orvosi terápia befolyásolhatja a 

terapeuta tevékenységet, csak a szülő engedélyével a kezelőorvossal konzultálva jár el.  



Az ellátott személy védelme 
 
21. A    TSMT és HRG terapeuta   tevékenysége    során    tekintettel    van    az    esetlegesen    

felmerülő összeférhetetlenségre. Összeférhetetlenség esetén gondoskodik a szakmai 

segítésről. 

 

22. A TSMT és HRG terapeuta az ellátott személyhez, illetve azok törvényes képviselőihez 

fűződő viszonyát semmiféle előny megszerzésére nem használja fel. 

 

23. A  TSMT és HRG terapeuta nem használhatja fel a terápiás kapcsolatot politikai vagy 

vallási meggyőződés befolyásolása érdekében. 
 
 
 
Titoktartási kötelezettség 

 
24.   A TSMT és HRG terapeuta az általános adatvédelmi szabályokon (GDPR)  túl is 

biztosítja a titoktartást és az információk felelős kezelését. 
 
25. A TSMT és HRG terapeuta csak az ellátott személy, vagy annak törvényes képviselője 

előzetes hozzájárulásával ad ki bármiféle információt az ellátott személlyel kapcsolatban. 
 
26. A titoktartási kötelezettség alól felmentő hatályú, ha azt a törvény elrendeli, illetve a z  

e l l á t o t t  g y e r m e k  v a g y  mások védelme szükségessé teszi. 
 
27. A TSMT és HRG terapeuta csak az ellátott személy, vagy annak törvényes képviselője 

engedélyével és beleegyezésével használhatja oktatásra, publikálásra, több ember előtt 

történő bemutatásra az ellátott személyről szóló bármely anyagot, információt, és 

biztosítja, hogy az illető személye, adatai ne legyenek felismerhetőek. 

 

28. A TSMT és HRG terapeuta ha videót, filmet vagy egyéb felvételt készít, az ellátott 

személytől, vagy törvényes képviselőjétől írásos beleegyezést kér, amelyben részletezik, 

hogy vajon a felvétel megmutatható-e: 
 

a.) más szakembereknek 
b.) egyetemi/tanfolyami hallgatóknak 
c.) laikus közönségnek. 

 

 
 

29. A TSMT és HRG terapeuta az ellátott személyről szóló iratokat, feljegyzéseket, 

felvételeket a GDPR törvénynek megfelelően elkészített “Adatkezelési szabályzata” szerint 

kezeli. 
 
Szakmai kompetencia 

 

30. A TSMT és HRG terapeuta nem használ olyan címet, nem kíván meg olyan 

megszólítást, amelyre végzettsége, beosztása, tudományos rangja nem jogosítja fel. 
 
31.  A TSMT és HRG terapeuta, ha olyan feladattal, helyzettel kerül kapcsolatba, amely 

meghaladja kompetenciáját, megbeszéli egy olyan kollégával, aki rendelkezik a szükséges 

képzettséggel, tapasztalattal, szükség esetén vállalja és biztosítja a szupervíziót, vagy 

gondoskodik megfelelő szakmai segítség lehetőségéről. 



 

32. A TSMT és HRG terapeuta más szakemberek kompetenciahatárait tiszteletben tartja. 

 

33. A TSMT és HRG terapeuta tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek sajátjától 

eltérő véleményét, módszereit, kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad 

hangot. 
 
34.   A TSMT és HRG terapeuta az ellátott személy más szakemberhez való irányítása  során 

biztosítja a szükséges információk felelősségteljes átadását, továbbá megbizonyosodik a 

továbbított információ vételéről, és lehetőség szerint megbizonyosodik annak megértéséről. 

 

35. A TSMT és HRG terapeuta tevékenységével kapcsolatos személyes problémák vagy 

konfliktusok esetén szakmai segítséget kér, amennyiben az várhatóan segíti őt munkája 

eredményesebb folytatásában. 

 

36. A TSMT és HRG terapeuta semmilyen körülmények között nem járathatja le kollégáját, nem 

okozhat neki sem személyes, sem szakmai sérelmet. Ha egy ellátott személy valamilyen 

oknál fogva terapeutát vált, a terapeuták között célszerű a kapcsolattartás, kivéve, ha ezt az 

ellátott személy kifejezetten ellenzi.  

 

37.  Abban az esetben, ha gyermek TSMT/HRG terápiájával párhuzamosan,  egyidőben több 

terápia zajlik különböző szakemberek irányításával, célszerű a terapeuták közötti 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.  
 
 
 
A szakma, a társadalom és a TSMT/HRG terapeuta kapcsolata 

 
 
38. A TSMT és HRG terapeuta nem vállal olyan feladatot, melyben tevékenységét 

visszaélésre használják fel.  

 

39. Ha a TSMT és HRG terapeutának tudomására jut a terápiával kapcsolatban vitás tartalom, 

szakmai visszaélés, hiteltelenség, azt a szellemi örökség képviselőjének köteles jelezni.  

Amennyiben a terapeuta felismeri, hogy munkáját rossz célra használják, vagy téves színben 

tüntetik fel, megfelelő lépéseket tesz a helyzet rendezésére.  

 

40. A TSMT és HRG terapeuta minden szereplése során arra törekszik, hogy bizalmat és 

megbecsülést szerezzen hivatásának. Fellép minden olyan szakmai, vagy szakmán kívül 

álló megnyilvánulással szemben, amely a terápiás tevékenységet akár társadalmi, akár 

szakmai tekintetben helytelen megvilágításba helyezi, illetőleg jogosulatlan és túlzó 

elvárásokkal kompromittálja. 
 
 
38. A TSMT és HRG terapeuta nem tesz tudatosan megtévesztő kijelentéseket a képzettségét, 

tapasztalatait vagy kompetenciáját, beosztását, tudományos fokozatát, jogosultságát, 

intézményi, társasági hovatartozását, szolgáltatásait, díjazását, és tudományos eredményeit 

illetően.  
 
 

41. A TSMT és HRG terapeuta nem köteles elfogadni olyan munkafeltételeket, amelyek a 

szakmai és etikai elkötelezettségeinek betartását nem teszik lehetővé. 



 

42. A TSMT és HRG terapeuta társadalmi szerepvállalása során, döntéshozatali helyzetben a 

szakma és az ellátott személyek érdekeit képviseli, a velük szembeni megértést, befogadást, 

toleranciát segíti. 

 

43. A TSMT és HRG terapeuta tudomásul veszi, hogy a terápia alkalmazása nem jogosítja fel a 

terápiás módszer oktatására. 

 

44. A TSMT és HRG terapeuta semmilyen formában nem dolgozik együtt illegálisan 

tevékenykedő vagy nem megfelelő technikát alkalmazó személyekkel. Ezen túl pedig nem ad 

el és nem ad kölcsön diagnosztikai és terápiás célt szolgáló eszközöket megfelelő minősítés 

nélküli személyeknek.  
 

 
 
45. A TSMT és HRG terapeuta társintézményekkel, azok képviselőivel kollegiális, nyitott, 

együttműködő. 

 

 
 
Kutatás, publikáció 

 
46. A TSMT és HRG terapeuta nyilatkozat, kutatás, publikálás során is eleget tesz az 

általános és speciális etikai kívánalmaknak (szakmai ellenőrzési kötelezettséggel tartozik a 

TSMT és HRG módszerek szellemei örökségének képviselője felé). 

 

47.  Tudományos, szakmai köröknek szánt publikációiban olyan tájékoztatást ad, amely az 

olvasók számára állításainak hitelességét és helyességét kontrollálhatóvá teszi.  

 

48. A TSMT és HRG terapeuta mindenfajta - akár tudományos, akár ismeretterjesztő jellegű - 

közlésnél követi és betartja a publikálás nemzetközileg elfogadott szabályait, továbbá 

tekintetbe veszi a célzott közönség (olvasó, hallgató) feltételezhető képzettségét és a 

tárgyban való tájékozottságának mértékét. 

 

49. A TSMT és HRG terapeuta a kutatáshoz a kliens vagy törvényes képviselője formális 

beleegyezését kéri. 
 
 
 
Etikai kérdések kezelése 

 
50. A TSMT és HRG terapeuta az ellátott személyt és törvényes képviselőjét tájékoztatja a 

szakmai etikai kódex létezéséről. Tisztában van az egyes etikai szempontokkal, azokat vitás 

helyzetben alkalmazni tudja. 
 
 
 
Záró rendelkezés 

 
51.   Az Etikai  Kódexet  aláírók  legalább  ötévente  felülvizsgálják  a TSMT és HRG 

terapeuták Etikai Kódexét.  

52. A TSMT és HRG terapeuták Etikai Kódexét a TSMT és HRG terapeuták szakmai 

csoportja fogadta el. 


