MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET
MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS

SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MÍ-TE MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE
1. Preambulum
1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar
Írásterápiás Egyesület Minősített Szaktanácsadói Bázis tagjainak tevékenységével
kapcsolatos jogok és kötelezettségek erkölcsi előírásának rendszerét.
1.2 A Szakmai-Etikai Kódex ennek értelmében




összefoglalja a minősített szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos jogokat
és kötelességeket, a követendő magatartási előírásokat,
meghatározza a minősített szaktanácsadói tevékenység magas szintű és
szakszerű ellátásához általános szakmai-etikai normákat,
elősegíti a különböző szakterületek egymást támogató tevékenységének
integrációját.

1.3 A szakmai-etikai kódex feladata: egyrészt a minősített szaktanácsadók részére
egységes szakmai-etikai iránymutatást adni, másrészt tájékoztatást adni a MI-TE
Bázis szolgáltatásait igénybevevő kliensek részére a minősített szaktanácsadók
szakmai felelősségét illetően.
1.4 A Szakmai-Etikai Kódex azokat az elveket és magatartási szabályokat tartalmazza,
amelyek betartását a MI-TE Bázis a tagjaitól elvár, és törvénnyel nem szabályozottak.
E kódex alapul szolgálhat a vitás etikai kérdések eldöntésében.

2. Általános rendelkezések
2.1 A Magyar Írásterápiás Egyesület Minősített Szaktanácsadói Bázis tagjai a
következőkben rögzített szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és
szaktanácsadói tevékenységük során azt érvényesítik.
2.2 A Szakami-Etikai Kódex hatálya alá tartozik a MI-Te Bázis minden junior vagy
senior szaktanácsadói címmel rendelkező szakembere Magyarországon és a
határokon túl egyaránt.
2.3 A szaktanácsadói tevékenységre való jogosultságot, a junior és senior
szaktanácsadók jogait és kötelezettségeit a MI-TE Bázis Szervezeti- és Működési
Szabályzata szabályozza.
2.4 A szaktanácsadókkal szembeni elvárások: munkájával és magatartásával, szakmai
felkészültségével és támogató hozzáállásával a MI-TE szaktanácsadói Bázis
értékeit őrizze, ápolja és erősítse.
2.5 A szaktanácsadói szolgáltatások módjáról és áráról, várható időtartamáról elvárt
a kliens előzetes tájékoztatása.
2.6 A közös munka megkezdése előtt a szaktanácsadó feladata megismertetni a klienst
a Bázis adatvédelmi szabályairól, a szaktanácsadók titoktartási kötelezettségéről,
valamint az Egyesület jó hírének megőrzésére vonatkozó elvárásokkal. Ennek
megismerését és elfogadását a „MÍ-TE Bázis Elfogadó Nyilatkozat” aláírásával kell
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igazolnia a kliensnek. Az aláírt „MÍ-TE Bázis Elfogadó Nyilatkozat” a Koordinációs
Szakmacsoport által kerül megőrzésre.
2.7 Jelen rendelkezések azon szaktanácsadó-kliens együttműködésre vonatkoznak,
melyek a Magyar Írásterápiás Egyesület Minősített Szaktanácsadói Bázisának
tevékenysége folytán jöttek létre.
3. Szakmai rendelkezések
3.1 Szakszerűség: Minden szaktanácsadó a maga szakterületén magas szakmai
kompetenciákkal rendelkezik, folyamatosan továbbképzi magát, szaktudásával
támogatja a többi szaktanácsadót a közös munkák megvalósításában, a
hozzáfordulóknak a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti a munkáját.
3.2 Szakmai hitelesség: Nem tesz átgondolatlan, szakszerűtlen kijelentéseket, kellő
információ hiányában nem tesz megállapításokat a hozzáfordulók kérdései kapcsán.
3.3 Szakmai precizitás: A hozzá fordulókkal végzett tevékenységet precízen
dokumentálja, arról tájékoztató anyagot tesz hozzáférhetővé a kliensei számára.
3.4 Szakmai elköteleződés: A szaktanácsadók szakmájuk magas szintű ellátása mellett
elismerik és elfogadják az integratív írásterápia megközelítésmódját és módszertanát,
mint a kézírás preventív, diagnosztikus és korrekciós potenciálján alapuló segítő
beavatkozást.
3.5 Szakmai nyitottság: A szaktanácsadók módszereiket maguk választják meg, és
tiszteletben tartják az ugyanazon szakmacsoportban működő más szaktanácsadókat,
még ha különböző, számára esetlegesen nem preferált módszert is alkalmaz.
3.6 A szaktanácsadó a közös munka megkezdése előtt írásban köteles tájékoztatni
kliensét az általa követett szakmai protokollról.
3.7 A szaktanácsadók figyelembe veszik szakmai kompetenciájuk határait.
Amennyiben egy felkérés teljesítése túllépi a szakmai kompetenciája határait, nem
vállalja el a megbízást. Amennyiben a közös munka során bizonyosodik be, hogy az
adott probléma meghaladja a szakmai kompetenciáit, köteles azt írásban bejelenteni
a Koordinációs Szakmacsoportnak. A Koordinációs Szakmacsoport hozhat döntést
újabb szaktanácsadók bevonásáról.

4. Etikai rendelkezések
4.1 A Bázis tagjai kölcsönösen megbecsülik, tisztelik egymást, hatékony
munkakapcsolat kialakítására törekednek. Egymásról kliensek előtt elmarasztaló
véleményt nem nyilvánítanak. A felmerült konfliktusokat konstruktívan oldják meg.
4.2 A szaktanácsadó kliensének a függőségi helyzetét jogosulatlan előny szerzésére
nem használhatja fel.
4.3 A szaktanácsadónak belső igénye munkája minőségének javítása folyamatos
önképzéssel. Szakmai fejlődése mellett folyamatosan törekszik önismerete és
emberismerete fejlesztésére.
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4.4 A szaktanácsadók pozitív hozzáállást mutatnak egymás tevékenysége irányába,
figyelemmel viseltetnek egymás munkája iránt, megosztják saját tapasztalataikat
egymással.
4.5 A szakmacsoportok nyitottak az új tagok befogadására, a közös, összehangolt
munka megvalósítását tűzik ki célul, emberileg is együttműködésre törekszenek.
Minden szakmacsoport a lehetőségeihez mérten támogatja a Bázisba jelentkező
pályakezdőket, segítik a pályakezdéssel kapcsolatos nehézségeik megoldását.
4.6 A Bázis szaktanácsadóinak szakmai kapcsolataiban a valós értékek tisztelete, a
fejlődés iránti fogékonyság, a saját hivatás és az Egyesület hitvallása iránti
elkötelezettség dominál.

5. Titoktartási kötelezettség
5.1 A szaktanácsadói titoktartás kötelező mindazon információkra, amelyeknek
közzététele, továbbadása a kliens személyiségi jogait, emberi méltóságát, érdekeit
közvetlenül sérti vagy hátrányosan befolyásolhatja.
5.2 A szaktanácsadót titoktartás kötelezi mindazon szóban vagy írásban birtokába
jutott információkra vonatkozóan, amelyek a klienstől, illetve a kliensről birtokába
kerülnek vagy azokból kikövetkeztethetőek. A titoktartás kiterjed mindazon
információkra, mely által a kliens hátrányos, vagy akár diszkriminatív helyzetbe
kerülhet.
5.3 A szaktanácsadót titoktartás kötelezi a kliensekkel folytatott szakmai tevékenység
egészére vonatkozóan.
5.4 A szaktanácsadót titoktartási kötelezi a kliensek kapcsolatos minden személyes
vonatkozás tekintetében. A klienssel folytatott közös munka dokumentációja csak az
Etikai Bizottság Elnökének adható ki. Harmadik fél semmilyen más egyéb módon
nem tájékoztatható a megkeresésről, a problémáról, a megoldásról.
5.5 A szaktanácsadók publikációkban, előadásaik anyagában kiemelt figyelemmel
vannak arra, hogy a titoktartási kötelezettség alá eső információk ne kerüljenek
illetéktelen személyek kezébe.
5.6 A szaktanácsadóknak a felelőssége arról tájékoztatni klienseit,
hogy a
szakvélemény és a közös munka dokumentációjának átadása után a továbbiakban a
kliens is felelősséggel tartozik, hogy az átadott bizalmas anyagok illetéktelenek kezébe
ne kerülhessenek. Ajánlatos a kliens titoktartási kötelezettségét írásba foglalni.
5.7 A titoktartási kötelezettség körébe tartozik a vizsgálati anyagok, dokumentumok
biztonságos őrzése és selejtezése is.

6. Etikai vétségek kezelésének módja
6.1 A Bázis külön Etikai Bizottsággal nem rendelkezik.
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6.2 Minden szaktanácsadó felelőssége és kötelessége, ha tudomására jut a SzakmaiEtikai Kódex megsértése, arról a Koordinációs Szakmacsoportot írásban tájékoztatni.
6.3 A Bázis Koordinációs Szakmacsoportja szükség esetén kezdeményezheti a Magyar
Írásterápiás Egyesület elnökségénél Etikai Bizottság létrehozását.
6.4 Az Etikai Bizottság egy elnökből, 2 senior szaktanácsadóból és adott
szakmacsoport további két junior szaktanácsadójából kell hogy álljon. Az Etikai
Bizottságnak 15 napon belül kell döntést hoznia a kérdéses ügyben, melyről írásban
tájékoztatja az érintett szaktanácsadót, a Bázis Koordinációs Szakmacsoportját és az
Egyesület Elnökségét. A döntést a Koordinációs Szakmacsoport és az Elnökség
közösen hozza meg. Lehetőségük van újabb vizsgálat elrendelésére is, ekkor új Etikai
Bizottság létrehozása szükséges. Ebben az esetben a két junior szaktanácsadó helyett
külső szakértők bevonását is elrendelhetik.

7. Egyéb rendelkezések
7.1 Jelen Szakmai-Etikai Kódex a MI-TE Bázis Szervezeti- és Működési
Szabályzatával együtt érvényes.
7.2 Jelen dokumentum melléklete: MÍ-TE Bázis Elfogadó Nyilatkozat.
7.3 Jelen Szakmai-Etikai Kódex a Magyar Írásterápiás Egyesület Minősített
Szaktanácsadói Bázisának szaktanácsadóira vonatkozik, a Magyar Írásterápiás
Egyesület Elnökségének határozata alapján hatályba lépett 2013. július 15-én.

elnök
Magyar Írásterápiás Egyesület
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