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AZ INTEGRÁLT KIFEJEZÉS- ÉS TÁNCTERÁPIÁS 

EGYESÜLET 

 

SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE 
 

 

1. BEVEZETŐ 

1. A Szakmai Etikai Kódex (továbbiakban SZEK) az integrált kifejezés- és táncterápiát 

(továbbiakban IKT) mint módszert meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 

2. Célja, hogy a közös szakmai szabályok elfogadása révén erősítse az IKT-val dolgozó 

csoportvezetők és IKT-terapeuták összetartozását, megerősítse szakmai identitásukat, valamint hogy 

világos kereteket fektessen le a színvonalas terápiás munkához és mind a csoporttagok, mind a 

csoportvezetők számára védelmet nyújtson a munkában. Igyekszik irányt mutatni olyan 

helyzetekben, amelyekben a szakmai munka során problémák, konfliktus-helyzetek alakulhatnak ki, 

és amelyek nem szabályozhatók pusztán jogi eszközökkel. 

3. Az IKT módszerét használó szakemberek magukra nézve kötelezőnek tekintik a SZEK előírásait, 

a szakma bármely területén és bármilyen jogviszonyban is fejtik ki tevékenységüket. 

4. A SZEK ismeretének hiánya, vagy az abban foglaltak helytelen értelmezése nem mentesíti a 

csoportvezetőt/terapeutát a következmények alól. 

5. A kiképző csoportvezetők/terapeuták és szupervizorok felelőssége arról gondoskodni, hogy a 

módszerben kiképződő szakemberek megismerjék és magukra nézve alkalmazzák a SZEK 

előírásait. 

6. Az IKT Egyesületbe (továbbiakban IKTE) újonnan belépő tagok a belépéskor megismerik és 

magukra nézve kötelezőnek fogadják el a SZEK-ben foglaltakat, erről gondoskodni az Etikai 

Bizottság és az Egyesület vezetőségének feladata. 

 

 

2. SZAKMAI KOMPETENCIA ÉS ETIKA 

1. Az integrált kifejezés- és táncterápia módszerét használó szakemberek vállalják, hogy a 

vonatkozó Képzési Rendben és a SZEK-ben leírtak szerint használják a képesítésüknek megfelelő 

megnevezéseket, és csak megfelelő képesítés birtokában nevezik magukat IKT 

csoportvezetőknek/terapeutának.  

2. Az IKT-t használó szakemberek az alábbi megnevezéseket használhatják: 

 „képzésben lévő integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető”, röviden: „képzésben 

lévő IKT csoportvezető”. 

 „integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető jelölt”, röviden „IKT csoportvezető 

jelölt”. 

 „integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető”, röviden „IKT csoportvezető”. 

 „integrált kifejezés- és táncterapeuta”, röviden „IKT terapeuta” 

Fenti megnevezések használatának feltételeit és a hozzákapcsolódó jogköröket a mindenkori 

Képzési Rend szabályozza. 

3. A csoportvezető/terapeuta pontos tájékoztatást ad a nyilvánosság felé kompetenciájáról, 

képzettségéről és gyakorlatáról. Nem használ olyan nevet, illetve titulust, amely félrevezetheti a 
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nyilvánosságot a csoportvezető személyazonosságát, felelősségét, támogatottságát és státusát 

illetően. 

 

 

3. SZAKMAI FELELŐSSÉG 

1. A csoportvezető/terapeuta felismeri képességeinek, tudásának és jártasságának határait és a 

lehetséges káros következményeket, mind a hivatalos képzés, mind a szakmai gyakorlat terén. Csak 

olyan csoport- és egyéni terápiás tevékenységet végez, amelyre megfelelő minősítéssel és 

kompetenciával rendelkezik. 

2. A SZEK nagymértékben támaszkodik a csoportvezetők/terapeuták saját etikai és morális 

érzékére, ebből eredően minden szakember felelős az általa hozott szakmai döntésért. 

 

3.1. A csoporttagok/kliensek iránti általános felelősség 

1. Csoporttagok/kliensek mindazok a személyek, csoportok, szervezetek, intézmények, akikkel az 

IKT csoportvezető/terapeuta egyéni, illetve csoporthelyzetben vizsgálat, tanácsadás, kezelés, 

terápiás vagy mentálhigiénés beszélgetés, illetve gondozás keretében kapcsolatba lép. 

2. A csoportvezető/terapeuta tiszteletben tartja a hozzá forduló személyek emberi méltóságát, 

valamint a jogát arra, hogy képességeit és személyiségét kibontakoztassa. Tiszteli az egyéni, 

kulturális és szerepkülönbségeket, magatartása és tevékenysége diszkriminációtól mentes. Nem 

különböztet meg és nem utasít vissza senkit származási, nemzetiségi, vallási okok vagy szexuális 

orientációja, identitása miatt.  

3. A csoportvezető/terapeuta biztosítja a munkához való biztonságos helyet, gondoskodik a 

biztonságos környezetről (mind fizikai, mind lélektani szempontból). Az idő alatt, amíg a 

csoportfoglalkozás zajlik, a csoportvezető mindent megtesz a tagok testi épségének megóvása 

érdekében. 

 

3.2.  A csoporttagokkal/kliensekkel való kapcsolat 

3.2.1. Szerződéskötés 

1. Bármely csoporttag/kliens részvétele a terápiás munkában saját szabad elhatározásán és a 

csoportvezető/terapeuta szakmai döntésén alapul. 

2. A csoporttag/kliens és a csoportvezető/terapeuta kapcsolatának kezdetén a 

csoportvezető/terapeuta kötelessége ismertetni a csoporttaggal/klienssel a terápiás folyamatot, 

tisztázni mindkettőjük jogait, szerepét, illetve a terápiával kapcsolatos elvárásokat, korlátokat és a 

felmerülő anyagi feltételeket. Ez lehet szóbeli vagy írásbeli megállapodás.  

3. A csoportvezető/terapeuta a csoport indulásakor tájékoztatja a csoporttagot/klienst arról, hogy a 

csoportban való részvétel, illetve annak befejezése a továbbiakban mire jogosítja őt.  

4. Ugyanígy a képzési évek során a csoportvezetők/terapeuták felvilágosítják a résztvevőket arról, 

hogy az adott képzési szakasz elvégzése milyen szakmai kompetenciákat nyújt, milyen 

megnevezéssel jár és milyen további feltételek teljesítése után kaphat teljes körű IKT csoportvezetői 

titulust a képzésben részt vett személy.  

5. A csoportvezetők/terapeuták külön tájékoztatják a leendő csoporttagokat/klienseket arról, hogy a 

módszer fontos részét képezi az érintésekkel történő munka mind a csoporttagok között, mind a 
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csoportvezetők/terapeuták és csoporttagok között. Ennek elengedhetetlen feltétele egy biztonságos 

terápiás keret, ezért a szabályoknak is egyértelműen ki kell mondódniuk az érintésre vonatkozóan. 

A csoportvezetők/terapeuták ezért felhívják a figyelmet arra, hogy az érintés nem használható 

agresszív, szexuális vagy büntető szándékkal. A csoportvezetők ezt magukra nézve is kötelező 

érvényűnek tekintik.  

6. A csoportvezetők/terapeuták tájékoztatják a leendő csoporttagokat/klienseket arról, hogy az 

integrált kifejezés- és táncterápia a mozgáson, az érintésen és a szimbólumokkal való munkán 

keresztül nem-hétköznapi tudatállapotokat és érzelmi megérintődést hívhat elő. Szükség esetén a 

csoportvezetők/terapeuták ezek kezelésében segítséget nyújtanak a csoporttagok/kliensek számára. 

7. A csoportvezető/terapeuta vállalja, hogy akkor kezdeményezi egy csoport indítását, ha azt 

tervezhetően végigviszi és befejezi. 

 

3.2.2. Kiskorú kliens esetén 

1. Abban az esetben, ha a csoporttag/kliens kiskorú (16 év alatti), a csoportvezető/terapeuta 

kötelessége a terápiás munkára vonatkozó írásbeli felhatalmazást beszerezni a kiskorú szüleitől, 

illetve törvényes gyámjától.  

2. Körültekintően ügyelni kell kiskorú csoporttag/kliens esetén a titoktartásra, a gyermek 

érdekeinek védelmére.  

3. Gyermekek számára indított terápiás fókuszú IKT-csoportok esetében a 

csoportvezetőnek/terapeutának ismernie kell az általános gyermekterápiás elveket és kereteket és 

alkalmaznia kell azokat. 

4. A serdülőknek (16 éves kortól) jogukban áll önállóan, szülői beleegyezés nélkül részt venni a 

csoportban/egyéni terápiában. 

 

3.2.3. A terápiás kapcsolat keretei/szabályozása 

1. A csoportvezető/terapeuta a csoporttaggal/klienssel való együttműködés során a munka 

kereteinek pontos definiálására törekszik. Felismeri, hogy milyen befolyása van a 

csoporttagra/kliensre és nem használja ki annak függőségét és bizalmát, és kiemelten figyel erre a 

gyermekekkel való munka során. 

2. A csoportvezetőnek/terapeutának szakmai felelőssége, hogy elkerülje a kétértelműséget, világos 

különbséget tesz a személyes és a szakmai kapcsolat között. Családi, rokoni, baráti, illetve 

munkakapcsolatok kizárják a terápiás kapcsolat kialakítását egymással.  

3. A csoportvezető/terapeuta nem lép kétértelmű kapcsolatba a csoporttagjával/kliensével, (pl. 

terápiás téren kívüli magánemberként megbeszélt találkozások, szexuális kapcsolat, vagy pénz 

kölcsönkérése), illetve a csoporttaggal/klienssel való kapcsolatát nem használja semmiféle előny 

megszerzésére.  

4. Amennyiben a kliensi/csoportterápiás kapcsolat során olyan viszony alakul ki a felek között 

(baráti, érzelmi stb.) amely a kívánatos szakmai munkát veszélyezteti, a csoportvezető/terapeuta 

lezárja a munkát, és gondoskodik róla, hogy a csoporttag/kliens egy másik szakemberrel 

folytathassa azt. Indokolt esetben szupervíziót kér, és különösen ügyel arra, hogy a másik fél 

kliensi/terápiás érdekei ne sérüljenek. 

5. Állandó csoportvezető nem fogadhat egyéni terápiába egy csoportjába járó csoporttagot, és hozzá 

egyéni terápiába járó klienst nem fogadhat a csoportjába. A közös csoportmunka lezárása után 
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lehetővé válik az egyéni terápiás kapcsolat, ill. az egyéni terápiás munka lezárása után nyílik 

lehetőség a csoportban való részvételre. 

6. A csoportvezető/terapeuta a munkája során minden helyzetben köteles szakmailag megfelelő és 

körültekintő lépéseket tenni – adott esetben külső szakmai segítséget kérni –, hogy megerősítse 

ítéleteinek helyességét. Fokozottan ügyel arra, hogy minden beavatkozás csak a csoporttag/kliens 

érdekében történjen. 

7. Amennyiben a csoportvezető/terapeuta egy intézmény alkalmazottjaként úgy tapasztalja, hogy az 

intézmény és a csoporttag/kliens érdekei ütköznek, kötelessége mozgósítani mindazokat a szakmai 

érveket, amelyek védik a csoporttag/kliens érdekeit. 

8. Amennyiben a csoportvezető/terapeuta – bizonyos indokok miatt – képtelen további szakmai 

segítséget nyújtani, illetve olyan esetekben, amikor a hozzá forduló csoporttag/kliens problémája 

nem tartozik az ő hatáskörébe vagy meghaladja azt, segít a csoporttagnak/kliensnek más terápiás 

szolgáltatást találni, támogatva őt az alternatív és ésszerű megoldások megtalálásában a terápia 

folytatására.  

 

3.2.4. Terápiás együttműködés más szakemberekkel, szakterületekkel 

1. Amennyiben a csoportvezető/terapeuta tudomására jut, hogy a leendő csoporttag/kliens egy 

másik szakemberrel már terápiás kapcsolatban áll, a csoportvezető/terapeuta a leendő 

csoporttag/kliens beleegyezése esetén, konzultál az illetékes szakemberrel. 

2. Ha egy csoporttag más szakembernél párhuzamosan egyéni terápiát is folytat, fontos, hogy a 

csoportvezető felhívja a csoporttag figyelmét arra, hogy bármilyen csoporttal kapcsolatos történést 

lehetőleg a csoport keretein belül dolgozzon fel. Ha ez saját témájaként merül fel, értelemszerűen az 

egyéni terápiájában történhet ennek továbbdolgozása.  

3. Orvosi kezelés alatt álló személyek esetében, akiknél a csoportvezető/terapeuta bármilyen irányú 

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

integrált kifejezés- és táncterápiás tevékenységet, a csoportvezető/terapeuta – a kliens tudtával – a 

kezelőorvossal konzultálva jár el. 

 

 

4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

4.1.  Terápiás titoktartás 

1. A terápiás titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenysége során a csoportvezető/terapeuta 

tudomására jutott személyazonosító adat (pl. a név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori 

neve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a TAJ szám) és pszichológiai adat (pl. az érintett értelmi és 

lelki állapotára, viselkedésmódjára, családi állapotára, örökbefogadó szülői állapotára, 

pályaalkalmasságára, kóros szenvedélyére vonatkozó észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy 

származtatott adat).  

2. Ezeket az adatokat a csoportvezető/terapeuta csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat 

bizalmasan kezelni. A csoportvezető/terapeuta titoktartási kötelezettsége a csoporttaggal/klienssel 

való kapcsolatának lezárása után is fennáll. 

3. A csoportvezető/terapeuta tiszteletben tartja és védi a csoporttag/kliens által az egyéni- vagy 

csoporthelyzetben történt beszélgetések során megtudott és/vagy alkotásokban kifejezett bizalmas 

információkat. Ugyanígy terápiás titokként kezeli a csoporttag/kliens terápiás térben megjelenő 

állapotának és magatartásának jellemzőit, valamint az ezzel kapcsolatos saját következtetéseit. 
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4. Csoportos helyzet esetén a csoportvezető/terapeuta kötelessége tájékoztatni a csoporttagokat, 

hogy a titoktartási kötelezettség a csoportban résztvevő összes személyre vonatkozik, a 

csoportmunka befejezése után is. 

5. A csoportvezető/terapeuta tájékoztatja a csoporttagot/klienst a titoktartási kötelezettségekről, és 

átláthatóvá teszi számára, hogy a terápiás szakmai munka minőségét biztosító konzultációk 

(szakmai team, esetmegbeszélés) és szupervíziók során milyen keretfeltételek mellett és milyen 

tartalommal oszthatók meg a kliensekre vonatkozó információk más szakemberekkel.  

6. A csoportvezető/terapeuta bizalmas információt, vagy alkotásokban kifejezett tartalmat akkor 

hozhat nyilvánosságra, ha a törvény erre kötelezi vagy felhatalmazza. Nem fed fel semmilyen 

bizalmas információt a csoporttag/kliens írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha nyomós oka van 

feltételezni, hogy a csoporttag/kliens nagy valószínűséggel (élet-)veszélyt jelent magára vagy 

másokra nézve. Ebben az esetben csak az érintett személyt, az illetékes családtagokat és hivatásos 

szakembereket lehet értesíteni.  

 

4.2.  Terápiás dokumentáció 

1. A csoportvezető/terapeuta vállalja, hogy visszakereshetően dokumentálja az egyéni és 

csoportterápiás munkafolyamatokat. A feljegyzéseket úgy tárolja, hogy megőrizze azok titkosságát 

és a lehető legbiztonságosabban védje az információkat az illetéktelen hozzáférés elől.  

2. Bármilyen dokumentáció csak úgy adható közre, ha abban nem szerepelnek személyre vonatkozó 

utalások, információk, személyes megjegyzések.  

3. Az IKT képzésében, vagy bármely más csoport kísérésében résztvevő bármely külső megfigyelő, 

gyakornok vagy asszisztens számára nem elérhetőek a csoporttagokról szóló korábbi feljegyzések, 

információk.  

 

 

5. A SZAKMAI MUNKA MINŐSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE, SZUPERVÍZIÓ 

5.1.  A szakmai munka minőségének megőrzése 

1. A csoportvezető/terapeuta kötelessége lépést tartani szakterületének fejlődésével, képzéseken 

való részvétel segítségével és szakmai tapasztalatszerzéssel. 

2. Amennyiben a csoportvezető/terapeuta olyan feladat elvállalását tervezi, amely a számára új (a 

populációt, szakterületet vagy az eljárást illetően), úgy megfelelő elméleti felkészülés mellett 

szakmai szupervíziót, konzultációt kér, továbbképzésben vesz részt. 

 

5.2.  Szupervízió 

1. Minden integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető/terapeuta csoportjainak és egyéni 

terápiájának kísérése során – szükség esetén –szupervíziós segítséget vesz igénybe.  

2. Ezen felül kötelessége, hogy megfelelő szakmai konzultációt vagy segítséget kérjen aktuális 

személyes problémái, vagy konfliktusai megoldása érdekében, amelyek negatívan hatnak 

munkájára, vagy befolyásolják szakmai ítélőképességét.  

3. A szupervizorok és kiképző csoportvezetők/terapeuták magas szintű szakmai tudással kell, hogy 

rendelkezzenek és időszerű, hiteles információkkal kell dolgozzanak. Felelősek azért, hogy szinten 

tartsák szupervíziós és oktatói képességüket, és a munkájukhoz maguk is megfelelő szupervíziót 
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kapjanak, vagy szakmai konzultációt kérjenek, amikor ez szükséges. 

4. A szupervizorok felelőssége, hogy meghatározzák a szupervíziós kapcsolatot, világosan 

tisztázzák a szupervíziós szerep és kapcsolat határait.  

5. A szupervizorok és kiképző csoportvezetők/terapeuták igyekeznek a szupervideált kollégák 

szakmai fejlődését elősegíteni, bátorítani. A szupervizornak és a kiképző 

csoportvezetőknek/terapeutáknak képessé kell tenni a hallgatókat, hogy alkalmasságuknak 

megfelelően olyan szakmai szolgáltatásokat, tevékenységeket végezzenek, amelyek 

tanulmányaiknak, képzésüknek, tapasztalataiknak vagy kompetenciájuknak megfelelnek. 

 

5.3.  Szakemberek közötti szakmai kapcsolattartás 

1. A csoportvezetők/terapeuták tiszteletben tartják a saját és a társszakmákban dolgozó kollégák 

jogait és felelősségét, és részt vesznek minden olyan tevékenységben, amely előmozdítja az 

együttműködést a terápiás célok érdekében. 

2. A csoportvezetők/terapeuták integrált kifejezés- és táncterápiás tevékenységük során 

kezdeményezik a multidiszciplináris együttműködés kialakítását. A tolerancia és együttműködés 

jegyében készek az irányzatok, módszerek közötti konstruktív tapasztalatcserére, tiszteletben tartva 

egymás terápiás felfogását és személyét. 

 

 

6. NYILVÁNOSSÁG 

6.1.  Nyilvános szereplés, közlés, publikáció 

1. Az integrált kifejezés- és táncterápiát használó szakemberek minden alkalommal, amikor a 

módszert használják, vagy azzal kapcsolatban írásban vagy szóban közlést tesznek, arra törekednek, 

hogy hiteles fellépésük nyomán saját hivatásuknak és a módszernek bizalmat és megbecsülést 

szerezzenek.  

2. Az integrált kifejezés- és táncterápiát használó szakemberek a módszerre vonatkozó mindenfajta 

– akár tudományos, akár ismeretterjesztő – közlésnél betartják a publikálás nemzetközileg 

elfogadott szabályait (pl. amennyiben más szerző műveit használják fel, pontosan hivatkoznak a 

forrásra stb.). Továbbá tekintetbe veszik a célzott közönség feltételezhető képzettségét és a tárgyban 

való jártasságát, igyekeznek mindenkor világosan fogalmazni. 

3. A médiában (televízió, rádió, világhálós felületek, írott sajtó) történő megnyilatkozások 

alkalmával, ahol figyelembe kell venni a közönség sokféleségét, és azt, hogy a hatás nem észlelhető 

közvetlenül, az IKT-szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a SZEK előírásainak betartására. 

 

6.2.  A csoporttagok terápiás anyagának, alkotásainak felhasználása 

1. A csoportvezető/terapeuta köteles a csoporttagok/kliensek személyiségi jogait védeni.  

A csoporttagokkal/kliensekkel kapcsolatba hozható anyagokat a terápiás szakma szabályainak 

megfelelően, az alább részletezett módokon használja fel. 

 

2. Kutatás vagy publikáció esetén a csoporttag/kliens kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges az 

egyéni vagy csoportülések teljes anyagának bemutatásához. Esetrészlet, esetvignetta szakmai 

fórumokon történő felhasználásakor nem szükséges engedélyt kérni.  
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3. A terápiás térben kép- ill. hanganyag rögzítéséhez a csoporttag/kliens szóbeli engedély szükséges. 

A terápiás térben készült kép- ill. hanganyag nyilvános felhasználásához írásbeli engedély 

szükséges.  

4. Csoporttagok/kliensek adatainak, alkotásainak felhasználása esetén a csoportvezető/terapeuta 

köteles olyan lépéseket tenni, amelyek védik a csoporttagokat/klienseket. Nem felismerhetővé teszi 

bármely olyan részét a műalkotásnak, vagy a felvételnek, amely a csoporttag/kliens 

személyazonosságát felfedi és/vagy előnytelen a csoporttagra nézve. 

 

6.3.  Kutatás 

1. A csoporttagok/kliensek formális beleegyezését kell kérni amennyiben a 

csoportvezetők/terapeuták kutatásba bevonják őket. Gyermekek esetén (16 év alatt) a szülő, vagy 

törvényes képviselő beleegyezése szükséges.  

2. Amennyiben egy integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető/terapeuta a csoporttagjait vagy 

klienseit kutatásba szeretné bevonni, ismernie kell a tárgyra vonatkozó törvényeket és kutatásetikai 

szabályokat (Lásd pl. Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe vonatkozó részei).  

3. A csoportvezető/terapeuta nem ferdíti el, illetve nem használja illetéktelen célokra információit és 

kutatási eredményeit. 

4. A csoportvezető/terapeuta más szakembernek akkor adhat engedélyt arra, hogy az ő csoporttagját 

vagy kliensét rajta keresztül kutatásba bevonja, ha ahhoz előzetesen az adott csoporttag/kliens 

hozzájárult. Ebben az esetben nem csak a kutatást végző szakember, de az adott 

csoportvezető/terapeuta felelőssége is a csoporttag/kliens érdekeinek védelme és a vonatkozó 

kutatásetikai szabályok betartása. 

 

6.4.  Hirdetés 

1. Önismereti, kiképző vagy terápiás csoport szerveződhet nyilvános hirdetés útján is. A 

csoportvezetőknek/terapeutáknak mindenkor pontos információt kell adni a csoport céljáról és 

időtartamáról, a valóságnak megfelelően kell feltüntetni a képzésben megszerzett szakmai 

fokozatukat. A hirdetés során kerülni kell a félrevezető, vagy félreértelmezhető megfogalmazásokat, 

amelyek befolyásolhatják a jelentkezők döntését.  

2. Tekintettel arra, hogy az integrált kifejezés- és táncterápia egy akció-orientált, testi és pszichés 

szinten is ható, érintéseket használó módszer, a csoportvezetőknek/terapeutáknak lehetőség szerint a 

csoport indítása előtt törekedniük kell kipróbálási alkalmat biztosítani a jelentkezők számára, hogy 

sajátélményű tapasztalataik alapján dönthessenek a csoporthoz való csatlakozásról. 

3. A csoportvezető/terapeuta nem nyilvánul meg az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület 

(IKTE) nevével és logójával anélkül, hogy erre az IKTE vezetősége engedélyt adott volna. 

 

 

7. ETIKAI KÉRDÉSEK, MULASZTÁSOK KEZELÉSE 

1. A SZEK előírásainak megsértésére vonatkozó panaszok kivizsgálását és megoldását az IKTE 

Etikai Bizottsága (EB), vagy az általa alapított/összehívott testület végzi. 

2. Amennyiben etikai kérdése merül fel, joga van minden IKT-t használó szakembernek az EB-től 

szakmai konzultációt igényelni a munkájához. 
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3. A SZEK-ben foglaltak megvalósítása érdekében minden IKT-t használó szakember vállalja, hogy 

együttműködik az IKTE Etikai Bizottságával és őszintén feltárja a tényeket az EB előtt, ha erre 

felkérik. Ha egy etikai vétséggel kapcsolatba hozott személy visszautasítja az EB-vel való 

együttműködést, az önmagában is etikai vétségnek számít.  

4. Amennyiben egy IKT-szakember tudomására jut egy másik szakember által elkövetett etikai 

vétség, először megkísérli a helyzetet az illetővel informális úton rendezni. Amennyiben ez nem 

vezet eredményre, vagy a vétség igen súlyos fokú, akkor jelenti az általa tapasztaltakat EB-nek.  

5. Amennyiben egy integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezetővel/terapeutával kapcsolatban 

felmerül a gyanú, hogy etikai vétséget követett el, illetve hogy megsértette a SZEK előírásait, vagy 

az IKTE által képviselt szakmaisággal és szellemiséggel nem összeegyeztethető módon folytatja 

tevékenységét, az Etikai Bizottság a hozzá írásban beterjesztett panasz alapján megkezdi az ügy 

kivizsgálását, és erről írásban értesíti a panasztevő és a bepanaszolt feleket. 

6. Minden Etikai Bizottság elé került ügy, egészen az eljárás lezárásáig a terápiás titoktartás körébe 

tartozik.  

7. Minden EB által meghozott állásfoglalás nyilvánosságra kerül. 

8. Anonimitás védi mind a bepanaszolót, mind a bepanaszoltat, mind az esetleges további érintett 

személyeket. A bepanaszolt anonimitása feloldható, amennyiben nem működik együtt az EB-gal, 

valamint abban az esetben, ha az etikai vétség súlya olyan mértékű, hogy az IKTE a kizárás és 

elhatárolódás szankciójával él. 

9. Etikai vétség elkövetésének bebizonyosodása esetén az EB az érintett csoportvezetőre/terapeutára 

nézve az alábbi szankciókkal élhet:  

 írásbeli figyelmeztetés javaslattal, 

 szoros szupervízió elrendelése,  

 illetve, amennyiben a vétség súlya ezt indokolttá teszi,  

o kizárás az IKTE-ből, 

o elhatárolódás, melyet az IKTE EB nyilvánosságra hoz. 

 

 

8. A SZAKMAI ETIKAI KÓDEX ÉRVÉNYESSÉGE 

1. A SZEK kiterjed az Egyesület nyilvántartásában szereplő minden integrált kifejezés- és 

táncterápiás csoportvezetőre/terapeutára és egyesületi tagra, az IKT-képzés résztvevőire, valamint 

az IKT módszerét használó minden szakemberre, a szakma bármely területén és bármilyen 

jogviszonyban is fejtik ki tevékenységüket. 

2. Jelen SZEK szükség esetén módosítható, hogy mindenkor összhangban legyen a törvényi, 

jogszabályi előírásokkal, valamint a szakmai követelményekkel. A módosítás és kiegészítés 

előkészítése az Etikai Bizottság feladata, amelyről a Közgyűlés dönt. 

 

 

Jelen Etikai Kódexet az IKTE Közgyűlése 2013. 05. 17-én fogadta el. 
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