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A Magyar Pszichológiai Társaság két nagyobb nemzetközi szervezet tagja. Az egyik a
brüsszeli székhelyű European Federation of Psychologists Associations. Az EFPA kétévente
rendez konferenciát, 2016-ban nem volt konferenciája. Évente kétszer tart az egyes nemzeti
társaságok elnökei számára elnöki ülést. Sajnos ezen a Magyar Pszichológiai Társaságot több
éve nem tudja az elnök képviselni, mert az MPT-nek nincs pénze arra, hogy az útiköltséget és
a szállást kifizesse. Az EFPA-nak van egy Operation Support Network-je, amelynek Fülöp
Márta az MPT Nemzetközi Titkára a tagja. AZ OSNI is tart évente az elnöki ülések ideje előtt
összejövetelt, illetve évente egy-egy társaság meghívja az európai társ-társaságokat egy
kiemelt programra. Az elmúlt évben mind az egyik elnöki, mint az OSNI ülést Törökországban
tartotta az EFPA szolidaritását kifejezve a 2016-os törökországi politikai események kapcsán
állásukat vesztett pszichológusokkal. A másik ülés Berlinben volt. Sajnos pénzhiány miatt
ezeken az eseményeken sem tudtunk részt venni.
2016-ban sikerült számos EFPA albizottságba magyar tagot jelölni. Az Education Standing
Committee-ben Szabó Éva képviseli az MPT-t, Psychology and Health-ben Urbán Róbert, a
Disaster and Crisis Sanding Committee-ben évek óta V. Komlósi Annamária, aki folyamatos,
szoros munkakapcsolatban áll a Bizottsággal, e-mail kommunikációval kiváltva azt az
időszakot, amikor anyagi fedezet híján nincs lehetőség a kiutazásra, a Psychology and Internet
Task Force-ban Újhelyi Adrienn, aki az egyik 2016-os ülésen részt is vett. Ugyanakkor számos
olyan Standing Committee és Task Force van, amelynek nincs magyar tagja. Évek óta
megoldatlan a magyar News Correspondent szerep a EFPA Journal-ba.
Az EFPA-tól rendszeresen érkeznek megkeresések, amelyek a pszichológia különböző
területeinek országon belüli helyzetéről érdeklődnek. Ezeket a megkereséseket csak kis
részben tudjuk teljesíteni. A klinikai pszichológia helyzetével kapcsolatban 2016-ban Császár
Noémi volt olyan kedves, hogy részletes válaszokat küldött az EFPA megkeresésére. A
neuropszichológia esetében sajnos egyetlen neuropszichológus kolléga sem vállalta, hogy
erre a nemzetközi megkeresésre válaszoljon. Az alkalmazott pszichológia magyarországi
helyzetére vonatkozóan senki nem rendelkezett megfelelő rálátással, ahhoz hogy a kért
kérdéseket meg tudja válaszolni. Ez rámutat arra, hogy vannak olyan pszichológiai
társaságok, amelyek professzionális alapon működnek. A társaság elnöke, titkára főállásban,
fizetésért látja el a feladatát és egy egész iroda dolgozik velük. Ebben az esetben részben már
rendelkezésre állnak pontos adatok, részben a megkeresésre főállású szakemberek tudnak
válaszolni. Az MPT önkéntes alapon működik, ezért nem is tud olyan operatív válaszokat adni
az EFPA megkeresésére, mint pl a szomszédos osztrák szervezet, ahol mindenki főállásban
látja el a vezetői feladatát.
A másik az International Union of Psychological Sciences. A szervezetnek az MPT-n kívül 86
nemzeti pszichológiai társaság a tagja, további 21 olyan szervezet, amely a pszichológiát
érintő kérdésekkel foglalkozik és az IUPS több mint 1 millió pszichológust képvisel a világból.
Az IUPS rendezi meg négyévente az International Congress of Psychology-t, a világ
legnagyobb, a pszichológiai tudományok minden alterületét felölelő pszichológiai
konferenciáját. A 2016-os konferencia Yokohamában, Japánban volt. A legközelebbi
konferencia, 2024-ben Prágában lesz. A yokohamai konferencián a Magyar Pszichológiai

Társaságot Fülöp Márta, az MPT Nemzetközi Titkára és Ritter Andrea az MPT LGBT
Szekciójának a vezetője képviselte. Tagságukban nagy előrelépést jelentett, hogy az MPT
több éve húzódó tagdíjelmaradását a Magyar Tudományos Akadémia 2016-ban rendezte, így
most tiszta lappal indulunk és évente az aktuális éves tagdíjat tudjuk fizetni.
A konferencia ideje alatt rendezett két napos IUPS ülésen számos fontos döntés született.
Megválasztottuk az IUPS következő elnökét, Pam Maras-t (London) az IUPS első női elnökét.
A közgyűlés döntött a 2024-es IUPS konferencia helyszínéről, ami Rio de Janeiro lesz,
Braziliában.
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