
Beszámoló az MPT Coaching Pszichológiai Szekció 2019. évi 

tevékenységéről 

Az MPT Coaching Pszichológiai Szekció létrejöttének célja a coaching pszichológia, mint fejlődő 

alkalmazott pszichológiai terület képviselete a pszichológián belül, és az evidenciákon alapuló, 

pszichológiai kutatásokkal alátámasztott módszereket alkalmazó, etikus szakmai gyakorlat 

előmozdítása a coachingban. E küldetés jegyében négy fő célkitűzést fogalmaztunk meg: 

• Előmozdítani a coaching pszichológia kutatásokat és tudományos publikációkat, közelítve 

egymáshoz a tudományt és a gyakorlatot  

• A hazai pszichológián belül képviselni a coaching pszichológiát, mint alkalmazott lélektani 

területet 

• Nemzetközi coaching pszichológiai tudományos fórumokon képviselni a hazai coaching 

pszichológiát 

• Kidolgozni és folyamatosan fejleszteni a coaching pszichológia szakmai protokollját, amely 

egyértelműsíti a coaching pszichológia indikációját, szakmai sztenderdjét és a coaching 

pszichológustól elvárt kompetenciákat és képzési követelményeket 

Az 2019-es év első szekció ülésén a szekció eddigi vezetősége, Székely Vince elnök és Gábor Edina 

titkár benyújtotta a lemondását és a szekció megválasztotta Tordai Zitát elnöknek és Ruttner Juditot 

titkárnak. Az új vezetőség elkötelezte magát a szekció eddigi tevékenységének folytatása mellett, 

ideértve a szekció tudásmegosztó, kutatási és közéleti projektjeinek folytatását. 

E célok megvalósításához a következő programokat valósítottuk meg 2019-ben: 

Coaching pszichológus licenc rendszer működtetése 

- Az ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus képzés hallgatói részére lehetőséget teremtettünk a 

coaching pszichológus licenc megszerzésére. 

Nemzetközi együttműködés 

- Az MPT Coaching Pszichológiai Szekció fontos feladatának tekinti a coaching pszichológia 
nemzetközi tapasztalatainak megismerését, és a hazai coaching pszichológiai tapasztalatok 
megosztását. Az ISCP (International Association for Coaching Psychology) tagszervezeteként 
2019-ben részt vettünk az ISCP által szerkesztett European Journal of Applied Positive Psychology 
szerkesztésében, a megjelenő cikkek lektorálásában. Dr. Székely Vince közreműködésével az 
elmúlt év során együttműködési megállapodást kötöttünk a British Psychological Society 
coaching pszichológiai szekciójával. Ennek értelmében 2020-2021 között a BPS ingyenesen 
elérhetővé teszi a coaching pszichológiai folyóiratot és publikációs lehetőséget nyújt a magyar 
coaching pszichológusok számára. Köszönet Székely Vincének a nemzetközi kapcsolatok ápolása 
terén kifejtett aktivitását. 

 

Egyéb szakmai szerepvállalás 

A szekció korábban delegált tagjai továbbra is részt vettek az MPT bizottságainak munkájában: az 

Etikai Bizottságban Oszik Márta, a Teszt Bizottságban pedig Lakatos Zsuzsanna vállalt aktív szerepet. 

 

 



Programterv 2020-ra 

Korábbi szakmai programok újraindítása a szekció és az MCPE közös szervezésében: az olvasókör, a 

műhely és az esetmegbeszélés, valamint a kutatócsoport munkájának gondozása. 

Részvétel a ISCP őszi kongresszusán, a magyarországi coaching pszichológia helyzetének bemutatása. 

Szakmai szervezetekkel egyeztetés a hazai coaching pszichológus szakma jelenét és jövőjét 

meghatározó nemzetközi irányokról és a szakmai érdekképviselet szempontjainak kidolgozása a 

magyarországi törvényi feltételek mellett. 

Budapest, 2020. április 30. 

 

        Tordai Zita 

a Coaching pszichológiai szekció elnöke 

 


