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Az MPT elnökségének 2019. évi szakmai beszámolója

Társaságunk a 2019. év zárásának időpontjában 1330 tagot tartott nyilván, a szakmai munkát 24 szekcióban,
6 tagozatban és 9 bizottság végeztük.
A Magyar Pszichológiai Társaság megalapításának évfordulójához kötődő Pszichológia Napja rendezvény
immár 11. alkalommal került megrendezésre. A budapesti program Nagy iskolaválasztó – Versenyistálló vagy
fészek címmel került meghirdetésre 2019. március 02-án az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében, ahol
egész napos rendezvénnyel vártuk az érdeklődőket. Az általános- és a középiskolaválasztás kérdését
iskolapszichológusok, pályaválasztási szakértők, tehetséggondozásban jártas szakemberek és neves kutatók
segítségével jártuk körbe. A rendezvényhez a vidéki tagozatok is csatlakoztak: az MPT Dél-Dunántúli
tagozata Sport És (L)élek címmel szervezett egész napos programot Pécsett.
A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésére „Összetart a
sokszínűség” címmel 2019. május 30 - június 1. között Debrecenben került sor, a Debreceni Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézetének szervezésében. A konferencia idei évi különlegessége,
hogy a rendezvény május 30-i megnyitóján első alkalommal adták át az Életmű díjat, amelyet Szakács Ferenc
gyógypedagógus, klinikai pszichológus, kutató, a Debreceni Egyetem korábbi oktatója vehette át. A több mint
400 regisztrált részvevő jó hangulatú, színvonalas szakmai programokban vehetett részt: a három napos
rendezvény alatt 45 szimpózium és több mint 70 előadás hangzott el. A konferencia újdonsága, hogy
tehetséges pszichológus hallgatók is meghívást kaptak a rendezvényre, így alkalmuk nyílik a tudományos
eredmények megismerésén túl személyes kapcsolatok kialakítására is a szakma élvonalbeli oktatóival,
kutatóival. A programot angol nyelvű szimpózium is színesítette, növelve ezzel a tanácskozás nemzetközi
publicitását.
A havonta megrendezésre kerülő Pszichológiáról Mindenkinek ismeretterjesztő előadások továbbra is
népszerűek voltak, az érdeklődők a szakma kiemelkedő egyéniségeivel és munkájukkal ismerkedhettek meg.
Ízelítő a rendkívül színes programokból: „Az üveghegyen is túl… Bevezetés az analitikus
onkopszichológiába”, „A mozaikcsaládok pszichológiája”, „A munka halála”, „Úgy szeretlek, majd megeszlek”.
Az előadások főszervezője az MPT tudományos titkára, Dr. Hargitai Rita volt.
A Magyar Pszichológiai Társaság az Év előadását 2019-ben Prof. Dr. Oláh Attila „Jóllét és boldogság
pszichológiai forrásai” címmel tartotta meg. A rendezvény 2019. december 09-én immár nyolcadik alkalommal
került megrendezésre nagy érdeklődés mellett.
Az MPT szekciói is színvonalas szakmai munkát végeztek, melyek közül kiemelnénk az alábbiakat:

-

Az MPT Óvoda – és Iskolapszichológiai Szekció részéről N. Kollár Katalin szervezésével 2019.
október 17-én került sor III. Iskolapszichológus vándorgyűlés c. rendezvényre.
A IV. Pozitív Pszichológia Konferencia 2019. november 9-én az MPT Pozitív Pszichológiai Szekció
együttműködésével szerveződött.
A MPT Tanácsadás Pszichológiai Szekciója részéről Kissné Viszket Mónika szervezésében 2019.
november 9-én egész napos konferencia került megrendezésre Pszita IV. Digitális Világ – analóg
kapcsolatok címmel.
Az „Irodalmi Lapozgató” programunkat az Egészségpszichológiai Szekció szervezte meg, melynek
keretében 2019. december 5-én „AZ ÉRZELMEK FELSZABADÍTÁSA - A TA A LELKI
EGÉSZSÉGÉRT” című kötetet Dr. Bagdy Emőke, Dr. Pléh Csaba és a szerkesztők, Járó Katalin és
Juhász Erzsébet mutatták be. A program moderátora Dr. Oláh Attila volt.
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A Társaság több akkreditált szakmai képzést indított:

-

Családi örökségeink: transzgenerációs hatások feltérképezése családfa felvétel során- az önismereti
genodráma folyamattól a tudományos elméletekig c. 150 órás képzés Tóth Borbála vezetésével,
Trénerképző kurzus 160 órás képzés Dr. Takács Ildikó szervezésében,
Az MPT által szervezett "Rorschach esetmegbeszélő csoport igazságügyi szakértőknek" című klinikai
szakpszichológusoknak és igazságügyi klinikai pszichológusoknak akkreditált továbbképzés indult.
"Mentális funkciók vizsgálata esetek tükrében" című esetmegbeszélő csoport, akkreditált
továbbképzés klinikai szakpszichológusoknak, igazságügyi klinikai pszichológusoknak és
neuropszichológusoknak indítottunk.

A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában az MPT az European Federation of Psychologists’ Association
(EFPA) és az International Union of Psychological Science (IuPsyS) szervezetek tagjaként integráltan
bekapcsolódik a nemzetközi szakmai életbe. A kapcsolatokat nemzetközi titkárunk, Dr. Fülöp Márta
gondozza. A magyarországi hallgatók képviseletét az MPT Ifjúsági Tagozata látja el az EFPSA-ban
(European Federation of Psychological Students’ Association / Európai Pszichológushallgatók Szövetsége).
Budapest, 2020. május 4.
Dr. Kiss Enikő Csilla
az MPT elnöke

