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1. 2020. évi beszámolója
Az elmúlt évben a szekciótagok az eddigi munkájuk eredményeként
nagyon várták, hogy a több évi erőfeszítésük gyümölcse beérjen és az új
módszertani levél megjelenjen, ami 2021 januárjában meg is történt.
Köszönjük ezúton is minden közreműködőnek, kiemelten a módszertani
levél megalkotásában közvetlenül is résztvevő szekciótagoknak, hogy
széles körű tapasztalataikkal és áldozatos munkájukkal lehetővé tették
ennek a hiánypótló útmutatásnak a megjelenését.
A szekció, illetve szélesebb körben az igazságügyi pszichológus szakértők
régóta továbbra is dédelgetett álma, hogy megrendezzék első országos
konferenciájukat az elmeszakértők szoros együttműködésével. Ennek
előkészületei már 2019 őszén elkezdődtek, a szekció vezetőségi tagjai több
esetben ötleteltek, illetve egyeztettek a MISZK, a SE és az ELTE
munkatársaival, a konferencia szervezői gárdájával, majd a MISZK
honlapján az első meghirdetés meg is történt még 2020 elején. Sajnos a
pandémiás helyzet eddig nem tette lehetővé sem tavasszal, sem ősszel a
személyes lebonyolítást, de terveink szerint 2021 szeptember közepén
megvalósulhat „A vélemény számít?” elnevezésű I. Országos Igazságügyi
Pszichológus és Pszichiáter Szakértői Konferenciánk. Ezen már most ismét
gőzerővel dolgozunk.

2. 2021. évi terveink
Ebben az évben a konferenciaszervezés mellett szeretnénk ismét
szekcióülést rendezni, amit a pszichológus kollegákkal 2020
szeptemberére terveztünk, de ezt is meghiúsította a vírus második
hullámának kezdete. Továbbra is tervezzük, hogy egy következő
szekcióülésen az adatvédelmi témát állítjuk a fókuszba és nagy hangsúlyt
szeretnénk fektetni a jogszabályi elvárásoknak megfelelő adatvédelemre, a
szekciótagok folyamatos tájékoztatására, valamint lehetőségeink és
tudásunk szerinti tájékoztatásra. Emellett a pszichológus szakma

tájékoztatását is fontosnak tartjuk arról, hogy milyen tevékenységet folytat
a pszichológus szakértő, mivel azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok téves
információ jelenik meg a közösségi hálón. Ennek elektronikus úton történő
őszi megvalósítását tavaly végül elvetette a vezetőség, de nagyon reméljük
hogy idén erre szintén sort keríthetünk – esetleg felülvizsgálva a
lehetőségeket, mégis valamely elektronikus felületen.
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