
 Az LMBTQ+ pszichológia klinikai vonatkozásai 2022.04.29. 

Az LMBTQ+ pszichológia klinikai vonatkozásai 

- akkreditált továbbképzés pszichológusoknak és 

pszichiátereknek 

Időpont: 2022.04.29. 
 

A képzés célja, hogy a pszichológus és pszichiáter végzettségű kollégák klinikai és 

egészségpszichológiai ismereteit növelje a szexuális és nemi kisebbségekkel (LMBTQ+ 

személyek) kapcsolatosan. 

Az akkreditált képzés klinikusoknak és orvosoknak 16 kredit pontot ér az OFTEX-en 

keresztül. 

 

Helyszín: Budapest (egyeztetés alatt) vagy ZOOM (amennyiben a járványügyi helyzet erre 

kötelez bennünket) 

Részvételi díj: 15.000 Ft 

Kedvezményes részvételi díj nappali tagozatos hallgatóknak: 12.000 Ft 

Min. és max. létszám: 20-40 fő 

 

Tematika: 

9.00-10.30 A szexuális orientáció és a nemi identitás alakulása (Németh Ádám és Bálint 

Brigitta) 

10.45-11.30 A transznemű személyek klinikai diagnosztikája, a tranzíció folyamata, 

pszichiáteri és klinikai szakpszichológusi szakvélemények protokollja (Hazag Anikó és Dr. 

Fuchs Ágnes) 

11.30-11.45 Szünet 

11.45-12.30 Affektív zavarok és szuicid rizikótényezők az LMBTQ+ páciensek körében 

(Lakos Eszter és Dr. Semjén Esztella) 

12.30-13.30 Ebédszünet 

13.30-14.15 Az autizmus spektrum zavar és a nemi identitás összefüggései (Horváth Blanka 

és Lakos Eszter)  

14.15-15.30 Párkapcsolati erőszak, trauma LMBTQ+ szemszögből (Horváth Éva és Dr. F. 

Lassú Zsuzsa PhD) 

15.30-15.45 Szünet 

15.45-16.30 LMBTQ+ egészségpszichológia (Dr. Költő András PhD) 

16.30-17.15 Reflexiók, kérdések (Lászlóffy Julianna) 

17.15-17.30 Zárás 

 

 

https://www.oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=79620&tableid=0
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Az előadókról bővebben: 

• Bálint Brigitta - neuropszichológus, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

• F. Lassú Zsuzsa PhD - szexuálpszichológiai szakpszichológus, egyetemi docens, ELTE 

• Hazag Anikó klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő, Szent János Kórház 

• Dr. Fuchs Ágnes, pszichiáter, pszichoterapeuta, Cordelia Alapítvány  

• Horváth Blanka – gyermek- és serdülő klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, 

Autizmus Alapítvány 

• Horváth Éva – pszichológus NANE 

• Költő András PhD – Senior Postdoctoral Researcher, National University of Ireland, 

Galway  

• Lakos Eszter – klinikai szakpszichológus, Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány 

• Lászlóffy Julianna - klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta 

• Németh Ádám - tanácsadó szakpszichológus, Autizmus Alapítvány 

• Dr. Semjén Esztella – pszichiáter, pszichoterapeuta, Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány 

 

Jelentkezési feltételek: 

• Legalább BA végzettség és megkezdett MA tanulmányok pszichológia szakon VAGY 

legalább MA végzettség általános orvostudományok területen + korábbi alapozó 

képzésen való részvétel 

• A jelentkezési lap kitöltése 2022.02.28-ig 

• Klinikusok és pszichiáterek az OFTEX-ben is regisztráljanak! 

• A részvételi díj befizetése 2022.03.15-ig (a számlaszámot a jelentkezőknek 

megküldjük) 

• A nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása a kedvezményes részvételi díjhoz 

2022.03.15-ig a lenti email címen. 

 

Kérdések esetén kérjük, hogy az lmbtq@mpt.hu címre írjanak! 

 

 

Szeretettel várjuk továbbképzésünkön!  MPT LMBTQ Szekció 

https://forms.gle/HhJqvfiD9atEt3Hq7
https://www.oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=79624&tableid=0
mailto:lmbtq@mpt.hu

