
A Magyar Pszichológiai Társaság EuroPsy Bizottság 

2016. évi tevékenysége és programja 2017-re 

 

2016: új tisztségviselők és új EuroPsy Tanúsítványok 

 

Az MPT EuroPsy Bizottság 2016-ban folytatta az EFPA által irányított EuroPsy Egységes 

Európai Pszichológus Tanúsítványok kibocsátását. Dr. Juhász Márta, a Bizottságot az előző 

két cikluson keresztül irányító elnök lemondott tisztségéről. Az MPT 2016. május 20-án 

tartott Küldöttgyűlése a Bizottság eddigi titkárát, Dr. Költő Andrást választotta elnöknek. Az 

új titkár Fódi Petra. Dr. Juhász Márta és a Bizottság korábbi tagjai közül Gerákné Dr. Krasz 

Katalin, valamint Tóth Veronika a továbbiakban is részt vesz a munkában. Fontos lenne, 

hogy a munka- és szervezetpszichológia, valamint a tanácsadás mellett a klinikai és a 

pedagógia pszichológia is képviselve legyen a Bizottságban. 

 

A Bizottság 2016-ban négy EuroPsy Tanúsítványt bocsátott ki, amivel a 2013 óta kiadott 

összes hazai tanúsítvány száma elérte a 23-mat. Ez a szám nagyságrendileg megfelel több 

más EuroPsy ország által kiadott tanúsítványnak, de az összehasonlítás a nemzeti 

pszichológiai társaságok mérete, és az EuroPsy beágyazottságának különbségei miatt nehéz. 

(Egyes országokban a tanúsítvány nem népszerű, a kollégák inkább az ECP-t vagy más 

minősítést szereznek, míg máshol, pl. Szlovéniában, az EuroPsy rendszer a felsőoktatás 

szerves része.) 

 

2017: folyamatos szakmai továbbképzés, nemzetközi aktivitás, promóció, a 

Tanúsítványok számának növelése 

 

Feladatunk 2017-ben, hogy ismét részt vegyünk a nemzetközi EuroPsy koordinációs 

folyamataiban is. Az EFPA EuroPsy Bizottság 2017. március 10-én, Brüsszelben tartott 

munkaértekezletén Dr. Költő András és Fódi Petra képviselte a Magyar Pszichológiai 

Társaságot. Az értekezlet legfontosabb tanulsága az volt, hogy az eddigi három EuroPsy 

minimumfeltétel (MA/MSc vagy azzal egyenértékű egyetemi diploma, egy év vagy 1500 óra 

hosszúságú felügyelt szakmai gyakorlat, a szakmai etikai kódex betartására tett nyilatkozat) 

mellett egy új feltétel, a folyamatos szakmai továbbképzés is a Tanúsítvány kiadásának és hét 

évenkénti megújításának feltétele lesz, jelenleg ennek kialakításán dolgozunk. 

 

Szeretnénk fokozni az EuroPsy Tanúsítvány megismertetését, népszerűsítését. Ebből a célból 

az MPT júniusi Nagygyűlésére rövid prezentációval készülünk. Célul tűztük ki, hogy idén 

legalább öt Tanúsítványt adjunk ki; örvendetes hír, hogy 2017 áprilisára már három új 

magyar EuroPsy Európai Pszichológust köszönthetünk.  

 

Kérem a Bizottság beszámolójának elfogadását. 

 

Budapest, 2017. május 16.  

 

 

 

 

 

 Dr. Költő András 

Az MPT EuroPsy Bizottság elnöke 

 


