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Társaságunk a 2016. év zárásának időpontjában 2295 tagot tartott nyilván, a szakmai munkát 24 

szekcióban, 8 tagozatban és 7 bizottságban végeztük.   

A Magyar Pszichológiai Társaság megalapításának évfordulójához kötődő Pszichológia Napja 

rendezvény idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai 

Intézetében „Agyunk titkai” címmel 2017. február 25-én egész napos rendezvénnyel vártuk az 

érdeklődőket. 

A Magyar Pszichológiai Társaság jubileumi, XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlésére 

„Személyes tér – közös világ” címmel 2017. június 1-3. között került sor, a Szegedi 

Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézetének szervezésében. A több 

mint 300 regisztrált részvevő jó hangulatú, színvonalas szakmai és különleges kulturális 

programokban vehetett részt.  

A Magyar Pszichológiai Társaság 2017. évi Nyári Egyeteme „Érzelmek viharában” címmel került 

megrendezésre. Az egyre népszerűbb rendezvényre 2017. szeptember 6-8 között került sor. Az 

eseményt az idei évben már másodszor a pszichológia szakos hallgatók mellett a nagyközönség 

számára is megnyitottuk, illetve jelképes módon fizetőssé tettük azt, azáltal is hozzájárulva a 

Társaság bevételeinek növeléséhez. 

A Magyar Pszichológiai Társaság az Év előadását prof. dr. Csépe Valéria „Neurodiverzitás. Eltérő 

agy, eltérő tanulás – személyre szabott oktatás?” címmel tartotta meg. A rendezvény 2017. 

november 23-án immár hatodik alkalommal került megrendezésre. 

A havonta megrendezésre kerülő Pszichológiáról Mindenkinek ismeretterjesztő előadások 

továbbra is népszerűek voltak, az érdeklődők a szakma kiemelkedő egyéniségeivel és 
munkájukkal ismerkedhettek meg. Az előadások főszervezője dr. Hargitai Rita volt. Az MPT 
Filmklub és az MPT Irodalmi Lapozgató című programjai 2017-ben is rendszeresen 

megrendezésre kerültek. A Filmklub vezetője Farkas Aranka és Jakab Márta, az Irodalmi 
Lapozgató vezetője dr. Kökönyei Gyöngyi volt.  

A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában az MPT az European Federation of Psychologists’ 

Association (EFPA) tagjaként integráltan bekapcsolódik a nemzetközi szakmai életbe. A 

magyarországi hallgatók képviseletét az MPT Ifjúsági Tagozata látja el az EFPSA-ban (European 

Federation of Psychological Students’ Association / Európai Pszichológushallgatók Szövetsége). 

A Nemzetközi Tagozat 2017-ben több mint 100 taggal bővült. Az MPT a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően havi rendszerességgel hírlevelet küld tagjai számára, honlapot működtet, de 2017-

ben egyre több szekció és tagozat beindította a saját Facebook oldalát is. Folyóiratunk a Magyar 

Pszichológiai Szemle továbbra is magas szakmai színvonalon dr. Fülöp Márta főszerkesztő 

vezetésével működik. 


