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2018-ban az MPT egy kolléga számára állított ki EuroPsy Tanúsítványt, két másik kolléga regisztrációs 

folyamata megkezdőtött. Jelenleg (2019. májusában) az MPT által kiadott EuroPsy Tanúsítványok száma 

összesen 30. 

A 2018-as év jól példázza, hogy miért fontos egy működő, több tagból álló Bizottság létrehozatala. A Bizottság 

titkára leköszönt és elnökét szakmai tevékenységei külföldre szólították, így új tisztségviselőket kellett 

keresni. Az elnöki tisztséget Dr. Katona Nóra, a titkári pozíció betöltését Czabán Samu vállalta. 

2018-ban a fent jelzett okokból adódóan nem volt magyar résztvevője az EFPA EuroPsy (S)NAC ülésének, 

amelyet 2018. március 9-én rendeztek Brüsszelben. Magyarországon kívül további hét ország képviselője 

hiányzott az ülésről. 

Az elkészült jegyzőkönyveket áttekintve elmondható, hogy a 24 fős képviseleti szervezet további bővülése 

várható öt tagországgal.  

A specialista EuroPsy diplomák iránt megfogalmazódó nemzetközi igénnyel kapcsolódóan – elsősorban a 

klinikai és munkapszichológiai terület kerülhet előtérbe. Ennek kapcsán még inkább markánsan 

megfogalmazódó kérdés a gyakorlat (internship) és a szupervízió (supervised practice) közötti 

megkülönböztetés igénye, amelyen még dolgoznak. A sport pszichológia területén is kezdeményezik a 

specialista diploma kialakítására. A kritériumainak kidolgozására munkacsoportot hoznak létre – 2019-ben 

kell beszámolnia a munkacsoportnak. 

Norvégia és Németország is felvetette azt a modellt, hogy a végzős diákoknak egyfajta „képzés alatt áll” – 

feltételes tagságot ajánlanak fel a hallgatóknak már az egyetemi tanulmányaikat záró szupervizionált 

gyakorlat ideje alatt – ezzel remélve, hogy a végleges EuroPsy diploma megszerzéséhez megteendő lépések 

elaprózásával könnyebbé teszik a jelentkezést az érdeklődők számára.  

További szervezeti kérdések: az új EuroPsy pamflet kialakítása folyamatban, új honlap került kialakításra, a 

regiszter megújulása miatti fennakadások tanulságosak a jövőt tekintve nagy mennyiségű adatok migrációja 

során. 

A 2019. évben a Bizottság feladatai: 

Január elején Költő András átadta a Bizottság vezetését és március 1-vel kapott megerősítést a Bizottság új 

vezetője és titkára. 

Az új titkár (Czabán Samu) képviselte Magyarországot az EFPA EuroPsy NAC ülésén március 15-én. 

A tavaly megkezdett regisztrálási folyamatból egy sikeresen lezárult, a másik névelírás miatt még korrekciós 

folyamat alatt áll. 

Kihívást jelent, hogy még nem kaptunk hozzáférést a regiszterhez. 

Elvárás, hogy elméleti és gyakorlati szakemberek is legyenek jelen a legnagyobb létszámot képviselő 

alkalmazott pszichológiai területeken. A tagok felkérése folyamatban van. 
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