
A Magyar Pszichológiai Társaság 2020-as szakmai programtervezete 

 

A Társaság a 2020-as esztendőben több korábbi, rendszeres programjának folytatását tervezi, 

illetve főként a 2020-as Ranschburg Pál Emlékévhez kapcsolódóan új programokkal is 

jelentkezik.  

1. Az MPT részéről a Ranschburg Pál Bizottság szervezésének köszönhetően a Ranschburg 

Emlékév első rendezvényeként 2020. február 21-én felavattuk a Ranschburg Pál tiszteletére 

készített emléktáblát Budapesten a Hild téren. Az emléktáblát Gera Katalin szobrászművész 

készítette. Az Emléktábla avatásán több szakmai szervezet vett részt, a Magyar Pszichológiai 

Társaság mellett a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a Magyar Pszichiátriai Társaság és 

az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológia Intézete részéről hangzottak el köszöntők. 

Az emléktábla létrejötte Szokolszky Ágnes, a Ranschburg Pál Bizottság elnöke és Takács 

István gyógypedagógus áldozatos munkája révén valósulhatott meg, amit jelen sorokban is 

megköszönünk. 

2. A 2020-as Ranschburg Pál Emlékévhez kötődik ugyancsak a Ranschburg Pál Bizottság 

szervezésének köszönhetően a „Hűség a tudományban – Ranschburg Pál 2020 emlékülés”, 

amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Székházában tartottunk 2020 március 6-án. Az 

emlékülésen a Magyar Pszichológiai Társaság mellett a Magyar Gyógypedagógusok 

Egyesülete, a Magyar Pszichiátriai Társaság valamint a Magyar Tudományos Akadémia 

pszichológus akadémikusai képviseltették magukat. Az esemény főszervezői ebben az esetben 

is Szokolszky Ágnes és Takács István voltak, akiknek kiemelkedő munkáját köszönjük.  

3. Az MPT XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlését „Pszichológia és innováció” címmel 

rendezi meg október elején az ELTE PPK Pszichológia Intézetével együttműködve. 

4. A Társaság - amint lehetőség nyílik rá a járványügyi helyzet feloldásával - folytatja a 

népszerű Pszichológiáról Mindenkinek sorozatát, ami havi rendszerességgel szokott 

jelentkezni. 

5. A Társaság év fénypontjának tartott előadását is tervezi megtartani, amely az „Év előadása” 

címet viseli, és november vége – december elején szokott megrendezésre kerülni.  

6. A Társaság vezetése továbbá támogatja a szekciók, tagozatok, bizottságok szakmai 

rendezvényeinek megszervezését, valamint akkreditált szakmai tanfolyamok indítását. 



S végül – mivel vezetői ciklusváltás zajlik 2020 májusával – természetesen az új vezetés 

programjai, elképzelései is teret kapnak az őszi időszakban.  
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