Az MPT LMBTQ Szekció beszámolója a 2020-as évi tevékenységekről
A 2020-as év az LMBTQ Szekció életében is kihívásokat hozott. Nem csak a tavasszal elindult
covid-19 járvány érintette a működését, de szakmai állásfoglalásra késztette szekciónkat
számos, az LMBTQ embereket hátrányosan érintő politikai döntés, közszereplőktől származó
kirekesztő és gyűlöletkeltő nyilatkozat, nyilvános cselekvés.
1.
Ebben a helyzetben a szekció tagjai számos alkalommal nyilatkoztak és képviselték a
tudományosan megalapozott és korszerű szakmai nézeteket az LMBTQ személyek pszichés
jólléte, a melegség és gender diszfória pszichológiai vonatkozásai tekintetében. A teljesség
igénye nélkül néhány nyilatkozat, szakmai interjú és publicisztika a témában, a szekció
kollégáinak közreműködésével:
Borgos Annával készült interjú: https://litera.hu/.../meseorszag-mindenkie-interju.html
Németh Ádám a wmn.hu-nak nyilatkozott: shorturl.at/anuJL
Németh Ádám írása „A láthatóság sebei” címmel: https://magyarnarancs.hu/publicisztika/alathatosag-sebei-234409
Hazag Anikó nyilatkozata a transzneműség kapcsán: shorturl.at/goC46
Lászlóffy Julianna interjút adott L. Murányi László LMBTQ témában készülő könyvéhez (a könyv
megjelenése 2021-ben várható)
Lászlóffy Julianna meghívott szakértőként nyilatkozott a Tilos Rádió Teszt és Lélek műsorában
„Meseország és ami mögötte van”.
2.
A 2020-as év homofób és transzfób ideológiákon alapuló politikai kezdeményezéseire
reagálva a szekció többször adott ki evidence-based szakmai állásfoglalást. A szakmai
állásfoglalások a szekció honlapján és közösségi média oldalán is megtalálhatók.
A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciójának állásfoglalása az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény módosítása kapcsán.
A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ+ Szekciójának állásfoglalása az azonos nemű párok
által nevelt gyermekek pszichés jólléte kapcsán.
3. Tovább folytatódtak a szekció munkacsoportjainak projektjei.
• A nemzetközi szakmai anyagokkal foglalkozó munkacsoport rövid kivonatot készített az
Agency of Fundamental Rights: A long way to go for LGBTI equality c. jelentésből. A
jelentés magyar nyelvű kivonata itt érhető el.
• A „Chemsex munkacsoport” elkészítette a droghasználattal együttjáró védekezés nélküli
szexről szóló tájékoztató anyag munkaverzióját és jelenleg az érintett civil szervezetekkel
folyik a véglegesítés. Az anyag várható megjelenése 2021. június.
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A „Pride munkacsoport” rendezvényt szervezett (ld. lentebb) és ehhez kapcsolódóan
elkészített egy rövid tájékoztató anyagot az affirmatív segítségnyújtásról. A brossúra
elérhető a szekció közösségi média oldalán és onnan megosztva számos civilszervezet
honlapján „Hogyan válassz elfogadó segítőt?” címmel.
A közösségi média munkacsoport létrehozta a szekció Instagram oldalát és fellendítette a
Facebook aktivitást. Jelenleg a szekciónak 1172 követője van a Facebook és 117 az
Instagram felületén. A posztjainkat számos civil szervezet veszi át és osztja meg saját
követőivel.
Rendezvények, képzések:

2020. május 14-én Lászlóffy Julianna a szekció elnökhelyettese részt vett a Diverse Youth
Network „Transz jogok = emberi jogok” c. online kerekasztal beszélgetésen.
2020. augusztus 16-án a Budapest Pride-dal együttműködésben szerveztük meg a „Segítség a
segítség? Hogyan válasszunk pszichológust?” címmel. A rendezvényt, komoly biztonsági
megfontolások mellett, 30 fő jelenlétében tartottuk.
2020. október 16-17-én online került megrendezésre „Az LMBTQ+ pszichológia mai elméletei
és klinikai vonatkozásai” c. akkreditált továbbképzés, melyen meghívott szakemberek mellett
a szekció több tagja is előadott. A továbbképzés Oftex regisztrációval képzési kreditpontot ért
a klinikai szakpszichológusoknak és pszichiátereknek, azonban nem csak ők, hanem más
szakterületek képviselői és MA hallgatók is részt vettek a képzésen, melyet nagy túljelentkezés
mellett végül 31 fővel tartottunk. A visszajelzések alapján a képzés hiánypótló és nagyon
hasznos volt a résztvevőknek. A tapasztalatok megbeszélése után a képzést 2021 őszén is
tervezzük indítani, remélhetőleg offline verzióban.
2020. október 25-én több kollégánk is részt vett a „Lélekbúvárok kultúrák között 4. Szexuális
szabadság és önismeret” c. online beszélgetésen. Résztvevők: Borgos Anna, Ford Noémi,
Indries Krisztián.
5. Együttműködés szakmai és civil szervezetekkel
A szekció számos szakmai és civil szervezettel áll kölcsönösen megerősítő kapcsolatban.
Folyamatos kapcsolatban vagyunk az LMBTQ szervezetekkel, egyrészt az átfedő tagságon
keresztül, másrészt szakembereink szakértőként vesznek részt a projektjeikben. Többek
között aktív közreműködői vagyunk „A család az család” kampánynak, amelynek Lászlóffy
Julianna az egyik szakértője.

Budapest, 2021. 04. 07.
F. Lassú Zsuzsa szekcióelnök
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