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Az MPT elnökségének 2020. évi szakmai beszámolója

2020 tavaszán került sor az Elnökségváltásra. Az új elnökség rögvest a COVID időszak nehézségeivel
kellett szembenézzen és ezen nehezített feltételek mellett került sor az adminisztratív és jogi kötelező
feladatok elvégzésére, amelyet meghosszabbodott ügyintézési háttérrel, de sikerült sikeresen
lezárnunk, így a Társaság törvényes működése biztosított. A Társaság irodája 2020. szeptemberétől a
Budapesti Corvinus Egyetemen kapott helyet. Az iroda átköltözése megtörtént. Számos törvényi
változásnak is eleget tettünk, így megtörtént a Társaság Felnőttképzési Akkreditációjának megújítása.
Társaságunk a 2020. év zárásának időpontjában 1370 tagot tartott nyilván, a szakmai munkát 24
szekcióban, 6 tagozatban és 9 bizottság végeztük.
A havonta megrendezésre kerülő Pszichológiáról Mindenkinek ismeretterjesztő sorozatban 2020
februárjában sikerrel zajlott Szatmáriné dr. Balogh Mária “A hagyományos és a XXI. századi tudásalapú
szervezetek működése és vezetése” c. előadása. A tavaszra tervezett további programokat a
járványügyi korlátozások miatt le kellett mondanunk.
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.
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.
Az emlékévhez kapcsolódó ITM támogatás elszámolása folyamatban van.
A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlésére, amelyet az ELTE-vel
közösen szerveztünk a járványhelyzet miatt a 2020. évben nem került sor. A Nagygyűlés 2021.
augusztusában kerül megrendezésre, a jelentkezések lezáródtak, a beszámoló idején az opponensi
értékelések szakaszában járunk. A szervezést a Budapesti Corvinus Egyetem Viselkedés és Pszichológia
Tanszéke, valamint a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ vette át. A konferencia címe: Út a
reziliens jövő felé.

Tudományos rendezvények száma a COVID pandémiás helyzet miatt sajnos nem tudott megvalósulni
olyan számban, amelyet terveztünk még az előző elnökséggel közösen. A helyzet ellenére a Magyar
Pszichológiai Társaság Év előadása rendezvényét megtudta tartani online formában. 2020-ben Prof.
Dr. Dúl Andrea a Társaság leköszönő főtitkára tartotta „ A hely a személyes emberi kapcsolatteremtés
a tér egy darabkájával” címmel 2020.12.17-én, nagy érdeklődés mellett. Az előadás főszervezője az
MPT tudományos titkára, Dr. Kulcsár Gabriella volt.

Az MPT szekciói is színvonalas szakmai munkát végeztek, melyek közül kiemelnénk az alábbiakat
Az MPT Katasztrófapszichológiai Szekciója a tavaszi korlátozások kezdetétől a mentális egészséget
támogató ismeretterjesztő cikkeket, tanácsokat, gyakorlatokat tett közzé az Társaság nyilvános online
felületein (honlap, facebook).
Az MPT Hon- és Rendvédelmi Tagozata a Lelki Egészség Világnapja alkalmából online rendezvényt
tartott, az előadást Dr. Györfy Ágnes (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Mentálhigiénés
Alosztály, alosztályvezető) A Covid - 19 pandémiás időszak mentális egészséghez kapcsolódó
vonatkozásai a fegyveres testületek állományában címmel tartotta.
Az MPT Óvoda-, és Iskolapszichológus Szekciója és az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis
közös szervezésű, havi rendszerességű szakmai rendezvényét szeptembertől online csatornán
sikeresen folytatták.
A Társaság két akkreditált szakmai képzést indított:
- Családi örökségeink: transzgenerációs hatások feltérképezése családfa felvétel során- az önismereti
genodráma folyamattól a tudományos elméletekig c. 150 órás képzés Tóth Borbála vezetésével,
- Trénerképző kurzus 160 órás képzés Dr. Takács Ildikó szervezésében
A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában az MPT az European Federation of Psychologists’
Association (EFPA) és az International Union of Psychological Science (IuPsyS) szervezetek tagjaként
integráltan bekapcsolódik a nemzetközi szakmai életbe. A kapcsolatokat nemzetközi titkárunk, Dr.
Fülöp Márta gondozza. A magyarországi hallgatók képviseletét az MPT Ifjúsági Tagozata látja el az
EFPSA-ban (European Federation of Psychological Students’ Association / Európai
Pszichológushallgatók Szövetsége).
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