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BESZÁMOLÓ A 2017-2020.  KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁRÓL  

MPT  KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIAI  SZEKCIÓ   

 

A Környezetpszichológiai Szekció tevékenységét áttekintve megállapítható, hogy egyre aktívabban sikerül 

teljesítenünk 2004-es alapításunkkor vállalt céljaink nagy részét. Összességében, szekciólétünk harmadik 

ciklusában, 2017-2020. között komoly szerepet vállaltunk nem csupán a pszichológiai és az általános 

szakmakultúrához kötődő közéletben, miközben tudományos, publikációs tevékenységünkkel egyenértékű 

hangsúlyt kapott a környezetszakmákkal (építészet, energetika, szociológia, pedagógia stb.) zajló intenzív 

kapcsolatépítés, hanem a Magyar Pszichológiai Társaság elnökségében tevékenykedve maximális felelősséget 

vállaltunk mind a saját tématerületünk, mind a pszichológia szakmai képviseletéért. Komolyan vettük a szakmai 

vállalásunkból továbbá azt a célt is, hogy széleskörű ismeretterjesztő munkát folytassunk – nagyszámú sikeres 

szakmai és ismeretterjesztő előadást tartottunk és szerveztünk. Szekciónk tevékenysége vállalt céljaink 

tekintetében 2017-2020. között is sikeres volt és erősen kiegészült az elnökségben való részvétellel járó 

többletfeladatokkal. 

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ A 2017-2020. IDŐSZAKRÓL – SZAKMAI SZEMPONTOK SZERINT (AZAZ NEM IDŐRENDBEN) 

PUBLIKÁCIÓS ÉS KONFERENCIA AKTIVITÁS: 

Minden alkalommal részt vettünk több szakmai eseménnyel is a MPT Nagygyűlésein – az általunk javasolt 

szakmai programok minden esetben elfogadásra kerültek. A pontos dokumentáció részletesen dokumentált a 

Nagygyűlések absztraktköteteiben, elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában 

(https://www.mtmt.hu/mtmt-2), a Beszámoló számára a következő szervezési mutatókat foglalom össze: 

 

2017. június 1-3. „Személyes tér - közös világ” című MPT XXVI. Nagygyűlés programbizottságában, 

szervezésében és szakmai koordinációjában való részvétel. Helyszín: Szegedi Tudományegyetem BTK, 

Pszichológiai Intézet 

2018. május 31-június 2. „Változás az állandóságban” MPT XXVII. Nagygyűlés programbizottságában, 

szervezésében és szakmai koordinációjában való részvétel. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 

Pszichológiai Intézet 

2019. május 30-június 1. „Összetart a sokszínűség” MPT XXVIII. Nagygyűlés programbizottságában, 

szervezésében és szakmai koordinációjában való részvétel. Helyszín: Debreceni Egyetem BTK, 

Pszichológiai Intézet 

 

2020-tól a sajnálatosan bekövetkező koronavírus-világjárvány miatt a Társaság működése (a legtöbb hazai 

szervezethez hasonlóan) nem a korábban megszokott rutinok mentén alakult. Szekciónk tevékenysége is 

akadályoztatva volt az új helyzethez való alkalmazkodás kezdeti szakaszában, de működésünket folyamatosan 

egyeztetjük mind a tagsággal, mind a megújult elnökséggel is, bár szakmai kapcsolattartásunk 2020. márciusa 

óta jellemzően az online térben történik. A tagfelvétel és az online programok szervezése 2020. szeptembere 

óta megújult körülmények között, de zavartalanul folytatódik. 

https://www.mtmt.hu/mtmt-2
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SZAKMAI PROJEKTEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG:  

 

2012-tól részt veszünk a KÖRBE (Környezetpszichológiai Beszélgetések) félévente megrendezésre kerülő 

tudományos és művészeti rendezvény lebonyolításában, szakmai hátterének biztosításában, ez a munka 

továbbra is folytatódott. 

 

 

EGYÉB SZAKMAI KAPCSOLATOK, PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: 

A Környezetpszichológiai Szekció szoros szakmai kapcsolatot ápolt  

- a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén működő Környezeti Kommunikáció Műhellyel 

- az ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszékével. 

Alapításunkkor tett vállalásunknak megfelelően a két utóbbi felsőoktatási intézmény graduális és posztgraduális 

képzéseiben tanuló hallgatókat bevontuk a szakmai munkába, amiből több publikáció is született. Így minden 

évben részt vettünk (és veszünk) az ELTE Pszichológiai Intézetében évente megrendezésre kerülő Illyés 

Sándor Emléknapokon – részben hallgatói poszterszekciókkal, részben előadásokkal. 

- Számos szakmai rendezvényen (Pszinapszis, családterápiás konferenciák, stb.) előadtunk, illetve 

műhelyekkel, poszterekkel is szerepeltünk, amelyek a megfelelő dokumentációkban követhetők. 

- A médiában számos interjúval és megnyilvánulással szerepeltünk. 

 

Összegzésként megállapítjuk, hogy 2017-2020. között a MPT Környezetpszichológiai Szekciója sikeres 

időszakot tudhat maga mögött. Szakmai célkitűzéseinket folyamatosan sikerül teljesíteni. Tagságunk 

létszáma is gyarapodott. A környezetpszichológia területe megerősödött, a társzakmák körében is 

elfogadottá vált, reputációja összességében nőtt. Ez azonban a Szekció viszonylag szűk köréhez kötődik, 

amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a munkát aktívan végzőknek. További célkitűzésként jelöljük meg 

az eddigi munka folytatását és a kiterjesztését, a szekciótagok szélesebb körének bevonásával. 

 

Budapest, 2021. április 14. 
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