
 Az LMBTQ+ pszichológia elméleti és gyakorlati alapjai 2022.03.04-05. 

Az LMBTQ+ pszichológia elméleti és gyakorlati alapjai  

- akkreditált továbbképzés pszichológusoknak és 

pszichiátereknek 

Időpont: 2022.03.04-05 
 

A képzés célja, hogy a pszichológus és pszichiáter végzettségű kollégák ismereteit és 

érzékenységét növelje a szexuális és nemi kisebbségekkel kapcsolatosan, az affirmatív 

(támogató) terápiás megközelítést megalapozza a nemi és szexuális kisebbségi orientációval 

és/vagy identitással rendelkező (LMBTQ+) személyek irányába. 

Az akkreditált képzés klinikusoknak és orvosoknak 32 kredit pontot ér az OFTEX-en 

keresztül. 

 

Helyszín: Budapest (egyeztetés alatt) vagy ZOOM (amennyiben a járványügyi helyzet erre 

kötelez bennünket) – hibrid megoldás a gyakorlati részek miatt nem lehetséges! 

Részvételi díj: 25.000 Ft 

Kedvezményes részvételi díj nappali tagozatos hallgatóknak: 22.000 Ft 

Min. és max. létszám: 20-40 fő 

 

Tematika: 

1. nap: Az LMBTQ pszichológia alapjai (8 óra) 

9:00-9:05 Köszöntő (F. Lassú Zsuzsa szekcióelnök) 

9:05-10:45 Bevezetés: az LMBT+ pszichológia alapjai (Lászlóffy Julianna és Bálint Brigitta)  

10:45-11:00 Szünet 

11:00-11:45 Transz életutak (Németh Ádám) 

11:45-12:30 Társadalmi attitűdök és hatások: homofóbia, bifóbia, kisebbségi stressz (Borgos 

Anna) 

12:30-13:30 Ebédszünet 

13:30-14:15 Szivárványcsaládok (Faix-Prukner Csilla és F. Lassú Zsuzsa) 

14:15-14:30 Szünet 

14:30-17:00 Lépések az affirmatív segítői működés felé – egy önismereti gyakorlat 

bemutatása (Lászlóffy Julianna és Homonnai Mónika) 

 

2. nap: Az affirmatív segítőmunka elmélete és gyakorlata (8 óra) 

9:00 – 9:45 Az affirmatív segítségnyújtás elmélete (Németh Ádám) 

9:45-12.00 Az affirmatív segítségnyújtás gyakorlata 1. (Németh Ádám és Lászlóffy Julianna) 

12.00-13.00 Ebédszünet 

13:00-14.30 Az affirmatív segítségnyújtás gyakorlata 2. (Németh Ádám, Lászlóffy Julianna és 

Horváth Blanka) 

14:30-14:45 Szünet 

14:45-17:00 Esetmegbeszélés, szupervízió (Indries Krisztián) 

https://www.oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=79624&tableid=0


 Az LMBTQ+ pszichológia elméleti és gyakorlati alapjai 2022.03.04-05. 

 

 

 

Az előadókról bővebben: 

• Bálint Brigitta - neuropszichológus, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

• Borgos Anna PhD - pszichológus, MTA Természettudományi Kutatóközpont 

• F. Lassú Zsuzsa PhD - szexuálpszichológiai szakpszichológus, egyetemi docens, ELTE 

• Faix-Prukner Csilla - pszichológus, pár- és családterapeuta, Affirmatív Pszichológia 

Műhely 

• Homonnai Mónika - szexuálpszichológiai szakpszichológus, pár- és családterapeuta, 

PszichoFészek magánrendelő 

• Horváth Blanka – gyermek- és serdülő klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, 

Autizmus Alapítvány 

• Indries Krisztián PhD - klinikai szakpszichológus, szakpszichoterapeuta, egyetemi 

adjunktus, ELTE 

• Lászlóffy Julianna - klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta 

• Németh Ádám - tanácsadó szakpszichológus, Autizmus Alapítvány 

 

Jelentkezési feltételek: 

• Legalább BA végzettség és megkezdett MA tanulmányok pszichológia szakon VAGY 

legalább MA végzettség általános orvostudományok területen 

• A jelentkezési lap kitöltése 2022.01.31-ig 

• Klinikusok és pszichiáterek az OFTEX-ben is regisztráljanak! 

• A részvételi díj befizetése 2022.02.15-ig (a számlaszámot a jelentkezőknek 

megküldjük) 

• A nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása a kedvezményes részvételi díjhoz 

2022.02.15-ig a lenti email címen. 

 

Kérdések esetén kérjük, hogy az lmbtq@mpt.hu címre írjanak! 

 

 

Szeretettel várjuk továbbképzésünkön!  MPT LMBTQ Szekció 

https://forms.gle/HhJqvfiD9atEt3Hq7
https://www.oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=79624&tableid=0
mailto:lmbtq@mpt.hu

