Magyar Pszichológiai Társaság Déldunántúli Tagozat

Tisztelt Professzor Péley Bernadette Elnök Asszony!

A küldöttgyűlés előkészítése kapcsán felmerült feladatok kapcsán az anyagokat ebben a
dokumentumban szedem össze.
Éves beszámoló és programtervek A Déldunántúli Tagozat elnöki pozícióját a 2020-as
év közepén vettem át. Az azóta eltelt közel két év során rendszeresen részt vettem az MPT
vezetőségi ülésein és igyekeztem hozzájárulni a társaság sikeres működéséhez. A 2021-es
évtől kezdve részt veszek az EFPA Scientific Affairs Board aktuális ülésein, amelyek egyelőre
online formában történtek, valamint követője vagyok a kapcsolódó workspace fórumnak is.
Az elmúlt év során igyekeztem elsősorban a Tagság fiatalításán dolgozni, ahol alkalmam és
lehetőségem volt beszélni a témáról jeleztem a frissen diplomázóknak, hogy csatlakozzanak a
szervezethez. A fiatal kollégák és még nem tagok között szintén arra vonatkozó tevékenységet
fejtettem ki, amely bemutatja az MPT tagság pozitívumait és előnyeit. Úgy vélem, hogy a
korábbi évekhez képest nőtt a jelentkező kollégák száma. A felvételi tevékenységgel
kapcsolatosan lenne annyi észrevételem, hogy sok jelentkezőnek nem egyértelmű, hogy
pontosan milyen alegységeket lehet és kell választani. Például, ha jelentkezik valaki a
fejlődéslélektani és kognitív-érzelmi alszekcióba, akkor evvel párhuzamosan fontos
megjelölnie azt az altagozatot is, ahol egyébként a mindennapokban dolgozik (pl.
Déldunántúli). Erre fontos lenne felhívni központilag is a figyelmet és esetleg módosítani a
jelentkezési lapon. A jelenlegi állás szerint mindössze 17 fő van, ami biztosan nem tükrözi a
tényleges számát azoknak, akik ezen régióból az MTP tagjai.
Az idei terveim között szerepel az MPT tagság további népszerűsítése a nemrégiben
végzett és a most végezni készülő fiatal kollégák körében. Véleményem szerint fontos lenne,
hogy a legtöbb MA végzettséggel rendelkező pszichológus belépjen a Társaságba. A tagság
számának növelésével növelhető a Társaság súlya, véleményének ereje és együttesen, egy célt
képviselve tudnánk megnyilatkozni számos közéleti és a pszichológusi munkát és identitást
érintő kérdésben. Az elmúlt évek történései rámutattak, hogy szükség van Magyarországon is
egy hathatós érdekképviseletre, amely csak akkor működhet, ha elég nagyszámú taggal jól
tudja reprezentálni a célcsoportot.
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kommunikálnunk, hogy elérjünk minél több fiatal kollégát. Erre megfelelőek lehetnek pl.
Facebook csoportok, vagy online podcastok, rövid előadások, beszélgetések már beléptetett,
de nemrégiben végzett tagokkal. Fontos megmutatni a Társaság előnyeit, céljait és működési
struktúráját. Másrészt pedig a Társaság anyagi és szakmai támogatásával megjelenő
tartalmak, mint szakmai vagy tudományos ismeretterjesztő kiadványok (pl. könyvek,
szerkesztett kötetek, előadások, stb.) még hathatósabban tudnák ezt a célt szolgálni. Úgy
vélem, hogy fontos lenne valamilyen költséget allokálni (akár országosan) a szervezet részéről,
amelyre annak tagjai pályázhatnak vagy kérhetnek belőle támogatást valamilyen a szakmát
vagy tágabban véve az „utánpótlást” elérő tartalmak készítésére. Például nincs ma
Magyarországon hiteles pszichológiai témájú podcast, amely bemutatja az aktuálisan folyó
kutatásokat, közelebb hozza a kutatókat a gyakorlati szakemberekhez és a jövő
generációjához. Egy ilyen témájú műsor támogatása nagyban lendítene az elért populáció
nagyságán és a támogatásért cserébe kiváló reklámfelületet is nyújtana a Társaságnak.
A tagság népszerűsítésére felhasználható volna az éves Nagygyűlés, például MA
hallgatói szekcióval, ingyenes részvétellel a beválogatottaknak, egy meghívott PhD hallgatói
előadással. Fontosnak tartom továbbá, hogy az általában forrással nem rendelkező BA és MA
képzésben résztvevő hallgatóknak ingyenessé tegyük a Nagygyűlésen való részvételt és
prezentációs lehetőséget (legalább poszter). Így egyrészt találkozhatnának más egyetem
kutatóival, jobban megismerkedhetnének az aktuálisan folyó kutatásokkal és ízelítőt
kaphatnának a hazai tudományos diskurzusból.

A szekció/tagozat küldötteinek listáját szükséges frissíteni, jelöltjeim Dr. Teleki
Szidalisz Ágnes és Dr. habil. Meskó Norbert. A szekció vezetői mandátumának érvényessége
rendben van, tisztújítás nem szükséges.

Kelt: Pécs, 2022.05.06.
Üdvözlettel,

Dr. Zsidó András Norbert
az MPT Déldunántúli Tagozat elnöke
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