Beszámoló az EuroPsy Bizottság 2021. évi munkájáról
A 2021. évben az MPT jelölése alapján az EFPA elfogadta az új Magyar Nemzeti
EuroPsy Bizottságot, és mandátumát 2020. szeptemberétől kezdve visszamenőleg, 2024.
szeptemberéig hosszabbította meg.
Az EuroPsy Bizottság tagjai a következő MPT tagok:
•

Dr. Káplár Mátyás, elnök – Tanácsadó szakpszichológus, Pécsi Tudományegyetem

•

Bukta Tünde - Egészségfejlesztő szakpszichológus, Magyar Honvédség

•

Dr. Csukonyi Csilla - Sportpszichológus, Debreceni Egyetem

•

Dr. Kun Ágota – Munka- és szervezetpszichológus, Budapesti Műszaki Egyetem

•

Dr. Varró-Horváth Diána - Gyermek klinikai szakpszichológus, Pécsi Tudományegyetem

A Bizottság összeállításánál az EuroPsy szabályzat előírásainak megfelelően szempont
volt, hogy az országot mind földrajzi, mind pedig szakmai szempontból minél szélesebb körben
fedjék le a bizottság tagjai.
Mivel az utóbbi években az EuroPsy Bizottság kevésbé volt aktív Magyarországon, ezért
az első lépés annak meghirdetése volt, hogy újra van lehetőség az EuroPsy tanúsítványok
megszerzésére az MPT-n keresztül, valamint a honlap adatainak a frissítése. A beszámoló
elkészültéig a Bizottság 6 pályázatot bírált el és hagyott jóvá. Ez a szám annak fényében látszik
jelentősnek, hogy az EuroPsy tanúsítvány kiadásának korábbi 9 évében összesen 29 diploma
került kiadásra.
Káplár Mátyás, a Bizottság elnöke 2021. márciusában részt vett az EuroPsy Bizottságok
éves ülésén, amely a pandémiás helyzet miatt online formában a Zoom felületén került
megtartásra. Az ülésen megvitatásra kerültek az EuroPsy-t érintő aktuális kérdések, különös
tekintettel a szakterületi EuroPsy tanúsítvány kiadására, amelynek bevezetését a jövőben
Magyarországon is tervezzük.
A Bizottság következő feladata a szupervíziós hálózat újjászervezése lesz, hogy ne csak
szakpszichológus diplomával lehessen Magyarországon a tanúsítványt elnyerni, ahogy ez a
szervezeti feltételek hiánya miatt jelenleg lehetséges, hanem a mesterképzés és a kötelező 1500
óra felügyelt gyakorlat megszerzését követően is.

Az első EuroPsy tanúsítványok (2013) 2020-ban lejártak, ezért esedékessé vált
megújításuk, amelyhez az EFPA által előírt szabályzat szerint szakmai továbbképzést és
gyakorlati munkát is igazolni kell. A tanúsítványok megújításának rendszere szintén a Bizottság
2022-es feladatai közé tartozik.
Fontosnak tartjuk, hogy az EuroPsy Magyarországon egyfajta minőségbiztosítási
védjeggyé váljon, amellyel mind itthon mind pedig külföldön igazolható egy szakember
professzionális felkészültsége és a magyar, valamint az európai szakmai értékeknek való
megfelelése. Ezért tervezzük az EuroPsy népszerűsítését és minél szélesebb körben való
elterjesztését.
A Bizottság gazdálkodása korábbiak szerinti rendben alakul, a bevételek 20%-a az MPT
részesedése, 80%-ával a Bizottság rendelkezik úgy, hogy az összeget az EuroPsyvel
kapcsolatos kiadásokra költi, és elszámol vele az MPT vezetősége felé. Mivel a tényleges
diplomakiadások 2022-ben kezdődtek el, ezért 2021-ben a Bizottságnak bevétele még nem volt.
Jelen beszámoló elkészültéig a bizottság összbevétele 480.000Ft (négyszáznyolcvanezer forint)
volt, az MPT részesedésén túl a tanúsítványok kiadásához kapcsolódó összes költség 47.848Ft
(negyvenhétezer-nyolcszáznegyvennyolc forint) volt, így a jelenlegi egyenleg 336.152Ft
(háromszázharminchatezer-egyszázötvenkettő forint).
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