
 

Az MPT-LMBTQ+ Pszichológiai Szekció beszámolója a 2021-es évi 

tevékenységekről 

Tagság: 

Az MPT LMBTQ Pszichológiai Szekció 2021. december 31-én kb. 43 tagú volt, a tagok száma minden 

évben emelkedik. A tagdíjfizetők aránya sajnos ennél jóval alacsonyabb, ezért a szekció úgy próbálja 

meg motiválni a tagdíjfizetést, hogy a szekción belüli képzések ingyenesen hozzáférhetők a tagdíjat 

befizetők számára. 

Névváltoztatás: 

A szekció nevét 2022. márciusában az MPT vezetőségi ülésen MP-LMBTQ+ Pszichológiai Szekció névre 

változtattuk, jelezve ezzel, hogy a tagokat nem a nemi és szexuális csoporttagság, hanem az LMBTQ 

pszichológiai tudás, valamint a szexuális és nemi sokszínűséghez tartozó kliensek iránti elköteleződés 

köti össze. 

Szakmai nyilatkozatok, állásfoglalások: 

A 2021-as év az előzőhöz hasonlóan komoly kihívások elé állította az LMBTQ Szekciót. Szakmai 

állásfoglalásra késztette szekciónkat a gyermekvédelmi törvény módosítása, amely tudatosan 

összemossa a nemi és szexuális kisebbségeket a pedofil bűnelkövetőkkel, és ennek következtében 

korlátozza a gyermekek és fiatalok jogait önazonos nemi identitásukkal és szexuális orientációjukkal 

kapcsolatos információhoz és mentális támogatáshoz való hozzáférésükben. 

A TASZ és a Háttér Társaság felkérésére elkészítettük támogató szakmai állásfoglalásunkat (amicus 

curiae), amelyet a transznemű személyek nem- és névváltoztatásának újbóli engedélyeztetése céljából 

nyújtottak be. A beadványt a kúria érdemi szakmai indoklás nélkül utasította vissza, azonban úgy 

gondoljuk, hogy az összeállított anyag önmagában is fontos evidence based összegzése a 

transzneműség egészségpszichológiai vonatkozásainak. A szakmai állásfoglalás itt elérhető: 

https://mpt.hu/wp-content/uploads/2021/08/amicus-curiae-transznemuek-MPT-LMBTQ-Szekcio-

2021.pdf  

A teljesség igénye nélkül néhány egyéb szakmai interjú és nyilatkozat a témában, a szekció kollégáinak 

közreműködésével: 

Interjúk: 

https://24.hu/belfold/2021/07/01/pedofiltorveny-elfogadas-erzekenyites-lmbtq-kozosseg-laszloffy-

julianna-pedagogusok-szakszervezete/ 

https://bcoolmagazin.hu/elfogadasra-epitsunk-ne-gyuloletre/ 

https://444.hu/2021/06/17/a-szexualis-iranyultsag-nem-fugg-attol-hogy-mit-hallunk-rola-gyerekkent 

https://hvg.hu/itthon/20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok 

https://168.hu/itthon/f-lassu-zsuzsa-a-kormany-aktivan-veszelyezteti-a-gyerekeket-210891  

https://index.hu/belfold/2022/01/27/pedofilia-melegseg-gyerek-eroszak/ 

Veiszer Alinda beszélgetése Lászlóffy Juliannával: https://tinyurl.com/3x87p557 

Megjelent a Lászlóffy Juliannával készült interjú L. Murányi László: A szivárvány árnyéka c. könyvében. 
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Projektek 

• Szekciónk és ezen keresztül a Magyar Pszichológiai Társaság nemzetközi projektpályázatot 

nyert, amelyet 2021-2023 között cc. 41ezer Euró összegben finanszíroz az EU. A projektben az LMBT+ 

személyek pszichés támogatásával összefüggő kutatási, fejlesztési és publikációs tevékenységet 

végzünk. Az UNIDIV Sokszínű Egység nevű projekt koordinátora a Háttér Társaság. 

Emellett tovább folytatódtak a szekció munkacsoportjainak korábban indult projektjei 

• A „Chemsex munkacsoport” tagjai Németh Ádám és Lakos Eszter részt vettek az első magyar chemsex 

konferencián 2022. január 24-én. Az előadások megtekinthetők itt: https://drogriporter.hu/chemsex-

konferencia/  

• A „Pride munkacsoport” rendezvényt szervezett a 26. Pride-on (ld. lentebb). A munkacsoport tagjai 

2022-ben is aktívak voltak és az LMBT történeti hónapban 2022. február 19-én Hargitai Anett és Szilágyi 

Nóra workshopot tartott az idősödéssel kapcsolatban. 

• Folyamatosan jelen vagyunk a közösségi médiában. Jelenleg a szekciónak 2532 követője van a 

Facebook-on a saját oldalán, melyet 2021-ben 158622 alkalommal kerestek fel. A szakmai kapcsolatok 

erősítése és az információáramlás támogatása céljából létrehoztuk az Affirmatív segítők facebook 

csoportot, melynek jelenleg 78 tagja van. 

Rendezvények, képzések: 

2021 a lezárások éve volt, így rendezvényeinket főleg online tudtuk megvalósítani. Szerencsére a Pride-

on részt tudtunk venni, a Civil Faluban mi is felállítottuk a sátrunkat, ahol a szekciótagok a felvonulás 

résztvevőivel beszélgettek az affirmatív segítségnyújtás jellemzőiről, lehetőségeiről. 

2021 novemberében is megtartottuk az LMBT+ pszichológia elméleti és gyakorlati alapjai c. 

képzésünket online, melyet 2022 márciusában jelenléti formában megismételtünk, majd áprilisban 

kifejezetten a klinikai vonatkozásokra fókuszálva tartottunk egy újabb online képzést. A 2019-ben 

kidolgozott képzéseinken eddig 110 fő vett részt. A visszajelzések alapján a képzés hiánypótló, 

rendkívül hasznos az LMBT+ kliensekkel való munkában. 

Együttműködés szakmai és civil szervezetekkel 

A szekció számos szakmai és civil szervezettel áll kölcsönösen megerősítő kapcsolatban. Ennek 

keretében a fent említett projekt mellett a szekció tagjai (Németh Ádám és Szabó Anna) aktív résztvevő 

voltak a Háttér Társaság Common Point projektjének. 

Emellett többek között aktív közreműködői vagyunk „A család az család” kampánynak, amelynek 

Lászlóffy Julianna az egyik szakértője.  

Az LMBT+ szervezeteket tömörítő Szivárvány Koalícióban a szekciót Szabó Anna képviseli. 

 

Budapest, 2022. 05. 10. 

F. Lassú Zsuzsa szekcióelnök 
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