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Az MPT elnökségének 2021. évi szakmai beszámolója 

 

2021 tavaszán továbbra is a COVID időszak nehézségeivel kellett szembenézzen és ezen nehezített 

feltételek mellett végezte tevékenységét az Elnökség. Ezen körülmények között került sor a Nagygyűlés 

megszervezésére.  

Társaságunk a 2021. év zárásának időpontjában 1440 tagot tartott nyilván, a szakmai munkát 24 
szekcióban, 6 tagozatban és 9 bizottságban végezte. 

A 2020-as Ranschburg Pál Emlékévhez kapcsolódó ITM támogatás elszámolása rendben megtörtént.  

A Nagygyűlés tematikája a reziliencia köré szerveződött.  A Nagygyűlés 2021. augusztusában került 

megrendezésre. A konferencia a Budapesti Corvinus Egyetem Viselkedés és Pszichológia Tanszéke, 

valamint a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ közös szervezésében zajlott a BCE jelentős anyagi 

támogatásával. A konferencia címe: Út a reziliens jövő felé. A konferencia Székesfehérváron volt, 

nagyon színvonalas szakmai előadásokat hallhattunk, impozáns környezetben több mint 250 

résztvevővel.  

Az MPT szekciói is színvonalas szakmai munkát végeztek, melyek közül kiemelnénk az alábbiakat 

Az MPT Katasztrófapszichológiai Szekciója a mentális egészséget támogató ismeretterjesztő cikkeket, 

tanácsokat, gyakorlatokat tett közzé az Társaság nyilvános online felületein (honlap, facebook). 

A Társaság a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2. Tagozatával közösen megrendezte az I. Országos 

Igazságügyi Pszichológus és Pszichiáter szakértői konferenciát, A VÉLEMÉNY SZÁMÍT? In memoriam 

Szegedi Márton címmel 2021. szeptember 17-18., Budapesten a Lurdy Házban.  

A Társaság az Iskolapszichológiai szekcióval közösen megrendezte a IV. Iskolapszichológus 

Vándorgyűlést 2021. október 14-15-én Debrecenben „Milyen lenne a világ iskolapszichológus nélkül?” 

címmel. A Vándorgyűlésen a 14 műhely három tematikus blokkba szerveződött, mindegyik blokkban 

4-5 lehetséges műhelyfoglalkozás közül választhattak az érdeklődők. 

A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/1 Császár Nagy-Noémi vendégszerkesztésével készült 

„Rorschach" tematikus kötetének bemutatóját 2021. január 22, péntek, 16.30-17.30 között tartotta.  

Az MPT Tesztbizottsága kidolgozta A tesztfejlesztés és tesztadaptáció irányelveit (Irányelvek), amely a 

saját alkotású hazai, illetve a magyarra adaptált külföldi tesztekkel kapcsolatos szakmai 

követelményeket foglalja össze.  

Az MPT Tesztbizottsága összeállította a Magyarországon használt és publikált tesztek viszonylag 

teljes körű listáját. A Tesztkataszter jelen pillanatban 777 tesztet tartalmaz. 

Az MPT Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekciója online kerekasztal megbeszélést tart a 2020 őszétől 

hatályba lépett hatévesek kötelező iskolakezdésére vonatkozó szabályozás és az ezzel összefüggő 

iskolaérettség megítélésének kérdéseiről 2021. március 20-án.  



Az MPT Tanácsadás Pszichológia Szekció és az ELTE PPK közösen megszervezte a Pszichológiai 

Tanácsadás V. Konferenciáját.  Módszer-körkép Az alkalmazhatóság és jogosultság kérdései a 

pszichológiai tanácsadásban  

A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában az MPT az European Federation of Psychologists’ 

Association (EFPA) és az International Union of Psychological Science (IuPsyS) szervezetek tagjaként 

online bekapcsolódtunk a programokba, részt vettünk üléseken.   A kapcsolatokat nemzetközi 

titkárunk, Dr. Fülöp Márta gondozza.  

A magyarországi hallgatók képviseletét az MPT Ifjúsági Tagozata látja el az EFPSA-ban (European 

Federation of Psychological Students’ Association / Európai Pszichológushallgatók Szövetsége). 

 

A Társaság két akkreditált szakmai képzést indított: 

- Családi örökségeink: transzgenerációs hatások feltérképezése családfa felvétel során- az 

önismereti genodráma folyamattól a tudományos elméletekig c. 150 órás képzés Tóth Borbála 

vezetésével, 

- Trénerképző kurzus 160 órás képzés Dr. Bodnár Gabriella és Dr. Takács Ildikó szervezésében 

 

Budapest, 2022 május 05. 

Dr. Péley Bernadette 

az MPT elnöke 


