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2020. május 16-án rendezzük meg a  
Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület III. konferenciáját. 

 
A konferencia témája a női és férfi szerepek a terápia tükrében. 

 
A konferencia helyszíne: Lurdy Ház  

Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 
 

Az elmúlt évtizedekben jelentős változást tapasztalhattunk a klasszikus női és férfi 
szerepekben. Ez nyilvánvalóan erőteljesen összefügg a társadalmi változásokkal. A 
tradicionális patriarchális szerepleosztás alapvetően fellazult, a női és férfi szerepek 
eltolódtak, összemosódtak. Az elmúlt évezredek, évszázadok férfi és női szerepei már 



nem teljes mértékben működőképesek, de új nemi szerepek még nem formálódtak 
meg koherensen, egy átmeneti tér alakult ki.  
A nemi szerepek átalakulását sokrétegű konfliktushalmaz kíséri, szociokulturális és 
inter- és intrapszichés kihívásokat találhatunk a terápiás térben is.  
A női és férfi identitás változása szorosan összefügg a családok átalakulásával, melynek 
következménye és egyben oka is az identitás- és szerepváltozás, továbbá szorosan 
összefügg a társadalmi szemléletváltozással és a globalizációval. 
 
A nemi szerepekben és identitásban tapasztalható változások megjelennek a 
különféle kórképekben, a párkapcsolati problémákban, a szülővé válás folyamatában, 
az anya- és apa szerepek konfliktusaiban.  
A konferenciánkon ezeket a témákat járjuk körbe. 
 
Az eddig felmerült témák: 
 

1. A férfi és női szerepek megváltozása a harmadik évezredbe lépve, milyen 
társadalmi, szociokulturális, pszichés hatások mentén változtak meg a női és 
férfi szerepek az elmúlt században. 
  

2. Mit tekintünk ma férfi és női szerepeknek, mi az, ami előre vivő és mi az, ami 
negatív hatású. 

 
3. A terápiás folyamatban milyen nehézségeket okoz a megváltozott női és férfi 

szerepek megjelenése. 
 

4. A nemi szerepek megváltozása milyen változást eredményezett az anya, illetve 
apa szerepkörben. 

 
5. Milyen új nemi szerepek jelennek meg a nemi identitásban.  

 
6. A nárcizmus térhódítása, hogyan hat a nemi szerepek megváltozásra, és nemi 

szerepek változásában mennyire kap teret a nárcisztikus tematika? 
 

7. A megváltozott nemi szerepek hogyan jelentkeznek a kultúrában, filmekben, 
könyvekben, játékokban? 

 
8. A megjelenő patchwork családok, hogyan hatnak a nemi szerepekre? 

 
9. A megváltozott nemi szerepek, hogyan hatnak a szexualitásra, a 

párválasztásra?  
 

10. Mennyire fontos a család mint a társadalom építőeleme, a családstruktúra 
változása, családmodellek a kultúrában? 

 
11. Az egyedülálló szülő milyen hatással van a felnövekedő gyermekre, a nemi 

identitására, párválasztására? 
 



12. A társadalmi változások mint globalizáció és a mindent eluraló virtuális tér 
hogyan hat a családokra és egyéb emberi kapcsolatainkra? 

 
13. Facebook mint nemi identitásprotektor. Hogyan formálja a facebookon való 

megjelenés a nemi szerepeket? Oversharing kérdésköre 
 
Előadóként az alábbi lehetőségek közül választhat 

• elméleti összefoglaló tartása a témában 
• esetismertetés, egyéni (felnőtt vagy gyerek) terápia bemutatása, akár a 

témához kevésbé szorosan kapcsolódva is 
• csoportfolyamat ismertetése (pl. pszichodrámában megjelenő tematika)  
• módszerkombinációk használata 
• workshop tartása 

 

Mindezek mellett sor kerül kerekasztal-beszélgetésre is.  

Természetesen más témák is felmerülhetnek. A konferencia részletes tematikája 
szervezés alatt áll, nyitott a lehetőség bármilyen más kontextusra is, amely a férfi-női 
szerepek változásának témájához illeszthető.  
 
Aki előadóként szeretne részt venni a konferencián, az a jelentkezéskor küldje el 
munkája címét, / jelentkezési határidő 2020. március 10./ illetve absztraktját 
(maximum 250 szóból álló összefoglaló), az absztraktok leadási határideje 2020. 
március 25. 
 
Jelentkezni: Kácsándi Elviránál elvira.kacsandi@gmail.com és Guti Kornélnál 
guti.kornel@gmail.com címen lehet 
Absztrakt leadási határideje: 2020. március 25. (Guti Kornél guti.kornel@gmail.com ) 
 
A jelentkezési űrlapot ezen az oldalon lehet kitölteni: www.makomp.hu  
 
A jelentkezés a konferencia díjának kifizetésével érvényes. Az egyesületi tagok 
az éves tagdíj befizetését is tüntessék fel a konferenciadíj befizetése mellett (2020. 
tagdíj/8000 Ft és konferenciadíj).  
 
 
Részvételi díj 2020. március 25-ig 
Tagoknak: 12 000 Ft 
Nem tagoknak: 13 000 Ft 
Diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek: 8000 Ft 
 
Részvételi díj 2020. március 25 után 
Tagoknak: 14 000 Ft 
Nem tagoknak: 15 000 Ft 
Diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek: 8000 Ft 
 
Számlaszám: 
Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület 



 
Erste Bank: 11600006-00000000-80629980  
A közleményben mindenképpen szerepeljen a konferencia neve és az Ön neve.  
 
A konferencia CME pontszáma folyamatban van. 
 
A részvételi díj átutalással és a helyszínen készpénzes fizetéssel 
teljesíthető! Korlátozott számú helyek állnak rendelkezésre, ezért javasoljuk a 
mielőbbi befizetést! A részvételi díj tartalmazza a szünetekben elfogyasztható üdítőt és 
kávét és süteményeket (gluténérzékenyek számára is).  
 
 
 
A konferenciával kapcsolatban érdeklődni lehet: 
Kácsándi Elvira: elvira.kacsandi@gmail.com 
Guti Kornél: guti.kornel@gmail.com 
Sárközi Zsuzsa: info.sarkozizsuzsa@gmail.com  06 30 286 7544  
 


