
  

MAKOMP III. KONFERENCIA  
 

A konferencia első napjának témája: a női és férfi szerepek a terápia 
tükrében. 
 
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.  
  
A konferencia második napján a 2020 tavasza óta zajló pandémiás helyzet 
következményeit járjuk körbe: 
 
A járvány alapvetően megváltoztatta életünket, komoly válsághelyzetek alakult ki a 
föld minden pontján. A pandémia jelentősen átalakította a kapcsolatainkat, 
munkánkat, értékrendünket.  
 

Konferencia jelentkezés 
 

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 (2021. 
tagdíj/8000 Ft és konferenciadíj).   
  
Részvételi díj 2021 szeptember 20-ig  
Tagoknak: 16 000 Ft  
Nem tagoknak: 18 000 Ft  
Diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek: 10 000 Ft  
  
Részvételi díj 2021. szeptember 20-a után  
Tagoknak: 18 000 Ft  
Nem tagoknak: 20 000 Ft  
Diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek: 12 000 Ft  
 
Napijegy vásárlására nincs lehetőség! 
 
Számlaszám:  
Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület  
  
Erste Bank: 11600006-00000000-80629980   
A közleményben mindenképpen szerepeljen a konferencia neve és az Ön neve.   
  
A konferencia CME akkreditációja folyamatban van.  
  
A részvételi díj átutalással 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  
Sárközi Zsuzsa: info.sarkozizsuzsa@gmail.com  
Guti Kornél: guti.kornel@gmail.com  


