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pedagógiai szakpszichológus 
 
30 éve vagyok pszichológus, az első néhány év kivételével az oktatási ágazat területén 
tevékenykedek. 11 évig voltam iskolapszichológus (Budaörs, Budakalász), 11 évig 
dolgoztam nevelési tanácsadóban (Óbuda, Pomáz, Szentendre), és most telik le a 6. 
óvodapszichológusi évem (Békásmegyer). Intézményvezetői tapasztalatot az Óbudai 
Nevelési Tanácsadó és a Szentendrei Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 
irányítása során szereztem.  
A szakmai érdekképviseletbe szervezeti keretek között az MPT Óvoda-, és 
Iskolapszichológiai Szekciójában kapcsolódtam be, ahol 2012 óta vagyok a szekció 
vezetőségi tagja. 
Az óvoda-, iskolapszichológia a társadalom pszichológiával, pszichológussal való 
találkozásának egyik szélesre tárt kapuja, ezért fontos, hogy működése magas 
színvonalú lehessen.  Ehhez szeretnék az MPÉE keretei között is hozzájárulni. A 
szakterület hazai kialakulása óta részese vagyok szakmai és szervezeti fejlődésének, ezt 
kívánom a továbbiakban is aktívan támogatni. 

 
----------------------------- 

 

Dr. Nagybányai Nagy Olivér 
 
2002-ben az ELTE Pszichológiai Intézetében szerzett pszichológus diplomát. 2010-ben az 
ELTE PPK szakképzése keretében végzett Egészség fejlesztő szakpszichológusként.  
 
2002-től tíz éven át oktatott az ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai 
Tanszékén többek között Pszichometria, Kutatásmódszertan, Személyiségpszichológia, 
Pszichodiagnosztika, Statisztika tárgyakat.  
Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézetében az Általános 
Lélektani és Módszertani Tanszék adjunktusaként oktat Pszichometriát, Mérés 
elméletet, illetve Statisztikát. Emellett a Psidium OnlineTesztek tesztforgalmazó cég 
szakmai vezetője.  
Kutatási témája elsősorban a tesztfejlesztés területére összpontosul, azon belül is az 
internetes tesztelés módszertani kérdéseire, valamint az online tesztek 
munkapszichológiai gyakorlati alkalmazására irányul. A munkapszichológiai irányultságú 
módszer-specifikus képzések terén számos nemzetközi teszt-rendszer hazai kiképző 
trénere.  
1998 óta tagja a Magyar Pszichológiai Társaságnak (MPT), 2008 óta – jelenleg második 
ciklusban – az MPT Tesztbizottságának titkára.  
2012-től a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének (MPÉE) Vezetőségi tagja. 
 



 

Dr. Veres Imre  
tanácsadó szakpszichológus, jogász, rendvédelmi szakember 
Mobiltelefon: +36306311903 
E-mail: drveresi@gmail.com  
 
Ki Ő? 
Dr. Veres Imre, aki 1958 egy kellemes nyári napján született másodmagával Budapesten. 
Pszichológiai tanulmányai megkezdése előtt 1991-ig nyomozótisztként, majd 1993-ig 
banki jogászként, azután egy ideig ügyvédjelöltként, 1995 januárjától, jogi szakvizsga 
letételétől kezdődően egyéni ügyvédként dolgozott saját ügyvédi irodájában. 2007-ben 
a Szegedi Tudományegyetemen okleveles pszichológus diplomát, majd 2009-ben az 
ELTE-én tanácsadó szakpszichológusi képesítést szerzett. 2008-ban a volt Vám és 
Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán, hazánk speciális FIU egységénél 
dolgozott. Pszichológusi tevékenységet 2009-től kezdődően végez. 2010-ben a Vám és 
Pénzügyőrség Egészségügyi Központjába került, és ott önálló szakpszichológusként 
folytatta munkáját. 2011. január hó 01-től már az újonnan létrejövő Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal pszichológiai osztályán dolgozott szakpszichológusként, majd 2012 
júniusától 2012. november hó 01-ig a pszichológiai osztály megbízott vezetőjeként, 
2012. november 01-től mind a mai napig, kinevezett osztályvezetőként vezeti a NAV 
pszichológiai osztályát. 2012. május 25-től az MPÉE főtitkárává választották.  
 
Személyiségére jellemző a jó kommunikációs, helyzetfelismerő, döntési és 
együttműködési, valamint felelősségvállaló, alkalmazkodó, és problémamegoldó 
készség. Segíti munkáját, empátiája, magas teljesítményorientációja, rugalmas 
gondolkodása. Ezen képességeit, készségeit, vezetői, szakpszichológusi, és főtitkári 
tevékenysége során is jól tudta és napjainkban is jól tudja hasznosítani.  
 
Miben tud segíteni? 
 
Három fiúgyermek édesapjaként egy főiskolai és egy egyetemi külföldi diploma, 
valamint két hazai egyetemi diploma birtokában e szakterületeken szerzett hosszú évek 
tapasztalatával széleskörű segítséget tud nyújtani, mindenütt, ahol mind a pszichológia, 
mind a jog és a rendvédelem területén gyors, hatékony és komplex segítségre, 
szakértelemre van szükség. Segítséget tud adni az MPÉE legfőbb célkitűzésének 
eléréséhez a Magyar Pszichológus Kamara létrehozásához, megteremtéséhez, 
működésének elindításához. 
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Prof. Csabai Márta 
 
Pszichológus, egyetemi tanár, az SZTE Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai 
tanszékének vezetője. 1989 óta vesz részt a pszichológus- és orvosképzésben. Aktív 
szerepet vállalt a hazai orvosi- és egészségpszichológia szakterületeinek és oktatásának 
fejlesztésében. Tíz évet töltött betegágy mellett, gyakorló pszichológusként. Kutatási 
területei: a szomatikus betegségek pszichológiai összefüggései, a gyógyító kapcsolat, a 
testreprezentációk és a pszichoszomatikus jelenségek társadalomlélektana. A Gyógyító 
Nőkért Alapítvány alapítója. A Journal of European Psychoanalysis és az Imágó Budapest 
folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Monográfiák, tankönyvek szerzője, oktató 
szoftver és tudományos film-performansz alkotója.  
 

---------------- 
 

Takács Péter 
klinikai szakpszichológus 
szervezetfejlesztési tanácsadó 
okleveles szupervízor 
egyetemi tanársegéd 
 
1982-ben végeztem az ELTE BTK pszichológia szakán, majd 87-ben lettem klinikai 
szakpszichológus.  
Szakmai pályafutásomat két nevelőotthonban (Szob, Vácduka) kezdtem meg, ahonnan 
másfél év múlva a Honvéd Kórházba hívtak el, hogy ott hozzunk létre egy 
Mentálhigiénés Osztályt. 
Minthogy már az egyetemi évek alatt is az érdekelt, mi minden kell ahhoz, hogy 
egészségesek maradjunk, hogy egészségesen fejlődjünk, így nem meglepő, hogy 1987-
ben igent mondtam egy újabb felkérésre, s így az Újpalotai Családsegítő Szolgálat egyik 
alapító tagja lettem. 2012 novemberétől pedig vezetője lettem Szolgálatunknak. 
2002 őszén szakmai életem legszebb fordulataként kezdtük meg a „Mentálhigiénés 
segítő szakember” képzést Erdélyben (Illyefalva), dr. Grezsa Ferenc barátommal a Károli 
Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológiai Intézet külsős oktatójaként, melyet 2003 
februárjától Budapesten folytattunk, s folytatjuk változatlanul, s 2004-től, mint a 
Továbbképző Központ munkatársa, tanársegédként. 
A Családsegítő Szolgálatnál eltöltött közel 27 évem során számtalan, a szociális, valamint 
az oktatás területen érdekelt szakemberek számára szervezett akkreditált képzést 
vezettem, illetve vettem részt képzési programokban, tartottam szupervíziókat 
csoportoknak, team-eknek, vezetőknek, szervezeteknek, minthogy 2005-től okleveles 
szupervízorként is dolgozom. 
A kliensekkel folytatott pszichológiai tanácsadás során szerzett tapasztalataimat, az 
eddig megszerzett tudásomat, mentálhigiénés szemléletemet örömmel osztom meg a 



szociális munkások képzésében részt vevőkkel, az egyetemi képzésbe bekapcsolódó 
érdeklődőkkel, valamint munkatársaimon kívül a határon túli elhívatott kollégákkal is. 
Megtiszteltetés számomra, hogy 2012-től a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi 
Egyesületének Vezetőségi tagja lettem, s így képviselhetem a szociális alapellátásban 
dolgozó kollégák érdekeit. Annál is inkább tartom ezt fontos küldetésnek, mert a több 
mint 3 évtizedes szakmai múltam alapján egyre erősödik az a meggyőződésem, hogy a 
jelenlegi, katasztrofálisnak mondható mentális – és egészségi problémák, állapotok 
legnagyobb rizikó faktora nem is annyira a dohányzás, illetve a már-már mértéktelen 
alkoholfogyasztás, hanem a szegénység! 
Tudom, hogy a jelenlegi ellátó rendszer, a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy 
felszámoljuk a szegénységet, ám erőteljes idealizmusom okán nem adom fel a reményt, 
s változatlan lendülettel azon vagyok, hogy fejlesszük a szolgáltatások színvonalát, 
valamint a mentálhigiénés szemlélet, tudás átadásával minél több rászorulót érjünk el. 
 
      Tisztelettel: 
        Takács Péter 
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Dr. Liebhardt László – Munka szakpszichológus 
- Tanárképző főiskola 
- Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
- Bölcsészettudományi egyetem 
- Műszaki Egyetem 
Munkahelyek: 
1970 – 1977: Pécsi Tanárképző Főiskola Pszichológiai Tanszék – Pszichológiai 
Laboratórium vezető 
1977 – 1984: Pécsi orvostudományi Egyetem Gyermekklinika neurópszichiátria – klinikai 
pszichológus 
1983 – 1998: Pécsi Büntetés-végrehajtási Intézet – pszichológus 
1984 – 1997: DÉDÁSZ Rt Munkapszichológiai Laboratórium – vezető szakpszichológus 
1990 – 2000: Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem – vendégtanár 
1995 – : Pszichológiai Centrum Pécs – vezető 
Tagság: 
Magyar Pszichológiai Társaság 
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete, 2012-től vezetőségi tag 
Közúti Közlekedési Orvosok és Pszichológusok Tudományos Egyesülete – vezetőségi tag 
 


