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10:00 - 10:10 Megnyitó - tornaterem 

 
 
 

10:10 - 10:30 

 
 

Biliczki Judit: 
Az etikus fogyasztás 

pszichológiai tényezői 

Buczó Dóra Kata: 
Gyermekkori szexuális 
bántalmazást követő 

reviktimizáció és kockázatos 
szexuális viselkedés 

felnőttkorban: a szexuális 
asszertivitás közvetítő 

szerepe 

 
 

Madár Lili: 
A jégkorcsolya hatása a 
gyermekek motoros és 
kognitív készségeire 

 

Bucsai Béla: 
A szubjektív 

fájdalomélmény és a 
periperszonális tér 

kapcsolata 

 

Székely Zsuzsa: 
A preregisztrációtól való 

eltérések közlésével 
kapcsolatos gyakorlatok 

fejlesztése 

 
 
 
 

10:30 - 10:50 

Pleck Tímea: 
Zöld menstruáció: Az 

újrahasználható 
menstruációs 

termékek megítélése 
az önobjektifikáció, a 
menstruációs attitűd 
és az öko-szorongás 

fényében 

 
 
 

Toronyi Aliz: 
A mentális betegségek neme 

 
Asbóth Hanna: 
Aszimmetrikus 

távolsághatás óvodáskorú 
gyermekeknél 

számösszehasonlítási 
feladatban 

 
Vajsz Kornél: 

ADHD-hez köthető 
figyelmi és 

önszabályozási vonások 
vizsgálata stigmatizáció 
és életminőség kapcsán 

 
 

Kellerwessel Klaus: 
Mesterséges intelligencián 

alapuló képgeneráló 
eljárások személyiségmérő 
potenciáljának felderítése 

 
 
 

10:50 - 11:10 

 
 

Anna Kajino: 
Exclusion and 

Discrimination in 
the Humanitarian 

Sector 

 
 

Pesthy Zsuzsanna: 
A videójáték használati zavar 
és a munkafüggőség kognitív 
hátterének összehasonlítása 

 
Madár Lili: 

Az iskolaérettség 
támogatása: gyakorlati és 

módszertani javaslatok 
metaanalitikus adatok 

alapján 

Székely Szabolcs: 
„NYOMÁS ALATT NŐ A 

PÁLMA.” Az 
elektrodermális aktivitás 
laterális különbségei egy 

kognitív játék feszült 
helyzeteiben 

 
Varga Márton és Bakos 

Bence: 
Adatkezelési hibák feltárása 

visszavont tudományos 
cikkek körében 

 
 

11:10 - 11:30 

 
Zsirai Viktória: 

Társadalmi 
vállalkozások a nyílt 

piacon 

 
Sörnyei Dániel Tibor: 

Kötődés és mentalizáció az 
autizmus- és szkizofrénia- 

spektrum mentén 

 
Ugrin Bálint: 

Kognitív képességek 
változása az életkor 

függvényében 

 
Osztényi Dóra: 

Frontoparietális théta- 
oszcillációk szerepe a 
statisztikai tanulásban 

Csordás Eszter és Pongrácz 
Emese: 

Férfiak a nőkért: a nők 
melletti szövetséges 

cselekvés motivációi és 
fékjei férfiak körében 

11:30 - 11:45 Szünet 

 
 
 
 

11:45 - 12:05 

 
Árpási Barabás 

Mátyás: 
Miért (ha) viselkednek 

erkölcsösen a 
„rosszak”? A sötét triád 

szociálpszichológiai 
jellemzőinek 

motivációs háttere 

 
 

Szabó Tamara: 
Szégyen evészavarokban: az 
alexitímia moderáló hatása 

az evészavartünetek és 
szégyen kapcsolatában 

 
Moskovits Luca: 

Kisiskolások készségeinek 
felmérése és fejlesztése 

irányított játékos 
környezetben, láthatatlan 

okoseszközök 
használatával 

 
 
 

Forsthoffer Fanni: 
COVID-19 hatása a 

végrehajtó funkciókra 
magyar mintán 

 
Kellerwessel Klaus és 

Zsoldos Balázs: 
A mesterséges intelligencia 
alapú terápiás eljárásokkal 
kapcsolatos sztereotípiák 
változása a lezárás iránti 
igény és a kötődési stílus 

függvényében 

 
 
 

12:05 - 12:25 

 
 

Kolumbán Pál: 
A felelősségteljes 
szerencsejáték 
hatékony eszközei 

 
 

Kozma Eszter: 
A katolikus lelkipásztorok 

mentális egészsége 

 
 

Nagy Cintia Anna: 
Hat-e az irányított felejtés a 

nem-tudatos tanulási 
folyamatokra? 

Sándor Anna: 
A neuroMoon eszköz 

használatának hatása a 
kognitív végrehajtó 

funkciókra Theta/Beta 
neurofeedback tréningen 

keresztül 

Kalóz Nikolett: 
Egy influenszer kongruens, 
inkongruens szponzorált 

posztjainak hatásvizsgálata 
az önfeltárás, személyes 
megjelenés, paraszociális 

kapcsolat tükrében 

 
 
 

12:25 - 12:45 

 
Sipos Adrienn: 

A Morális Alapok 
Elméletének vizsgálata 

magyar mintán 

Magyar Csilla: 
A nem öngyilkossági 
szándékú önsértés az 

önkritikus rumináció és a 
szégyen 

összefüggésrendszerében, 
felnőtt mintában 

 
Czeinder Viktória és 

Horváth Karolina Edit: 
Ép szekvenciatanulás 
obszesszív-kompulzív 

zavarban 

 
Kopacz Kinga-Boróka: 

Fókuszváltás mint 
adaptív megküzdés: 
figyelmi feladatok és 

érzelmi állapot alakulása 

 

13:00 - 14:00 Ebéd - tornaterem 

14:00 - 14:30 Eredményhirdetés - tornaterem 

 


