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Kompetencia jogi meghatározása

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 
szóló 8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján



A pszichológus jogszabályba foglalt kompetenciái-általános kritériumok

A mesterfokozat általános feltételei a tudás, képesség, 
attitűd, illetve autonómia és felelősség kompetenciákat 
illetően:

a) tudás

• Ismeri szakterülete általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb 
fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez.

• Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és 
az ezeket felépítő terminológiát.

• Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) 
módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati 
vonatkozásainak kidolgozási módjait.

• Jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció 
sajátosságait: legfontosabb formáit, módszereit, és technikáit anyanyelvén és 
legalább egy idegen nyelven.

• Birtokában van azon ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott és más 
képzési területen folyó doktori képzésbe való belépéshez.

• Részletekbe menően ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az 
etikai normákat



A pszichológus jogszabályba foglalt kompetenciái- általános kritériumok

b) képességei

• Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes

analízisét, az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel

adekvát értékelő tevékenységet végez.

• Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja

és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.

• A szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor

innovatív módon alkalmazza.

• Feladatai ellátása során együttműködik a kapcsolódó szakterületek képviselőivel.

• Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar

és idegen nyelvű publikációs forrásait, rendelkezik a hatékony információkutatás, -feldolgozás

ismereteivel a szakterülete vonatkozásában.

• Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat,

elemzéseket készít



A pszichológus jogszabályba foglalt kompetenciái- általános kritériumok

c) attitűdje

• Vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek szakterülete 

sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják.

• Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit.

• Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben 

is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

• Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására.

• Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi 

közösség felé is vállal.

• Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa.

• Szakterülete legfontosabb problémái kapcsán átlátja és képviseli az azokat meghatározó aktív 

állampolgári, műveltségi elemeket.

• Magáévá teszi azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes tanulás a közjó 

szolgálatában áll.



A pszichológus jogszabályba foglalt kompetenciái- általános kritériumok

c) autonómiája és felelőssége

• Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések
végig gondolását és adott források alapján történő kidolgozását.

• Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan
képviseli.

• Önállóan tervezi meg és végzi tevékenységeit.

• Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és
társadalmi hatásaiért.

• Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél
elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve
mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

• Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható
kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a
gyakorlatban.



A pszichológus cím használatáról



A bizonyítvány, oklevél fogalma

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló  2001. évi C. törvény alapján

Bizonyítvány:

• Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget, alap-, közép-

vagy felsőfokú szakképesítést, felsőfokú szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot 

tanúsító okirat.

• Bizonyítványnak, illetve oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú okirat is. 

• Nem minősül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek, illetve szakmai képesítésnek a hazai 

bizonyítvány, oklevél, illetve szakmai képesítés külföldi elismeréséről szóló, külföldi eljáró 

hatóság által hozott döntés.

E törvényt kell alkalmazni a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai 

gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállítása során is.



Az oklevél fogalma

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján:

Oklevél

• Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, 

• tartalma jogszabály által meghatározott, 

• kiállítására csak a törvény által meghatározott felsőoktatási 
intézmény jogosult. 

• Az oklevél megnevezést csak a felsőoktatási intézmények törvényi 
meghatározás alapján kiállított, szakképzettséget és felsőfokú 
végzettségi szintet igazoló okiratára lehet használni.

• A felsőfokú képzésben kiállított oklevél – jogszabályban 
meghatározott– munkakör betöltésére, tevékenység folytatására 
jogosít. 



A szabályozott szakma fogalma

A külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló  2001. évi C. törvény alapján

• Szabályozott szakma az, amelyek gyakorlása

meghatározott szakmai képesítéshez kötött törvényi,

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján.

• A szakmagyakorlás módjának minősül

különösen a szakmai címhasználata



„Pszichológus” cím használata

A pszichológus szakma a szabályozott szakmák körébe tartozik,
ami azt jelenti, hogy a pszichológus címet a jelenleg hatályos
szabályok alapján csak az használhatja, aki pszichológus
oklevéllel rendelkezik.

Jogalap:

• A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény

• A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

• A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.)
EMMI rendelet módosításáról szóló18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet



A pszichológus képzések felépítése





Pszichológus képzések felépítése

• Graduális képzések 

- Alapképzés (BA)

- Mesterképzés (MA); (MSc) 

• Posztgraduális képzések (tudományos fokozat, 
gyakorlati szakismeretek)

- Szakirányú továbbképzések, pszichológus oklevéllel

- Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés, pszichológus 
oklevéllel

- Doktori képzés (PhD)



pszichológia MA, MSc bemenettel

Szakirányú továbbképzések



Szakirányú továbbképzések lényege

• Szakirányú továbbképzés csak felsőoktatási intézményben
szervezhető.

• A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a
mesterfokozatot követően további – szakirányú
szakképzettség szerezhető.

• A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél nem emeli
a korábbi végzettség szintjét, a szakirányú
továbbképzésnek önálló végzettségi szintje nincs.

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/.../KKK_tajekoztato.doc

A továbbiakhoz : a „rendelő” a köznyelvben az egészségügyi szolgáltató 
helyet jelöli. A szerző a továbbiakban e jelentésében használja a kifejezést.



Szakirányú továbbképzések pszichológus MA,MSc oklevéllel-ELTE

• Egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzés

Alkalmazási területek:

Egészségfejlesztést szolgáló szociális és fizikai környezet kialakításának elősegítése; A primer, a szekunder és tercier prevenciót szolgáló edukációs programok

tematikáinak kidolgozása és a programok vezetése, illetve a módszerek oktatása Az akut, a krónikus és a terminális betegségekkel járó lelki válságok és problémák

eredményes kezelése; a betegségekkel való megküzdés elősegítése.Az orvos—beteg kapcsolat fejlesztése, támogatása, a gyógyító személyzet kommunikációjának

fejlesztése és az instrukció-követés/megegyezés (compliance/adherence) pszichológiai feltételeinek megteremtése. A gyógyító személyzet stresszkezelő-képességének

fejlesztése, kiégésük megelőzése.Önsegítő betegcsoportok, öngyógyító közösségek munkájának támogatása. Az egészségpszichológiai szakpszichológus szaktudása

alkalmazható továbbá az egészségügyi dolgozók pszichológiai képzésében, a felsőoktatásban az egészségpszichológiai programok vezetésében és az egészségpszichológia

tantárgyinak oktatásában is. A szűkebb értelemben vett egészségügyi tevékenység és az egészségpszichológia felsőfokú oktatása mellett az egészségpszichológiai

szakpszichológus alkalmas a vezetői feladatok ellátására az oktatásügy, a munkaügy, a közigazgatás és a média világában.

http://pszichologia.elte.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesek/egeszsegfejleszto-szakpszichologus-szakiranyu-tovabbkepzes

Nem ad egészségügyi szakképzettséget, önálló egészségügyi tevékenység végzésére nem jogosít. Az

egészségügyi ellátásban önállóan egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel lehet dolgozni.

Továbbá a közalkalmazotti bértáblába való besorolás az MA képzettség mentén történik. Rendelő

nyitásra nem jogosít fel.

Pszichoterápiás szakvizsgához nem jelent utat! Rendelő nyitásra nem jogosít.



Szakirányú továbbképzések pszichológus MA, Msc oklevéllel-ELTE

• Pedagógiai szakpszichológus 
Alkalmazási területek: 

A képzésben részt vevők szakértelmét a különböző szervezeti keretek

közt működő iskolapszichológusi hálózat, a közoktatás intézményei,

óvodák, általános és középiskolák, a tanárképzést végző felsőoktatási

intézmények, a családon kívüli neveléshez kapcsolódó intézmények, a

nevelőintézményi hálózat, gyámügy, az oktató munkához kapcsolódó

pedagógiai pszichológiai tevékenységgel foglalkozó intézmények és

szolgáltatások hasznosíthatják (pl. tehetségpontok is).
http://pszichologia.elte.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesek/pedagogiai-szakpszichologus-szakiranyu-tovabbkepzes/

Pszichoterápiás szakvizsgához nem jelent utat. Rendelő nyitásra nem jogosít

http://pszichologia.elte.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesek/pedagogiai-szakpszichologus-szakiranyu-tovabbkepzes/


Szakirányú továbbképzések pszichológus MA, MSc oklevéllel-ELTE

• Tanácsadó szakpszichológus (ELTE)

Alkalmazási területek: A tanácsadó szakpszichológus a tanácsadás eszközeivel a

pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tud nyújtani egyéni

életvezetési problémák megoldásához, az életszerepek optimalizálásához, az

emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez.

Alkalmas a hagyományos tanácsadási módszerek alkalmazása mellett egy új

szemléletű, az egyének és csoportok döntéseit, problémakezelési kompetenciáját,

konfliktusmegoldó önállóságát és önfejlesztő képességeit is felszínre hozó

tanácsadási feladatkör ellátására, az életvezetés egészét átfogó, illetve

specializációjának megfelelő területeken: a pályaválasztási és pályaváltási

döntésekben, a pályafejlődés, tehetség kibontakoztatásának támogatásában, a

különféle életvezetési krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák

megelőzésében és megoldásában

Nem út a pszichoterápiás szakvizsgához. Rendelő nyitására nem jogosít fel.



Szakirányú továbbképzések pszichológus MA , MSc oklevéllel-ELTE

• Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő,

valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő

szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott

perinatális képzést nyújtani. A képzést az ELTE PPK Affektív Pszichológia

Tanszék és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi

Társaság gondozza.A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés

körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és

nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű,

tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A képzést az ELTE

PPK Affektív Pszichológia Tanszék és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai

és Orvostudományi Társaság gondozza.

A pszichoterápiás szakvizsgához nem út.Rendelő nyitására nem jogosít.



Szakirányú továbbképzések MA, MSc- BME

• Munka és szervezet szakpszichológus
Cél: olyan szakemberek képzése, akik munka- és 

szervezetpszichológiai felkészültségük révén képesek a munka és 
szervezetek világában önállóan olyan feladatokat megoldani, 
amelyek

• a munkatevékenység 

• a munkakörnyezet 

• a személyzet (egyén, csoport) 

• a szervezet 

• a vezetés elemzésére, értékelésére, fejlesztésére irányulnak.

http://www.erg.bme.hu/szakkepzes

Egészségügyi tevékenység végzésére nem jogosít fel. Nem út a 
pszichoterápiás szakvizsgához. Rendelő nyitásra nem jogosít fel.



Szakirányú továbbképzések MA, MSc- Testnevelési Egyetem

• Sport szakpszichológus

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben:

oktatói, kutatói közeg (egyetem, főiskola, oktatási  
intézmények, kutatóintézetek stb.)

alkalmazott sportpszichológusi tevékenységet igénylő közeg 
(egyesületek, szakszövetségek, sportszövetségek, sportiskolák, 
rekreációs helyszínek stb.)

http://tf.hu/felvetelizok-kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes/sportpszichologus

A  pszichoterápiás szakvizsgához nem út. Rendelésre nem jogosít.

http://tf.hu/felvetelizok-kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes/sportpszichologus


Szakirányú továbbképzések-PPKE

• Általános neuropszichológia
• Idegrendszeri megbetegedésben szenvedőkkel való foglalkozásban való jártasság.

• Az agyi károsodás következtében kialakult pszichés működészavarok megismerése.

• Agysérülések és különféle fejlődési idegrendszeri zavarok pszichológiai elemzése.

• Organikus agyi károsodott betegekkel folytatott kísérletekhez,
a differenciáldiagnosztikához és kezelésükhöz szükséges ismeretek elsajátítása

A képzés nem egyenlő az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésben
elnyerhető klinikai neuropszichológus végzettséggel, nem ad egészségügyi
végzettséget.

Nem jogosít fel önállóan végezhető egészségügyi tevékenységre.

Nem út a pszichoterápiás szakvizsgához. Rendelőindításra nem jogosít.

(friss információ a képzésről az egyetem honlapján 2017.05.13-n nem volt elérhető.)



Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés

Ma, MSc végzettséggel



Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés lényege

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény megfogalmazásában

egészségügyi szakképesítés:

az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon

szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve

elismert, alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú szakképzés vagy

felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítés, valamint

felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében

megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú

szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során

megszerzett képzettség.

• A különböző egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó tevékenységek

végzéséhez meghatározott szakképesítés illetve speciális képzettség,

vizsga szükséges.



A klinikai szakpszichológia meghatározása az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvényben

A klinikai szakpszichológia

103. § (2) A klinikai szakpszichológiai tevékenység az a klinikai és

mentálhigiéniai szakpszichológus által végzett tevékenység, amely

a) a lelki egészség megőrzésére és helyreállítására,

b) a lelki zavarok megállapítására, vizsgálatára és okainak

feltárására,

c) egyes betegségek diagnosztizálásához szükséges

pszichodiagnosztikai vizsgálatok végzésére, valamint

d) a lelki zavarok pszichológiai módszerekkel történő

korrekciójára irányul.

.



Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés lényege

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet értelmében:

• Szakorvosi szakképesítést általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

meghatározott esetben higiénikus orvosi, Illetve szakfogorvosi oklevéllel

rendelkező orvosok szerezhetnek.

• Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

• Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

• Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon

megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel

rendelkezők szerezhetnek



Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés lényege

• Csak pszichológus oklevéllel (MA, MSc )szerezhető meg

• Egészségügyi szakképzettséget ad- minden pszichológus

szakképzéstől eltérően-, egy új szakképesítést nyer el a képzést

abszolváló.

• A többi alkalmazott pszichológiai területétől élesen eltérő

jogosítványokat és ugyanakkor kötelezettséget jelent.

• Önállóan végezhető egészségügyi tevékenységre jogosít fel.

Út a pszichoterápiás szakvizsgához. Rendelő indításra

feljogosít.



Szakpszichológusi alap szakképesítések

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
alapján:

• Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

• Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológia

• Neuropszichológiai szakpszichológia

• Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia



Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján:

• Klinikai addiktológiai szakpszichológia

• Pszichoterápia

Ahogy látni lehet, a pszichoterápia egészségügyi alap szakképesítésre épített

másodszakvizsga. A tanácsadó pszichológus szakképesítéssel rendelkezők nem

„kizárva vannak” az abszolválás lehetőségéből, á többi pszichológusi

szakvizsgával együtt, hanem egyszerűen más szakmai utat választottak

maguknak.

A rendszer pontosan úgy működik, ahogy az orvosi szakképzések esetében: ha

a az adott orvos sebész szakvizsgát nem szerez, a ráépített kézsebészeti

szakvizsga nem elérhető a számára.

• Önállóan nem megszerezhetőek !!!



Szakképző helyek- alapszakképesítések

Szakpszichológusi alap szakképesítések

• Klinikai és mentálhigiéniai  felnőtt szakpszichológus  képzés

DE OEC Népegészségügyi Kar; http://www.nk.unideb.hu/hu/klinikai-es-mentalhigieniai-

szakpszichologus

PTE ÁOK; http://pszichologia.pte.hu/klinikai-szakkepzes

SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék; http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/

• Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

DE OEC Népegészségügyi Kar; http://www.nk.unideb.hu/hu/klinikai-es-mentalhigieniai-

szakpszichologus

PTE ÁOK; http://pszichologia.pte.hu/klinikai-szakkepzes

SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék; http://semmelweis.hu/klinikai-

pszichologia/oktatas/felnott-es-gyermek-klinikai-es-mentalhigieniai-szakpszichologus-

szakkepzes/

http://www.nk.unideb.hu/hu/klinikai-es-mentalhigieniai-szakpszichologus
http://pszichologia.pte.hu/klinikai-szakkepzes
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/
http://www.nk.unideb.hu/hu/klinikai-es-mentalhigieniai-szakpszichologus
http://pszichologia.pte.hu/klinikai-szakkepzes
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/felnott-es-gyermek-klinikai-es-mentalhigieniai-szakpszichologus-szakkepzes/


Szakképző helyek-alapszakképesítések

• Neuropszichológiai szakpszichológia

SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék; 

• Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

SZTE ÁOK; http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/alapkepzes-elso/alkalmazott



Szakképző helyek-ráépített szakképesítések

• Klinikai addiktológiai szakpszichológia 

SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék; http://semmelweis.hu/klinikai-
pszichologia/oktatas/raepitett-szakkepzesek/klinikai-addiktologiai-szakpszichologus-kepzes/

• Pszichoterápia

PTE ÁOK Pécsi Pszichoterápiás Klinikai Képzőhely, http://pecsipszichoterapia.hu/#about

SOTE Pszichoterapeuta Szakképzés; http://semmelweis.hu/klinikai-
pszichologia/oktatas/raepitett-szakkepzesek/pszichoterapeuta-kepzes

SOTE Tündérhegyi Képzés; https://www.tunderhegy.hu/pszichoterapeuta-szakvizsgara-
felkeszito

http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/raepitett-szakkepzesek/klinikai-addiktologiai-szakpszichologus-kepzes/
http://pecsipszichoterapia.hu/#about
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/raepitett-szakkepzesek/pszichoterapeuta-kepzes
https://www.tunderhegy.hu/pszichoterapeuta-szakvizsgara-felkeszito


A pszichoterápia meghatározása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben

Pszichoterápia

103. § (1) A pszichoterápia többféle módszeren alapuló, tudományosan
megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus zavarok esetén
alkalmazott, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott
időtartamú ülésben történő terápiás eljárás, amelyet a pszichoterápiás
eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy klinikai
szakpszichológus végezhet önállóan

(3) A pszichoterápia csak a beteg és a pszichoterapeuta teljes
önkéntességén alapulhat.

(4) A pszichoterápia megkezdése előtt orvosi vizsgálat szükséges. A
klinikai szakpszichológus munkája során köteles orvosi konzultációt
igénybe venni minden esetben, amikor a beteg állapota vagy
állapotának védelme indokolja.

(5) Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés együttes végzésére orvos
pszichoterapeuta jogosult



Pszichoterápiás képzés felépítése



Pszichoterapeuta szakvizsga feltétele

1. Alapszakvizsga + két év gyakorlat

2. Klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamának

abszolválása a képzőhelyeken

3. Módszerspecifikus elméleti és gyakorlati képzés:

Pszichoterápiás Tanács által elismert és tagjává fogadott

módszerspecifikus képzőhelyek – szakegyesületek - biztosítják



Kérem amennyiben az anyag szerkezeti felépítését vagy tartalmi részét használni kívánja,ne felejtse el megemlíteni a forrását.

Az anyag a 2017.05.18-n hatályos állapotokat tükrözi, mind a jogszabályi, mind a szamai
hivatkozásait illetően.

A szerző elérhetőségei

Telefon: 30/97-59-345
3510 Miskolc, Kazinczy u.8. II. 15.

info@pszichotrend.hu
www.pszichotrend.hu

http://www.pszichotrend.hu/

