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 SEMMELWEIS  EGYETEM 

 Szak- és Továbbképzési Központ 
  

 igazgató. 
 DR. NYIRÁDY PÉTER  

 

 

 

HIRDETMÉNY 

 
a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. és 9. sz. mellékletében meghatározott ráépített 

pszichoterápia I,II szakképzésre történő jelentkező szakorvosok részére  

 

 

1.) Képzésbe történő belépés feltétele:  

 

A rendelet 2. sz. melléklete alapján, szakorvosi bemeneti feltétellel: 

 

Pszichoterápia I.               

 gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy 

 pszichiátria 

 

Képzési program: 24 hó 

 

Pszichoterápia II.  

 szakvizsga bármely alap szakképesítésből vagy 

 szakfogorvosi szakképesítés 

 

Képzési program: 36 hó 

 

A rendelet 9. sz. melléklete alapján:  

 

Pszichoterápia I.               

 felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, vagy 

 gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsga 

 

Képzési program: 24 hó 

 

Pszichoterápia II.  

 Neuropszichológiai szakpszichológia, vagy 

 alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia szakvizsga 

 

Képzési program: 36 hó 

 

A képzésbe történő belépés feltétele egészségügyi tevékenység végzésére, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban történő foglalkoztatás, mely legalább heti 36 órás vagy legalább heti 18 órás 

munkaidejű. A heti 18 órás foglalkoztatás esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy 

megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és 

feltételnek. 
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A 2003. évi LXXXIV. törvény alapján egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban 

kerülhet sor: 

a) szabadfoglalkozás keretében, 
 
c) társas vállalkozás tagjaként, 
d) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, 

honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, 
e) munkaviszonyban, 
f) *  közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági 

szolgálati jogviszonyban, 
g) szolgálati jogviszonyban, 
h) *  egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző 

tagjaként, 
i) önkéntes segítőként, 
 
 (3) *  A 4. § a) pont ab) alpontja szerinti egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység 

végzésében a (2) bekezdés c)-i) pontja szerinti jogviszonyban működhet közre. 
(4) A (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti jogviszonyban csak az (1) bekezdésben foglalt valamennyi 

rá vonatkozó rendelkezésnek maradéktalanul megfelelő egészségügyi dolgozó jogosult egészségügyi 
tevékenység gyakorlására. 

 
 
Társas vállalkozásként (Bt, Kft.)  
 
ÁNTSZ engedély másolata, melyben a meghatározott rendelési óraszám legalább heti 36 óra, vagy 
heti 18 óra, cégkivonat, melyben a tevékenységi kör tartalmazza az egészségügyi tevékenységet.  
 
Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (egészségügyi tevékenység) esetén munkáltatói igazolás, 
melyben szerepel a munkaviszony kezdete, heti munkaórák száma, munkakör megnevezése.  
 
Önkéntes segítőként: csak olyan egészségügyi tevékenységet végző foglalkoztatóval köthető, amely 
ANTSZ engedély alapján jogosult pszichoterápiás  tevékenységet folytatni, és az önkéntes segítői 
szerződés ennek a tevékenységnek a gyakorlásához kapcsolódik ( a szerződésben szöveg szerűen 
szerepelnie kell a pszichoterápiás tevékenységnek és a tevékenység heti óraszámának).   

 

 

2.) A jelentkezés folyamata: 

 

Felvételi 3 lépésben zajlik: 

1. Klinikai fázisért felelős képzőhelyen (pl. VIKOTE, Tündérhegyi) előzetes beszélgetés után 

befogadónyilatkozatot ad ki a klinikai fázis képzési elemre,  nevesíti azt a szupervízort, aki 

vállalja, hogy a klinikai fázis 168 óra gyakorlati részének szupervízióját ellátja és a képzőhely ezzel 

kötelezettséget vállal, hogy megfelelő számú kezelt pácienst nyújt a képzett számára.  

2. A módszerspecifikus képzőhelyen - előzetes beszélgetés után - befogadónyilatkozatot kapnak a 

jelöltek a módszerspecifikus fázisra. 

3. Egyetem felé a jelentkezés benyújtása és a felvételi eljáráson való részvétel.  
 
 
A jelentkezéshez szükséges iratokat a jelölt 

 

    2022. szeptember 2-ig  
 
személyesen nyújthatja be a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központhoz (1091 
Budapest, Üllői út 25; City Corner Irodaház). 
 
 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300084.tv#lbj15id46b2
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300084.tv#lbj16id46b2
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300084.tv#lbj17id46b2
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300084.tv#lbj19id46b2
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Felvételi elbeszélgetésre 

 
         2022. szeptember 5-én kerül sor  
 
 

a Semmelweis Egyetem Szak és Továbbképzési Központjában (1091 Budapest, Üllői út 25), 
amelynek konkrét időpontjáról a jelöltek írásbeli tájékoztatást kapnak.  
 
 

 
A felvettek listáját az Egyetem teszi közzé. 
 
A képzés kezdete: minden év szeptember 15. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti határidő elmulasztása esetén nem áll módunkban 
jelentkezést elfogadni! 
 
Képzésre történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

 

 Jelentkezési lap 

 Szakképzési terv (akkreditált képzőhelykel, pontos dátummal kitöltött) 

 Végzettséget igazoló alapdiploma és szakképesítést igazoló okirat másolata 

 Munkáltatói igazolás (mely tartalmazza a munkaviszony kezdetét, munkakör 

megnevezését, havi munkaórák számát) 

 Társas vállalkozók, önkéntes segítők esetében  az 1.) pontban leírt dokumentumok 

másolati példányával 

 A klinikai fázis képzőhelyének és módszerspecifikus fázis képzőhelyének befogadó 

nyilatkozata 

 

A jelentkezés befogadásának feltétele a fenti dokumentumok hiánytalan benyújtása! 

 

A pszichoterápia szakképzési elemekhez az aktuális akkreditált képzőhelyek a reny.hu portálon 

(Akkreditált képzőhelyek / letölthető képzési elemek / pszichoterápia ) érhető el.  

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy képzésének megkezdésekor választott módszert a képzés ideje 

alatt módosítani nem lehet! 

 

A módszerspecifikus fázisban esetében képzése befejezéséig a választott módszert kell végig 

vinni, azt módosítani abban az esetben lehet, ha a jelölt újrakezdi a 24 hónapot, és újból befizeti 

a képzési díjat.  

 

3.) Képzési díj 

 

Félévente: 450.000,-Ft/fő/félév 

 

A képzési díjat a képzőhelyek által kiállított teljesítés igazolások alapján 6 havonta a Semmelweis 

Egyetem által kiállított számla ellenében átutalással kell teljesíteni.  

 

 A jelentkezővel az Egyetem a képzés időtartamára vonatkozóan szakképzési megállapodást köt.  

 

A képzési díj tartalmazza:  

 

 Propedeutikai fázis,  

 Klinikai I,II fázis (21 hónap gyakorlat, 168 óra csoportos szupervízió)  

 Módszerspecifikus fázisban a választott módszer képzési díját.  
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 3 hó hospitálást  

 

Nem tartalmazza az önismeret díját (ezt önállóan kell végezni a pszichoterápiás egyesületek 

kiképzőinél).  

 

A képzés fázisainak kötelező óraszáma (az elmélet és gyakorlat aránya képzőhelyenként 

változhat): 

 

 Propedeutikai fázis           

 

Elmélet:     50 óra 

Gyakorlat:  50 óra 

 

 Klinikai fázis 

 

Elmélet:     100 óra 

Gyakorlat:   168 óra szupervízió 

 

 Módszerspecifikus fázis 

 

Elmélet:      100 óra 

Gyakorlat:   100 óra 

 

A képzést fél állás mellett végzőnek is az eredeti ütemben kell elvégezniük a meghatározott 

óraszámokat azzal a különbséggel, hogy a fél állásból adódó képzési idő hosszabbodás minden fél 

évére, a heti 2 óra szupervízió végzése kötelező, ennek további díja 180 000 Ft/félév. 

 

Budapest, 2022. július 28. 

 

 

 

      Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


