
Képzési Rend változások (kivonat) – érvényes 2022. szeptember 1-től. 

 

1. Általános szabályok és elvek 

1.4 120 tanórás szupervíziós csoport (2022. szeptember 1. után induló képzések esetén a 

80 órás szupervíziót 120 órás szupervízió váltja fel) 

2.1.1 200 órás elméleti és módszertani alapképzés 

• A 200 órás elméleti és módszertani alapképzés   a Felnőttképzési Rendszerbe (FAR) 

bejelentésköteles képzés. A Magyar Családterápiás Egyesület a felnőttképzők 

nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B /2020/000673. 

• A 200 órás elméleti és módszertani alapképzés kezdetén a felnőttképzésről szóló 2013. 

évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II.7.) Korm. r.) 

alapján valamennyi hallgató az MCSE-vel Felnőttképzési Szerződést köt. Ezt kiegészíti 

egy írásbeli Megállapodás MCSE és hallgató között.  A Felnőttképzési Szerződés és 

Megállapodás 2 példányban készül, az egyik példány a hallgatóé, a másikat az 

egyesület őrzi meg 5 évig. Ezen felül az MCSE egy egyszeri Megbízási Keretszerződést, 

és tanfolyamonként Eseti Megbízási Szerződést köt az oktatóval, mely szerződések 

szintén 2 példányban készülnek, egyik példány a kiképzőé, másik példányt az 

egyesület őrzi meg 5 évig. 

• A Felnőttképzési Rendszerbe (FAR) bejelentett hallgatók a képzés befejezését 

követően a FAR-tól is kapnak egy központi tanúsítványt emailben. A képzés 

folytatásához az MCSE kizárólag a saját, egyesületben kiadott, kiképző által aláírt 

MCSE tanúsítványt fogadja el.     

2.1.3 Megfigyelés 

• A megfigyelés a 200 órás képzés első 100 órájának teljesítését követően kezdhető el.     

2.2.1 80 órás szupervízió 

• Javasolt, hogy a szupervízióba hozott három eset ne mind párterápiás eset vagy mind 

családterápiás eset legyen, hanem lehetőség szerint a hallgató mindkét területen 

szerezzen tapasztalatot. 

• Amennyiben a csoport tagjai párban dolgoznak, együttesen legalább 4 esetet kell 

bemutatniuk. Új szabály vonatkozik azokra, akik 2022. szeptember 1. után kezdik 

meg a képződésüket az egyesületben: Amennyiben a csoport tagjai párban 

dolgoznak, akkor is fejenként 3 különböző esetet kell bemutatniuk, tehát egy eset 

csak egy hallgatóhoz tartozhat!  

• A 80 órás szupervízió során 15% hiányzás megengedett. A 15 %-ot kismértékben 

(összesen max. 20 óra) meghaladó hiányzást pótolni kell a kiképző egy másik 

csoportjában, vagy ugyanannál a kiképzőnél egyéni formában.  

• A 2019. szeptember 1. előtt indult szupervíziós csoportokra vonatkozó szabály:  



Amennyiben a hallgató a 80 órás csoportról nem több mint 40 órát hiányzott, vagy nem 

hiányzott, de a megadott határidőig nem adta le az írásbeli dolgozatát, 40 óra 

teljesítéséről kaphat igazolást és bármelyik kiképző csoportjában befejezheti a 

szupervíziót. A 40 óráról szóló igazolással 2025. március 31-ig lehet pótolni a hiányzó 

órákat ill. teljesíteni a hiányzó szupervíziós követelményeket. Ezt követően a 40 órás 

igazolás érvényét veszti.  

• A 80 óra szupervízió minimum 8 naptári hónapig tart.  Egyéni szupervízió minimum 

ideje 6 naptári hónap.    

• Azoknak a hallgatóknak, akik 2022. szeptember 1. után kezdik meg a képződésüket 

az egyesületnél a 2x80 óra helyett 2x120 óra szupervízió teljesítése szükséges a teljes 

képződés alatt. Ez csak óraszám-növekedést jelent, a feltételek és követelmények 

nem változnak  

• 80 órás szupervízió még 2028. szeptember 1-ig indítható, ezt követően már minden 

hallgatóra nézve kötelezővé válik a 2x120 óra szupervízió teljesítése. 

2.2.2 120 órás szupervízió 

• A szupervíziós fázis csak az alapképzés MCSE tanúsítvánnyal igazolt befejezése, illetve 

az önismeret igazolt befejezése után kezdhető meg. 

 
Kivételt képeznek ez alól azok a hallgatók, akik az ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus szakirányú 

továbbképzésének családi- és párkapcsolati tanácsadás specializációjú szakán 2002 és 2013 között indult képzéseken 

szereztek diplomát. E diplomájuk bemutatásával mentesülnek az MCSE 200 órás elméleti és módszertani 

alapképzésének elvégzése, illetve az ezt igazoló tanúsítvány bemutatása alól és befejezett önismeret esetén 

megkezdhetik a családterápiás képzés szupervíziós fázisát. Ugyancsak kivételt képeznek ez alól a Wesley János 

Lelkészképző Főiskola Családkonzulens szakirányú továbbképzésen diplomát szerzett hallgatók, akik e diplomájuk 

bemutatásával mentesülnek az MCSE 200 órás elméleti és módszertani alapképzésének elvégzése az első 

szupervízió, illetve az ezt igazoló tanúsítványok bemutatása alól és befejezett önismeret esetén megkezdhetik a 

családterápiás képzés második szupervíziós fázisát. 

 

• A 200 órás elméleti és módszertani alapképzésről és az önismeretről szóló tanúsítványt, 

valamint az első diploma meglétét a szupervíziós képzést indító kiképző köteles 

ellenőrizni. Az a hallgató, aki még nem szerezte meg első diplomáját (és ezért még nem 

kapta meg az MCSE tanúsítványt), nem kezdheti el a szupervíziós szakaszt.     

• Párhuzamosan két MCSE által akkreditált szupervíziós csoportba nem lehet járni. Az 

első 120 órát feltétlenül csoportos szupervízióban kell tölteni. A második 120 óra 

csoportos szupervízió felcserélhető 60 óra egyéni szupervízióra, a 60 óra egyéni 

szupervíziót egyetlen kiképzőnél kell teljesíteni. Az egyéni szupervízió során szóban és 

írásban is kell esetet ismertetni, ugyanannyit, mint a csoportos szupervízió esetén.      

• A két 120 órás szupervíziós fázis egyikét ajánlott, de nem kötelező az alapképzést vezető 

kiképzőnél teljesíteni, de mindkét 120 órás szupervíziót nem lehet egyazon kiképzőnél 

teljesíteni.     

• A szupervíziós fázis során 120 óránként három családterápiás eset bemutatása 

szükséges. Mindhármat szóban kell ismertetni, de közülük kettőt írásban is, részletes 

leírás formájában. 

• Mindkét 120 órás szakaszban 3 részletesen leírt első interjút is be kell adni írásban, ami 

megegyezhet a 3 bemutatott eset első üléseivel. A három eset közül kettőnek legalább 

minimum 5 ülésig el kell jutnia.  



• Javasolt, hogy a szupervízióba hozott három eset ne mind párterápiás eset vagy mind 

családterápiás eset legyen, hanem lehetőség szerint a hallgató mindkét területen 

szerezzen tapasztalatot. 

• Amennyiben a csoport tagjai párban dolgoznak, akkor is fejenként 3 különböző 

esetet kell bemutatniuk, tehát egy eset csak egy hallgatóhoz tartozhat. 

• A szupervíziós folyamatban nem mutatható be rendszerszemléletű egyéni terápiás 

eset, és nem ismertethető olyan terápia, amit a hallgató kiképzővel vagy gyakorlati 

képzésvezető családterapeutával végzett.  

• Ajánlott, hogy a 120 órás szupervíziós folyamatban a hallgató legalább az egyik 

szupervízióba vitt esetét kép vagy hangfelvétellel is illusztrálja, az MCSE Etikai Kódexben 

szabályozott szempontok betartásával.    

• Az 120 órás szupervízió befejezését követő maximum 90 nappal le kell adni az írásbeli 

esetbemutatást és amennyiben ezt a kiképző elfogadja, adható ki a tanúsítvány. A 

kiképzőnek a leadást követően 30 nap áll rendelkezésére elolvasni és értékelni az 

esetbemutatásokat. A szupervízió befejezését követően legkésőbb a 120. napon le kell 

zárni a tanfolyam adminisztrációját.     

• A 120 órás szupervízió során 15% hiányzás megengedett. A 15 %-ot kismértékben 

(összesen max. 20 óra) meghaladó hiányzást pótolni kell a kiképző egy másik 

csoportjában, vagy ugyanannál a kiképzőnél egyéni formában.  

Amennyiben a hallgató a szupervízió befejezését követő 90 napon belül nem készíti el 

az esetleírásokat, és nem adja le a megfelelő számú esetet vagy hiányzása meghaladja 

a megengedett 15%-t és a hiányzó órákat nem pótolta (csoportos vagy egyéni 

formában) a befejezést követő 90 napon belül, szupervízióját nem teljesítette. Ebben 

az esetben nem kap igazolást, és újra kell kezdeni a szupervíziót. 

• A csoportos szupervízió hiányzásainak pótlása egyéni formában fele annyi időben 

történhet (pl. 10 csoportos óra hiányzás 5 egyéni órával pótolható). Ez a leadandó 

kötelezettségeken nem változtat.    

• A 120 órás szupervízió teljesítését a leadott írásbeli esettanulmányok elfogadását 

követően a TB által kiállított tanúsítvány igazolja, amely tartalmazza azokat a 

feltételeket, amivel a hallgató a folytathatja a képzését.     

• Az első 120 óra teljesítéséről szóló, tanúsítvánnyal igazolt szupervízió nem évül el, de 

amennyiben a második 120 óra szupervízió befejezése (azaz a szupervíziós tanúsítvány 

kiállítási dátuma) és a záróvizsgára történő jelentkezés időpontja között több mint 5 

naptári év telt el, a záróvizsgára történő jelentkezés előtt a hallgatónak újabb 120 órás 

szupervíziót kell teljesítenie.  

• Aki nem fejezte be az első szupervíziós szakaszt (nem szerezte meg a tanúsítványt, 

mindegy, hogy milyen okból) nem kezdheti el a 2. szupervíziós szakaszt. 

• A szupervíziós folyamat jobb nyomon követése érdekében a TB szupervíziós adatlapot 

dolgozott ki, amely a hallgató szupervízióba hozott eseteinek dokumentálására szolgál. 

A szupervíziós formanyomtatványt az első 120 óra szupervízió indulásakor a hallgató 

kinyomtatja, majd a második 120 órás szupervízió kezdetén a második kiképzőnek is be 

kell mutatni. A szupervíziós adatlapon a hallgató foglalja össze röviden az általa 

bemutatott eseteket, a szupervízornak nem kötelező kitölteni a megjegyzés rovatot, de 



aláírásával hitelesítenie kell a hallgató által leírtakat. Használata mind a csoportos, mind 

az egyéni szupervízió esetében kötelező.   

• A 120 órás szupervíziós csoportok kezdetén a kiképző – saját maga és meghatalmazás 

alapján az MCSE nevében – valamennyi hallgatóval írásbeli képzési szerződést köt. A 

képzési szerződés 3 példányban készül, az egyik példány a hallgatóé, a másikat a kiképző 

őrzi meg 5 évig, a harmadikat a kiképző az MCSE-nek köteles megküldeni, amely azt 5 

évig őrzi meg. A második 120 órás csoportos szupervíziót kiváltó 60 órás egyéni 

szupervízió kezdetén is képzési szerződést kell kötni, és a kiképzőnek az egyéni 

szupervíziót is be kell jelentenie a TB-nek (a 4.1. pontban szabályozott módon.)  

• A 120 órás szupervízió maximális csoportlétszáma 10 fő, kivételes esetekben 12 fő 

kérelmezhető a TB-nél. 

• A 120 órás szupervízió minimum ideje 10 naptári hónap. Egyéni szupervízió minimum 

ideje 5 naptári hónap.    

• A hallgató a szupervíziós szakaszban további szupervízióra kötelezhető, erre a 

kiképzője tesz javaslatot. Amennyiben nincs egyetértés a hallgató és a kiképző között, 

a TB vel együtt döntenek a hallgató további tanulmányi kötelezettsége felől.  

3.1 Záróvizsgára történő jelentkezés feltételei 

3.1.3. 2x80 óra szupervízió (illetve 2014. szeptember 10 előtt indult alapképzések esetén 

2x50 óra szupervízió, 2022. szeptember 1. után kezdődő képződés esetén 2x120 óra 

szupervízió) melyet az MCSE tanulmányi bizottsága által regisztrált, pozíciószámmal ellátott, 

két különböző kiképző család-pszichoterapeuta által vezetett csoportban kell teljesíteni (az 

egyik ezek közül lehet a 200 órás alapképzés kiképzője). A második csoportos szupervíziót 

fele óraszámú egyéni szupervíziós óra teljesítésével lehet helyettesíteni.  

2025. március 31. után már minden vizsgára jelentkező számára a vizsgához 2x 80 (illetve a 

képződésének kezdetétől függően 2x120) óra szupervízió szükséges, viszont a 2014. 

szeptembere előtt kezdődött képzések hallgatóinál 50 + 80 órás szupervízió is elég a 

záróvizsgához, mivel az első szupervízió nem évül el. 

 

3.3. Vizsgadolgozat és záróvizsga   

3.3.3 2022. szeptember 1-től a szóbeli vizsgák nyilvánosan zajlanak. A hallgatók 

lehetőséget kapnak arra, hogy csak és kizárólag a saját vizsgabizottságukban 

meghallgassák a többi vizsgázót. Ez egy lehetőség, nem kötelező. A nyilvános vizsgán 

minden jelenlévőre titoktartás vonatkozik. A vizsgáztatók 3-4 vizsgázó meghallgatása után 

zártkörű megbeszélést tartanak. Értékelés, és egyéni visszajelzés szintén a nyilvánosság 

lehetősége mellett a vizsganap végén történik. A vizsgázónak saját vizsgájánál joga van 

elutasítani a nyilvánosságot.   

3.3.8  Súlyos mentális és szomatikus betegségnél a jelölt akkor dolgozhat a 

családdinamikával, ha együttműködik az adott kórképpel foglalkozó más szakmákkal az 

adott kórkép mindenkori szakmai irányelveivel és az etikai kódexszel összhangban.   

3.3.10 Ha egy hallgató még nem szerezte meg a családterapeuta címet, de már hirdeti a 

szolgáltatását, a hirdetésében nem nevezheti magát „Családterapeuta jelöltnek” sem. A 



neve alatt a „Képzésben lévő családterapeuta” megnevezést kell feltűntetnie. A neve alatt 

szereplő tevékenységi kör megjelölésére ilyen esetben a családi tanácsadás megnevezés 

javasolt. Azok a képzésben lévő családterapeuták, akik több, mint 10 éve semmilyen 

képzési modulon nem vesznek részt, nem jogosultak a "képzésben lévő családterapeuta" 

megnevezés használatára. 

3.3.11 A vizsgadolgozatban látszódjon a szupervízió folyamata. Erősen ajánlott a kettős 

vezetés, de nem kötelező. Ha a hallgató egyedül vezeti a terápiát, indokolnia kell, miért 

alakult így. Ilyen esetben 2-3 ülésenként kötelező a szupervízió.  

Aki 2022. szeptember 1 után kezdte a családterapeuta képzését, a vizsgadolgozatában 

bemutatott terápiás folyamatának el kell jutnia minimum 8 ülésig. 2022. szeptember 1-től 

számított 4 év eltelte után minden képzésben lévőre érvényessé válik ez a szabály. 

4.3 A képzésre jelentkezők felvételének szabályai     

Az MCSE, mint módszerspecifikus képzőhely nem rendelkezik engedélyköteles 

felnőttképzési (FAR) akkreditációval, csak bejelentési kötelezettsége van a FAR felé, tehát 

olyan résztvevők jelentkezését nem tudjuk fogadni, akik valamilyen FAR akkreditációhoz 

kötött pályázati pénzből szeretnék finanszírozni a képzésüket. Ha valaki mégis pályázati 

pénzből szeretné finanszírozni a képzését, előzetesen tájékozódjon az MCSE 

irodavezetőjénél vagy szervezőtitkáránál a finanszírozás lehetséges módjairól.     

4.5.2. A 80 (120) órás szupervíziós képzés lezárásának szabályai     

Azok a hallgatók, akik 90 naptári napon belül nem adták le az írásos esetbemutatásaikat, 

vagy a kiképző a leadott esetbemutatásokat nem fogadta el, nem kaphatnak szupervíziós 

tanúsítványt, csak 40 óráról igazolást, mely tartalmazza, hogy milyen hiányossággal zárták 

ezt a szupervíziót. A 40 óráról szóló igazolással 2025. március 31-ig lehet pótolni a hiányzó 

órákat ill. teljesíteni a hiányzó szupervíziós követelményeket. Ezt követően a 40 órás 

igazolás érvényét veszti.  

 

4.6 Az MCSE egyesületi képzési díj fizetésének szabályai     

A Felnőttképzési Rendszerbe bejelentésköteles alapképzések esetén a hallgató a teljes 

képzési díjat közvetlenül az MCSE felé fizeti meg négy egyenlő részletben a tanfolyam ideje 

alatt arányosan elosztva a Felnőttképzési Szerződés alapján. A 6% MCSE egyesületi képzési 

díj levonása után az MCSE a fennmaradó 94% képzési díjat a hallgatói befizetések 

beérkezését követően négy részletben fizeti ki a kiképzőnek az MCSE és a kiképző között 

kötött Eseti Megbízási Szerződés alapján. 

6.1  A 200 órás elméleti és módszertani képzés törzsanyag  

• EFT (Emotionally Focused Therapy)- Érzelem Fókuszú Terápia 

6.2 200 órás elméleti és módszertani képzéshez kapcsolódó szerződések  

6.4.2. 120 órás szupervíziós képzés Képzési Szerződés     



6.6 A családterápiás vizsgadolgozat formai és tartalmi követelményei 

6.6.9. A vizsgadolgozat egy már lezárt család- vagy párterápiás folyamatot írjon le, amelyet 

végig ugyanazon kiképző családpszichoterapeuta szupervíziója kísért /javasolt 2-3 

ülésenként/. Ennek hiányában, vagy nem kiképző által vezetett szupervízió esetén, a 

dolgozat nem elfogadható. A vizsgadolgozatban látszódjon a szupervízió folyamata. Erősen 

ajánlott a kettős vezetés, de nem kötelező. Ha a hallgató egyedül vezeti a terápiát, 

indokolnia kell, miért alakult így. Ilyen esetben 2-3 ülésenként kötelező a szupervízió. Aki 

2022. szeptember 1 után kezdte a családterapeuta képzését, a vizsgadolgozatában 

bemutatott terápiás folyamatának el kell jutnia minimum 8 ülésig. 2022. szeptember 1-től 

számított 4 év eltelte után minden képzésben lévőre érvényessé válik ez a szabály. (3-5 

hónappal a lezárást követően utánkövetés ajánlott) 

6.6.22.Pszichiátriai betegek vagy súlyos pszichoszomatikus betegségben szenvedők 

családjával csak abban az esetben folytatható család- vagy párterápia, ha a terapeuta jelöltek 

egyike megfelelő alapvégzettséggel rendelkezik, azaz pszichiáter szakorvos vagy klinikai 

szakpszichológus végzettségű. Súlyos mentális és szomatikus betegségnél a jelölt akkor 

dolgozhat a családdinamikával, ha együttműködik az adott kórképpel foglalkozó más 

szakmákkal az adott kórkép mindenkori szakmai irányelveivel és az etikai kódexszel 

összhangban.   

6.6.23. Azon kiképzettek, akik még nem vizsgáztak le, és nem szerezték meg a 

családterapeuta címet, családterápiát csak rendszeres családterápiás szupervízió mellett 

végezhetnek, és önmagukat nem nevezhetik (nem hirdethetik) „Családterapeuta”-ként, 

„Családkonzulens”-ként vagy „Családi tanácsadó” -ként! Ha egy hallgató még nem szerezte 

meg a családterapeuta címet, de már hirdeti a szolgáltatását, a hirdetésében nem 

nevezheti magát „Családterapeuta jelöltnek” sem. A neve alatt a „Képzésben lévő 

családterapeuta” megnevezést kell feltűntetnie. A neve alatt szereplő tevékenységi kör 

megjelölésére ilyen esetben a családi tanácsadás megnevezés javasolt. Azok a képzésben 

lévő családterapeuták, akik több, mint 10 éve semmilyen képzési modulon nem vesznek 

részt, nem jogosultak a "képzésben lévő családterapeuta" megnevezés használatára. 

 


