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BEVEZETÉS

Terápia és tanácsadás: segítő beszélgetések,
amelyek évtizedek óta léteznek és tökélete-
sednek a segítő szakemberek munkálkodá-
sainak köszönhetően. A 20. század első felé-
ben a segítő szakemberek szakterületüknek és
képességüknek megfelelően megpróbáltak az
emberi problémákra, felmerülő elakadásokra
megoldást nyújtani. Az eltérő nehézségekre
adott segítségnyújtás különbözőségeinek
megfogalmazása mentén idővel körvonala-
zódott a pszichológiai tanácsadás és a pszi-
choterápia és – többek között – a családi ta-
nácsadás és családterápia módszertana. Ezek
a módszerek nem egymásból fejlődtek ki,
hanem egymás mellett, párhuzamosan ha-
ladva születtek meg és formálódtak. Ennek

ellenére mára a szakembereket oktató intéz-
mények között intenzív nézeteltérések, heves
viták alakulnak ki abból a szempontból, hogy
melyik segítő tevékenység az adekvátabb be-
avatkozási forma egy adott probléma esetén,
illetve melyik segítő beszélgetést milyen kép-
zettséggel rendelkező szakember vezetheti.
Ez a vita több beavatkozási formánál is ak-
tuális napjainkban: egyéni tanácsadás/pszi-
choterápia; csoportos tanácsadás/csoportte-
rápia, családi tanács adás/családterápia;
párkapcsolati tanácsadás/párterápia. Ezek-
ben közös a terápia vs. tanács adás mint le-
hetséges segítő forma. Az oktatási intézmé-
nyek – kimondva vagy kimondatlanul –
annak a vezető pozíciónak a megszerzéséért
vetélkednek egymással, aminek a megszer-
zése által az adott intézmény határozhatja
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meg a segítő beszélgetések szabályait, határa -
it, módszertanát, adekvátságát, illetve azt,
hogy a szakemberek mikortól és milyen prob-
lémák kezelése esetén nevezhetők kompe-
tensnek. Ennek velejárója, hogy a gyakorlat
és az oktatás fokozatosan eltávolodik egy-
mástól, hiszen már nem a valóságos problé-
mák valóságos megoldása van a középpont-
ban, hanem a vetélkedés. Abban az esetben,
ha ismét sikerülne a gyakorlatot és a klien-
seket tekinteni alapvetésként, feltehetően
a kliensek problémájuk megoldásához, a gya-
korló szakemberek pedig munkájuk szaksze-
rűbb végzéséhez kaphatnának hatékonyabb
segítséget. Ezek közvetett következménye-
ként mindkét fél – és rajtuk keresztül az ok-
tatási intézmények is – hatékonyabbnak és
elégedettebbnek érezhetnék magukat. 

A pszichoterápia, valamint a pszicholó-
giai tanácsadás kicsit más területről kiindulva
vált népszerűvé. A pszichoterápia az egész-
ségügyben, a tanácsadás inkább az oktatás és
a szociális szférában megjelenő kliensekkel
folytatott segítő tevékenységet és probléma-
megoldási módot foglalja magába. A problé-
mák gyökere, a kliensek testi-lelki egészségi
állapota, megoldási eszköztára és ehhez al-
kalmazkodva a szakemberek képzettsége és
kompetenciája különböző a két területen be-
lül. Ennélfogva ezen segítő tevékenységeket
nem tekintjük egymás alternatíváinak, ezért
egymás riválisának sem, annak ellenére,
hogy átfedések természetesen lehetnek.

Jelen tanulmányban az említett módsze-
rek közül a tanácsadás és a pszichoterápia de-
finiálása, hasonlóságaik és különbözőségeik
meghatározása, valamint a szakemberek ok-
tatását biztosító képzések leírása után a csa-
ládterápia és a családi tanácsadás kerül be-
mutatásra a gyakorlat és az oktatás – azaz
a családterápiás és családi tanácsadó szak-
embereket képző magyarországi intézmé-

nyek képzési rendszereinek – szempontjából.
A családterápia amellett, hogy önmagában is
önállóan működő módszer, az oktatását biz-
tosító intézmény/egyesület akkreditációjától
függően a pszichoterápiás képzési struktúra
meghatározó eleme is.

A PSZICHOTERÁPIA

A pszichoterápia definíciója 

A pszichoterápia mint szakma hazánkban és
világszerte is több mint százéves. A pszicho-
terápia egy összefoglaló név, pszichológiai
módszerekre épülő, gyógyító eljárásokat je-
lent. A pszichoterápia a medicinális szemlé-
letből nőtte ki magát, az orvosláshoz hason-
lóan az egyéni pszichoterápiában az oki
gondolkodásmód a meghatározó, és célja
a gyógyulás, a felépülés. Történetiségére jel-
lemző, hogy kezdetben a pszichoterápiát, il-
letve a pszichoanalízis végzését csak orvo-
soknak tették lehetővé. Az idő előrehaladtával
némileg változott a hozzáállás, mivel a pszi-
choterápiát alapvetően meghatározó orvosi
szemléletre hatást gyakorolt a viselkedés-lé-
lektan, az alaklélektan, a humanisztikus pszi-
chológia és a kognitív látásmód is, a poszt-
modern világképről nem is beszélve. Ennek
eredményeképpen pszichológus végzettségű
szakemberek is kiképezhetik magukat pszi-
choterapeutává (Bagdy, 2009). 

A pszichoterápiában, amelynek alapja
egy speciális emberi kapcsolat (Szőnyi,
1998), a pszichoterapeuta specifikus kom-
munikációs/kapcsolati eszközökkel dolgo-
zik, azokkal specifikus változásokat hoz létre
a páciens élményszerveződésében, magatar-
tásában és gondolkodásában (Unoka és
mtsai, 2012). Sok különböző pszichoterápia
létezik, amelyeket többféle szempont szerint
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lehet csoportosítani. Irányzatok szerint (pél-
dául mélylélektani, kognitív-viselkedésterá-
piás, személyközpontú), forma szerint (pél-
dául egyéni, csoport, család), időtartam
szerint (például rövidterápiák, hosszúterápiák),
verbális vagy mozgásos hangsúly szerint stb.
(Danics, 2006). Mindezt pszichológiai eszkö-
zökkel, interakciókon és kommunikáción át
teszi, rendszeres találkozások folyamatában,
saját személyiségének bevonása és a terá-
piás kapcsolat révén. A terápia egyezményes
szabályokkal jellemezhető, sajátos szituáci-
óban, meghatározott eljárások és lépések al-
goritmusán át hat. Egy pszichoterápiás keze-
lés ülések sorozatából (10–20-tól több százig,
terápiás cél és módszer függvényében) áll
(Buda, 2009). A terapeuta tudományosan
megalapozott és empirikusan igazolt elmélet
alapján dolgozik, ismeri a páciens problé-
májának pszichológiai és pszichopatológiai
természetét és annak belső szabályszerűsé-
geit. 

Az, hogy egy szakember hogyan jut el ad-
dig, hogy pszichoterapeutává váljon, nem
egyszerű kérdés. Ennek megválaszolásához
érdemes áttekintenünk a magyarországi pszi-
choterápiás képzések rendszerét, struktúráját.

A pszichoterapeutává válás feltételei

A pszichoterapeutává válásnak hosszú útja
van ma Magyarországon. A pszichoterápia
ráépített, csak másodikként megszerezhető
szakvizsga.

Pszichológusból pszichoterapeuta 
– Egészségügyi felsőfokú szakképzés

A pszichológus MA diploma vagy Egész-
ségpszichológus MSc diploma a pszichote-
rapeuta-képzés előszobája. Ezután három
olyan szakpszichológusi szakképzés közül
választhat a pszichológus, amelyek egyaránt
utat biztosítanak a pszichoterapeuta-képzés-

hez. Ezek a Felnőtt és gyermek klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus szakkép-
zés (8 félév), az Alkalmazott egészségpszi-
chológus szakpszichológusi szakképzés és
a Neuropszichológiai szakpszichológusi
szakképzés. Fontos tudni, hogy klinikai szak-
pszichológusi szakképzés Budapesten a Sem-
melweis Egyetemen, a Debreceni Egyete-
men és a Pécsi Tudományegyetemen van,
Alkalmazott egészségpszichológus szakkép-
zés a Szegedi Tudományegyetemen, Neuro -
pszichológiai szakpszichológiai szakképzés
pedig Budapesten a Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Karának Klinikai
Pszichológiai Tanszékén. A klinikai szakkép-
zés egyik legfontosabb bemeneti kritériuma,
hogy a jelentkezőnek olyan munkahellyel kell
rendelkeznie, ahol számára klinikai pszicho-
lógiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi
teljes vagy félidejű munkaviszony biztosí-
tott, ahol a munkáltató írásos szerződést
kötve a pszichológussal hozzájárul a képzé-
sen való részvételhez. A képzések kimeneti
feltétele a sikeres vizsgák letételén túl a 150
óra önismereti pszichoterápiás tapasztalat-
szerzés a kiképző terapeuták regiszterében
szereplő terapeutától. A klinikai szakképzé-
seket önköltséges vagy rezidensi rendszerben
lehet elvégezni. 

A szakpszichológusi szakvizsga letétele
után a fent említett szakpszichológus jelent-
kezhet a pszichoterapeuta ráépített szakkép-
zésbe. Magyarországon jelenleg három pszi-
choterapeutaképző hely létezik. Budapesten
a Semmelweis Egyetem Tündérhegyi Pszi-
choszomatikus és Pszichoterápiás-Rehabili-
tációs Osztályán az analitikus szemléletű te-
rapeutaképzés folyik, szintén Budapesten
a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszi-
choterápiás Klinikáján a Viselkedés- és kog-
nitív szemléletű terapeutaképzés. A harmadik,
a pécsi pszichoterápiás klinikai képzőhely
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Pécsen, az Általános Orvostudományi Ka-
ron van. A pszichoterapeuta szakképzések
egységesen három évből állnak. Az első év
a propedeutikai fázis, ami tartalmazza az
elméleti és gyakorlati követelményeket szak-
orvosok (kivéve pszichiáter), valamint neu-
ropszichológusok és alkalmazott egészség -
pszichológusok számára. A második két év
a klinikai fázis, ahová pszichiáter szakorvo-
sok, klinikai szakpszichológusok, illetve
a propedeutikai fázist sikeresen elvégzett
szakorvosok és neuropszichológusok és al-
kalmazott egészségpszichológusok jelent-
kezhetnek.

A különböző képzőhelyek különböző is-
mereteket hangsúlyoznak a képzésük során.
Tündérhegyen a pszichoterápiás ismeret-
anyag dinamikus szemléletű rövid pszicho-
terápiára készít fel. A Balassa utcai Klinikán
a VIKOTE Pszichoterápiás képzés a visel-
kedés- és kognitív terápiás szemléletű terá-
piára, míg Pécsen általános pszichoterápiás
készségeket hangsúlyoznak. 

A képzések helyszínei: a propedeutikai és
a klinikai fázis képzése az akkreditált klini-
kai képzőhelyek hatásköre, a módszerspeci-

fikus fázis képzését a Pszichoterápiás Tanács
Szövetség által elismert és tagjává fogadott
módszerspecifikus képzőhelyek biztosítják.
A három képzési fázishoz tartozik a pszicho -
terápiás klinikai gyakorlat megszerzése is.
A módszerspecifikus képződés a pszichote-
rapeuta szakvizsga megszerzése után még
folytatható. A teljes módszerspecifikus kép-
zettség megszerzése és elismerése a mód-
szerspecifikus képzőhely hatásköre.

A pszichoterapeuta-képzés összetevői
Klinikai gyakorlat – A pszichoterapeuta szak-
vizsgához legalább két év klinikai pszicho-
terápiás gyakorlat szükséges. A klinikai gya-
korlat pszichoterápiás munkakörben történő
munkavégzést jelent, amit nem vált ki a kli-
nikai képzési fázis. Pszichoterápiás munka-
körnek számít, ha a munkának legalább egy-
harmad részében pszichoterápiás tevékenység
folyik, és a munkahelyen van legalább egy
pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező
munkatárs, aki a szükséges szakmai konzul-
tációs lehetőséget biztosítja.

Akik nem pszichoterápiás munkakörben
dolgoznak, azok a pszichoterápiás klinikai

1. táblázat. A pszichoterapeuta-képzés összetevői

Fázisok Cél Tartalom
Propedeutikai fázis  Pszichoterápiás alapfogalmak; 

A pszichoterápia f bb módszereinek alapjai; 
A pszichoterápiás folyamat f bb jellemz i; 
A pszichoterápiás kapcsolat;  
A pszichoterápiás etika;  
Pszichopatológiai alapismeretek;  
Els  interjú, pszichoterápiás kivizsgálás, betegvezetés 

Klinikai fázis Célja a pszichoterápiákhoz 
tartozó általános elméleti 
és gyakorlati ismeretek,  
a klinikai szemlélet és 
tapasztalat biztonságos 
elsajátítása 

A fontosabb pszichoterápiás irányzatok fogalmának 
ismertetése;  
A f  pszichoterápiás módszerek demonstrációs szint  
ismertetése;  
A pszichoterápiás alaphelyzetek ismertetése;  
Kivizsgálás és pszichoterápiás betegvezetés

Módszerspecifikus fázis Cél egy pszichoterápiás 
irányzat elmélyült 
elsajátítása 

Sajátélmény-rész – a módszer személyes megtapasz-
talása, az önismeret, a személyiség fejlesztése   
Elméleti rész az adott módszerre vonatkozóan; 
Szupervízió
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gyakorlatot hospitálással szerezhetik meg.
A klinikai gyakorlat megszerzésében a klini-
kai képzőhely tud segítséget nyújtani. Hos-
pitálás esetén a minimális követelmény: leg-
alább három hónap egybefüggő hospitálás
mellett 21 hónap legalább heti kétszer fél
nap bejárás. A hospitálás ideje alatt legalább
150 terápiás órányi pszichoterápiás munka
teljesítése szükséges. A szükséges felügyelet
jellegéről, módjáról a klinikai képzőhely
dönt. A pszichoterápiás klinikai gyakorlat
teljesítéséről működési bizonyítványt állít ki
a klinikai képzőhely.

A pszichoterápiás képzés a képzőhely sa-
ját vizsgájával zárul.

Ahhoz, hogy a szakember a pszichoterá-
piás vizsgáját abszolválhassa, a (Szak)pszi-
chológusi/orvosi végzettség, az Önismeret,
a Pszichoterápiás képzés elvégzése mellett
egy Módszerspecifikus képzést is teljesítenie
kell. 

A módszerspecifikus képzések mind-
egyike önálló képzési struktúrával rendelke-
zik, amelyről az adott módszernek otthont
adó egyesület honlapján lehet tájékozódni.
Ezek közül az egyik legkedveltebb a család-
terápia.

A szaknévsorban szereplő módszerek
azok, melyeket a Pszichoterápiás Tanács
Szövetség elismer, s amelyeket a pszichote-
rapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi
pszichoterápiás szakmai grémium befogad.
Az akkreditált módszereket az alábbi 2. táb-
lázatban foglaljuk össze.

Abban az esetben, ha a szakember a mód-
szerspecifikus képzést is sikeresen befejezte,
jelentkezhet a pszichoterapeuta szakvizsgára.
A klinikai szakpszichológusi szakképzésre
építhető rá a pszichoterapeuta-képzés mellett
az igazságügyi szakpszichológusi képzés, il-
letve a klinikai addiktológiai szakpszicholó-
gusi szakképzés. 
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2. táblázat. Akkreditált módszerek

Akkreditált módszerek Egyesületek 
Aktív analízis Aktív Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete
Családterápia Magyar Családterápiás Egyesület
Csoportanalízis Csoportanalitikus Kiképz  Társaság
Dreamterápia Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotóm hely
Gyermekpszichoterápia Magyar Pszichiátriai Társaság Gyermek-Pszichoterápiás Szekciója
Hipnózis-pszichoterápia Magyar Hipnózis Egyesület
Individuálanalízis Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
Integratív pszichoterápia Integratív Pszichoterápiás Egyesület
Jungi analitikus pszichoterápia Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület
Kognitív és viselkedésterápia Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület
Mozgás- és táncterápia Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület
Pszichoanalízis Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
Pszichoanalitikusan orientált 
pszichoterápia 

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület; Pszichoanalitikusan Orientált 
Pszichoterápiás Egyesület

Pszichodráma Magyar Pszichodráma Egyesület
Relaxációs és szimbólumterápia Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
Személyközpontú pszichoterápia Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület
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Összegző gondolatok

A pszichoterapeuta cím megszerzéséhez éve-
ken át tanul a szakember. A pszichoterápiás
végzettség fokozatai szerint alap-pszichote-
rápiás tevékenységet pszichiáterek, gyer-
mekpszichiáterek, klinikai szakpszichológu-
sok végezhetnek. Képzési szempontból az
alap-pszichoterápia végzése a képzés úgy-
nevezett propedeutikai fázisához kötött. Pszi-
choterápia végzéséhez a szakorvosi, illetve
a klinikus szakpszichológusi végzettségre rá-
épített pszichoterápiás szakvizsga szükséges.
Szakpszichoterápia (módszerspecifikus pszi-
choterápia) végzéséhez pszichoterapeuta
szakképesítés és módszerspecifikus jártasság
szükséges. Kombináció esetén valamennyi
alkalmazott technikában való képzettség
szükséges. Az európai képzettségi szint elis-
mertségét jelzi az Európai Pszichoterápiás
Szövetség által adott ECP fokozat (European
Certificate for Psychotherapy). A tudatos,
anyagi lehetőségekkel és munkahellyel ren-
delkező pszichológus átlag 11–15 év alatt
szerzi meg a pszichoterapeuta címet. A pszi-
choterapeuta ezáltal képessé válik a kliensek-
nél jelentkező problémák gyökerének teljes
körű feltárására és a megoldás megtalálásá-
nak támogatására. Összeségében a pszicho-
terápia sok ülésen (hosszú időn) át, intenzív
terapeuta–páciens kapcsolatot felhasználva,
a témák és érzelmek tekintetében a mélységi
merülést lehetővé tévő folyamat, amelyben
a terapeuta az érzelmi, viselkedéses és gon-
dolati tartalmak felszínre hozását segíti elő
analitikus vagy viselkedés- és kognitív terá-
piás eszközökkel, a kora gyermekkori törté-
nések, események, traumatizációk fellazítá-
sának támogatásával, téma- és idősík
korlátozása nélkül. A diagnózisalkotás alap-
vető részét képezi a folyamatnak. A pszicho-
terápiát medicinális gyökere miatt mind

a mai napig inkább egészségügyi tevékeny-
ségként kezelik. 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

A Pszichológus MA, illetve Egészségpszi-
chológus MSc befejezése után az egészség-
ügyi továbbképzés helyett valamely szakirá-
nyú továbbképzés választása is járható út
a tanulni vágyó szakemberek számára. Ezen
képzések közül az egyik legkeresettebb
a Tanácsadó szakpszichológus szakirányú to-
vábbképzés.

A pszichológiai tanácsadás definíciója

A tanácsadói szakma elméletének és gyakor-
latának alakulásában több pszichoterápiás
irányzat megjelenik. Leginkább a humanisz-
tikus pszichológia, Rogers személyközpontú
irányzata volt meghatározó. Rogers nem vá-
lasztotta szét a klinikai terápiás és a tanácsa-
dói alkalmazást, a páciens helyett pedig a kli-
ens kifejezést használta. A tanácsadás legfőbb
aspektusa, hogy a szakember úgy segíti az
életében elakadt személyt, hogy a klienst is
aktívan bevonva, döntési képességet fej-
lesztve, támaszt nyújtva, pszichoterápiás jel-
legű beavatkozást hajt végre (Murányi,
2006). A tanácsadás fogalma az évek alatt
számos átalakuláson ment keresztül, éppen
ezért nem egyszerű vállalkozás a tanácsadás
folyamatának definiálása. Ritoók definíciója
szerint a tanácsadás 

„olyan interperszonális, elméleti alapú, etikai
és jogi normák által irányított szakmai tevé-
kenység, amelynek jellemzője, hogy viszonylag
rövid távú, intenzívebb eljárásokat és dinami-
kus módszereket alkalmaz. Fő célja a pszicho-
lógiailag egészséges személyeknek segíteni fej-
lődési és szituációs problémáik megoldásában,
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azaz életszerepeik optimalizálásához és ki-
bontakozásához is, segítséget nyújt a dönté-
sekben, változásokban, krízisekben, a problé-
mahelyzetekben való segítségnyújtás mellett.
Nem a korrekciós tevékenységet, a hiányok
elrendezését, a súlyos dezintegráció rendezé-
sét tekinti céljának (mint a terápia), hanem
a személyiség kibontakoztatását. A professzió
legfőbb jellegzetessége a komplexitás, jellem-
zője az interdiszciplináris jelleg, a holiszti-
kus megközelítés.” (Murányi, 2006: 226–227) 

A tanácsadási helyzetet egyenrangúság jel-
lemzi. A konzultáló, a segítségre szoruló fél
a konzulens segítségével, saját lehetőségei-
ben keresi meg helyzetének megoldásmódját.
A tanácsadást az Európai Tanácsadási Társa-
ság a következőképpen fogalmazta meg: 

„egy interaktív tanulási folyamat, amely az
egymással szerződő tanácsadó(k) és a kli-
ens(ek) között jön létre, legyenek azok egyé-
nek, családok, csoportok vagy intézmények,
amely a szociális, kulturális, gazdasági és/vagy
érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést
alkalmaz.” (EAC, 2002). 

A tanácsadásban a tanácsadó aktív, támogató,
gondoskodó; a tanácsadási foglalkozásoknak
konkrét céljuk van; hangsúlyos a negatív in-
dulatok felszínre hozása; a kliens sok infor-
mációt és instrukciót kap, hogy dönteni tudjon.

A tanácsadás több területen is alkalma-
zásra került, többek között a házassági-csa-
ládi-szexuális tanácsadás, a diáktanácsadás,
a pályaválasztási vagy a nevelési tanácsa-
dás. A tanácsadói beavatkozás alapformái
szerint lehet egyéni, csoportos, házassági-
családi tanácsadás, valamint terápiás rendszer
(Szőnyi, 2000).

A tanácsadó szakpszichológussá válás-
hoz kétéves szakirányú továbbképzés telje-

sítése szükséges. Ennek befejeztével a tanács -
adó szakember önálló munkavégzésre van
feljogosítva egészséges emberek természetes,
átmeneti kríziseinek csökkentéséhez.

A tanácsadó szakpszichológus
szakképzés által megszerezhető

ismeretei, kompetenciák, megszerezhető
személyes adottságok, készségek 

A tanácsadó szakpszichológus definíciója
A tanácsadó szakpszichológus
– a tanácsadás eszközeivel a pszichológia
lehetőségeire támaszkodva segítséget tud
nyújtani egyéni életvezetési problémák meg-
oldásához, az életszerepek optimalizálásá-
hoz, az emberi tanulás, kommunikáció, vi-
selkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez; 
– alkalmas a hagyományos tanácsadási
módszerek alkalmazása mellett új szemléletű,
az egyének és csoportok döntéseit, probléma-
kezelési kompetenciáját, konfliktus megoldó
önállóságát és önfejlesztő képességeit is fel-
színre hozó tanácsadási feladatkör ellátására,
az életvezetés egészét átfogó, illetve specia-
lizációjának megfelelő területeken: a pálya-
választási és pályaváltási döntésekben, a pá-
lyafejlődés támogatásában, a különféle
életvezetési krízisek, valamint a családi és
párkapcsolati problémák megelőzésében és
megoldásában;
– munkája során képes megfelelő módsze-
rekkel adekvát információk gyűjtésére a kli-
ens szükségleteiről, képes interjúkkal, tesz-
tekkel és a kezelés szempontjából releváns
környezetben történő megfigyeléssel fel-
mérni a klienst. Ennek ismeretében képes el-
fogadható és megvalósítható célok lefekteté-
sére, megfelelő intervenciós lehetőségek
kidolgozására és végrehajtására és olyan kri-
tériumok megadására, amelyek segítségével
a cél teljesülése később lemérhető;
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– csoporttal dolgozva felmérést végez in-
terjúkkal, tesztekkel és a szolgáltatás célte-
rületén történő megfigyeléssel, melyek men-
tén megfelelő intervenciós lehetőségek
kidolgozását és végrehajtását valósítja meg; 
– szervezetet felmérő interjúkkal, kérdő -
ívekkel, valamint egyéb olyan módszerekkel
és technikákkal vizsgál, amelyek alkalma-
sak a szervezetnek a szolgáltatás célterületén
történő tanulmányozására és megfelelő in-
tervenciós lehetőségek kidolgozására és vég-
rehajtására;
– a tanácsadó szakpszichológus ismeri a ta-
nácsadás folyamatát, tudatos a folyamat lé-
péseinek meghatározásában, tudja, hogy mi-
kor kell beavatkozni és milyen szinten; 
– feladata nemcsak az aktuális résztvevők-
nél való beavatkozás, hanem a beavatkozás-
nak tágabb rendszerben való szemlélése. Ké-
pes a pszichoedukációra; 
– kommunikációja világos és egyértelmű.
Pszichológiai véleményt tud készíteni adott
formai és tartalmi szempontok alapján; 
– ismeri saját kompetenciahatárait, szak-
mai szerepe van a kliens motiválásában, to-
vábbirányításában megfelelő szakemberhez.

A szakképzés oktatási anyagából is kide-
rül, hogy a tanácsadás az egyensúlyban lévő,
nem beteg személyek számára van tehát
fenntartva. A segítségre szoruló személy
a fenti képességekkel rendelkező tanácsadó
segítségével saját lehetőségeiben keresi meg
helyzetének megoldásmódjait anélkül, hogy
a felelősséget a tanácsadóra hárítaná.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság
(2016, idézi Kissné és Kiss, 2016) a tanács -
adói kompetenciák tekintetében az alábbi
kompetenciaterületeket határozta meg: 
– Egyéni, családi és csoportos tanácsadás
– Krízisintervenció, katasztrófa- és trau-
makezelés 

– Pszichológiai rendellenességek diagnó-
zisához szükséges értékelő eljárások hasz-
nálata
– Programok kidolgozása, megtartása
– Szervezeti tanácsadás
– Programterv készítése
– Tréning
– Szakmai szupervízió
– Tesztalkotás és -validálás
– Tudományos kutatás metódusának kidol-
gozása

Magyarországra az EFPA (European Fe-
deration os Psychologits’ Association) által
létrehozott kompetencia-rendszer a legmérv -
adóbb, aminek legfőbb célja az egységesítés.
Alapkompetenciaként sorolja fel a célmeg-
határozást, a helyzetfelismerést, fejlesztést,
beavatkozást, értékelést és tájékoztatást
(Kissné és Kiss, 2016).

Napjainkban a gyakorló szakembereket
a tanácsadás és a pszichoterápia fogalmának
szétválasztása, határa és lényegi különbségei
foglalkoztatják, ezek és az ezekhez kapcso-
lódó kérdések váltják ki talán a legtöbb és
leg élesebb vitákat Magyarországon (Ritoók,
2009).

A PSZICHOTERÁPIA
ÉS A PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

HASONLÓSÁGAI, KÜLÖNBÖZŐSÉGEI

A segítő beszélgetések nemcsak a jelen lévő
személyek száma és azok kapcsolatrend-
szere, valamint a foglalkozások célja és mód-
szertana tekintetében különböznek egymás-
tól, hanem a segítő beszélgetést kézben tartó
szakemberek iskolázottsága, végzettsége,
gyakorlati és elméleti szaktudása tekintetében
is. A terápia és a tanácsadás elkülönítése te-
hát az alkalmazás, a gyakorlat mellett az ok-
tatás terén is jelen van. Bár az oktatási intéz-
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mények viszonylag sok energiát fektetnek
abba, hogy a pszichoterapeuta/pszichológiai
tanácsadó kompetenciáit meghatározzák és
elkülönítsék egymástól, ennek ellenére a se-
gítő beszélgetések határai a gyakorlatban
gyakran összemosódnak. A felülről érkező
megkülönböztetési elvárás a szakemberek
között már-már „kenyértörésre viszi a harcot”.
Ennek következményeként a segítő szakem-
berek nem összefognak a kliens problémájá-
nak minél adekvátabb megoldásában, hanem
inkább azon vetélkednek, ki is a kompeten-
sebb szakember.

Aktuálisan, a szakemberek közötti vetél-
kedésnél az egyik oldalon a klinikai szak-
pszichológusok, illetve a pszichoterapeuták
állnak, a másik oldalra a tanácsadó szak-
pszichológusok vannak kényszerítve. Mivel
önálló munkavégzésre a pszichoterapeuta
végzettség és a 2 éven át tartó tanácsadó
szakpszichológusi képzettség jogosít fel,
ezért ezek a szakmák állnak valóban szemben
egymással. A klinikai szakpszichológusok is
szembehelyezkednek a tanácsadó szakpszi-
chológusokkal, annak ellenére, hogy a klini-
kai szakpszichológusi végzettség egy elő-
szobája a pszichoterapeutává válásnak. 

Szőnyi (2000) táblázatos formában ösz-
szegezte a két tevékenység közötti különbö-
zőséget és hasonlóságot öt szempont szerint. 

A különbségeket tartalmazó szempontok
mellett a tanácsadás és a pszichoterápia leg-
fontosabb hasonlóságai közé sorolhatók
a Rogers-i terapeuta/tanácsadó jellemzői (fel-
tétel nélküli elfogadás, empátia, kongruen-
cia). Továbbá egyezés lehet még, hogy mind-
két segítő beszélgetésben helyet kaphat
a problémadefiníció, illetve a mögötte lévő
diagnózis megállapítása, eltérő célok végett.
Pszichoterápia esetén a diagnózisalkotás leg-
főbb célja, hogy a terapeuta döntést hozzon,
hogy milyen módon kezelje a problémát.
Pszichológiai tanácsadás esetén pedig a szak-
ember a továbbküldés/megtartás kérdésére
keresi elsődlegesen a választ abból a célból,
hogy azt tudja nyújtani a kliensnek, amire
alapvetően szüksége van: megfelelő ellátást. 

A pszichológiai tanácsadás-pszichoterápia
eldöntésének kérdését a diagnózisalkotás mel-
lett további szempontok is meghatározzák: az
ülések lehetséges száma; (elérhető) szakember
képzettsége és a kliens anyagi forrásai. 

Ritoók (2009) a tanácsadó szakpszicho-
lógus-pszichoterápia vitával kapcsolatban

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(4):67–86. 

3. táblázat. A pszichoterápia és a tanácsadás összehasonlítása Szőnyi (2000) nyomán

 Pszichoterápia Tanácsadás
Terület A személyiség kóros 

m ködésének a 
megváltoztatására (gyógyítására) 
törekszik. Pszichés zavarban 
szenved  személyek a páciensek. 

A rendelkezésre álló er források hasznosításának segítése.
Krízishez, fejl dési lépcs höz, életeseményhez kapcsolódó 
átmeneti élethelyzeti problémával küzdenek meg. 

Munkamód Pszichoterápiás beállítódás, figyelem, elfogadás, Rogers-i hármas
Id tartam Hosszabb kapcsolati forma Rövidebb (5–10 alkalom)
Munkahely Egészségügyben Különböz  szervezetekben
Fókusz A páciens bels  és kapcsolati 

m ködése, viselkedése 
A kliens problémakezelése, intézményekhez/szervezetekhez 
f z d  viszonya. 
Küls  problémák megoldása csökkenti a kliens bels  
feszültségeit, jobb pszichés m ködést eredményezve. 
Mindig a figyelem el terében kell lennie a kliens 
problémájában érintett intézmény, szervezet, hatóság.
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Ivey és Downing (1987) megfogalmazására,
nézeteire hívja fel a figyelmet, miszerint
mind a kettő a segítés fogalma alá vonható,
alapvetően felcserélhető, könnyen elmosódó,
de adott esetben specifikus jelentésükkel
használható segítő beavatkozás. Úgy gondol-
ják, hogy fő különbségük az időbeliségben
van és abban, hogy mi a céljuk. A tanácsadás
intenzíven, lelkileg egészséges személyek-
nek segít abban, hogy elérhessék, megvaló-
síthassák céljaikat, míg a pszichoterápia alap-
köve, fő célpontja a személyiségstruktúra
megváltoztatása egy hosszabb folyamat se-
gítségével. Ugyanakkor alapvetően az a gya-
korlat, hogy a kettő nem zárja ki egymást
(Ritoók, 2009). Előfordulhat olyan helyzet,
hogy egy személy oly problémával szembe-
sül élete során, aminek hatására nem a pszi-
choterápia, hanem a tanácsadás lesz a legjobb
megoldás számára, de ennek a kérdésnek az
eldöntésére akkor van lehetőség, ha a segítő
személy mindkét területen képzett (Szakács,
1990). 

Különbözőségként említhető meg az el-
helyezkedési lehetőség. A szociális, oktatási
szférában, multikörnyezetben nagyobb szá-
zalékban kerülnek alkalmazásra tanácsadó
szakpszichológusok a törvényi előírásoknak,
illetve az elvárásoknak megfelelően, mint
klinikai szakpszichológusok. Kórházakban,
egészségügyi intézményekben pedig a klini-
kai szakpszichológusokat, pszichoterapeutá-
kat részesítik előnyben. 

Látható, hogy számos ponton megfogal-
mazható különbözőség a két szakma között,
de ezen különbözőségek a munkahelyeken
kevésbé teszik őket versenytársakká. A ve-
télkedés elsősorban a magánvállalkozások
keretén belül végzett önálló segítő tevé-
kenység terén érhető tetten. A legfőbb féle-
lem, hogy a kliensek/páciensek megnyerése,
elcsábítása szakmai ellenőrzés nélküli terü-

leten sokkal inkább szól a szakemberek pénz-
keresési motivációiról, mint a kliensek valódi
problémáinak való ideális kezeléséről. Bagdy
(2009) annak fontosságát emeli ki, hogy
segítőként (akár terapeuta, akár tanácsadó)
a segítségért folyamodó személyt és annak
szükségleteit kell a középpontba állítanunk.
Cél a kliens önfeltárásának és önexploráció-
jának elősegítése. A szakember nem formálhat
véleményt a kliens által közöltekről, ehelyett
helyzetének új, más szempontú meglátását
segítheti elő – a saját kompetenciahatárain
belül (a szerző).

A tanácsadói folyamatban a tanácsadó
a saját eszközrendszerével határozza és ne-
vezi meg a kliens problémáját. Ez szolgál
kiindulásul ahhoz, hogy a szakember megál-
lapíthassa, hogy szakértelme, kompetenciá ja,
jogosítványa lehetővé teszi-e az adott prob-
lémával való foglalkozást, a tanácsadási fo-
lyamat elvállalását. A probléma megállapítá-
sának egyik lehetősége a diagnózisalkotás.
A diagnózisalkotás kérdése a pszichológiai
tanácsadás folyamatában heves szakmai vi-
tákat indukál. Mivel a diagnózisalkotás or-
vosi fogalom és tevékenység, a pszichiáterek
és a klinikai szakpszichológusok vannak rá
hivatalosan kiképezve, ennélfogva a tanács -
adási folyamatnak nem kéne hogy része le-
gyen sem elméleti, sem gyakorlati értelem-
ben. Akkor azonban, amikor a kliens és
a problémája megismerése a cél a számára
leg ideálisabb kezelési lehetőség felkínálása
végett, elkerülhetetlennek tűnik valamilyen
fajta problémameghatározás. Abban az eset-
ben, ha a szakember a probléma megoldásá-
ban a kliens segítségére tud lenni, a tanács -
adás elvállalhatóvá válik. Akkor azonban, ha
a probléma túlmutat a pszichológiai tanács -
adó kompetenciáján, szakértelmén, a kliens
és a saját maga érdekében is, a továbbküldés
szolgálhat megoldásul (pszichoterapeuta,
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orvos, pszichiáter, szociális munkás, rendőr-
ség stb.). Ha a szakembernek nincs lehető-
sége továbbküldésre, a kliens elengedése he-
lyett a tanácsadás jelenthet megoldást. Ezen
belül a kliens erőforrásaira támaszkodva
a problémának csak azon szelete kerül be
a tanácsadási folyamatba, amely a kliens sze-
mélyiségének egészét nem, csak a problé-
mát érinti. A tanácsadó meghatározott ülés-
szám alatt, a tanácsadói megállapodásban
pontosan definiált cél megnevezésével,
a múltbeli eseményeket csak a fókusz men-
tén érintve, támogatja a klienst annak saját
egészséges énrészére, erőforrásaira támasz-
kodva problémája megoldásában (Kozékiné
Hammer, 2016). 

A pszichológiai tanácsadás és a pszicho-
terápia hasonlóságainak és különbözőségei-
nek megállapítása után a családi tanácsadás
és családterápia összevetése következik.
Ezen kérdés adekvátságát az adja, hogy a ta-
nácsadás-terápia kérdés a családi tanácsadás-
családterápia területén belül is megjelenik.
Ezen a területen azonban a hatékonyabb
problémakezelés kérdésén túl megjelenik
egy másik szempont is. A rendszerszemlélet
kérdése. Ha rendszerben gondolkodik a szak-
ember – ahol is a családon belül valamely
családtagnál megjelent probléma a rendszer
működéséről szól és rendszerszinten történik
a változtatás –, mi alapján különíthető el
egymástól a családi tanácsadás és a család-
terápia? 

Mivel a jelen írás további célkitűzése
a családterápia és a családi tanácsadás ha-
sonlóságainak és különbözőségeinek a meg-
ragadása, ezért a cikk harmadik fejezetétől
a Magyarországon családi tanácsadást, csa-
ládterápiát oktató intézmények képzési rend-
szerének áttekintése következik. 

CSALÁDI TANÁCSADÁS

A családi tanácsadás definíciója

Az egyéni tanácsadás-pszichoterápia kiala-
kulása, kifejlődése mellett, azzal párhuza-
mosan jelen volt a házassági tanácsadás, amit
ma már a családterápia előzményeként em-
legetnek. 

Goldenberg és Goldenberg (2008) leírja,
hogy a házassági tanácsadás éppoly ősi in-
tézmény, mint maga a házasság. Nőgyógyá-
szok, papok, ügyvédek, háziorvosok, tanárok
igen gyakran találkoztak – munkájuknál
fogva – problémás házasságokkal és váltak
szakmájuk mellett informális házassági ta-
nácsadókká. A formalizáltabb, szakszerűbb
házassági tanácsadás kezdete 1929-re tehető,
amikor is a Stone házaspár, akik mindketten
orvosok voltak, 1929-ben New Yorkban
megnyitotta az első Házassági Tanácsadó
Központot. 1930-ban Popeone Los Angeles-
ben a Családi Kapcsolatok Amerikai Intéze-
tét alapította meg, ahol házasság előtti tanács -
adást nyújtott és a házassági alkalmazkodást
segítette. 1932-ben Emily Mudd megnyitotta
a Philadelphiai Házassági Tanácsadó kapuit,
és a témában kiadta az első tankönyvet is.
1941-ben megalakult a Házassági Tanács -
adók Amerikai Egyesülete (AAMC), ami
a különböző szakterületen, de hasonló prob-
lémákkal küzdő kliensek problémáival fog-
lalkozott. Ez a szervezet magára vállalta az
oktatás és a gyakorlat normáinak kialakítását,
hitelesítette a házassági tanácsadó központo-
kat és megalapozta a szakmai etikai kódexet.
Az 1960-as évek közepéig még gyerekcipő-
ben járt a házasság előtti tanácsadás. Nem
rendelkezett egységes módszertannal és el-
méleti háttérrel. Az 1970-es évek végére kez-
dett ez az állapot változni, amikor is Olson
sürgetni kezdte a házassági tanácsadás és az
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akkor már – mindettől függetlenül, más he-
lyen, más szakemberek által, más problémák -
nál, más célból – virágzásnak induló család-
terápia integrációját. Az AAMC 1970-ben
megváltoztatta a nevét Házassági és Családi
Tanácsadók Amerikai Egyesületére, mivel
tagjai között egyre többen érdeklődtek a csa-
ládi kapcsolatok iránt. 1975-ben útjára in-
dították az első Házassági és Családi Kon-
zultáció folyóiratot. A szervezet 1978-tól
a Házassági és Családterapeuták Amerikai
Egyesülete nevet vette fel. 

A házassági tanácsadás – a nevelési és
a pályaválasztási tanácsadás is – az idő előre -
haladtával egyre nagyobb teret engedett
a rendszerszemléletnek, elismerve a családi
kapcsolatok építő és romboló erejét az egyén
életvezetésére nézve és viszont. 

A házassági és családi tanácsadás igazi
fejlődése az 1980-as évektől vette kezdetét
a rendszerszemlélet fejlődésével együtt,
Amerikában és Európában egyaránt. A mód-
szerre nagy igény mutatkozott. Házassági és
családi tanácsadásra az esetek többségében
az emberek életvezetési nehézségek, párkap-
csolat során felmerülő konfliktusok köze-
pette, illetve különböző krízishelyzetekben
jelentkeznek. Olyan személyek vesznek részt
ezekben, akik a mindennapi élet általános
kérdéseiben akadtak el és él bennük a válto-
zás igénye és reménye. A tanácsadás elméleti
modellje szerint a családokban él egy fejlő-
dési potenciál, továbbá az átvészelt krízisek
erősítik a családot (Komlósi és Hardy, 2008).
A konzultációkon a kritikus feladatok, emo-
cionális változások feltérképezése képezi az
alapot, így először fontos a családi felállás
formáján, fejlődési szakaszán alapuló felmé-
rés. Nagyon fontos az egyes családtagok fej-
lődési feladataira való ráhangolódási képesség,
illetve a családi élet különböző szakaszainak
felismerése. A konzultáció célja, hogy fel-

térképezzék és megoldási javaslatokat dol-
gozzanak ki a családon belüli problémákra,
illetve az egyes családtagok környezetükkel
való jobb boldogulásának elősegítése (Fonyó
és Pajor, 2000).

A rövid családi tanácsadásban az idő szer-
vezett használata erőteljes dinamizáló hatás-
sal bír és fokozza a kliensek motiváltságát.
Énépítő hatása van, a kliens nem a tehetet-
lenségét érzi, hanem ura a helyzetnek. A rövid
tanácsadások további előnye, hogy manapság
egyre több házasság igényel segítséget, az
erőforrások pedig végesek. Ha a múltnak
csak azokkal a következményeivel foglalko-
zunk, amik a jelent megzavarják, az enyhít
a probléma alapját képező konfliktuson, még
ha nem is oldja meg azt. A krízis a tanács adót
olyan kihívás elé állítja, amiben mozgósíta-
nia kell a pár adaptív képességeit a problé-
májuk egy új, magasabb szintű megoldási
modelljének megvalósítására. Így tehát al-
kalma nyílik a tanácsadónak a házassági krí-
zisben a pár fejlődési képességeinek felméré-
sére. Nagyon fontos, hogy meg kell határozni
a krízis szempontjából fontos feladatokat. Ez
ugyanis segíti a céltudatos tevékenységet és
csökkenti a szorongást, továbbá megnöveli
a probléma megoldásához rendelkezésre álló
energiákat (Freeman, 1994).

Családi tanácsadó szakemberré válás
lehetőségei

A családkonzulens/családterapeuta szakirá-
nyú továbbképzésen oklevelet szerzett szak-
ember a képzés eredményeként képes mun-
káját a család rendszerszemléletű közelítése
alapján végezni, képes felismerni a családon
belül a felmerülő különböző problémák kö-
zötti összefüggéseket, a család problémái és
a környezet összefüggéseit. Képessé válik az
adott probléma megoldásához az adekvát
eszközöket megkeresni és használni, vala-
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mint képes saját kompetenciahatárait ponto-
san felismerni, és ennek alapján szükség ese-
tén más szakemberekkel, illetve intézmé-
nyekkel együttműködni. A munkát kisebb
mértékben önálló szervezetrendszerben (Ma-
gyar Családterápiás Egyesület stb.), nagyobb
részt családsegítéssel foglalkozó szociális in-
tézményekben végezhetik. Részben mint
a családsegítő szolgálat munkatársai, rész-
ben a családsegítő szociális munkások (in-
tézményük) által felkért külső szakértőként. 

A szakképesítés konkrét munkakörhöz
vagy munkahelyi hierarchikus szinthez nem
köthető. Kiterjeszti a kompetenciát, ezáltal
minden olyan szociális és pedagógiai (vagy
más segítő) munkakörben, amelyben családi
problémákkal találkozik a segítő szakember,
magasabb minőségűvé, hatékonyabbá teszi
a tevékenységet.

A képzés családkonzulens végzettséget
ad, aminek egyetlen oka, hogy a képzés ve-
zetői el szerették volna különíteni ezt a kép-
zést a Családterápiás Egyesületen belüli Csa-
ládi tanácsadó címtől.

A Magyar Családterápiás Egyesület kép-
zése szerint a családi tanácsadó és a család-
terapeuta szakemberek csak alapdiplomá-

jukban különböznek egymástól, de a képzés,
amiben részt vesznek, ugyanaz. Pszichopa-
tológiai ismeretek megszerzésére a kötelező
szemináriumok által van lehetőség, de nem
kötelezettség. Az egyesületi családi tanács -
adó tanúsítvány családi tanácsadásra jogosít
fel, de ha a családban pszichiátriai vagy pszi-
choszomatikus betegség, súlyos karakter -
zavar fordul elő, kötelező a pszichiáterrel,
klinikai szakpszichológussal vagy képzett
pszichoterapeutával végzett koterápiás munka,
illetve ezekben az esetekben a folyamatos
szupervízió elengedhetetlen.

Jelenleg Magyarországon családi tanács -
adás képzés a fent említett három intézmé-
nyen belül van jelen. Megtévesztő lehet
a majdnem ugyanazon név használata – Csa-
ládkonzulens (Wesley János Főiskola),
Családi tanácsadó (MCSE) és végül a Családi
és párkapcsolati tanácsadó (ELTE), miköz-
ben lényeges különbségek vannak a képzések
között mind óraszámban, mind az oktatói ta-
pasztalatokban, felkészültségben, a képzés
komplexitásában. Mivel sok esetben a kliens
egy szakembert választ a neve alatt feltünte-
tett szakmája alapján oly módon, hogy nincs
tisztában a címek közötti különbségekkel,
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4. táblázat. Családi tanácsadó szakemberré válás lehetőségei jelenleg Magyarországon

Képzés Képz hely Végzettség 
Családkonzulens 
szakirányú 
továbbképzési 
szak 

Wesley János 
Lelkészképz  
F iskola 

A családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzésen oklevelet 
szerzett hallgatók képessé válnak a családokban el forduló (alapvet en 
mentális eredet ) problémák kezelésére. 

Családi 
Tanácsadó 
módszerspecifikus 
képzése 

Magyar 
Családterápiás 
Egyesület 

A képzés végére fontos, hogy a hallgató alkalmassá váljon több tagból álló 
családdal konzultációt tartani úgy, hogy a kapcsolati kölcsönhatásokra 
koncentrál; képes a többirányú részrehajlás megvalósítására; képes  
a családtagok között vagy a család és a terapeuta között keletkezett 
feszültségek kézben tartására, kezelésére. Alkalmas koterápiás 
tevékenységre, és ha szükséges, intézményekkel való együttm ködésre  
a családok érdekében. Fontosnak tartja munkáját szupervízióba vinni.

Családi-
párkapcsolati 
tanácsadó 

ELTE Tanácsadó 
szakpszichológus 
szakirányú 
továbbképzés
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ezért fontos a szakemberek önismerete, szak-
mai becsülete és a kliens tisztelete.

CSALÁDTERÁPIA

A terápia utótag egy szakma megnevezésé-
ben eltérő jelentéssel bírhat. Az egyéni pszi-
choterápia elnevezésében egyértelműen a me-
dicinális szemlélethez kapcsolódik, hiszen
ma Magyarországon orvosokból, klinikai
szakpszichológiát, alkalmazott egészségpszi-
chológiát vagy neuropszichológiát tanult
szakemberekből lehet pszichoterapeuta. Csa-
ládterapeuta azonban más, nem orvosi vagy
pszichológiai végzettségű személy is lehet.
Ehhez azonban paradigmaváltásnak kellett
történnie: az egyenes oksági gondolkodás he-
lyett előtérbe került a cirkuláris okságban
gondolkodás, azaz a rendszerszemlélet.

A családterápia definíciója 
történeti keretben

A pszichoterápiák történetiségében az egyéni
pszichoterápiák uralkodása mellett a csoport-
és családterápiák is egyre nagyobb teret nyer-
tek. A családterápiát az Amerikai Egyesült
Államokban alkalmazták először az 1940–
50-es években. Pszichiáterek próbálták
a pszichiátriai betegeket családjaikkal együt-
tesen kezelni abból a tapasztalatból kiin-
dulva, hogy súlyos pszichiátriai betegségben
szenvedő felnőtt skizofrén vagy anorexiás
betegek egyéni kezelése nem hozta meg
a várt eredményt, de a családi körben folyta-
tott, pszichiáterek által irányított családi be-
szélgetések tartós változásokat eredményez-
tek. Gyermekpszichiáterek is azt észlelték,
hogy ha a családban egy gyermek meggyó-
gyul, akkor egy másik családtag betegszik
meg, valamint hogy a betegek jelentős javu-
lást mutattak tüneteikben a kórházi osztá-

lyon töltött idő alatt, de mihelyt hazakerültek,
állapotuk ismét rosszabbodott. Ezekből a ta-
pasztalatokból kiindulva arra jutottak a pszi-
choanalitikusan képzett orvos/pszichiáter
szakemberek, hogy az egyént körülvevő csa-
ládnak, a kapcsolatoknak jelentős szerepe
van. Az 1950-es, 1960-as évektől kezdődően
a családterápiás kutatások, majd a családte-
rápia, mint a segítő beszélgetés egyik kor-
szakalkotó formája, elkezdett virágozni. Ki-
alakulásában és elterjedésében szerepet
játszottak a pszichoanalízis, a csoportterá-
pia, a házassági és nevelési tanácsadás és
a kommunikációelmélet kutatási eredményei.
A 20. század második felében széles körben
elterjedt Európában és a világ minden részén
(Goldenberg és Goldenberg, 2008).

A családterápiát azon meggyőződés alap-
ján lehet megkülönböztetni a többi pszicho-
terápiától, hogy a kapcsolatok legalább any-
nyira fontos szerepet játszanak az emberek
magatartásában és élményvilágában, mint
a tudattalan intrapszichikus események. For-
májától függetlenül minden olyan eljárást
családterápiának lehet tekinteni, amely köz-
vetlenül a család interakciós rendszerének
befolyásolására törekszik. Minden családte-
rápiás iskola a családot pszichológiai egy-
ségnek tekinti, amelyben a családtagok köl-
csönösen hatnak egymásra, és amely nyitott
a szociokulturális környezet felé. A család
megismerése a családtagok közötti ismét-
lődő kommunikációs mintázatok, tranzak-
ciós minták megismerésével vált lehetővé.
Mindezzel párhuzamosan más szakmák kép-
viselői is arra jutottak, hogy a rendszerben
való gondolkodás, a részek közötti kapcso-
latok feltérképezése segíti a megértést és
a változtatást. A kapcsolati tényezők figye-
lembevétele és a rendszerszemléletű gondol-
kodás paradigmaváltást jelentett az egyéni,
intrapszichés megközelítéshez képest. A rend -
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szerszemlélet beférkőzött a családokkal fog-
lalkozó pszichiáterek gondolkodásába és
munkájuk alapvetésévé vált (Goldenberg és
Goldenberg, 2008). Ezen tudományos para-
digma az embert nem önmagában, hanem
egymással és környezetükkel összefüggés-
ben tanulmányozza (Székely, 2003). A rend-
szer részei hatással vannak egymásra, ezek
a hatások ismétlődnek, ezáltal ad a rendszer
lehetőséget az előrejelzésre. A családi rend-
szer különböző típusú határok által egymás-
tól differenciálódó alrendszerekből áll. Négy
alapvető alrendszer fedezhető fel egy átlagos
családban: egyéni, házassági, szülői és gyer-
meki alrendszer. Minden alrendszernek meg-
van a maga funkciója, feladata, amely fel-
adatokat a differenciáltság függvényében
látják el. A családi rendszerben cirkuláris ok-
sággal, azaz egymástól kölcsönösen függő
módon kapcsolódnak egymáshoz a rendszer
tagjai, homeosztatikus egyensúlyra törekedve.
A rendszerszemlélet szerint a család egy ál-
landóan, folyamatosan fejlődő egység, mely
fejlődése során családi életciklusokon megy
keresztül. A ciklusok közötti váltás esetében
a család korábban jól működő homeosztatikus
egyensúlya képes megváltozni és egy új
egyensúlyi állapotra beállni. Ellenkező eset-
ben azonban krízisállapot kialakulása való-
színűsíthető (Minuchin ás mtsai, 2002).

A családterápiás szakemberek a határok
világossá, átjárhatóvá tételében, az alrend-
szerek differenciálásában, feladataik opti-
mális ellátásában, az életciklus-váltásoknál
bekövetkező elakadásoknál segítik a család-
tagokat, újfajta egyensúlyi állapot beállítása
által. Bár a családterápia orvosi, medicinális
közegben kezdett kialakulni, és az alapokat
analitikusan képzett pszichiáterek vezetésé-
vel rakták le, a rendszerszemlélet térhódí-
tása által a diagnózisnak, a család által meg-
nevezett indexszemély problémájának

elveszett a jelentősége. Nem az egyes ember
problémája került a kezelés középpontjába,
hanem a családtagok közötti kapcsolatok,
kölcsönhatások. Ennek következményeként
nemcsak orvosi vagy pszichológiai végzett-
ségű szakemberek tanulhatják és alkalmaz-
hatják a családterápiát, hanem többek között
szociális szakemberek, pedagógusok, művé-
szek, védőnők, konduktorok is. Fontos azon-
ban figyelembe venni azt a tapasztalatot,
hogy megnehezíti a család változását, ha az
egyik családtag pszichiátriai beteg. Abban
az esetben, ha a családterapeuta szakember
nem képes felismerni és diagnosztizálni
a pszichiátriai betegséget, a változás elmara-
dását saját maga vagy a család kudarcaként
értelmezi. Ez a tehetetlenségi állapot mindkét
felet visszaveti. Ebből kifolyólag a rend-
szerszemlélet nyújtotta kapcsolatokban való
gondolkodás akkor megvalósítható, ha a szak-
ember tisztában van a családtagok problé-
májával és annak jellegzetességeivel, tulaj-
donságaival, diagnózisával. 

A családterapeutává válás feltételei

A) Magyar Családterápiás Egyesület
Családterapeuta módszerspecifikus képzése
Magyarországon a Magyar Pszichiátriai Tár-
saság Családterápiás Munkacsoportjának
szakmai utódaként 1989-ben alakult meg
a Magyar Családterápiás Egyesület, amely
a hazai képzés, továbbképzés és családterá-
piás tevékenység koordinálója, jelentős kül-
földi társszervezetek partnere (EFTA, IFTA).

Hazánkban először a Magyar Családte-
rápiás Egyesület keretén belül lehetett csa-
ládterapeuta végzettséget szerezni. Ennek le-
írása A családi tanácsadóvá válás feltételei
alfejezetben van részletezve. 

A teljes képzés elvégzését követően család-
terapeuta címet szerezhet az a családterapeuta-
jelölt, aki felsőfokú pszichológus, orvos,
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szociális munkás, szociálpedagógus, peda-
gógus, óvodapedagógus, pasztorál-pszicho-
lógus, mentálhigiénikus, védőnő, vagy lelki
gondozó végzettséggel rendelkezik. A pszi-
choterapeuta szakvizsgával rendelkező jelöl-
tek a sikeres családterapeuta záróvizsgájukat
követően kérhetik az MCSE Tanulmányi Bi-
zottságától a család-pszichoterapeuta címet,
ami az önálló pszichoterápiás tevékenységre
jogosít. 

Ha a családban pszichiátriai vagy pszi-
choszomatikus betegség, súlyos karakterzavar
fordul elő, kötelező a pszichiáterrel, klinikai
szakpszichológussal vagy képzett pszichote-
rapeutával végzett koterápiás munka, illetve
ezekben az esetekben a folyamatos szuper-
vízió elengedhetetlen. Ezen kitétel magába
foglalja azt a kimondatlan elvárást, hogy
a családterapeutáknak és a családi tanácsadó
szakembereknek képesnek kell lenniük
a pszichopatológiai ismérvek szerinti diag-
nosztizálásra. 

Ezen végzettség akkor teszi lehetővé
a pszichoterapeuta-képzésbe való bekapcso-
lódást, ha a végzett családterapeuta klinikai
szakpszichológus, neuropszichológus, alkal-
mazott egészségpszichológus vagy orvos
végzettségű szakember. 

Bekapcsolódás a pszichoterapeuta-
képzésbe

Az MCSE képzés előnyeként tartjuk szá-
mon, hogy az alapképzést egy kiképző csa-
ládterapeutától vagy kiképző családterape-
uta pártól tanulhatja a jelentkező, sok órában
jelen van a szakember a szupervízión. A ki-
képző cím megszerzése is egyfajta biztosíték
a szakemberek jól képzettségére. 

B) Wesley János Lelkészképző Főiskola
Családterapeuta szakirányú 

továbbképzési szak 
A Wesley János Lelkészképző Főiskolán
a Családterapeuta szakirányú képzés kurzu-
sainak jelentős részét az MCSE kiképző csa-
ládterapeutája, valamint egy gyakorlott
családterapeuta tartja. A képzésben társada-
lomtudományi, bölcsészettudományi, peda-
gógusképzés, hittudományi, jogi és igazgatási
tudományi képzési területen alapfokozattal
(BA szint) rendelkező jelentkezők vehetnek
részt.

Abban az esetben, ha a hallgató a Magyar
Családterápiás Egyesület vizsgabizottsága
előtt szeretne vizsgázni és családterapeuta
címet szerezni, az alábbi képzési rendszerben
vesz részt a főiskolán.

A családterapeuta-képzés három nagyobb
elemből tevődik össze: alapképzés, szuper-
vízió, önismeret. 

Bekapcsolódás a pszichoterapeuta-
képzésbe

Ezen végzettség nem teszi lehetővé a pszi-
choterapeuta-képzésbe való bekapcsolódást
a hallgatók alapdiplomája miatt. 

A Wesley János Főiskolán a Családterá-
piás Egyesület elvárásai szerint az Egyesület
által elvárt óraszámban a családterápiás kép-
zés felkészíti a jelöltet a családterápiás vizs-
gára. Így a képzés által családterapeuta vég-
zettség is szerezhető. A családterapeuta-képzés
tehát a Wesley János Lelkészképző Főiskolán
történik, a vizsga pedig az MCSE vizsgabi-
zottsága előtt. Különlegessége a képzésnek
a fejlődéspszichológiai és pszichopatológiai
ismeretek nagyobb óraszámban történő át-
adása, valamint a szakdolgozati konzultáció,
amely szintén részét képezi a képzésnek.
A képzés hozzájárul a pszichodiagnosztikai
ismeretek bővítéséhez, ezzel segíti a végzett
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kollégák diagnózisalkotó, felelősségteljes
munkáját. 

C) Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné
Intézet, Egészségügyi Közszolgálati Kar,

Mentálhigiénés családtudományi és
családterápiás mesterképzési szak

A Semmelweis Egyetem képzése az idő vo-
nalán haladva a legújabb képzés. A Magyar
Családterápiás Egyesülettől függetlenül ké-
pez okleveles mentálhigiénés családtudomá-
nyi és családterápiás szakembereket. Bár az
ezen a képzésen végzett szakemberek szá-
mára nem engedélyezett a pszichoterapeuta-
képzésbe való bekapcsolódás. A laikus ember
számára megtévesztő lehet a családterápiás
szakember elnevezés. Feltehetően nem tisz-
tázott a segítséget kérő személyek számára
a családterapeuta és a családterápiás szak-
ember közötti különbség. 

A képzés 4 féléves, MA-szintű, levelező
képzés, államilag finanszírozott és költségtérí-
téses formában. A mesterfokozat megszerzé-
séhez egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél szükséges. Az oklevélben
szereplő elnevezés: okleveles mentálhigié-
nés családtudományi és családterápiás szak-
ember.

Az oktatók a Semmelweis Egyetem ok-
tatói, családterapeuták vagy az MCSE ki-
képző családterapeutái. A képzésre felvételt
nyerhetnek pszichológia, szociális munka,
szociálpedagógia, gyógypedagógia, konduk-
tor alapképzési szakon, az egészségügyi gon-
dozás és prevenció alapképzési szak védőnő
szakirányán végzett személyek. További fel-
vételi szempont még, hogy az elmúlt 5 éven
belül legalább 3 évet családokkal dolgozott
a jelentkező. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy munkakörében teljes családokkal (vagy

legalábbis egynél több családtaggal) családi
intervenciókat folytatott. Amennyiben a je-
lentkező munkaköre nem ad lehetőséget arra,
hogy családokkal dolgozhasson, úgy a kép-
zésre való jelentkezéskor a jelentkezőnek
a motivációs levelében, illetve a szóbeli in-
terjú során hitelt érdemlően be kell tudni mu-
tatni, hogy miként lesz lehetősége a képzés
gyakorlati és elméleti oktatási követelmé-
nyeit teljesíteni. 

A SE Családtudományi és családterápiás
szakemberei a képzés végezetével nem kli-
nikai esetekkel foglalkozva jogosultak a cím
használatára. 

A Semmelweis Egyetem képzése időben
a legújabb képzés. A Magyar Családterápiás
Egyesülettől függetlenül képez okleveles
mentálhigiénés családtudományi és család-
terápiás szakembereket. Bár az ezen a kép-
zésen végzett szakemberek számára nem en-
gedélyezett a pszichoterapeuta-képzésbe való
bekapcsolódás. A laikus ember számára meg-
tévesztő lehet a családterápiás szakember el-
nevezés. Feltehetően nem tisztázott a segítsé-
get kérő személyek számára a családterapeuta
és a családterápiás szakember közötti kü-
lönbség. 

ÖSSZEGZÉS, KONKLÚZIÓ

A tanulmány első részében a tanácsadás-te-
rápia definíciójára, hasonlóságaira és külön-
bözőségeire helyeződött a hangsúly a gya-
korlat és az oktatási intézmények képzési
profiljának részletezése által. Megállapításra
került, hogy mind a pszichológiai tanácsadás,
mind a pszichoterápia önálló, egymástól füg-
getlen segítő tevékenység. Eltérő eredetük
miatt eltérő a szakemberek képzettsége, prob-
lémadefiníciója, munkastílusa, páciens/kli-
ens köre. Ennélfogva a tanácsadó szakember
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és a pszichoterapeuta nem egymás vetély-
társai. Ahhoz, hogy minden szakember azok-
kal a problémákkal és kliensekkel dolgozzon,
akiknek a problémakezelésében kompetens-
nek érzi magát és kompetensnek van a vég-
zettsége alapján megállapítva, szüksége van
pszichodiagnosztikai, pszichopatológiai is-
meretekre, tudásra. A tanácsadás-terápia típu-
sai közül kiemelésre került a családi tanács -
adás és a családterápia módszere is a cikk
második felében. A családterápia vagy csa-
ládi tanácsadás kérdése megfeleltethető az
egyéni tanácsadás vagy pszichoterápia kér-
désének: mikor melyik segítő tevékenységet
érdemes/szabad alkalmazni? A válasz most
sem egyértelmű. Azoknál a családoknál, ahol
klinikai-pszichiátriai betegség jellemzi bár-
mely családtagot, családterápia javasolt. Ezen
belül pedig a rendszerszemléleti paradigma
ellenére olyan végzettségű szakember ve-
zesse a családterápiát, aki kompetensnek érzi

magát – alap- vagy másoddiplomája által
nyújtott ismeretek végett – az adott prob-
léma kezelésében. Abban az esetben, ha erre
nincs lehetőség, akkor klinikai szakpszicho-
lógus vagy pszichoterapeuta végzettségű csa-
ládterapeuta szupervíziója mellett érdemes
a családterápiát folytatni. Ha ezen szempon-
tok nincsenek figyelembe véve, az adott
szakember etikai vétséget követhet el. A kép-
zések sokasága, de az elnevezések állandó-
sága miatt egyre nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a laikus személy, család elveszik
a hasonló megnevezések tengerében, és ép-
pen ezért van esély arra, hogy nem a megfe-
lelően képzett szakemberhez fordul. A szak-
ember felelőssége a kliensek érdekeit szem
előtt tartani és csak abban az esetben vállal-
kozni a családdal való közös munkára, ha
abból mindenki profitál valamit – ha nem is
rövid, de hosszú távon biztosan. 

SUMMARY

PSYCHOTHERAPY – INDIVIDUAL COUNSELLING; FAMILY THERAPY – FAMILY COUNSELLING

SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Background and aims: This paper aims to give a thorough definition to psychotherapy and
counselling by the example of family therapy and family counselling by describing the
similarities and differences between the two. We give an overview about the training possibilities
in Hungary.
Keywords: psychotherapy, individual therapy, family therapy, family counselling, training
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