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E A T A  E U R Ó P A I  T R A N Z A K C I Ó A N A L I T I K U S  E G Y E S Ü L E T  

 

CTA TRÉNER KÉPZÉSI SZERZŐDÉS/ TSTA KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

 
A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A szerződés egészét maradéktalanul, érthetően töltse ki! Küldje el a szerződés három példányát, valamint a 

banki átutalási igazolás fénymásolatát (EGYÁLTALÁN NE KÜLDJÖN CSEKKET VAGY 

PÉNZESUTALVÁNYT) Marianne Rauternek: Németország, Konstanz, 78464, Silvanerweg 8 (NE 

KÜLDJÖN AJÁNLOTT LEVELET)! A hiányosan kitöltött szerződéseket visszaküldjük a jelöltnek. A 

hiánytalanul kitöltött szerződések jóváhagyására a teljes iktatási összeg kézhezvétele után kerül sor 

A fizetés módja Euroban: először nézze meg, hogy az országa melyik Numbeo csoportba tartozik, a  
 http://www.eatanews.org/examinations/contract-and-exam-fees  honlapon található táblázatban! 

Ott a Vizsga- és Szerződési Díjak táblázatban megtalálja azt az összeget, amelyet az országa 

Numbeo csoportjának megfelelően fizetnie kell. Ezt az összeget  utalja át az alábbi címre: UBS, rue 

du Rhone 8, Case postale 2600, CH-1211 Geneve 2, Switzerland, 

SWIFT-BIC: UBSWCH ZH 80A; IBAN: CH45 0027 9279 C263 2960.5. Vagy: Sparkasse 

Bodensee Marktstätte 1 78462 Konstanz Germany, IBAN: DE29 6905 0001 0001 102789, 
SWIFT-BIC: SOLADE S1KNZ.  
A szerződés csak akkor érvényes, ha annak egy lepecsételt példányát és az EATA Szakmai Képzési 

Standard Bizottságának engedélyét visszaküldik a jelöltnek (ez körülbelül 4-5 hetet vesz igénybe). 

 

B. A JELÖLT KÖTELEZETTSÉGEI 
1. Az EATA tagja vagyok, és tagságomat évente megújítom a szerződés érvényességi ideje 

alatt, anélkül, hogy érvényt szereznék a kilépési jogomnak. 

2. Képesített Tranzakcióanalitikus vagyok az alábbi alkalmazási területe(ke)n (jelölje a 

megfelelőt): 

Tanácsadás___    Oktatás/Nevelés ___  Szervezet ___  Pszichoterápia ___ 

Tudomásom van arról, hogy csak azon az alkalmazási területen belül köthetek T/STA 

Képzési szerződést, melyen belül sikeres COC vagy BOC vizsgával rendelkezem. 

3. Ez az első ____/_____második_____CTA Tréner Szerződésem/TSTA Szerződésem. Ez 

utóbbi esetben, az első lejárati dátuma:_____________________  

4. Képzésjóváhagyási Műhelyen (TEW) vettem részt az alábbi időpontban:______ és 

helyszínen:________________. A TEW munkatársak jóváhagyták számomra a T/STA 

Képzési szerződés megkötését. Mellékelem a Fő Szupervizorom által kitöltött és aláírt 

„TEW munkatársak értékelő ív”-ét.. Tudomásul vettem, hogy ezt a szerződést egy éven 

belül alá kell írnom, egyébként új TEW-ra kell mennem. 

5. Ismerem az EATA Etikai Kódexét és az EATA Szakmai gyakorlati útmutatását és 

beleegyezem azok tiszteletben tartásába TA praxisomban, és képzéseimben. 

6. TA 101-es bevezető kurzust vezetek egy TTA vagy TSTA élő szupervíziója mellett. A 

PTSC javaslata alapján ez a szupervizált 101-es kurzus 3 éven belül a TEW után valósul 

meg. Majd benyújtom a kitöltött „TA 101-es Instruktori Jóváhagyás”-t az EATA-hoz. (Ez 

utóbbi nem szükséges, ha a jelölt már jóváhagyott TA 101 Instruktor.)  

7.  Nyújtott és kapott képzési és szupervíziós óráimról pontos feljegyzést vezetek. Ezzel 

teljesítem a COC és BOC T/STA vizsgakövetelményeit. A feljegyzések képezik a 

dokumentációm alapját a vizsgára való jelentkezéskor.  

8. Megállapodást kötöttem az alábbi Fő Szupervizorral, mely szerint szupervíziót és 

iránymutatást nyújt nekem az EATA követelményeinek megfelelően. 

9. Ha megváltozik Fő Szupervizorom személye, azt az EATA-nak és nemzeti 

szervezetemnek is jelzem a megfelelő űrlap benyújtásával. 

10. Aktív részt vállalok a TA képzésekben. Ha mégsem, tájékoztatom erről az EATA-t, és 

érvénytelenítem Képzési szerződésemet. 

11. Elolvastam és ismerem a COC előfeltételeit, melyek a CTA Tréner vagy T/STA vizsga 

letételéhez szükségesek. 
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12. Tudomásom van arról, hogy jelen szerződés az EATA jóváhagyása után 7 évig érvényes. 

Ha ezen időszakon belül nem fejezem be képzésemet, a szerződés egyszer 

meghosszabbítható egy újabb szerződés aláírásával. Ezen túlmenően nincsen lehetőségem  

további hosszabbításra. A második szerződésnek az első szerződés lejárati időpontja előtt 

kell elkezdődnie, Tehát az első és második szerződés által felölelt érvényességi időtartam 

nem szakadhat meg, annak folytatólagosnak kell lennie. 

13. Beleegyezem, hogy vizsgáztatóként legalább 5 alkalommal (3 különböző helyszínen) 

veszek részt CTA vizsgákon, valamint T/STA vizsgám után rendszeresen veszek részt 

T/STA vizsgáztatóként. 

14. Elolvastam és megértettem az EATA Képzési és vizsgakézikönyvet és az országomban 

érvényes összes további követelményt. 

15. Amennyiben az alkalmazási területem eltér a jelölt által választott alkalmazási területtől, 

mellékelem a szükséges Kivétellel, ill. Kiterjesztéssel kapcsolatos dokumentumokat. Az 

EATA által engedélyezett kivételek vagy kiterjesztések 

dátuma:______________________. Ezek a dokumentumok az EATA-val kötött 

szerződésem részét képezik. 

 

Jelölt elfogadása az alábbi keltezéssel: ___________________ 

Aláírás:______________________________________ 

(Kérjük nyomtatott betűkkel, olvashatóan):  

Vezetéknév és keresztnév:_________________________________________________________ 

Cím:_________________________________________ 

Nemzeti szervezet:___________________________________________ 

Irányítószám: ___________________ 

Város:_____________________________Ország:__________________________ 

Email:________________________________________ 

 

 
C. A FŐ SZUPERVIZOR KÖTELEZETTSÉGEI 

1. TSTA képesítéssel rendelkezem az alábbi területen (válassza a megfelelőt):  

Tanácsadás ____ Oktatás/Nevelés ____ Szervezet ____ Pszichoterápia ____. 

2. Az EATA tagja vagyok. 

3. Beleegyezem, hogy a fent nevezett T/STA jelölt Fő Szupervizora legyek. 

4. Amennyiben alkalmazási területem eltér a jelölt alkalmazási területétől, mellékelem a 

szükséges Kivétellel, ill. Kiterjesztéssel kapcsolatos dokumentumokat. A Kivételt vagy 

Kiterjesztést az EATA jóváhagyta:______________ (dátum). 

5. Megértettem és egyetértek a CTA tréner és a T/STA jelöltek képzésével és szupervíziójával 

kapcsolatos követelményekkel, standardokkal és eljárásokkal. Beleegyezem, hogy a jelölt 

képzését a COC EATA Képzési és vizsgakézikönyvben leírt követelményei alapján végezzem. 

6. Tudomásul veszem, hogy saját felelősségem a COC követelmények, standardok és eljárások; 

valamint egyéb, CTA Tréner vagy T/STA képzéssel kapcsolatos kérdések naprakész ismerete. 

7. Bármilyen, a státusomat, a szerződést, a képzési programot vagy a Kivételt illető változásról 

tájékoztatom az EATA-t. 

8. Beleegyezem, hogy vizsgáztatóként részt vegyek CTA Tréner és T/STA vizsgákon, 

amennyiben vizsgáztatóra/megfigyelőre van szükség. Vállalom, hogy a szerződés 

érvényességi ideje alatt 3 helyszínen vizsgáztatok. 

 

A Fő Szupervizor belegyezése (dátum):     Aláírás:    _______ 

(Kérjük nyomtatott betűkkel, olvashatóan)  

Vezetéknév és keresztnév:         _______ 

Cím:         ____________________________  

Nemzeti szervezet:      ___________________________________ 

Irányítószám, város:        Ország:    _ 
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D. AZ EATA SZOLGÁLTATÁSAI ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

1. A jelöltet a képzésben résztvevő tagok listájára felveszi. 

2. Amennyiben a Fő Szupervizor tagja az EATA-nak, a Fő Szupervizor tagsági státusának 

változása esetén az EATA értesíti erről a jelöltet. 

3. Az EATA információt nyújt a jelölt számára a képzési anyagokról és követelményekről. 

4. Az EATA értesíti az ITAA-t és a jelölt nemzeti szervezetét is abban az esetben, ha 

változás történne a szerződése státusában. 

5. A COC és BOC előtt tett vizsga és a megfelelő befizetések után az EATA TSTA tagságot 

biztosít a jelölt számára. 

A szerződés csak akkor érvényes, ha az EATA a jelöltnek visszaküldte lepecsételve és az EATA 

PTSC által jóváhagyva (ennek lebonyolításához kb. 4 – 5 hétre van szükség.) 

 

EATA jóváhagyása 

(dátum) 

Pecsét, aláírás helye 

 


