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1  BEVEZETÉS 

 

1.1  Bevezetés a TA-ba 

 

A tranzakcióanalízis (TA) a személyiség és a társas viselkedés elmélete, valamint átfogó 

pszichoterápiás elmélet. Az elméletet Eric Berne (1910-1970) dolgozta ki az 1950-es évek 

végén. A TA-t többek között az teszi vonzóvá, hogy széles körben alkalmazható: 

pszichoterápiás, tanácsadói, oktatási/nevelési, coaching, szupervíziós, szervezetfejlesztési, 

konzultációs, és menedzsment tréning területeken is. A „tranzakcióanalízis” szó egy általános 

szakkifejezés, ezért kisbetűvel írjuk.  

 

1.2 Bevezetés az EATA világába 

 

Az Európai Tranzakcióanalitikus Egyesület célja a tranzakcióanalízishez kapcsolódó ismeretek 

és kutatások széleskörű terjesztése. Célja az elmélet továbbfejlesztése és a kívánt gyakorlati 

színvonal biztosítása, valamint az európai tranzakcióanalitikus szervezetek együttműködésének 

elősegítése. 

 

1.3  Köszönetnyilvánítás 

 

1989  A Képzési és Vizsgaszabályzat első kiadásának alapja az eredetileg a Deutsche 

Gesellschaft für Transaktions-Analyse által készített Képzési Kézikönyv . A Szakmai Képzési 

Standard Bizottság (PTSC) köszönetét fejezi ki a DGTA-nak, amiért felhasználhatta munkáját. 

Köszönet illeti Charlotte Cristoph- Lemke-t a kézikönyv angolra fordításáért.  

 

1993  A második kiadást Ian Stewart, az EATA szerkesztője állította össze Mary Cox, a COC   

akkori Elnökének közreműködésével. Munkájukat segítette Nelly Micholt, a PTSC volt 

Társelnöke, valamint Bernd Kreuzburg, aki szintén a PTSC volt Társelnöke. A PTSC háláját 

fejezi ki Pio Scilligo-nak és Anne-Marie Guicquero-nak, a PTSC akkori Társelnökeinek 

segítségéért. A kézikönyv második korrektúráját összehangolták, egyeztették a T&C (Képzési 

és Minősítési Bizottság) által, 1991 novemberében készített Képzési és Minősítési Kézikönyv 

módosításával. A PTSC háláját fejezi ki Robin Maslen-nek, az ITAA Elnökének és 

mindazoknak, akik részt vettek a kézikönyv átdolgozásában. 

 

1997  A harmadik kiadást Ian Stewart, az EATA szerkesztője állította össze. Megtartotta a 

második kiadás formátumát, de kiegészítéseket is csatolt az EATA újabb, 1993 és 1996 között 

bevezetett képzési és vizsgázással kapcsolatos irányelveiről. 

 

2003  A negyedik kiadást a PTSC és T&C tagokból álló TACC munkacsoport frissítette és 

nagymértékben módosította. A PTSC köszönettel tartozik Charlotte Sills elnöknek és 

mindazoknak, akik közreműködtek a munkában, különösen Barbara Traynor-nak a tartalom és 

a külső megjelenés alapos átdolgozásáért, valamint Charlie King-nek a formanyomtatványok 

kialakításáért. Egy új megállapodást követően a TACC, az EATA és ITAA képzési testületei 

ezt a kézikönyvet fogadta el hivatalos Kézikönyvként. A két kézikönyv pusztán az 

adminisztráció részleteiben tér el egymástól.  

 

2008 Az ötödik kiadás szerkesztését és átdolgozását egy olyan munkacsoport végezte el, 

amelynek tagjai Dave Spenceley, az EATA Vizsga Szupervizora, Charlotte Sills, a PTSC 
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korábbi elnöke, Marco Mazzetti, a COC elnöke voltak; Sabine Klingenberg, a PTSC elnöke 

támogatta munkájukat. A legújabb kiadás tartalmazza a TACC által elfogadott mindazon 

kiegészítéseket, újdonságokat, amelyek 2003- 2008 között jelentek meg az EATA és az ITAA 

Képzési-és Vizsgaszabályzataiban. 

 

2014 A hatodik kiadás szerkesztését és átdolgozását Elyane Alleyson PTSC elnök, Sue Eusden 

COC elnök és Marco Mazzetti, a COC és PTSC korábbi elnöke készítették el. A kiadás 

tartalmazza az EATA képzési és vizsgaszabályzatának összes módosítását és kiegészítését, 

amely 2008 és 2014 között lépett életbe, és rendszeresen megjelent a PTSC Telegram-ban.  

 

 

1.4  A tartalom korszerűsítése 

 

A Kézikönyvben leírt tartalmakat időről-időre korszerűsítjük, ezekről tájékoztatás az EATA 

Hírlevelében vagy a PTSC Telegram-ban található az EATA honlapján: www.eatanews.org . 

Ugyanitt érhető el a Kézikönyv teljes példánya. 

 

Kérjük, hogy a képzők és hallgatók egyaránt tájékozódjanak saját területi vagy nemzeti 

követelményeiket, körülményeiket, illetve ezek változásait illetően; ebben a nemzeti TA 

Egyesületek lehetnek segítségükre. 

 

1.5 Rövidítések 

 

IBOC: Nemzetközi Minősítési Tanács (International Board of Certification) 

BOC: Minősítési Tanács (Board of Certification) 

COC: Vizsgákért Felelős Bizottság (Commission of Certification) 

CTA*: Képesített Tranzakcióanalitikus* (Certified Transactional Analyst) 

CTA Tréner: Képesített Tranzakcióanalitikus Tréner(Certified Transactional Analyst Trainer) 

EATA: Európai Tranzakcióanalitikus Egyesület (European Association for Transactional 

Analysis) 

FTAA: Tranzakcióanalitikus Egyesületek Szövetsége (Federation of Transactional Analysis 

Associations) 

ITAA: Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Egyesület (International Transactional Analysis 

Association) 

PTSC: Szakmai Képzési és Standard Bizottság (Professional Training and Standards 

Committee) 

PSC: Az ITAA Szakmai Standardok Bizottsága (Professional Standards Committee, ITAA) 

PTSTA: Provizórikus Oktató és Szupervizor Tranzakcióanalitikus* (Provisional Teaching and 

Supervising Transactional Analyst) 

STA*: Szupervizor Tranzakcióanalitikus* (Supervising Transactional Analyst)  

TA: tranzakcióanalízis 

TA 101: Bevezető kurzus a tranzakcióanalízisbe 

TAB: Tranzakcióanalitikus Közlöny (Transactional Analysis Bulletin) 

TAWCS: Tranzakcióanalitikus Standardok Világszintű Bizottsága (Transactional Analysis 

World Council of Standards) 

 

                                                 
 A fenti két képesítés után zárójelben rövidítés jelöli az alkalmazási területet: (C): Tanácsadás, (E): 

Oktatás/Nevelés,  (O): Szervezet és (P): Pszichoterápia 

http://www.eatanews.org/
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TAJ: Tranzakcióanalitikus Folyóirat (Transactional Analysis Journal) 

TEW: Képzésjóváhagyási Műhely (Training Endorsement Workshop) 

TevW: Képzés Értékelési Műhely (Training Evaluation Workshop) 

TSTA*: Oktató és Szupervizor Tranzakcióanalitiku* (Teaching and Supervising Transactional 

Analyst) 

TTA*: Oktató Tranzakcióanalitikus* (Teaching Transactional Analyst)  

* (C), (E), (O) vagy (P), mint az alkalmazási területek Tanácsadás (Counselling), Oktatás 

(Educational), Szervezet (Organisational) és Pszichoterápia (Psychotherapy) rövidítései, 

követik az adott címet. 

 

1.6  A terminusok és rövidítések jelentése 

 

A TA 101-es kurzus a tranzakcióanalízis elméleti és gyakorlati képzési rendszerének hivatalos 

bevezető tanfolyama. Ez mindenki számára előfeltétel, aki Képesített Tranzakcióanalitikus, 

vagyis CTA képesítést kíván szerezni. Azok a CTA-k, akik legalább egy éve szerezték 

képesítésüket, és részt kívánnak venni a TA oktatásában és/vagy szupervíziójában, 

jelentkezhetnek a Képzésjóváhagyási Műhelyre, azaz a TEW-ra. A műhely teljesítésével és a 

Képzési szerződés hivatalos jóváhagyásával a sikeres jelöltek Provizórikus Oktató és 

Szupervízor Tranzakcióanalitikusnak, rövidítve PTSTA-nek nevezhetik magukat. További 

képzés után megszerezhetik a CTA Tréner vagy az Oktató és Szupervizor Tranzakcióanalitikus, 

TSTA képesítést. Lehetőség van arra is, hogy valaki csak Oktató Tranzakcióanalitikussá, tehát 

TTA-vá vagy csak Szupervízor Tranzakcióanalitikussá, vagyis STA- vá váljon. 

 

A jelöltnek csatlakoznia kell a teljes képzési folyamat alatt és a képesítés megszerzését 

követően is azon nemzeti vagy helyi európai tranzakcióanalitikus szervezethez, mely maga is 

tagja az EATA-nak. Az EATA-n belül a Képzési Standard Bizottság, a PTSC felelős a képzési 

színvonalat, szabványokat érintő kérdések szabályozásában és a döntéshozatalban. A vizsgák 

lebonyolítását a PTSC egy albizottsága, a Vizsgákért Felelős Bizottság, vagyis a COC.   

 

Az EATA szoros együttműködésben dolgozik az ITAA-val, mely utóbbi adja ki a TAJ-t, vagyis 

a Tranzakcióanalitikus Folyóiratot. A Folyóirat elődje a TAB, a Tranzakcióanalitikus Közlöny 

volt. Az ITAA a saját vizsgaszabályait és –folyamatait követi, amelyekért az ITAA Szakmai 

Standardok Bizottsága (PSC) felel.. Ez megfeleltethető az EATA PTSC szervezetének.. Az 

ITAA testülete az IBOC (Nemzetközi Minősítési Tanács) felel a minősítési folyamat 

irányításáért, Részletek az ITAA weboldalán találhatóak. 

 

A TAWCS,  Tranzakcióanalitikus Standardok Világszintű Bizottsága  az EATA, ITAA és 

FTAA (Ausztrália és Új-Zéland) küldötteiből álló koordináló szerv. Feladata, hogy világszerte 

biztosítsa az azonos, megfelelő színvonalú képzési és képesítési standardokat, szabályokat. 

 

1.7  A négy alkalmazási terület 

 

A tranzakcióanalitikus képzésben résztvevők a négy alkalmazási területből, nevezetesen a 

Tanácsadás, az Oktatás/Nevelés, a Szervezetfejlesztés és Pszichoterápia területéből, egy vagy 

több területre is specializálódhatnak. A részleteket az 5. rész ismerteti. A Kézikönyv a 

lehetőségekhez mérten minden alkalmazási területre ugyanazt a szabályozást alkalmazza, 

azonban ahol szükséges, az egyes területekre saját szabályok vonatkoznak. 
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1.8 Kapcsolat 

 

Ld. az 1. Függeléket a Kézikönyv végén, amelyben az elérhetőségek, hivatalos adatok 

találhatók.  Ha szükséges, a függeléket külön is korszerűsítjük. 

 

Az Euro az EATA hivatalos valutája. 
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2  A TA KÉPZÉS  

 

2.1  A kiképzés rendje 

 

A TA kiképzés egy szakmai képzés. Ez a Kézikönyv ismerteti a CTA, a CTA Tréner és a TSTA 

kiképzés szabályait és irányelveit, valamint ehhez kapcsolódóan az EATA bizottságai által 

lefektetett követelményeket. 

 

. A képesítések megszerzéséhez meghatározott követelményeknek kell eleget tenni, így 

meghatározott óraszámú képzésben, szupervízióban és gyakorlati munkában kell részt venni, 

valamint a vizsgákat sikerrel kell teljesíteni. A TA kiképzésnek része a személyes és szakmai 

kompetencia megszerzése is. A CTA képesítés feljogosít arra, hogy a végzettséggel rendelkező 

tranzakcióanalitikusként tevékenykedjen, az adott ország törvényi követelményein belül. 

 

2.2 A képesítések kölcsönös elismerése 

 

Az EATA és az ITAA kölcsönösen elismerik egymás minősítési rendszereit: mindkét szervezet 

kölcsönösen elfogadja a másik vizsgáztatási és akkreditációs eljárását. A különböző 

bizottságokra vonatkozó részleteket ld. az 1.6 részben. 

 

2.3  A képzés keretei 

 

A. Akkreditált kiképzők. Csak CTA Trénerek és Oktató és Szupervizor 

Tranzakcióanalitikusok (TSTA, TTA és STA) , vagy Provizórikus Oktató és 

Szupervizor Tranzakcióanalitikusok (PTSTA) nyújthatnak akkreditált TA kiképzést. 

 

B. Alkalmazási területek. A TA-ban az alábbi négy alkalmazási területet különböztetjük 

meg: 

❖ Tanácsadás 

❖ Oktatás/Nevelés 

❖ Szervezet 

❖ Pszichoterápia 

 

A hallgató egyezteti az alkalmazási területét a Fő Szupervizorával, azaz egy olyan 

TSTA-val, PTSTA-val vagy CTA Képzővel, akivel a hallgató Képzési szerződést kötött. 

Az alkalmazási területekről részletesen ld. az 5. részben.   

 

C. Képzési előfeltételek. A CTA kiképzés és képesítés iránt érdeklődők keressék fel a helyi 

vagy nemzeti szervezetet, és tájékozódjanak a képzés megkezdésének feltételeiről. Az 

előfeltételekről általánosságban: 

❖ a személy teljesíti a nemzeti szervezet által támasztott tanulmányi 

követelményeket, 

❖ szakmájában lehetősége nyílik a TA gyakorlati alkalmazására, 

❖ lehetősége van arra, hogy TSTA-k, PTSTA-k vagy CTA Trénerek által nyújtott 

kiképzésben és szupervízióban vegyen részt. 

 

D. Szerződés-alapú képzés. A kiképzés hivatalosan az alábbi felek közötti Képzési 

szerződésen alapul: 
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❖ a hallgató és a kiképző között, aki TSTA, PTSTA vagy CTA Tréner kell, hogy 

legyen, és a szerződéssel a hallgató Fő Szupervizorává válik, 

❖ a hallgató és az EATA között. 

 

A hallgató általában néhány évnyi képzés után köt CTA Szerződést a Fő Szupervizorával. 

A Fő Szupervizor hozzájárulásával a Szerződés megkötése előtt megszerzett óraszámokat 

is be lehet számítani a képzésbe a kitűzött célok elérése és a követelmények teljesítése 

érdekében. 

 

E. A képzés időtartama. A hallgatókat arra bátorítjuk, hogy a kiképzést saját tempójukban 

végezzék. Saját ritmusban teljesítsék a szükséges óraszámokat, a nemzeti és az EATA 

követelményeit és készüljenek fel a vizsgára. 

 

F. Tananyag. A TA kiképzésnek nincsen előre meghatározott tananyaga. A kiképzők 

szabadon választhatják meg a tartalmat, formát, stílust és képzési időrendet, tekintettel 

az ebben a Kézikönyvben lefektetett irányelvekre és az alkalmazási területhez 

kapcsolódó alapkompetenciákra (ld. 5. rész). 

 

G. A kiképző-hallgató kapcsolat. A TA képzéssel kapcsolatos alapvető elképzeléseinek 

része az, hogy a hallgató maga is aktívan tervezi, strukturálja képzését, felelősséget 

vállal mind saját személyes és szakmai fejlődéséért, mind a képzési folyamatért.  

 

A Fő Szupervizor felelősséget vállal azért, hogy irányítsa és segítse a hallgatót, 

figyelembe véve személyiségét, tanulási stílusát és egyéni körülményeit. Továbbá a Fő 

Szupervizor felelősséget vállal a hallgató megfelelő felkészítéséért is a vizsgára. Ha a 

Fő Szupervizor szükségesnek és helyénvalónak tartja, megkövetelheti, hogy a hallgató 

további képzési követelményeket teljesítsen. 

 

A hallgatónak könnyebb kialakítani saját stílusát, ha sokféle képzési tapasztalattal 

rendelkezik. Fontos tehát, hogy több TSTA-val, PTSTA-val és CTA Trénerrel is együtt 

dolgozzon, amelynek köszönhetően különböző TA megközelítéseket és személyes 

stílusokat ismerhet meg. A hallgató és Fő Szupervizora közötti kapcsolat alapja a 

kölcsönös választás és személyes bizalom. Amennyiben a hallgató más Fő Szupervizort 

szeretne választani, emiatt nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. 

 

 

2.4  A kiképző felelőssége 

 

A. Naprakészség. A kiképző szakmai felelőssége, hogy naprakész, tájékozott legyen a 

PTSC és COC aktuális szabályozásait illetően. Aktuális információt több forrásból 

meríthet: 

❖ érvényes EATA Képzési és Vizsgakézikönyv 

❖ az EATA Hírlevelei, ebben találhatók a Kézikönyv PTSC és COC megbeszélések 

alapján készült kiegészítései  

❖ a PTSC Telegram, amelyet minden EATA képző megkap 

❖ az EATA honlapja  
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B. A szabályoktól való eltérés. Nem engedélyezzük a szabályoktól való eltérést a hallgató 

számára azon az alapon, hogy a kiképző nem ismerte az aktuális szabályozások 

részleteit.  

 

C. Vizsgadokumentáció. Nem a COC, hanem a hallgató és a Fő Szupervizor felelőssége, 

hogy gondoskodjon a hallgató vizsgadokumentumainak teljességéről és pontosságáról. 

A kiképző maga is ellenőrizze a hallgató dokumentumainak teljességét, pontosságát. A 

pontatlan vagy hiányos dokumentációval érkező hallgatók nem vizsgázhatnak.  

 

2.5  A Pszichoterápia és/vagy Tanácsadás területtel kapcsolatos regionális, nemzeti 

követelmények 

 

Egyes európai országokban hivatalosan vagy félhivatalosan elfogadják, más országokban pedig 

szabályozzák is a pszichoterápiás és/vagy a tanácsadói tevékenységet. Tehát a hallgatónak 

ahhoz, hogy hivatalosan praktizálhasson, teljesítenie kell a nemzeti kiképzési és akkreditációs 

követelményeket, továbbá, a TA kiképzési követelményeket is. A nemzeti TA szervezeteknek 

tudniuk kell, milyen nemzeti követelmények vannak érvényben, a hallgatónak és a Fő 

Szupervizornak pedig meg kell ismerkedniük ezekkel. 

 

A nemzeti követelmények csak kiegészítik a PTSC kiképzési és akkreditációs követelményeit, 

és semmi esetben sem helyettesítik azt, illetve nem alternatívái a PTSC által támasztott 

előírásoknak. 
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3. ETIKAI KÓDEX, SZAKMAI PRAXIS IRÁNYELVEI ÉS AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 

 

3.1 Deontológiai irányelvek 

 

3.2. A szakmai praxis irányelvei 

3.2.1 Címek 

3.2.2 A hirdetés etikai alapelvei 

3.2.3 Védjegy irányelvek, és a TA logó használatával kapcsolatos útmutatások 

3.2.4  Szakmai etikett javaslatok 

3.3. Az EATA Etikai Tanácsadó szerepe 

3.4. Tanácsadási, mediációs és döntőbírói eljárások 

3.4.1. Tanácsadási eljárás 
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3. ETIKAI KÓDEX, SZAKMAI PRAXIS IRÁNYELVEI ÉS AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 

  

3.1  Deontológiai irányelvek 

 

A deontológiai irányelvek az EATA és ITAA Etikai Kódexén és más releváns 

dokumentumokon alapulnak, és alapvető céljuk, hogy tájékoztatatást nyújtsanak a csatlakozott 

egyesületek tagjai számára a tőlük elvárható etikus magatartásról szakmai munkájuk során. Az 

irányelvek informálják a nyilvánosságot az EATA tagoktól elvárható etikus magatartásról is. A 

teljes EATA Etikai Kódex az egyesület weboldalán olvasható: http://www.eatanews.org/eata-

2/ethics/. 

 

A csatlakozott egyesület felfüggesztheti a tag tagsági viszonyát vagy Képzési szerződését, ha 

magatartása nem felel meg az etikai irányelveknek és azt nem kívánja megváltoztatni azután 

sem, hogy a kollégák vagy a csatlakozott egyesület konfrontálták ezzel.  

 

A csatlakozott vagy regionális szervezet Etikai Kódexében leírtakon túlmenően további 

követelmények is szerepelhetnek. A hallgatónak ismernie kell ezeket is. 

 

AZ EATA DEONTOÓGIAI IRÁNYELVEI  

A. Az EATA tagjai elismerik minden emberi lény méltóságát. Az EATA tagjai 

magatartásukkal nem támogatják a diszkriminatív vagy elnyomó viselkedés semmilyen 

formáját sem, és passzívan sem asszisztálnak ezekhez. 

 

B. Az EATA tagjai nyilvános kijelentéseikben tartózkodnak a tagtársaikat bármilyen 

vonatkozásban hátrányosan érintő tartalmaktól, burkolt gyanúsítgatásoktól (pl. 

képzettség, pozíció, személyiségjegy). Tudatában vannak, milyen felelősséget viselnek 

az EATA és a tranzakcióanalízis képviseletében. Ugyanakkor a közvetlen személyes és 

objektív kritika elfogadott.  

 

C. Az EATA tag egyik elsődleges védelmi feladata, hogy a kliensének a lehető legjobb 

szolgáltatást nyújtsa, és magatartásával ne okozzon sem szándékos, sem hanyagságból 

eredő kárt.  

 

D. Az EATA tag törekszik arra, hogy kliense egyre tudatosabb legyen a saját méltósága 

megélésében, autonómiája gyakorlásában és felelősségének vállalása tekintetében.   

 

E. A tranzakcióanalízis etikai gyakorlata megkívánja, hogy informált szerződéses 

kapcsolatba lépjünk a klienssel. A kliensnek és az EATA tagnak is megvan a 

kompetenciája és szándéka a szerződés teljesítésére. Ha a kliens nem tud, vagy nem 

akar felelősségteljesen részt venni a szerződéses kapcsolatban, az EATA tag új döntést 

hoz a szakmai kapcsolat minőségéről úgy, hogy ezzel ne okozzon kárt kliensének.     

 

F. Az EATA tag semmilyen körülmények között nem használhatja ki a kliensét, sem 

anyagi, sem szexuális, sem más értelemben. Tilos az EATA tag és kliensei, szupervízió 

résztvevői, és hallgatói közti szexuális kapcsolat. 
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G. Az EATA tag nem létesít és nem tart fent szakmai szerződést, amennyiben az EATA 

tag és kliense(i) között fennálló tevékenység vagy kapcsolat veszélyeztetheti a szakmai 

szerződést.   

 

H. Az EATA tag és kliense közti szakmai kapcsolatot szerződésük határozza meg. Szakmai 

kapcsolatuk a szerződés lejártával lezárul. Mindazonáltal bizonyos szakmai felelősség 

a szerződés lejárta után is megmarad. Ezen felelősségek közé tartoznak, egyebek mellett, 

az alábbiak: 

▪ a megállapodás szerinti titoktartás fenntartása 

▪ a lezárult kapcsolattal való visszaélés elkerülése  

▪ szükséges utánkövetés biztosítása 

 

I. Az EATA tag teljes felelősséggel, az érvényben lévő nemzeti törvények tudatában 

nyújtja szolgáltatásait hallgatói és kliensei számára.  

 

J. Szakmai kapcsolat létesítésekor az EATA tag felelősséget vállal azért, hogy megfelelő 

környezetet biztosít kliense számára: egyebek között titoktartást, a tevékenység 

figyelembe vételével fizikai biztonság nyújtását, valamint a nagykockázatú folyamatok 

részvételében való informált hozzájárulást.  

 

K. Ha az EATA tag számára kiderül, hogy a személyes konfliktusai vagy az orvosi 

problémái akadályozzák a szerződéses kapcsolat fenntartását, akkor szakmailag 

felelősségteljes módon lezárja a szerződést, vagy gondoskodik arról, hogy a kliens 

minden szükséges információt megkapjon, és ezek alapján tudjon dönteni, hogy a 

továbbiakban fenntartja-e a szerződéses kapcsolatot. 

 

L. Az EATA tag felelősséget vállal azért, hogy - indokolt esetben - szembesítse kollégáját 

etikátlan magatartásával. Sikertelen konfrontáció esetén az EATA tagot további 

felelősség terheli, az etikátlan magatartást jeleznie kell a megfelelő szakmai 

szervezetnek. 

 

M. A szakmai munkájában tranzakcióanalízist használó EATA tag elköteleződött az adott 

alkalmazási terület fejlődésének nyomon követésére: szemináriumokon, 

konferenciákon vesz részt, szakirodalmat ír vagy olvas, és érdeklődik a TA 

szervezeteinek ügyei iránt. 

 

3.2. A szakmai praxis irányelvei  

 

Az alábbi útmutatást jóváhagyta az ITAA és az EATA. 

 

3.2.1 Címek 

 

A. A Képesített Tranzakcióanalitikus az alábbi címekkel rendelkezhet: 

▪ Képesített Tranzakcióanalitikus (Tanácsadás) 

▪  Képesített Tranzakcióanalitikus (Oktatás/Nevelés) 

▪ Képesített Tranzakcióanalitikus (Szervezet) 

▪ Képesített Tranzakcióanalitikus (Pszichoterápia) 
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B. Azok a Képesített Tranzakcióanalitikusok, akik képesítést szereztek a TA oktatására 

és/vagy szupervíziójára, vagy ilyen képzésben vannak, a következő címekkel 

rendelkezhetnek: 

▪ Oktató és/vagy Szupervizor Tranzakcióanalitikus 

▪ CTA Tréner 

▪ Provizórikus Oktató és/vagy Szupervízor Tranzakcióanalitikus 

 

A cím mellett az alkalmazási területet (pszichoterápia, tanácsadás, oktatás, szervezet) is 

meg kell határozni. 

 

3.2.2  A hirdetés alapelvei  

 

A. A Képzési szerződéssel rendelkezők a következő kifejezéseket használhatják: „TA 

kiképzésben résztvevő tranzakcióanalitikus”, (Tanácsadás, Oktatás/Nevelés, Szervezet, 

Pszichoterápia). Ez a kifejezés írásos anyagban is megjelenhet. Más kifejezés nem 

használható.  

 

B. Csak CTA használhatja a következő kifejezéseket: „Tranzakcióanalitikus csoport”, 

„Tranzakcióanalitikus kezelés/tanácsadás/pszichoterápia” vagy hasonló jelentésű 

kifejezéseket. 

 

C. A tagsági formát és a TA képesítés szintjét nyomtatott anyagban (pl. szórólap) teljes 

egészében írjuk ki, ne rövidítsük, hiszen azok nem érthetőek a tagsági formákat nem 

ismerők számára. Néhány példa a javasolt alkalmazásra: (egy adott nemzeti 

egyesület)„Képzésben résztvevő tagja”, vagy „Képesített Tranzakcióanalitikus” vagy 

„Provizórikus Oktató és Szupervízor Tranzakcióanalitikus”. 

 

D. Csak a megfelelő képesítéssel, és így megfelelő tagsági formával rendelkezők 

használhatják a következő megjelöléseket: „Tranzakcióanalitikus (Tanácsadás, 

Oktatás/Nevelés, Szervezet, Pszichoterápia)”, „Provizórikus Oktató és/vagy Szupervizor 

Tranzakcióanalitikus”, „CTA Tréner” és „Oktató és/vagy Szupervízor Tranzakcióanalitikus 

(Tanácsadás, Oktatás/Nevelés, Szervezet, Pszichoterápia)”. 

 

E. Kizárólag Provizórikus Oktató és/vagy Szupervizor Tranzakcióanalitikusok, CTA 

Trénerek és Oktató és/vagy Szupervizor Tranzakcióanalitikusok nyújthatnak hivatalos TA 

kiképzést (Tranzakcióanalitikusként való elismerés céljából) a nemzeti szervezeten, EATA-

n vagy az ITAA-n belül.   

 

F. Ne tegyünk jóváhagyásra vagy elfogadásra vonatkozó kijelentéseket más képző 

nevében. Nem etikus magatartás egy képző nevét felhasználni a saját pozíciónk 

megerősítésének érdekében. 

 

G. Ha a nevünk kapcsolatba kerül egy másik tagsági formában levő személy nevével (pl. 

egyazon nyomtatott anyagon), ezt ne tegyük olyan félrevezető módon, mintha mi a másik 

személy tagsági formájába tartoznánk. Az alapelvek betartásának záloga, hogy a 

kiképzésben levő hallgató köteles ellenőriztetni hirdetését a Fő Szupervizorával. 
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H. A tagok ne írjanak olyan hirdetést, mely később reklamációt eredményezhet, ilyen pl.: 

„A TA megváltoztatja az életed”. Ez egy felnagyított, eltúlzott ígéret. 

 

I. Az egyesületek (EATA, ITAA, nemzeti szervezetek) személyeket akkreditálnak, nem 

termékeket. Ezért a termékekre (pl. könyvek, videószalagok, pólók stb.) vonatkozó 

közleményeket teljesen el kell választani az oktatástól és kiképzéstől, valamint a tagsági 

formától (címektől). 

 

J. A „tranzakcióanalízis” szót ne használjuk úgy, mintha több egyesület esetén az egyik 

egy adott személynek vagy szervezetnek a tranzakcióanalízis alkalmazására speciális 

privilégiumokat vagy kizárólagosságot adott volna.  

 

3.2.3 Védjegy irányelvek, és a TA logó használatával kapcsolatos útmutatások 

 

▪ A TA logó – három egymással érintkező kör – a Nemzetközi Tranzakcióanalitikus 

Egyesület védjegye. A logo jelöli az EATA, ITAA, vagy más, kölcsönös elismerésben 

levő szervezeti tagságot. Csak képesített tagok használhatják a logot irodaszereken, 

szórólapokon, cégkártyán stb. 

▪ Mind a három kör azonos átmérőjű legyen, és függőlegesen érintkezzenek egymással. 

▪ Ha a körök feliratot is tartalmaznak, kizárólag a következő nagybetűket tartalmazhatják: 

P, A, C (vagyis Sz, F, Gy) (fentről lefelé); vagy a következő szavakat: Parent, Adult, 

Child (vagyis Szülői, Felnőtt, Gyermeki) (fentről lefelé). A betüket és szavakat le lehet 

fordítani nemzeti nyelvekre.  

▪ A körökből ne irányuljon kifelé más, P, A és C betűvel kezdődő szó. 

▪ A TA logo nem vegyíthető vallási, politikai, filozófiai vagy bármilyen más jelentéssel 

bíró szimbólummal. 

 

3.2.4 Szakmai etikett javaslatok 

 

▪ A kiképzők ne fogadjanak el olyan Képzési szerződést, amelynek birtokosa jelenleg is 

Szerződésben áll egy másik kiképzővel, a megfelelő tárgyalási és szerződés átruházási 

folyamatok nélkül.  

▪ A tagok nem csalogathatják magukhoz más tagok klienseit vagy hallgatóit. 

▪ A tagok tiszta, őszinte szerződést tartsanak fent klienseikkel és tagtársaikkal.  

▪ A képesítéseket az EATA Szakmai Gyakorlati Útmutatója szerint használjuk. Ez 

vonatkozik minden hirdetésre és fejlécre, vagy TSTA, CTA Tréner, PTSTA és CTA 

hirdetésre. Ne használjunk más címeket, vagy a címek kombinációit. Ha a Fő 

Szupervizor a képesítési körén kívül eső területen képez, azt külön fel kell tüntetni. Az 

ITAA vagy az EATA által elfogadott Kivételt külön fel kell tüntetni hivatalos címe 

mellett. 

 

3.3 Az EATA Etikai Tanácsadó szerepe 

 

Minden panaszt közvetlenül a csatlakozott szervezet kezel. Az EATA a csatlakozott 

szervezetek ernyőszervezete. Az egyének csatlakozott szervezetükön keresztül lehetnek a tagjai. 

Minden EATA csatlakozott szervezetnek megvan a maga Etikai Bizottsága, Etikai Kódexe, és 

saját eljárásai. A csatlakozott szervezetek felelősségi körébe tartozik a saját etikai és szakmai 

gyakorlat megszegésének kezelése. Az EATA Etikai Tanácsadójának feladata tanácsadás és 



EATA Képzési és vizsgakézikönyv                   3. rész; Etika és szakmai gyakorlat 

 

 

3. rész                                                                         2014. július 

 

16 

támogatás nyújtása az etikai kérdésekben, és csak kivételes körülmények között vesz részt 

közvetlenül a csatlakozott szervezetekben felmerült etikai és szakmai gyakorlat megszegésének 

kezelésében 

 

Az EATA Etikai Tanácsadó szerepe: 

▪ -Biztosítja a szakmai etikai irányelvek megfelelő alkalmazását az érintett/nemzeti 

szervezetek szintén 

▪ meghatározza az etikai alapelveket 

▪ elkészíti az alapelvek és eljárások szabályzatát, ami kötelező érvényű a 

tagszervezetek számára 

 

Az EATA Etikai Tanácsadó fókuszában a megelőzés és az oktatás van, pl. nehéz témák 

megvitatása, workshopok a konferenciákon, tájékoztatás és cikkek. 

 

Az EATA Etikai Tanácsadója támogatást nyújt a tagszervezetek csatlakozott egyesületek 

számára. A csatlakozott szervezet kérésére az EATA Etikai Tanácsadója, vagy az ő képviselője 

a következőket nyújtja: 

▪ tanácsadás, szupervízió, mediáció és döntőbíráskodás 

▪ a csatlakozott szervezetek támogatása elfogulatlan személyek megkeresésével az esetek 

kivizsgálásához 

▪ a csatlakozott szervezetek támogatása (személyi is) az etikai bizottság felépítéséhez. Az 

EATA Etikai Tanácsadója a csatlakozott egyesületeket konfrontálni is fogja azokban 

az esetekben, amikor a folyamat nem világos vagy korrekt 

 

Egyéni tagok is kérhetnek etikai információt az EATA Etikai Tanácsadójától. Ha szükséges, az 

EATA Etikai Tanácsadója megjelöli a követendő eljárást. 

 

Az EATA és a csatlakozott szervezetek alávetik magukat a polgári bíróságok döntéseinek és 

szükség esetén megfogalmazzák a szankciókat (felfüggesztés, kizárás, stb.) 

 

3.4 Tanácsadási, mediációs és döntőbírói eljárások 

 

Minden eljárást bizalmasan kezelünk. Ha felmerül a nyilvánosságra hozatal igénye, az csak 

minden résztvevő fél belegyezésével valósulhat meg.  

 

3.4.1.Tanácsadási eljárás 

 

A csatlakozott szervezetek és az egyéni tagok akkor vegyék fel a kapcsolatot az EATA Etikai 

Tanácsadójával, ha etikai témájú, vagy az etikai eljárásokat illető kérdésük van. Az Etikai 

Tanácsadó ez esetben tanácsot fog adni, vagy kijelöl egy képviselőt, hogy foglalkozzon a 

problémával. Minden tanácsadás bizalmasan történik.  

 

3.4.2. Mediációs eljárás 

 

1. Az egyéni tag vagy egyesület levélben, e-mailen, vagy telefonon keresztül 

felveszi a kapcsolatot az EATA Etikai Tanácsadójával, és leírja a problémás 

helyzetet. 
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2. Az EATA Etikai Tanácsadója a helyzet tisztázásában, és a következő, megfelelő 

lépés megtervezésében segíti a tagot vagy a szervezetet.  

3. Ha szükséges, és a tag vagy szervezet engedélyt ad rá, az EATA Etikai 

Tanácsadója tisztázás céljából kapcsolatba lép a másik féllel is. Ez általában a 

helyzetben felmerülő információhiány, félreértés vagy hamis híresztelések 

esetén történik. 

4. Kivételes esetekben az EATA beavatkozhat a mediációba, de csak akkor, ha 

ebben mindkét fél egyetért. A mediáció lehetővé tétele a csatlakozott szervezet 

feladata.  

5. Ha az EATA közvetlenül beavatkozik a folyamatba, akkor az EATA Etikai 

Tanácsadója javasol egy mediátort. A mediátor személyének megválasztásához 

mindkét fél beleegyezése szükséges.  

6. Az EATA Etikai Tanácsadója nem vállalhatja a mediátor szerepét. 

7. A felek, a mediátor és az EATA Etikai Tanácsadója világos szerződést köt a 

célokról, időkeretről, a találkozások gyakoriságáról, és a költségek 

megosztásáról.  

8. A mediációs folyamat végeztével az érintett felek és a mediátor levélben értesíti 

az EATA Etikai Tanácsadóját az eredményről (egy, a felek és a mediátor által 

is aláírt levélben). 

9. Ha a tervezett időn belül nem érik el a mediáció célját, a mediátor értesíti az 

EATA Etikai Tanácsadóját a folyamat aktuális helyzetéről. Javaslatokat is tehet 

az EATA Etikai Tanácsadója felé a további lépésekről (pl. a mediáció 

meghosszabbítása; döntőbíráskodás vagy vizsgálat).  

10. Ezután az EATA Etikai Tanácsadója megvitatja a javaslatot, majd meghatározza 

a következő lépéseket. Ha a mediációs folyamat meghosszabbításában 

állapodnak meg, újabb szerződést kötnek. Ha egy következő szint bevonását 

indítványozzák (pl. döntőbírói eljárások vagy vizsgálat), az EATA Etikai 

Tanácsadója felkeresi a legmegfelelőbb személyt a döntőbírói vagy vizsgálati 

tevékenységek elvégzésére.  

 

3.4.3. Döntőbírói eljárás 

 

A típus: 

Mindkét érintett fél szerződéses megállapodást köt a döntőbíró személyét illetően. A döntőbíró 

meghozza döntését az esettel kapcsolatban. Döntését mindkét érintett félnek el kell fogadnia.  

 

B típus: 

Mindegyik fél kiválasztja a maga képviselőjét. A két képviselő megegyezik a döntőbíró 

személyéről. A döntést azután a két képviselő és a döntőbíró hozza meg. Az ítéletet mindegyik 

érintett félnek el kell fogadnia. 

 

Az EATA Etikai Tanácsadó szerepe a döntőbírói eljárás során: 

Támogatja a feleket a döntőbíró személyének megtalálásában és a tiszta szerződés 

kialakításában. A folyamat részleteiről az EATA Etikai Tanácsadójánál érdeklődjünk. 

 

A döntőbírói folyamat végeztével az érintett felek és a döntőbíró levélben értesíti az EATA 

Etikai Tanácsadóját az eredményről (egy, az érintett felek és a döntőbíró(k) által aláírt levélben). 
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A döntőbírói eljárás a legutolsó lehetséges beavatkozás, amelyet az EATA kínál. A döntőbírói 

eljárás végeztével az EATA Etikai Tanácsadója értesíti az érintett feleket az ügy lezártáról, 

további beavatkozásra nincs lehetőség.  
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4  A TA 101-ES BEVEZETŐ KURZUS 

 

4.1  A hivatalos TA 101-es kurzus: célok, követelmények és képesítés 

4.2  A TA 101-es kurzus vázlata 

4.3  A TA 101-es írásbeli vizsga 

4.3.1  Útmutató a hallgatók számára 

4.3.2  TA 101-es írásbeli vizsgakérdések 

4.3.3  A TA 101-es írásbeli vizsga értékelése 

4.4  A CTA-k TA 101-es instruktorként való elismerése 

4.5  Az Eric Berne -díj nyertesei 

4.6  Dokumentáció 

A TA 101-es Igazolás (12.4.1) 

A TA 101-es Instruktori Jóváhagyás (12.4.2) 
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4  A TA 101-ES BEVEZETŐ KURZUS 

 

4.1 A hivatalos TA 101-es kurzus: célok, követelmények és képesítés 

 

A TA 101-es kurzus a hivatalos bevezetés a tranzakcióanalízisbe. Célja, hogy pontos és tömör 

ismeretanyagot nyújtson a TA fogalmairól. A kurzusnak a következő követelményeknek kell 

megfelelnie ahhoz, hogy az EATA TA 101-es kurzusként ismerje el: 

 

▪ a 4.2 részben leírt tananyagot tartalmazza 

▪ minimum 12 óra időtartamú legyen 

▪ a TA 101-es instruktor hivatalosan elismert személy legyen, ez az alábbi formákban 

teljesíthető: 

❖ Oktató Tranzakcióanalitikus, vagy 

❖ Provizórikus Oktató Tranzakcióanalitikus, vagy 

❖ CTA Tréner, vagy 

❖ Olyan CTA, aki TA 101-es instruktori képesítést szerzett. 

 

Amikor egy PTSTA az első alkalommal tart hivatalos 101-es kurzust, (a PTSC ezt a TEW-t 

követő 3 éven belül javasolja), azt egy jelenlévő TSTA szupervíziója alatt kell megtartania, és 

vele jóvá kell hagyatnia (ld. 12.4.2 rész). 

▪ A teljes 101-es kurzust kizárólag csak a kiképző vezetheti, a kurzus egész időtartama 

alatt. 

▪ A szupervizornak a képzés teljes időtartama alatt jelen kell lennie.  

 

Azok a hallgatók, akik részt vesznek a kurzus egészén, Igazolást kapnak a TA 101-es kurzus 

elvégzéséről. Az Igazolást az EATA által felhatalmazott kiképző vagy a nemzeti szervezet 

állítja ki, vagy mindkettő. .  

A TA 101-es Igazolással rendelkezők kérhetik felvételüket az ennek megfelelő tagsági 

formában az EATA-ba, az EATA-hoz csatlakozott nemzeti szervezeten keresztül.  

 

A TA 101-es kurzus anyaga elsajátítható egyéni tanulással is. A TA 101-es Igazolás 

megszerzésének feltétele ebben az esetben a TA 101-es Vizsga teljesítése (ld. 4.3 rész). 

 

4.2 A TA 101-es kurzus vázlata 

 

Megjegyzések: 

1. A FEJEZETEK (A, B, ), A SZÁMOZOTT ÉS BETŰVEL JELÖLT TÉTELEK (1,2….a, 

b…)kötelezőek, a csillaggal jelöltek opcionálisak és vezérfonalként szolgálnak a kiképző 

számára.  

2. Az itt leírt vázlat bármilyen sorrendben tanítható a képző belátása szerint. 

3. A *-gal megjelölt tételek közvetítése inkább írásban, mint szóban javasolt a hallgatók 

számára. 

  

A. A TA 101-ES KURZUS CÉLJA 

 

B. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

 

A 101-es kurzus végére a hallgatók képesek lesznek: 
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1. A tranzakcióanalizis alapvető elméleti koncepcióinak leírására. 

2. A tranzakcióanalizis alapkoncepciónak alkalmazására a problémagoldás során. 

3. Egy sor személyközi viselkedés és intraperszonális folyamat beazonosítására a 

tranzakcióanalizis alapkoncepcióinak segítségével. 

  

C. A TA MEGHATÁROZÁSA, ALAPÉRTÉKEI ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 

1. A tranzakcióanalízis definíciója 

2. Alapértékek (filozófiai alapvetések) 

3. Az autonómia definíciói 

4. Szerződéses módszer 

5. Alkalmazási területek – különbözőségek a folyamatokban 

a) Tanácsadás 

b) Oktatás/Nevelés 

c) Szervezet  

d) Pszichoterápia 

 

D. A TRANZAKCIÓANALÍZIS FEJLŐDÉSÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

1. Eric Berne 

▪ Ki volt Eric Berne? 

▪ Elméletének kialakulása 

▪ Berne legfontosabb munkáinak listája* 

2. A tranzakcióanalízis fejlődése 

▪ A tranzakcióanalitikus elmélet és módszer fejlődése Berne után 

▪ Eric Berne emlékdíj* 

▪ EBMA nyertes publikációk listája* 

3. A TA szervezetei 

▪ A TA világszerte: helyi, nemzeti és nemzetközi TA szervezetek 

 

E. A SZEMÉLYISÉG ELMÉLETE - ÉNÁLLAPOTOK 

1. Az énállapotok definíciói 

2. Az énállapotok strukturális modellje 

▪ A felismerés és a diagnosztika 4 típusa 

▪ Belső párbeszéd 

3. Kontaminációk 

▪ Kizárás 

▪ Az énállapotok viselkedés szintű leírása 

▪ Egogramm 

 

F. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE - - A TRANZAKCIÓANALÍZIS 

ALKALMAZÁSA 

1. Motivációs elmélet – struktúra, inger és elismerés éhség 

2. Tranzakciók 

▪ A tranzakció definíciója 

▪ A tranzakció típusai 

▪ A kommunikáció szabályai 

▪ Opciók 

3. Sztrókok 

▪ A sztrók definíciója 
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▪ A sztrók fajtái 

▪ Sztrók gazdálkodás 

4. Társas időstrukturálás 

 

G. AZ ÉLET MINTÁZATOK ELMÉLETE - SORSKÖNYV 

1. Sorskönyv elemzés 

a) Életpozíciók 

▪ Az életpozíciók definíciója, OK-ság 

▪ A négy életpozíció 

▪ Az életpozíciók összefüggése a játszmákkal és a sorskönyvvel 

b) Sorskönyy 

▪ A sorskönyv definíciója 

▪ A sorskönyv gyökerei a gyermekkori élményekben 

▪ A sorskönyv kialakulásának folyamata 

- Parancsok 

- Attribúció 

- Ellenparancsok 

- Korai döntések 

- Testi tényezők 

- Program 

- A sorskönyv megváltoztatása 

- Sorskönyvi mátrix és más sorskkönyvi diagrammok 

2. Játszmaelemzés 

a) A játszma definíciója 

▪ A játszmák okai 

▪ A játszmák előnyei 

▪ Példák a játszmára 

▪ A játszmák szintjei 

b) A játszmafolyamat leírásai 

▪ Drámaháromszög 

▪ A játszmaképlet 

▪ Tranzakcionális diagram 

3. Rakett-elemzés 

a) A rakett definíciója és nyereségei 

▪ Zsetonok kereskedelme/beváltatása 

b) A belső, intrapszichikus folyamatok fontossága 

c) A rakett-rendszer összefüggése a tranzakciókkal, a játszmákkal 

és a sorskönyvvel 

▪ Rakett rendszer és rakett analízis 

 

H. TRANZAKCIÓANALÍTIKUS MÓDSZEREK 

Csoportos és egyéni módszerek 

 

A TSC ajánlása szerint a TA 101-es kurzus utaljon az Eric Berne Emlékdíj nyerteseinek 

írásaiban található újabb keletű tranzakcióanalitikus elméletekre. A szerzőket és nyertes 

műveinek felsorolását a 4.5 rész ismerteti. 
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4.3 A TA 101-es írásbeli vizsga 

 

A TA 101-es írásbeli vizsga alapja a TA 101-es kurzus vázlata. A vizsgán nincsen időkorlát és 

a hallgató bármilyen TA könyvet vagy más forrást segítségként használhat a kérdések 

megválaszolásához. Legalább 65 pontot kell elérniük a sikeres vizsgázóknak. A teljesített 

vizsgát TA 101-es kurzusként lehet elfogadni. 

 

4.3.1 Útmutató a hallgatók számára 

 

▪ Minden oldal tetejére írja fel nevét és címét 

▪ Minden válasz fölé írja oda a teljes kérdést 

▪ Minden válasza kb. 1 oldal hosszúságú legyen 

▪ Bármilyen anyagot igénybe vehet a 10 kérdés megválaszolásához 

▪ Használjon személyes példákat a megfelelő helyen, és kerülje a TA irodalomban 

megtalálhatókat 

▪ Válaszában vagy annak végén hivatkozzon a szövegben használt gondolat szerzőjére 

▪ Ha bevezetést ír, abban hivatkozzon a szerzőre 

▪ Küldje el írásbeli vizsgadolgozatát a 101-es kurzus TSTA, CTA Tréner, PTSTA vagy 

101-es instruktornak. Mielőtt elküldi vizsgadolgozatát, konzultáljon a dogozat 

elbírálásának lehetséges költségeiről.  

 

4.3.2 TA 101-es kurzus írásbeli vizsgakérdései 

 

1. Definiálja röviden a tranzakcióanalízist (TA), úgy, ahogyan azt Eric Berne valamelyik 

könyvében kifejtve látja, és adja meg a hivatkozást! Írjon le két példát, hogyan használható a 

TA a változásra! (Ez a kérdés a TA-ra mint ismeretanyagra utal, nem pedig a tranzakciók 

tényleges analízisére. Ha az anyanyelvén Berne egyetlen egy könyve sem érhető el, használja 

a rendelkezésre álló TA irodalmat, és ne feledkezzen el hivatkozni a forrásokra.) 

 

2(a) Az énállapotok strukturális modellje: írja le az énállapot definícióját! Írja le az egyes 

énállapotokat, és magyarázza el az énállapot diagnosztizálásának négy módját! 

2(b) Funkcionális elemzés: rajzolja le a funkcionális modell diagramját, és írjon mindegyikhez 

egy-egy viselkedést példaként! 

 

3. Definiálja a tranzakciót! Írja le a tranzakciók három fajtáját, és ábrázolja mindegyiket 

párbeszéd segítségével! 

 

4. Írja le az ingeréhség, az elismeréséhség, és a sztrókok közötti összefüggést! Válaszában 

definiálja mindegyik fogalmat! 

 

5. Saját példán keresztül mutassa be a rakett rendszer különböző elemeit. 

 

6. Mutassa be, hogy munkahelyi kollégák hogyan használhatják az időstrukturálás hat módját 

egy partin!  

 

7. Ismertessen egy Ön által megfigyelt játszmát, és elemezze azt a drámaháromszög 

segítségével! Mi volt az egyes résztvevők nyeresége? 
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8. Nevezze meg a négy életpozíciót, és példákon keresztül mutassa be azok kapcsolatát a 

játszmákkal és a sorskönyvvel! 

 

9. Magyarázza meg a következő fogalmakat: gátló parancs, program, ellenparancs és korai 

döntés! Írja le az egyes fogalmak szerepét a sorskönyv kialakításában; a sorskönyvi mátrix 

segítségével illusztrálja válaszát! 

 

10. A TA autonómia fogalmát használva tegyen különbséget az autonómia és a függetlenség 

között, példákon keresztül mutassa be a különbségtétel kritériumait! 

 

4.3.3 A TA 101-es írásbeli vizsga értékelése 

 

A. Útmutató az értékelők számára 

A TA 101-es vizsgadolgozat értékelésekor tartsa szem előtt, hogy a vizsga a TA 101-es 

kurzussal ekvivalens! Ne várjon el szaktudást! 

 

B. Javaslat az eljárásra: 

▪ Olvasson el minden kérdést, és ellenőrizze a hallgató hivatkozásait 

▪ Minden kérdést pontozzon 1-től 10-ig terjedő skálán 

▪ Kövesse az alábbi három kritériumon alapuló értékelést: 

a. az ismeretanyag mennyisége és pontossága 

b.  az anyag megértése és az említett példák relevanciája 

c. az írásos válasz strukturáltsága, áttekinthetősége 

10 pont: 

❖ átfogó, pontos ismeretanyag 

❖ a hallgató jól megértette az anyagot 

❖ a válasz átgondolt, tisztán és tömören megfogalmazott 

8 pont: 

❖ az ismeret pontos, jól lefedi a teljes anyagot 

❖ a hallgató az átlagosnál jobban megértette az anyagot 

❖ válasza tömör, tiszta 

6 pont: 

❖ a hallgató pontos, alapvető ismeretekről számol be 

❖ a hallgató átlagos módon értette meg az anyagot 

❖ válasza tiszta 

4 pont: 

❖ néhány - egy-két fontos -, alapvető ismeret hiányzik vagy pontatlan 

❖ a hallgató az átlagnál kevésbé értette meg az ismeretanyagot 

❖ a válasz kevéssé strukturált, de érthető 

2 pont: 

❖ a hallgató minimális ismeretanyagról számol be, vagy válasza pontatlan 

❖ nem értette meg kellő mértékben az anyagot 

❖ válasza kevéssé strukturált vagy nem tiszta 

 0 pont: 

❖ az ismeretanyag nem elégséges vagy pontatlan 

❖ a hallgató kevéssé értette meg az anyagot 

❖ válasza kaotikus vagy inkoherens 
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C. Megjegyzések és igazolás 

Adjon visszajelzést a hallgatónak a vizsgapapíron vagy egy különálló oldalon! 

Megfogalmazása legyen tiszta, tömör és pontos! Ha a hallgató válasza nem volt elégséges vagy 

pontos, hivatkozzon olyan forrásra, melyben találhat pontos információt ezzel kapcsolatban. Ha 

a hallgató sikeresen vizsgázott, töltse ki a TA 101-es Igazolást (12.4.1.) Amennyiben a hallgató 

szeretné, akkor a hallgató elküldheti az Igazolást a helyi szervezetnek nyilvántartás céljából.   

 

4.4 A CTA-k TA 101-es instruktorként való elismerése 

 

Egy CTA akkor lehet 101-es instruktor, ha: 

▪ szupervízió mellett TA 101-es kurzust vezet 

▪ az oktatás egy TSTA vagy TTA jelenlétében történik 

▪ a Fő Szponzor részletes visszajelzést ad az oktatásról, beleértve akár javaslatokat vagy 

követelményeket is, melyek elengedhetetlenek a jóváhagyáshoz 

 

Az a TSTA vagy TTA, aki helyszíni, egyidejű szupervíziót (live supervision) biztosít, és úgy 

dönt, hogy jóvá kívánja hagyni a CTA instruktori minősítését, töltse ki a TA 101-es Instruktori 

Jóváhagyás-t (4.6. fejezet), és küldje el az EATA Adminisztratív Titkárságára! Ha a TSTA vagy 

TTA külön követelményeket állít a jövendőbeli instruktor elé, bizonyosodjon meg arról, hogy 

ezek teljesülnek, mielőtt kitölti a TA 101-es Instruktori Jóváhagyás-t! A jóváhagyás rögzítésre 

kerül, és az új instruktor megkapja ennek egyik lepecsételt példányát. 

 

A „TA 101-es instruktor” nem oklevél, hanem szabályozott engedély az egyén számára a 

PTSC/IBOC vagy PSC részéről. 

 

▪ A „TA 101-es instruktor” engedély öt évig érvényes; minden ötödik évben 

meghosszabbítandó. 

▪ A TA 101-es Instruktor folyamatos, PTSTA vagy TSTA által nyújtott szupervízióban 

vesz részt szakmai fejlődése részeként. 

▪ Amennyiben a TA 101-es Instruktor három éven belül PTSTA szerződést köt, nem 

szükséges megismételnie a 101-es kurzus oktatását helyszíni, egyidejű szupervízióval 

(live supervision). 

 

4.5 Az Eric Berne -díj nyertesei 

 

Az Eric Berne - díjat 1971-ben alapították Eric Berne tudományos munkásságának elismerésére 

és emlékének megőrzésére. A díjat évente ítélték oda egy-egy új TA fogalom megalkotójának. 

1990-ben az ITAA Kuratóriuma úgy döntött, hogy megváltoztatja a díj nevét és vonatkozási 

területét. Mai neve tehát Tranzakcióanalitikus Eric Berne Emlékdíj. A díj évente kerül 

kiosztásra azok között, akik publikációikkal hozzájárultak a TA elméletéhez vagy 

gyakorlatához, illetve a TA-t más terápiás modellekkel hasonlították össze vagy integrálták. 

Egy, az ITAA Kuratóriuma által kinevezett bizottság választja ki a díj nyertesét vagy nyerteseit.  

 

A következőkben 1971-2014-ig áttekintjük a díjak nyerteseit és közöljük a győztes munkák 

hivatkozásait: 

1971. Claude Steiner: Sorskönyvi mátrix 

„Script and counterscript” TAB 5, 18, 1996, 133-35 

1972. Stephen Karpman: Drámaháromszög 
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„Fairy tales and script drama analysis” TAB 7, 26, 1968, 39-43 

1973.  John Dusay: Egogram 

„Egograms and the constansy hypothesis” TAJ2, 3, 1972, 37-42 

1974. Aaron Schiff és Jacqui Schiff: Passzivitás és a négy félreismerés 

„Passivity” TAJ 1, 1, 1971, 71-78 

1975. Robert Goulding és Mary Goulding: Újradöntés és a 12 gátló parancs 

„New direction in Transactional Analysis” In.: Sager, Kaplan (1972) (szerk.): 

Progress in group and family therapy. Brunner/Mazel. New York. És 

„Injections, decisions and redicisions” TAJ 6, 1, 1976, 41-48 

1976. Pat Crossman: A védelem 

„Permisson and protection” TAB 5, 19, 1966, 152-154 

1977. Taibi Kahler: A minisorskönyv és az öt előírás 

„The Miniscript” TAJ 4, 1, 1974, 26-42 

1978. Fanita English: A rakett-érzés és a valódi érzések: a helyettesítés 

„The substitution factor: rackets and real feelings” TAJ 1, 4, 1971, 225-30;és 

„Rackets and real feelings, Part II ” TAJ 2, 1, 1972, 23-25 

1979. Stephan Karpman: Választási lehetőségek 

„Options” TAJ 1, 1, 1971, 79-87 

1980. (megosztott díj): Claude Steiner: Sztrókgazdálkodás 

„The stroke economy ” TAJ 1, 3, 1971, 9-15 

1980. (megosztott díj): Ken Mellor és Eric Sigmund: Félreismerés és újradefiniálás 

„Discounting” TAJ 5, 3, 1975, 295-302; és „Redefining” TAJ 5, 3, 1975, 303-

311 

1981. Franklin H. Ernst, Jr: Az Ok-keret 

„The OK-corral: the grid for get-on with” TAJ 1, 4, 1971, 231-240 

1982. Richard Erskine és Marilyn Zalcman: A rakett -rendszer és rakett-elemzés 

„ The racket system: a model for racket analysis” TAJ 9, 1, 1979, 51-59 

1983. Muriel James: Ön-Újraszülősítés 

„Self-reparenting: theory and process” TAJ 4, 3, 1974, 32-39 

1984. Pam Levin: Fejlődési ciklusok 

„The cycle of development” TAJ 12, 2, 1982, 129-139 

1985. Nem osztottak ki díjat 

1986. Nem osztottak ki díjat 

1987. Carlo Moiso: Én-állapotok és indulatáttétel 

„Ego states and transference” TAJ 15, 3, 1985, 194-201 

1988. Nem osztottak ki díjat 

1989. Nem osztottak ki díjat 

1990. Nem osztottak ki díjat 

1991. Nem osztottak ki díjat 

1992. Nem osztottak ki díjat 

1993. Nem osztottak ki díjat 

1994.       (megosztott díj): Sharon R. Dashiell : A Szülői újraprogramozása (terület:    

gyakorlati alkalmazások)  

„The Parent resolution process: reprogramming psychic incorporations in the 

Parent” TAJ 8, 4, 1978, 289-294 

1994. (megosztott díj): John R. McNeel: A Szülői -interjú(terület: gyakorlati 

alkalmazás) 

„The Parent interview” TAJ 6, 1, 1976, 61-68 
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1994. (megosztott díj): Vann S. Joines: A tranzakcióanalitikus diagnózis és terápia 

(terület: a TA más elméletekkel és megközelítésekkel való integrálása)  

„Using redicision therapy with different personality adaptations” TAJ 16, 3, 

1986, 152-160; és „Diagnosis and treatment planning using a Transactional 

Analysis framework” TAJ 18, 3, 1988, 185-190 

1995. (megosztott díj): Peg Blackstone: A dinamikus Gyermeki: a másodrendű 

struktúra, a tárgykapcsolatok és a szelfpszichológia (terület: a TA más elméletekkel és 

megközelítésekkel való integrálása)  

„The dynamic Child: integration of second-order structure, object relations and 

self psychology” TAJ 23, 4, 1993, 216-234 

1995. (megosztott díj): Jean Illsley Clarke: A szülők oktatása a TA segítségével  

 (terület: gyakorlati alkalmazás) 

 „Self-esteem: A family affair” 1978, Harper San Francisco. 

„Self-esteem: A family affair leader guide” 1981, Harper San Francisco 

(további tanulmány) Bredehoft, D. J. „An evaluation study of the ’Self-esteem: 

a family affair’ program with high risk abusive parents” TAJ 20, 2, 1990, 111-

117 

1996. Alan Jacobs: A tranzakcióanalízis és társadalmi alkalmazásai (terület: elmélet) 

„Autocratic power” TAJ 17, 1, 1987, 59-71 

„Nationalism” TAJ 20, 4, 1990, 221-228 

„ Aspects of survival. Triumph over death and loneliness” TAJ 21, 1, 1991, 4-

11 

„Autocracy: groups, organisations, nations, and players” TAJ 21, 4, 1991, 199-

206 

1997. Fanita English: A ”forró krumpli” átadása és az episzkript (terület: elmélet), 

„Episcript and the ’Hot Potato’ game” TAB 8 (32), 1969, 77-82 

1998. (megosztott díj): Richard G. Erskine és Rebecca L. Trautmann: A TA más 

elméletekkel és megközelítésekkel való integrálása (terület: összehasonlítás, 

és/vagy integráció) 

„Ego state analysis: a comparative view” TAJ 11, 3, 1981, 178-185 

„Ego structure, intrapsychic function, and defence mechanisms: a commentary 

on Eric Berne’s original theoretical concepts” TAJ 18, 1, 1988, 15-19 

„Transference and transactions: critique from an intrapsychic and integrative 

perspective” TAJ 21, 2,  1991, 63-76 

„Inquiry, attunement and involvement in the psychotherapy of dissociation” 

TAJ 23, 4, 1993, 184-190 

„The progress of integrative psychotherapy” In.: B. R. Loria (szerk.): The 

Broadwalk Papers: Selections from the 1993 ERTAA Conference (pp. 1-26) és 

„Shame and self-righteousness: transactinal analysis perspectives and clinical 

interventions” TAJ 24, 2, 1994, 86-102 

„Methods of an integrative psychotherapy” TAJ 26, 4, 1996, 316-328 

„Theories and methods of an integrative transactional analysis: A volume of 

selected articles. Motivation and personality theories” TAJ 28, 2, 1997, 132-

141 

1998. (megosztott díj): James R. Allen és Barbara Ann Allen: A tranzakcióanalízis   

helye az elméletek között (terület: elmélet) 

„Narrative theory, redicision therapy and postmodern” TAJ 25,4, 1995, 327-

334 
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„A new type of transactional analysis and one version of script work with a 

constructionist sensibility” TAJ 27, 2, 1997, 89-98 

„A typology of psychopathology and treatment of chikdren and adolescents” 

TAJ 25, 4, 1997, 256-264 

1999. Nem osztottak ki díjat 

2000. Nem osztottak ki díjat 

2001. Nem osztottak ki díjat 

2002. Leonard Schlegel: A tranzakcióanalízis helye az elméletek között (terület: 
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„What is transactional analysis?” TAJ 28, 4, 1998, 269-287 

2003. Michele Novellino: A tudattalan és a TA (terület: elmélet) 

 „Unconscious communication and interpretation in transactional analysis” 

TAJ 20, 3, 1990, 168-172 

2004. Pearl Drego: Az engedély - rituális terápia.  

"Changing Systems through Correlations of Injunction Inventories," from P. 

Lapworth (Ed.), The Maastricht Papers: Selections from the 20th EATA 

Conference (pp. 5-19), Amersfoort, The Netherlands: European Transactional 

Analysis Association. Building Family Unity through Permission Rituals: 

Permissions and Ego State Models, Bombay: Alfreruby Publishers. 

2005. Graham Barnes: Az elmélet és pszichopatológia körkörössége, különös 

tekintettel a skizofrénia, alkoholizmus, homoszexualitás felépítésére. 

The Circularity of Theory and Psychopathology with Specific Identification in the 

Construction of Schizophrenia, Alcoholism, and Homosexuality. Graham doktori 

disszertációjának 5. és 6. fejezete, "Psychopathology of Psychotherapy: A Cybernetic 

Study of Theory" (Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Victoria, 

Australia) és "Homosexuality in the First Three Decades of Transactional Analysis: A 

Study of Theory in the Practice of Transactional 

Analysis Psychotherapy," TAJ, 34, 126-155 (2004). 

2006. Theodore B. Novey: A TA hatékonyságvizsgálata.  

„Measuring the Effectiveness of Transactional Analysis: An International Study”. TAJ, 

Vol 32; No. 1. pp. 8-24. január 2002. 

2007. (megosztott  díj) Helena Hargaden és Charlotte Sills: Az áttétel kapcsolati 

aspektusai. 

 New theory of relational domains of transeference. 4; 5. fej.: Hargarden, Helena és 

Sills, Charlotte: Transactional Analysis – A Relational Perspective, Hove: Brunner-

Routledge, 2002.  

Bernd Schmid: Új elmélet, szerepfogalom. A tranzakcióanalízis és a szociális 

szerepek. New theory, role concept Transactional analysis and social roles. in.: G. 

Mohr & T. Steinert (eds): Growth and change for organizations: Transactional 

analysis new developments 1995-2006 (pp. 32-61). Pleasanton, CA: International 

Transactional Analysis Association. (Eredetileg 1994-ben publikálták). 

 

2008 Gloria Noriega Gayol: Publikáció Új elmélet. a transzgenerációs sorskönyvek 

átörökítésének mechanizmusairól. Contribution New Theory, Mechanisms for 

Transmitting Transgenerational Scripts.  

„Kölcsönös függőség: transzgenerációs sorskönyv” 

“Codependence: A Transgenerational Script”, TAJ, 34, 312-322 (2004),  
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“Construcción y Validación del Instrumento de Codependencia (ICOD) para 

Mujeres Mexicanas” [Construction and Validation of the Codependency Instrument 

(ICOD) for Mexican Women],” April 2002 Revista Salud Mental. 
  

2009 Dolores Munari Poda: Publikáció Egyedi megközelítésű gyermekterápia, a 

tranzakcióanalízis és innovatív módszerek alkalmazása a gyermek páciens 

különböző én-állapotaival való kommunikációhoz, pozitív változások előidézése 

céljából az énképben és a sorskönyvben. Contribution A Unique Approach in 

Child Therapy Using Transactional Analysis and an Innovative Method for 

Communicating with a Child-Patient’s Different Ego States to Effect Positive 

Changes in Self-Image and Script 

„Minden gyermek egy csoport: A kígyók lánya” 

 “Every Child is a Group: The Girl of the Snakes” TAJ, 34, 52-68 (2004)  

2010 William F. Cornell: Publikáció A gyermeki énállapot kapcsolati és testi tényezőinek 

szerveződése: a sorksönyv és a sorskönyvi protokoll értelmezésének bővítése. 

Contribution The Relational and Somatic Organization of the Child Ego State: 

Expanding Our Understanding of Script and Script Protocol  

„Sorskönyvelmélet: Egy kritikus áttekintés a fejlődés perspektívájából” 

“Life Script Theory: A Critical Review from a Developmental Perspective” TAJ, 18, 

270-282 (1988); W. F. Cornell,  

„Csecsemők, agyak és testek: a gyermeki énállapot testi beágyazottsága/tényezői” 

“Babies, Brains, and Bodies: Somatic Foundations of the Child Ego State”, in C. 

Sills & H. Hargaden (Eds.), Ego States, pp. 28-54. London: Worth Publishing, 2003;  

W. F. Cornell & N. M. Landaiche III, “Impasse and Intimacy: Applying Berne’s 

Concept of Script Protocol” TAJ, 36, 196-213 (2006)  
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„Hatalom és vezetés a szervezetekben” 

“Power and Leadership in Organizations” TAJ, 16, 85-94 (1986);  

„Szervezeti sorskönyvek” 

“Organizational Scripts” TAJ, 23, 77-86 (1993) 
 

2012 Marco Mazzetti: Publikáció A tranzakcóanalitikus szupervízió elméletének és 

gyakorlatának továbbfejlesztése. Contribution For Advancement in the Theory and 

Practice of Transactional Analysis Supervision  

 

„Szupervízió a tranzakcióanalizisben: egy gyakorlati modell.”  

“Supervision in Transactional Analysis: An Operational Model” TAJ, 37, 93-103 

(2007)  

 

2013  Nem osztottak ki díjat 
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2014 Susanna Temple:Publikáció Az emberi viselkedés Funkcionális Fluencia modellje 

mint az énállapotok viselkedés alapú diagnózisának alapja. Functional Fluency Model 
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5  A NÉGY ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 

5.1  Bevezetés 

5.2  A négy alkalmazási terület – rövid leírás 

5.3  Az alapkompetenciák  

5.3.1  Tanácsadási alapkompetenciák 

5.3.2  Oktatási/Nevelési alapkompetenciák 

5.3.3  Szervezeti alapkompetenciák 

5.3.4  Pszichoterápiás alapkompetenciák 
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5 A NÉGY ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 

5.1 Bevezetés 

 

A tranzakcióanalízis elmélete és gyakorlata négy területre terjed ki, ezeket alkalmazási 

területeknek nevezzük. A hallgatók mindegyik alkalmazási területen részt vehetnek 

kiképzésben és képesítést is szerezhetnek. A négy alkalmazási terület: Tanácsadás, 

Oktatás/Nevelés, Szervezet és Pszichoterápia. 

 

5.2 A négy alkalmazási terület – rövid leírás 

 

A. A Tanácsadás alkalmazási terület: a tranzakcióanalitikus tanácsadás egy szerződéses 

kapcsolatban zajló professzionális tevékenység. A tanácsadási folyamat fejleszti a kliensek 

vagy kliens rendszerek mindennapi problémakezeléssel és személyes fejlődéssel kapcsolatos 

tudatosságát, lehetőségeit és képességeit, az erősségeik, az erőforrásaik hangsúlyozásán és 

működésén keresztül. Célja, hogy növelje az egyén autonómiáját a társas, szakmai és kulturális 

viszonylataiban. 

 

B. Az Oktatás/Nevelés területe az óvodai, iskolai és egyetemi/főiskolai, posztgraduális 

oktatással, tanítással foglalkozó gyakorló szakemberek részvételére számít. Foglalkozik a 

gyermek, serdülő vagy tanuló felnőtt támogatásával a családon, intézményen vagy társadalmon 

belül. A szakember munkájában oktatói csoportok vagy intézmények fejlesztésével is 

foglalkozhat. Célja, hogy elősegítse a személyes- és szakmai fejlődést, mind tudományos, mind 

szociális téren.  

 

C. A Szervezeti alkalmazási terület a szervezetekben vagy szervezetek számára dolgozó 

gyakorló szakembereknek javasolt. Figyelembe veszi a szervezeti referenciakeretet és 

kontextust csakúgy, mint a szervezet fejlődését. Célja a szervezetben dolgozó emberek 

fejlődésének támogatása, fejlesztése, és hatékonyságuk növelése.  

 

D. A Pszichoterápiás alkalmazási terület azon szakembereknek ajánlott, akiknek célja, hogy 

növelje a kliens önaktualizációs-, gyógyulási- és változási képességeit. A pszichoterápiás 

folyamat lehetőséget nyújt az archaikus, gátló mintázatok felismerésére és megváltoztatására – 

„a múlt fájdalmával foglalkozni a jelenben, hogy szabadon élhessük a jövőt”. Célja, hogy a 

kliens megértse önmagát és kapcsolatait, valamint meg tudja teremteni a tudatos, kreatív és 

spontán, intimitásra nyitott élet lehetőségét. 

 

Fontos, hogy a képződő szakember egyeztessen Fő Szupervizorával, mielőtt alkalmazási 

területet választ, mivel nemzetenként különböző törvényi korlátozások vonatkozhatnak arra, 

hogy ki praktizálhat pszichoterapeutaként. 

 

5.3 Az alapkompetenciák 

 

Mindegyik alkalmazási terület kidolgozta az alapkompetenciák listáját, mely világosan 

meghatározza, hogy milyen ismereteket, képességeket és attitűdöt várhatunk el az adott 

alkalmazási területen belül működő CTA-tól. 
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5.3.1 Tanácsadási alapkompetenciák 

 

Alapelvek 

Az alapkompetenciák vezérfonalként szolgálnak a trénerek számára a szakmai képzési 

tananyag kialakításában. Az alapkompetenciák nem ismeretek halmaza, nem a tréning 

tematikája, hanem interdiszciplináris, munkához kötődő ismeretek, attitűdök, képességek és 

értékek, melyekkel rendelkeznünk kell, hogy foglalkozhassunk a tanácsadásban levő kliens és 

a kliens rendszerek szükségleteivel.  

 

Az alapkompetenciák leírják a tranzakcióanalitikus szakmai aktivitását a Tanácsadás 

területén. 

A Tanácsadás területén két szinten alkalmazható a tranzakcióanalízis: 

- Kiegészítő tanácsadás (vagy a tanácsadói készségek alkalmazása): különböző 

pszichoszociális- és szocioedukációs szakmák szolgáltatásaként, vagy más szociális, 

pszichológiai, orvosi, jogi- és gazdasági foglalkozásokban. 

 - Elsődleges tanácsadás: magánpraxisban, tanácsadói központokban, nonprofit vagy 

profitorientált stb. szervezetekben dolgozó, professzionális tanácsadó által nyújtott tanácsadás. 

 

A tranzakcióanalitikus képzésben fontos a holisztikus szemlélet, amely az alapkompetenciák 

meghatározásában is érvényre jut: 

 - Három alapkompetencia: a tanácsadó személyes, szociális és módszertani kompetenciája és 

 - 10 specifikus tanácsadói kompetencia. 

 

Az alapkompetenciák olyan általános képességek, melyek keretében a kognitív, személyes és 

szociális készségek a szakma szolgálatába vannak összerendezve és alkalmazva.  

 

A Tanácsadói kompetenciák foglalkozás-specifikusak, vagyis a Tanácsadás alkalmazási 

területén előforduló helyzetekhez kapcsolódnak. A Tanácsadási specifikus kompetenciák a 

három alapkompetencián alapulnak, és azokhoz kapcsolódnak.  

 

Az EATA meghatározása a tranzakcióanalitikus tanácsadásról 

A tranzakcióanalitikus tanácsadás egy szerződéses kapcsolatban zajló professzionális 

tevékenység. A tanácsadási folyamat fejleszti a kliens vagy kliens rendszerek mindennapi 

problémakezeléssel és személyes fejlődéssel kapcsolatos tudatosságát, lehetőségeit és 

képességeit, az erősségeik, az erőforrásaik hangsúlyozásán és működésén keresztül. Célja, hogy 

növelje az egyén autonómiáját a társas, szakmai és kulturális viszonylataiban. 

 

A Tanácsadási területet általában azok választják, akik szociális/pszichológiai, és/vagy 

kulturális területen dolgoznak.  A teljesség igénye nélkül néhány példa: ápolás, egészségügy, 

lelki gondozás, prevenció, mediáció, folyamat facilitálás, multikulturális munka és 

humanitárius tevékenység. 

 

A tranzakcióanalitikus tanácsadó alapkompetenciái 

1. Alapvető kompetenciák – interdiszciplináris képességek 

1.1  SZEMÉLYES KOMPETENCIA 

 Személyes, a karakterünkhöz kapcsolódó készségek: értékek, attitűdök, viselkedés. 

Bizonyos személyiség jellemzők, mint pl. kezdeményezőkészség, aktivitás, kitartás, 

tanulási szándék. 
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Magyarázat: a tanácsadó tudatában van és képes kezelni saját személyiség jellemzőit, 

szükségleteit és elvárásait, erősségeit és korlátait. Követi az EATA és ITAA etikai 

útmutatásait.  

 

1.2 SZOCIÁLIS KOMPETENCIA 

Olyan alapvető szociális készségek, mint együttműködés, konfliktuskezelés, tárgyalási 

készségek. 

 

Magyarázat: képes kommunikálni, interakcióba lépni klienseivel: egyénekkel és 

csoportokkal, csakúgy, mint kollégáival és a szakma más képviselőivel, a 

tranzakcióanalízis filozófiájának szellemében. 

 

1.3 MÓDSZERTANI KOMPETENCIA 

Alapvető ismeretek és módszertani jártasság, úgymint a kapcsolatalakítási, a probléma 

megoldási, a szerződéskötési folyamatok irányítása, a tranzakcióanalízis filozófiájának és 

elméleteinek alkalmazásával és ismeretével. 

 

Magyarázat: képes a tényeket és helyzeteket értelmezni, azokat módszertanilag és 

stratégiailag kezelni, valamint az interakciók minőségét monitorozni.  

 

2. Tanácsadói kompetenciák – specifikus tanácsadói kompetenciák 

1. AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET ISMERETE ÉS SAJÁTOSSÁGAINAK MEGÉRTÉSE: 

▪ mélyreható szakértelemmel rendelkezik általában a tanácsadás, és azon belül saját 

specializációs területén is,  

▪ rendelkezik szakmai tapasztalattal a Tanácsadási területen, 

▪ alapos ismerete van a csoportdinamikáról és a kliens rendszerekről, amelyet munkájába 

beépít, 

▪ tisztában van a Tanácsadási terület lehetőségeivel és korlátaival,  

▪ elköteleződött a tanácsadási folyamatot befolyásoló szociokulturális tényezők 

megismerése és megértése iránt. 

 

2. HELYZETFELMÉRÉS 

▪ reálisan képes felmérni a kliens rendszerekben rejlő fejlődési, változási lehetőséget, 

▪ ismeri a tanácsadási szerződések hazai jogi vonatkozásait, 

▪ ismeri azokat a gyakorlati kritériumokat, amelyek alapján tanácsadási szolgáltatásokat 

ajánlhat alkalmazási területén,  

▪ tudatában van, hogy tranzakcióanalitikus tanácsadóként milyen erősségei és korlátai 

vannak.  

 

3. A TANÁCSADÁSI  KONCEPCIÓ MEGFOGALMAZÁSA ÉS ISMERTETÉSE  

▪ a saját tanácsadási gyakorlatának különböző területeit elemző módon áttekinti, és 

érthetően ismerteti saját munkáját szóban és írásban egyaránt, rávilágítva tanácsadói 

prioritásaira,  

▪  saját alkalmazási területén ismeri azokat a megközelítéseket, melyek alkalmasak a 

tanácsadási folyamat során felmerülő kérdések és problémák kezelésére, kezdve az első 

találkozástól egészen a munka lezárásáig, 

▪ a tranzakcióanalízis mellett ismer más tanácsadási megközelítéseket, módszereket, és 

tudja, mikor lehetnek hasznosak.  
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4. A TANÁCSADÁSI KAPCSOLAT MEGTEREMTÉSE ÉS FENNTARTÁSA: 

▪ ismeri és alkalmazza az EATA/ITAA etikai útmutatásait, 

▪ belátással bír saját referenciakeretére, így biztosítja a klienssel szembeni megfelelő 

nyitottságot, a kliensekkel való kapcsolat transzparenciáját, 

▪ ismeri a bizalomteli kapcsolat megteremtésének alapelveit: a klienssel és a kliens 

rendszerekkel is, 

▪ OK-OK pozícióból kommunikál, 

▪ elősegíti a klienssel és a kliens rendszerekkel való munkakapcsolat kialakulását,  

▪ képes a saját és a kliensei érzelmeit, gondolatait helyesen észlelni, értelmezni és azokkal 

dolgozni. Képes magatartását rugalmasan változtatni és válaszaiban a kliens 

személyiségéhez igazodni. 

 

5. A TANÁCSADÁSI HELYZET ELEMZÉSE: 

▪ az első találkozások során képes megfelelő módszert választani az adatgyűjtéshez és az 

anamnézishez,  

▪ a tanácsadási helyzet elemzésében alkalmazza a tranzakcióanalízist, és hasznosít más 

elméleteket is, 

▪ az összegyűjtött információk alapján képes megfogalmazni a probléma erőforrás-alapú 

meghatározását, amelyet a kliens vagy a kliens rendszerei felé nyíltan kommunikál, 

▪ számításba veszi, tiszteletben tartja és megérti a tanácsadóra, a kliensre és a kliens 

rendszereire ható szociokulturális tényezőket. 

 

6. TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS: 

▪ ismeri a tranzakcióanalitikus szerződés fogalmát és képes azt szakmájában alkalmazni, 

▪ képes a TA szerződés-fogalmát az adott problémával kapcsolatban elmagyarázni, 

▪ különböző környezeti feltételek között is képes megfelelő tanácsadási szerződést kötni, 

akár egyénekkel, akár csoportokkal, 

▪ szerződéses alapon dolgozik, és a szerződést szükség esetén képes módosítani, 

▪ a tanácsadási folyamat során és annak végén is értékeli a szerződést a klienssel. 

 

7. BEAVATKOZÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

▪ képes megtervezni a tanácsadási folyamatot a szerződéssel összhangban, 

▪ a hatékony probléma megoldási stratégiák kidolgozásához képes a tranzakcióanalitikus 

elméleteket, készségeket, valamint más elméleteket, készségeket is alkalmazni, 

▪ az autonómia elősegítésére hatékony beavatkozásokat választ mind a klienssel, mind a 

kliens rendszereivel való munkájában, 

▪ a rendelkezésére álló széles beavatkozási skálából képes kiválasztani az adott 

tanácsadási helyzethez leginkább illeszkedőket; akár egyénekkel, akár csoporttal 

dolgozik, 

▪ a kliens Felnőtt énállapotával dolgozik; és a Felnőtt énállapoton keresztül képes 

kapcsolatba lépni a Gyermeki és Szülői énállapottal.  

 

8.  ERŐFORRÁS-ORIENTÁCIÓ  

▪ képes a kliens erősségeit kiaknázni és azokra építeni, mert azokat tekinti a változás 

egyik hatótényezőjének, 

▪ azonosítja a kliens és a kliens rendszereknek meglévő erőforrásait és integrálja azokat 

a tanácsadási folyamatba, 
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▪ munkakapcsolat szintjén ismeri és javasolhatja a kliensnek az adott közösség támogatást 

nyújtó erőforrásait. Ilyen erőforrás lehet orvosi, pszichiátriai, pszichoterápiás vagy más 

szolgáltatás is. 

 

9. KRÍZISTANÁCSADÁS 

▪ képes azonosítani a krízishelyzetet, és megfelelő beavatkozásokat végezni, 

▪ ha indokolt, a klienst azonnal más szakemberhez irányítja, 

▪ védi a klienst, csökkenti az őt ért ártalmakat. 

 

10. MINŐSÉG ÉS A SZAKMAI FEJLŐDÉS MONITOROZÁSA 

▪ világos, pontos jegyzőkönyvet és dokumentációt vezet a tanácsadásról, ebben eleget 

tesz a szakmai- és jogi elvárásoknak, 

▪ pontosan megfogalmazott kritériumok alapján értékeli a tanácsadási munka 

hatékonyságát; rendszeresen értékeli saját munkáját. Ennek eredményét azután 

személyes és szakmai továbbfejlődésének eszközeként használja, 

▪ tanácsadási munkája során figyelembe veszi az anyagi körülményeket, 

▪ tudatosítja, megfogalmazza tanácsadói szerepét, és kialakítja tranzakcióanalitikus 

tanácsadói identitását,  

▪ szakmai fejlődését tanfolyamok, konferenciák látogatásával, a szakirodalom 

tanulmányozásával segíti elő, 

▪ professzionális szupervízió segítségével követi nyomon munkájának minőségét. 

 

 

5.3.2 Oktatási/Nevelési alapkompetenciák 

 

A Nevelési/Oktatási Tranzakcióanalitikus elméleti tudásával és ennek alkalmazásával az alábbi 

készségekkel rendelkezik: 

 

1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 

 

Ismeri a TA elméletét és képes azt a Nevelési területen alkalmazni. 

 

A TA nézőpontjából képes releváns oktatási/nevelési elméleteket értelmezni, és ezeket 

összehasonlítani. 

 

Megfogalmazza az oktatási koncepcióját, bemutatja, hogyan kapcsolódik a TA - hoz, hogyan 

érvényesíti az oktatási koncepcióját különböző feltételek között, úgy, hogy számításba veszi a 

munkájának történelmi, kulturális és nevelési/oktatási kontextusát. 

 

Az EATA/ITAA Etikai kódexét ismeri és az oktatási/nevelési környezetben képes alkalmazni. 

Megfelelő etikai és szakmai szakértelmet tanúsít. Az „oktatási/nevelési környezet” fogalmába 

tartozik többek között a szülők oktatása, óvoda, iskola, főiskola, felnőtt-és közösségi oktatás, 

szakmai képzés; formális és informális környezet egyaránt.  
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2. OKTATÁSI/NEVELÉSI KAPCSOLAT 

Az oktató OK-OK pozícióból kommunikál, ennek segítségével képes elérni az alábbiakat: 

A. kölcsönösen tiszteletteljes kapcsolatot képes kialakítani. A kapcsolat a gondoskodás, 

empátia, kongruencia, melegség és nyitottság mintáját nyújtja; valamint elősegíti az 

autonómiát és a személy megerősítését a saját fejlődéséhez (empowerment), 

B. lelkes; tekintettel van mind a tanuló szükségleteire és érdeklődésére, mind a témára,  

C. önmagával és másokkal szemben is tiszteletteljesen viselkedik. Így tehát tudomásul 

veszi és elfogadja a különböző referenciakereteket, kulturális vonatkozásokat és 

szociális normákat, 

D. tudatában van az oktatási/nevelési kapcsolat meghatározó voltának és hatásának a 

személy fejlődésében, ezért fontos szem előtt tartania ennek sajátosságait, 

E. ismeri az oktatói/nevelői szerepkör határait, beleértve a tanuló szükségleteinek kezelését 

is, 

F. a hallgató referenciakeretével összhangban oktatási/nevelési szövetséget alakít ki úgy, 

hogy közben megtartja saját referenciakeretét, és szem előtt tartja az oktatási/nevelési 

célokat, 

G. képes 3P-t - hatóerőt, védelmet és engedélyt – mutatni. Érti ezek szerepét és fontosságát, 

valamint a gyakorlat szerepét és fontosságát.   

 

3. TRANZAKCIÓANALITIKUS ELMÉLET 

A. világosan érti és képes az oktatási/nevelési gyakorlatban alkalmazni, használni a TA 

alapfogalmait (pl. sztrók, énállapot elemzés (strukturális és funkcionális), 

tranzakcióanalízis, játszma, rakett (helyettesítősdi), sorskönyv), 

B. oktatási/nevelési vonatkozásban alkalmazza a gyermeki és felnőtt fejlődéslélektant, 

valamint a csoportfejlődésről szóló elméleteket, érti az indulatáttételt és a viszont-

indulatáttételt, 

C. ismeri a TA különböző iskoláit, és ismeri azok alkalmazhatóságát az oktatási/nevelési 

környezetben, 

D. nevelési/oktatási gyakorlatát képes a TA elmélete szerint bemutatni, valamint 

módszertanilag a TA fogalmaival leírni, 

E. a tanulási folyamat értelmezésére alkalmazza a TA elméletét. 

 

4. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A. ismeri és alkalmazza a szerződés fogalmát, és TA oktatóként/nevelőként három (vagy 

több) oldalú szerződést köt, 

B. különféle oktatási körülmények között is képes megfelelő szerződést kötni, vagyis 

képes tiszteletben tartani a különböző szükségleteket, célokat, kontextusokat, kulturális 

vonatkozásokat és a rendszerek korlátait, 

C. monitorozza, megújítja, és szükség estén tárgyalást kezdeményez a szerződésről. 

 

5. TERVEZÉS 

A. képes megállapítani az egyén vagy a csoport oktatási/nevelési vagy személyes 

fejlődésbeli szükségleteit, 

B. kitűzi a program céljait, amikor helyénvaló, a résztvevők bevonásával. Ilyen módon 

mind a megállapított szükségletek, mind a kívánt elvárások szerepet kapnak a 

célkitűzésben, 

C. megtervezi azt a programot, amellyel elérhetők a kitűzött célok, 

D. megfogalmazza a szerződésben szereplő alapvető szabályokat, 
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E. helyesen értelmezi a csoportfolyamatokat, és képes megfelelően tervezni a 

csoportfolyamat különböző fázisaiban is, 

F. több vezetői stílust is ismer, és azokat a helyzetnek megfelelően képes alkalmazni, 

G. tiszteletben tartja a különböző tanulási stílusokat, ezeket képes felismerni, és a tervezés 

során számításba venni, 

H. a tanulási folyamat elősegítésének céljából többféle ismeretátadási módot tervez meg, 

I. értékeli a tanulás eredményeit és levonja a következtetéseket a jövőbeli tervezéshez és 

oktatáshoz. 

 

6. MEGVALÓSÍTÁS 

J. az oktatási/nevelési folyamat. OK-OK pozícióból történik, 

K. a tanulási folyamat elősegítésének érdekében köt szerződést a csoporttal, ez tartalmazza 

az alapvető szabályokkal való egyetértést vagy azok újratárgyalását is, 

L. megfelelő módon képes alkalmazni a pedagógiai elméletek, pl. a felnőttoktatás 

alapelveit,   

M. engedélyt és védelmet nyújt a tanuláshoz, gondolkodáshoz, kételkedéshez, kérdezéshez, 

növekedéshez, változáshoz, 

N. gyakorlati munkájába integrálja a TA fogalmakat, 

O. a programhoz illeszkedő módon bemutatja, alkalmazza, tanítja a TA fogalmakat,  

P. a TA beavatkozások során reflektál magára, esetleg beszél is magáról, 

Q. interakcióiban kongruens, 

R. a hallgatóknak sztrókot ad a részvételért, együttműködésért, tiszteletben tartja a 

csoporttagokat. Ilyen módon növeli az egészséget és autonómiát elősegítő motivációt 

és kreativitást, 

S. felismeri a játszmákat, félreismeréseket, keresztezett és rejtett tranzakciókat, 

szimbiotikus meghívásokat, és megfelelően reagál ezekre, 

T. elkészíti az adott szervezet kulturális sorskönyvét, és meghatározza, hogy ez hogyan hat 

a szervezetben való tanulásra és tanításra, 

U. elméleti ismeretekkel segíti a tanulókat saját viselkedésük megértésében,    

V. képes külön választani egymástól a direkt és indirekt tanulási formákat; és képes azokat 

a megfelelő helyzetekben alkalmazni. 

 

7. SZEMÉLYES JELLEMZŐK 

A. elköteleződött a TA filozófiája iránt, 

B. munkájában képes az önreflexióra, az odafigyelésre, kongruens, 

C. fenntartja és modellezi az OK-ságot a tisztelet, tudatosság, megbízhatóság, 

professzionalitás és integritás révén, 

D. kifejti az oktatás személyi és társadalmi koncepcióját, céljait,  

E. ismeri saját személyes, és oktatási/nevelési helyzetben tapasztalt erősségeit és korlátait 

is, 

F. a konfrontációt képes megfelelően alkalmazni, így bomlasztó csoportfolyamatokat is 

jól kezel, 

G. érti a személyes és szakmai tudatosság és fejlődés fontosságát. Fontosnak tartja a 

tanulást, növekedést, változást, 

H. elfogadja a visszajelzést, hajlandó személyes témákkal konfrontálódni és terápiában 

részt venni, ha ez szükséges ahhoz, hogy hatékony TA oktató/nevelő váljék belőle. 
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5.3.3  Szervezeti alapkompetenciák 

 

A szervezetek terén dolgozó tranzakcióanalitikus, a CTA-O rendelkezik a területhez 

kapcsolódó képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal. Ezen felül rendelkezik alapvető gazdasági, 

pénzügyi, szociológiai, pszichológiai, és jogi ismeretekkel. 

A tranzakcióanalízis elsajátítása újabb dimenzióval gazdagítja a szervezetek terén dolgozó 

szakember tudását. Mindezzel a felkészültséggel a CTA-O (aki lehet konzultáns, tanár, 

menedzser, vezérigazgató, a szervezeten belüli vagy kívülről érkező személy) képes felismerni 

a vállalat, intézmény vagy szervezet szükségleteit, és felmérni, hogy ő maga rendelkezik-e 

olyan készségekkel, amikkel segíthet a szükségletek kielégítésében. 

Ebből adódóan a CTA-O kliense (tehát a vizsgán az esettanulmányban szereplő kliens) maga a 

szervezet, nem pedig az az egyén vagy csoport, amely történetesen szervezeti körülmények 

között dolgozik, és a szakember velük külön dolgozik.  A szervezet egészét tekinti, és annak 

egészét fejleszti. 

Ahhoz, hogy a CTA-O eldöntse, elvállal-e egy munkát, elengedhetetlen, hogy a CTA-O képes 

legyen megtervezni a beavatkozást, kivitelezni azt, végül értékelni az eredményeket. 

Berne-i terminusokban megfogalmazva a munka célja azt jelenti, hogy növeli a szervezet 

autonómiáját – annak hatékonyságát, kitartását, és változásra való képességét. 

 

A következőkben részletezzük a CTA-O-k kompetenciájának egyes területeit. A CTA-O képes 

a tranzakcióanalitikus megközelítést alkalmazni; valamint képes a fejlesztési folyamatot ennek 

tükrében értelmezni. 

 

1. A SZAKMAI KONTEXTUS ÉRTELMEZÉSE 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiak elvégzésére: 

a) értelmezi a szervezetben zajló változásokat, eközben figyelembe veszi a 

szocioökonómiai és politikai tényezőket is, referenciakeretet, rendszert, a szervezeti 

kultúrát, az emberek közötti kapcsolatokat, a szervezet hatását az egyénre és viszont 

b) megfelelően képes értékelni saját szakértelmét és a lehetőségeket, 

c) a szervezeti szükségletek leírásához elméleti modelleket használ, és tanítja azokat, 

különösen a tranzakcióanalitikus elméleteket, 

d) kapcsolatot létesít mikro és makroszinten is, az egyénektől kezdve egészen a szervezet 

egészéig. Képes az egészet és részeit is figyelembe venni, elemezni, 

e) a tranzakcióanalízis fogalmainak alkalmazásával képes értelmezni a fentieket. 

 

2. EGYÉNEK ÉS RENDSZEREK 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) ismeri és alkalmazza a rendszerekben dolgozó egyénekkel való munka modelljeit, 

b) megérti a rendszerszintű és a személyes aspektusokat, figyelembe veszi az intervenciók 

szintjét és reagál azok hatására,  

c) jól kezeli a helyzeti összetettséget: fontossági sorrendet állít fel, és a legfontosabb 

témákat tartja szem előtt, 

d) a szervezet szükségleteit valamint az egyének szükségleteit is figyelembe veszi, 

e) tisztában van a szervezet alegységei közötti interakciókkal, beleértve a saját tanácsadói 

rendszerét is, 

f) különbséget tesz az egyéni és szervezeti tanulási folyamatok között, ezeket a 

folyamatokat összhangba hozza a piaccal, az alkalmazottakkal, és a szervezet 

fennmaradásával, 
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g) a fentieket képes a tranzakcióanalízis fogalmainak segítségével értelmezni. 

 

3. SZERZŐDÉS ÉS HELYZETFELMÉRÉS 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) kiválasztja a szerződéskötéshez megfelelő vezetőt, 

b) képes többszintű és többoldalú szerződéssel dolgozni, 

c) képes megfelelően azonosítani az egyén vagy szervezet legfontosabb szükségleteit, így 

biztosítja a megfelelő beavatkozást, 

d) gondosan meghatározza a lehetséges beavatkozásokat, 

e) módszert dolgoz ki a különböző tanulási és értékelési lehetőségek integrálására, 

f) úgy választja meg a beavatkozás eszközét, hogy azzal elősegítse az esélyegyenlőség 

megteremtését és segítse a célelérést, 

g) a tranzakcióanalízis fogalmaival képes megfogalmazni a fentieket. 

 

4. TERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) eléri a meghatározott tanulási célt, 

b) értékeli a program hatékonyságát, 

c) átgondolja, mennyire van egyensúlyban a program tartalma és hosszúsága, 

d) felismeri a program lehetséges problémáit, és felkészül a megoldásukra, 

e) külső forrásból származó anyagokat használ, a szerzői jogok betartása mellett, 

f) a kritikus szakaszokban másokkal is megvitatja a tervet, 

g) időhatárokat épít be, és azokat betartja, 

h) a fentieket képes a tranzakcióanalízis terminusaiban leírni, 

i) tervezi és kivitelezi a projekt irányítását. 

 

5. POZITÍV, BIZTONSÁGOS TANULÁSI KÖRNYEZET ÉS KULTÚRA 

MEGTEREMTÉSE 

 A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) magyarázatot nyújt az interakciós stílusokról és arról, hogy ez hogyan segítheti elő a 

felek közti jó kapcsolat kialakulását, 

b) szempontokat ad a biztonságos környezetet és kultúrát megteremtő tényezőkre, pl.: 

o aktív odafigyelés és visszajelzés nyújtása a résztvevők számára 

o a résztvevők biztatása a kérdezésre és a témák megvitatására 

o az OK-OK alapelv erősítése 

o sztrókolás 

c) a környezeti, szociális- és kulturális környezetből fakadó kommunikációs gátak 

azonosítása, 

d) diszkriminációmentesen viselkedik, ezt a saját szerepével, a szervezet vezérelveivel, és 

a törvényekkel összhangban megerősíti, 

e) a fentiekre képes a tranzakcióanalízis fogalmaival reflektálni. 

 

6. A CSOPORTDINAMIKA KEZELÉSE   

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) fenntartja a csoportfolyamatok és a feladat közötti egyensúlyt, 

b) hangsúlyozza az egyenlő részvételt, 

c) azonosítja azokat, akik elkerülik a feladatot, és dolgozik velük,  
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d) megkérdőjelezi az egyéni szerepek és viselkedések sztereotipizálását a csoportban, oly 

módon, hogy ezzel konstruktívan erősíti a tanulási folyamatokat, 

e) demonstrálja a különböző csoporttípusok ismeretét, 

f) demonstrálja a csoportmunka fő elméleti modelljeinek ismeretét, 

g) kialakítja, fenntartja és lezárja a csoportokat, 

h) felismeri a csoport befolyással és tekintéllyel rendelkező személyeit és dolgozik velük, 

i) a tranzakcióanalízis fogalmaival világítja meg a fentieket. 

 

7. A BEAVATKOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) megfelelő módszert talál a beavatkozás értékelésére, és megindokolja annak 

kiválasztását,  

b) elmagyarázza az értékelés célját, és érvényességi körét, 

c) szem előtt tartja az értékeléssel és minőségfejlesztéssel kapcsolatos vitatott kérdéseket, 

d) pontosan meghatározza, hogy mit kíván értékelni, és képes az ehhez szükséges adatokat 

összegyűjteni, 

e) a fenti szempontokat a tranzakcióanalízis fogalmainak segítségével képes magyarázni. 

 

8. A SAJÁT MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) értékeli saját munkáját a kitűzött célok és kritériumok fényében, 

b) tisztában van a másokra gyakorolt hatásával, 

c) pozitív módon fogadja a visszajelzést, és értékeli annak érvényességét és fontosságát,  

d) tiszta, reális fejlődési célokat tűz ki maga elé, 

e) a fenti szempontokat a tranzakcióanalízis fogalmainak segítségével képes magyarázni. 

 

9. ETIKAI MEGFONTOLÁSOK 

A szervezetekben dolgozó tranzakcióanalitikus képes az alábbiakra: 

a) tudatában van annak, hogy a határok nem egyértelműek, amikor szervezetben dolgozik, 

b) ismerteti és példákkal illusztrálja az etikus szervezeti viselkedést, a tanácsadói szerep 

hasznosságát és a szereppel való visszaélést a szervezetben betöltött más szerepekkel 

összehasonlítva, 

c) megfelelő határokat állít fel és tart fenn azokkal az információkkal kapcsolatban, amit 

a menedzsment megoszt az alkalmazottakról, vagy a coach-olt kliens közöl a 

tanácsadóval, 

d) követi és munkájában alkalmazza az EATA/ITAA Etikai kódexét. 

 

5.3.4  Pszichoterápiás alapkompetenciák 

 

A tranzakcióanalitikus pszichoterapeuta ismeri és érti a tranzakcióanalízis elméletét, így képes 

bizonyosságot adni az alábbi képességeiről. 

 

1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 

a) érti a TA elméletét és annak alkalmazását, attól függően, hogy egyéni, pár- vagy 

csoportos pszichoterápiát folytat, 

b) felméri a klienst, és informált döntést hoz arról, hogy személyében és módszertanával 

terápiás kezelést nyújt-e a számára. Korszerű ismeretekkel rendelkezik más terápiás 
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lehetőségekről, képes különböző lehetőségeket felajánlani a kliensnek, és segít a 

folytatás kérdésének eldöntésében, 

c) ismeri az EATA/ITAA Etikai kódexét, munkájában bizonyítja etikai és szakmai 

hozzáértését. Betartja a pszichoterápiás jogi szabályozási kereteket, 

d) képes elhelyezni a TA-t a pszichoterápia irányzatai, módszerei között, 

e) tudatában van a kulturális- és szociális sokszínűség, különbözőség jelentőségének és az 

abból eredő következményeknek, a terápiás térben és azon kívül is. 

 

2. TERÁPIÁS KAPCSOLAT 

a) önmaga és mások felé tiszteletteljes, toleráns attitűddel viszonyul, 

b) ismeri a terápiás kapcsolat természetét, annak más kapcsolatoktól való különbözőségét; 

és felismeri a kapcsolat jelentőségét a változásban. Ezen ismeretek megnyilvánulnak 

munkájában, 

c) megértéssel és empátiás érzékenységgel fordul a kliens, tünetei és önmagát korlátozó 

sorskönyve felé. Ezt a megértést képes úgy kommunikálni a kliens felé, hogy az érthető 

legyen a számára, 

d) képes megérteni a másik ember szubjektív élményvilágát (fenomenológiáját); ezt 

összekapcsolni saját referenciakeretével úgy, hogy mindeközben nem veszíti el a 

kapcsolatot saját, különálló referenciakeretével, 

e) képes az önreflexióra, és önismeretét képes megfelelő én-közlésekben használni, 

f) képes bizonyosságot adni arról, hogy érti és ismeri a fejlődési aspektusokat, az 

indulatáttétel és viszont-indulatáttétel fogalmait, és ezeket hatékonyan kezeli a 

tranzakcióanalízis módszerével. Ilyen módon megengedi, hogy megjelenjen az 

indulatáttétel a terápiás kapcsolatban; a kliens regresszív fázisait képes megfelelő 

terápiás módon kezelni. Tisztában van saját viszont-indulatáttételével és azzal, hogy ez 

milyen akadályokat jelent, azonban képes ezt konstruktív módon használni, 

g) tiszteletteljes, toleráns módon viszonyul önmagához és másokhoz is, tehát tiszteletben 

tartja a különböző referenciakereteket, kulturális vonatkozásokat, szociális normákat. 

Mindazonáltal ismeri az ebbéli különbözőségek terápiás térben megnyilvánuló 

következményeit, 

h) demonstrálja a 3P-t - hatóerőt, védelmet és engedélyt; és ismeri ezek jelentőségét, 

i) interakcióiban kongruens. 

 

3. A TRANZAKCIÓANALÍZIS ELMÉLET 

a) pontosan érti a TA szakirodalomban leírt alapvető TA elméletet és annak klinikai 

alkalmazását. Ide tartozik a strukturális analízis, tranzakciók elemzése, játszma, rakett 

(helyettesítősdi), sorskönyv elemzés és gyermekkori fejlődés ismerete, 

b) ismeri a TA főbb megközelítéseinek alkalmazását, a TA ismeretanyagának változásait. 

Képes egymással összehasonlítani ezeket a megközelítéseket, 

c) érti a TA csoportfolyamatokról szóló elméletét, 

d) beavatkozásai a TA elmélete és gyakorlata alapján értelmezhetők. 

 

4. SZERZŐDÉS 

a) tisztában van a világos üzleti szerződés szükségességével, és képes megtárgyalni a 

szerződést, 

b) képes tárgyalásokat folytatni a klienssel annak érdekében, hogy közös elképzelést 

alakítsanak ki az elvégzendő munkáról és megfelelő kezelési szerződést fogalmazzanak 

meg. Ennek tartalmaznia kell a szociális kontroll szerződések és az autonómia 
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szerződések közötti különbség megértését és tiszteletben tartását, mely utóbbi lehetővé 

teszi az intrapszichés és az interperszonális változást, beleértve a gátló sorskönyvtől 

való megszabadulást és a zsákutcák feloldását.   

 

5. TERVEZÉS: DIAGNÓZIS ÉS KEZELÉSI IRÁNY 

a) átfogó felmérési és diagnosztikus rendszerrel bír, melyben alkalmazza a TA fogalmait 

is, 

b) ismeri a munkavégzés országában használt pszichiátriai diagnosztikus rendszereket (pl. 

DSM, BNO), 

c)  OK-OK pozícióból kiindulva értelmezi a kliens élményeit a TA fogalmainak 

használatával, 

d) felismeri és megfelelően reagál az őt, klienseit vagy másokat fenyegető kockázati vagy 

ártalmas tényezőkre, 

e) segíti a klienst gátló gondolkodás-, érzés-, és viselkedésmintázatainak felismerésében 

és megnevezésében; és annak eldöntésében, hogy kíván-e ezen változtatni, 

f) a TA elmélet segítségével átfogó terápiás tervet készít a kliens specifikus, előzőekben 

meghatározott problémáit is figyelembe véve. 

 

6. MEGVALÓSÍTÁS: A TERÁPIÁS FOLYAMAT 

a) megfelelő fenomenológiai megfigyeléseket tesz a kliensről, és azokat a - TA 

elméletéhez és filozófiájával összhangban levő - terápiás hipotézisek alapjainak tekinti, 

b) képes hatékony beavatkozási eszközként alkalmazni a csoportfolyamatot, 

c) a beavatkozásokat képes a terápia szakaszának és a terápiás szerződésnek megfelelően 

megválasztani, 

d) képes a beavatkozások megfelelő időben történő alkalmazására, 

e) felismeri az ülés alatt felmerülő sorskönyvi témákat, és azokat a kezelés szakaszától 

függően megfelelően kezeli (pl. sorskönyvi jelek, játszmameghívások, félreismerések, 

driver (előírás) szerinti viselkedések), 

f) képes értékelni a beavatkozás hatékonyságát, segítségével felülbírálni a hipotézist, és 

megválasztani a következő beavatkozást, 

g) erősíti a kliens autonómiáját és bővíti erőforrásait. 

 

7. SZEMÉLYES JELLEMZŐK 

a) elköteleződött a TA filozófiája iránt, így hisz abban, hogy az egyén képes felelősséget 

vállalni önmagáért, érti és elfogadja az egyén saját útját, reagál az egyén fejlődési és 

változási képességére, 

b) hajlandó – az etikai határok betartásával – intim, bensőséges kapcsolatba bocsátkozni, 

beleértve az én-közlés alkalmazását is, 

c) elköteleződött a folyamatban lévő személyes és szakmai fejlődése iránt. Különösen az 

autonómia, a tudatosság, a spontaneitás és az intimitás képességének fejlesztését tartja 

fontosnak, hogy a terápiás intervenciókra ne hassanak a sorskönyvi döntések, 

d) felismeri a saját és a pszichoterápiás gyakorlat korlátait, 

e) a terápiás helyzetben válaszaiban használja intuícióját és kreativitását, 

f) érti, ismeri a személyes erőforrások erősségeit és korlátait, 

g) képes megfelelő segítséget kérni és azt hatékonyan használni, 

h) képes az önreflexióra. 
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6  EATA KÉPZÉSI SZERZŐDÉSEK 

  

6.1 Bevezetés 

 

A tranzakcióanalitikus hallgatók kiképzésük egy bizonyos pontján hivatalos szerződést kötnek 

az EATA-val és egy Fő Szupervizorral. Ezáltal a hallgató kinyilvánítja az elkötelezettségét a 

képesítés megszerzése iránt; a Fő Szupervizor pedig a hallgató támogatása iránt, valamint 

aziránt, hogy megosztja vele a felelősséget a vizsgához szükséges fejlődése érdekében. A 

regionális és nemzeti TA szervezetek további információkkal is szolgálnak a kiképzők és 

intézmények számára.  Szerződést azzal a szervezettel lehet aláírni, amelynek a hallgató és a 

kiképző a tagja, vagy a társult egyesületekkel megkötött, vonatkozó megállapodások 

rendelkezéseit kell követni. Egy személy több szerződést is köthet – pl. több alkalmazási 

területen, különböző Szupervizorokkal. 

 

6.2 Jelentkezés EATA Szerződésre és díjfizetés 

 

A Szerződésre való jelentkezés általában közvetlenül az EATA felé történik. Azonban néhány 

nemzeti szervezet úgy állapodott meg az EATA-val, hogy saját rendszere szerint szervezi a 

jelentkezéseket, és a Szerződéseket elküldi az EATA számára jelentkezés céljából. Ebben az 

esetben a hallgató és Fő Szupervizora a nemzeti szervezet által meghatározott eljárást követi. 

Ez néhány esetben eltérhet a Képzési szerződésben leírtaktól. További információkat tudhat 

meg a nemzeti szervezetétől, amennyiben az rendelkezik ilyen megállapodással. 

 

Amikor a PTSTA az EATA-nak jóváhagyásra megküldi a második TSTA-szerződésére 

irányuló kérelmet (a 7 év utáni folytatásra vonatkozóan), ehhez mellékelnie kell első (eredeti) 

szerződésének egy példányát. A második szerződést csak akkor hagyják jóvá, ha az első 

szerződés lejárati dátuma előtt mindkét példány beérkezik.  Így a második szerződés hatályba 

léphet az első szerződés lejárati napján. Mivel az első szerződést már végrehajtották, az első és 

a második szerződés között nem lehet szünet: ez a szabály védelmet biztosít a kérelmet benyújtó 

PTSTA-val szerződésben álló hallgatók, valamint szupervízió alatt álló személyek számára. 

 

A (CTA és TSTA) szerződést a szóbeli vizsga előtt legalább egy évvel nyilvántartásba kell 

venni. 

 

A Szerződést legalább egy évvel a vizsga időpontja előtt kell elküldeni jóváhagyásra. 

 

A Fő Szupervizoroknak és a hallgatóknak minden olyan esetben, amikor egy Szerződést 

jóváhagyásra küldenek az EATA-hoz, ellenőrizni kell az alábbiakat:  

 

1. A Szerződés hatályba lépéséhez elengedhetetlen a hallgató és a Fő Szupervizor által 

befizetett éves, aktuális tagdíj az EATA számára. 

2. A Szerződés minden példányát írja alá a hallgató és a Fő Szupervizor(ok) is. 

3. A nyomtatvány minden kapcsolódó részét töltsék ki.  

4. A nyomtatványt angolul töltsék ki. 

5. A CTA Szerződésen a hallgató sorolja fel további képzéseinek költségét az aktuális 

árakat figyelembe véve, és a használt valutát feltüntetve. 
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6. Mellékelje a szupervízió részleteit, az érvényes követelményeket, beleértve a 

speciális nemzeti követelményeket; pl. pszichiátriai elhelyezésről szóló 

sajátosságokat. 

7. A Szerződés iktatásának külön díja van. 

8. Ellenőrizzék, hogy a nemzeti szervezet rendelkezik-e a Szerződés iktatásával 

kapcsolatos díj befizetésére vonatkozó saját rendszerrel. Ha van ilyen nemzeti 

rendszer, kövesse az abban található utasításokat. 

9. Ha nincs ilyen rendszer, az aktuális fizetendő összeget és a bankszámlával 

kapcsolatos információkat a Szerződésben találja; a Szerződés iktatásának díját 

banki átutalással fizesse az EATA-nak. 

10. Vegye figyelembe, hogy a banki költségek a hallgatót terhelik. 

11. A hallgató neve és a dátum szerepeljen a banki átutalás dokumentációján. 

12. Ha átutalta az összeget, az átutalás dokumentációjának másolatát csatolja az 

EATA-nak küldendő Szerződéshez.  

13. Ne küldje az alábbiakat: 

a. Szerződést ajánlott levélként 

b. nem teljes Szerződést 

c. csekket, pénzt, vagy banki váltót a Szerződéssel 

14. Ha a 13b), vagy 13c)-ben leírtakat mégis elküldi, azok visszaküldésre kerülnek. 

15. Ha a Szerződés és a dokumentáció elküldését követő egy hónapon belül nem kap 

választ, keresse meg az EATA-t. Lehet, hogy küldeményét rossz címre 

kézbesítették, vagy elveszett a postán. 

  

6.3 Alkalmazási terület választása 

 

Amikor a hallgató és Fő Szupervizora Szerződést kötnek, választaniuk kell egy alkalmazási 

területet. A négy alkalmazási terület: Tanácsadás, Oktatás/ Nevelés, Szervezet, és 

Pszichoterápia. Alkalmazási területet legtöbbször aszerint kell választani, hogy a hallgató 

szakmai munkájában melyik terület kapja a legnagyobb szerepet.  Ha a hallgató szakmai 

munkája más területet is érint, akkor általában a Fő Szupervizorával egyeztetve más, azon a 

területen jártas kiképzőtől is vesz szupervíziót. 

 

Figyelem! Előfordulhat, hogy egy adott ország törvényileg szabályozza, ki dolgozhat 

pszichoterapeutaként vagy tanácsadóként. Az alkalmazási terület megválasztásakor fontos, 

hogy a hallgató a Fő Szupervizorával az említett szabályozást megbeszélje. 

 

A Fő Szupervizor felelőssége, hogy a kiképzés kezdetén tájékoztassa a hallgatót saját 

alkalmazási területéről, és a Szerződés iktatásának folyamatáról. A Fő Szupervizorok általában 

csak a saját alkalmazási területükön belül írnak alá Szerződéseket. Ha a Fő Szupervizor ezen 

kívül eső Szerződést szeretne aláírni, a PTSC-hez adjon be egy kérvényt, melyben Szerződésre 

vonatkozó Kivételt (ld. 6.8 rész), vagy Kiterjesztést (ld. 6.9 rész) kér. 

 

6.4 A Szerződések időtartama 

 

A CTA szerződés 5, a TSTA Szerződés 7 évre szól. Ha a hallgató ezen túl szeretné folytatni 

képzését, a Szerződéses kapcsolat meghosszabbítható egy újabb Szerződés megkötésével az 

első Szerződés megkötésével megegyező módon. Ismét fizessük be a Szerződési díjat. A 

második Szerződés ugyanannyi időre szól, mint az első. Hivatalosan a második Szerződés már 
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új Szerződésnek minősül, így a hallgató választhat más Fő Szupervizort, vagy újratárgyalhatja 

a Szerződési feltételeket jelenlegi Fő Szupervizorával. A TSTA Szerződéseket csak egyszer 

lehet meghosszabbítani, és ilyenkor nincs szükség egy újabb Képzésjóváhagyási Műhelyen 

való részvételre. Ha lejár az első és a második TSTA Szerződés időtartama is, a PTSTA 

visszatér a CTA státuszhoz. Ha a PTSTA bármilyen okból már nem PTSTA többé, a vele kötött 

Szerződések automatikusan az érte felelős TSTA-hoz kerülnek. 

 

A CTA tréneri szerződés és a TSTA szerződés időtartamának felső határa 14 év. Mivel a 

PTSTA státusz átmeneti jellegű, a két szerződés 14 éve alatt a hallgatónak TSTA vagy CTA 

tréneri képesítési eljáráson kell keresztülmennie. 

A CTA trénerek további szerződéseket írhatnak alá, ha később TSTA képesítést kívánnak 

szerezni. 

 

Ha a PTSTA nem teljesíti a (TSTA/CTA tréneri) képesítési eljárást a szerződés fennállásának 

14 éve alatt, akkor a továbbiakban csak a CTA státuszt használhatja, a PTSTA-t nem. Másik 

TSTA-szerződés megkezdése céljából nincs lehetőség újabb TEW eljárásra. 

 

Kivételes esetekben kérvényezhetjük a Szerződés meghosszabbítását a PTSC-nél.      

 

6.5 A Szerződés felfüggesztése 

A TSTA-szerződés / CTA Kiképzői Szerződés felfüggesztése kivételes körülmények fennállása 

esetén lehetséges. A PTSTA-nak írásban, az ezt megalapozó okok megjelölésével kell 

kérelmeznie a PTSC-től a felfüggesztést. A kérelem elfogadása esetén törölni kell a PTSTA 

valamennyi folyamatban lévő szerződését, és a szerződés megújítása és ismételt jóváhagyása 

előtt újabb szerződést nem lehet aláírni. Ezt a PTSC-vel egyetértésben kell megtenni. A PTSC 

kiadja a felfüggesztő dokumentumot, melyben egyértelműen megjelöli a felfüggesztés idejét. 

Ezt a dokumentumot csatolni kell a TSTA-szerződéshez, és annak részévé válik. 

 

6.6.Szerződés törlése 

 

Ha a hallgató vagy a Fő Szupervizor törölni kíván egy érvényes Szerződést, először egymással 

meg kell állapodniuk, majd vissza kell küldeniük a Szerződést az EATA-nak, aki azután 

tájékoztatja erről a nemzeti szervezetet. Mielőtt visszaküldik a Szerződést, a hallgató vagy a Fő 

Szupervizor, de legjobb, ha mindketten ráírják a Szerződésre: „Törölve (aktuális dátum)”, és 

aláírják. Néhány szervezet a törlési kérelmet elfogadja közvetlenül a tagtól, ilyenkor a törlési 

szándékot a nemzeti szervezet továbbítja az EATA-nak. A szerződés automatikusan érvényét 

veszti, ha a hallgató vagy kiképző nem újítja meg EATA tagságát.  

 

6.7.A Fő Szupervizor változtatása 

 

Ha a hallgató a Szerződés érvényességi idején belül új Fő Szupervizort kíván választani, a 

következő módon teheti meg: 

1. Egyezzen meg a változtatást illetően jelenlegi és jövendőbeli Fő Szupervizorával is. 

2. Mindhárom fél töltse ki és írja alá az „A Fő Szupervizor változtatása” 

formanyomtatványt. Ezt a hallgató négy példányban juttassa el az EATA 

Adminisztratív Titkárához vagy a nemzeti szervezethez, (ld. 6.2 rész), az eredeti 

Szerződés másolatával, és ha szükséges, valamennyi Kivételre vonatkozó 

dokumentummal együtt.  
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3. Az EATA jegyzi a Fő Szupervizor változását, és dátumos bélyegzővel ellátva 

mindhárom félnek visszajuttatja a változtatási kérelem egy-egy példányát. 

4. Ha a Fő Szupervizor személye a CTA képzés során változik, a 40 szupervíziós óra 

teljesíthető úgy, hogy a két Fő Szupervizornál szerzett VALAMENNYI órát 

figyelembe veszik. 

 

A hallgató és a Fő Szupervizor is szabadon megváltoztathatják a Fő Szupervizori Szerződés 

pontjait, ha úgy kívánják. Figyeljenek arra, hogy a folyamat „Én OK vagyok, Te OK vagy” 

pozícióból történjen, bármiféle előítélet nélkül.  

 

6.8.Alkalmazási terület változtatása/hozzáadása 

 

A. A CTA Szerződés alkalmazási területét úgy tudja megváltoztatni, hogy törölteti a 

Szerződését, és egyszerűen köt egy újabbat, már az új alkalmazási területre vonatkozóan. 

B. CTA szinten történő alkalmazási terület változtatása vagy hozzáadása: jelenleg nincs 

más alternatíva, minthogy az egyén az új alkalmazási területen is CTA vizsgát tegyen, 

és teljesítse az EATA követelményeit az új alkalmazási területen is. A jelölt által 

korábban más területen végzett képzés a Fő Szupervizor felelőssége alatt elszámolható. 

C. Egy TSTA az alkalmazási terület megváltoztatásához vagy újabb terület hozzáadásához 

vagy TSTA vizsgát tehet az új területen, vagy követheti a Kiterjesztési eljárást (ld. 6.9 

részt).  

D. Annak a személynek, aki két alkalmazási területen is képesített CTA és mindkét 

területen szeretne CTA tréneri vagy TSTA Szerződést kötni, csak egy TEW-n kell részt 

vennie. A második területre vonatkozó PTSTA-szerződés aláírásának a TEW után nincs 

határideje. 

E. A CTA tréner vagy a TSTA kiegészítheti az alkalmazási területeket úgy, hogy az új 

alkalmazási területen CTA tréneri vagy TSTA vizsgát tesz, vagy a kiterjesztési 

útvonalat követi (lásd a lenti 6.10. pontot). 

F. Ha PTSTA változtatott alkalmazási területet, a Fő Szupervizor megtarthatja a korábbi 

alkalmazási területre régebben megkötött szerződését automatikus Kivétel segítségével. 

Azonban új Képzési szerződés nem köthető, csak a Kivétel eljárás követésével.  

 

6.9. Kivétel a Fő Szupervizorok számára a CTA, CTA tréner / TSTA Képzési szerződések 

megkötéséhez 

 

6.9.1. Bevezetés 

 

Előfordulhat, hogy egy TSTA, PTSTA vagy CTA tréner és hallgatója olyan területen kívánnak 

Szerződést kötni, amelyre a Fő Szupervizornak nincsen képesítése. Ebben a helyzetben a Fő 

Szupervizor Kivételt kérhet. 

 

6.9.2. Meghatározás 

 

1. A Kivétel egy olyan sajátos engedély, melyet olyan CTA tréner, PTSTA vagy TSTA 

kaphat, akinek nincsen képesítése azon az alkalmazási területen, ahol Szerződést kíván 

kötni. 

2. A Kivétel egy adott Szerződéshez kérelmezhető. 
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3. A Kivétel nem jelenti azt, hogy ezentúl a Fő Szupervizor bármilyen Szerződést aláírhat 

az adott alkalmazási területen belül. 

4. A Kivétel akkor engedélyezhető, ha a Fő Szupervizor és a hallgató a kérelmet megfelelő 

indoklással alátámasztják és teljesítik a követelményeket. 

 

6.9.3. Kivétel kérelmezése 

 

A Kivétel abban az esetben kérelmezhető, ha a Fő Szupervizor és a hallgató is tagja az EATA-

nak. 

1. A Fő Szupervizornak és a hallgatónak ugyanabban az időpontban kell kérelmeznie a 

Kivételt. 

o A hallgatónak meg kell indokolnia, hogy miért kíván Szerződést kötni a választott 

Fő Szupervizorral. Indoklásként általában az fogadható el, hogy az adott 

alkalmazási területen nem dolgozik megfelelő képesítéssel rendelkező helybéli Fő 

Szupervizor.  

o Általában szükséges a hallgató alkalmazási területén képesített TSTA, PTSTA vagy 

CTA  tréner hozzájárulása. 

 

2. A Fő Szupervizor Kivételt kérelmez, bizonyítja a kívánt területhez kapcsolódó szakmai 

hozzáértését, képzettségét, munkatapasztalatát. Ez a „Kiképző által igazolt 

kompetencia” elhagyható, ha a Fő Szupervizor igazolni tudja, hogy már korábban 

Kivételt nyert az érintett területen. Azt is fel kell sorolnia, hogy az adott alkalmazási 

területen hány aktív Kivétele van még az adott időpontban. 

 

3. A Fő Szupervizor képzési tervet készít. A képzési tervben az alábbiak szerepeljenek: 

o a javasolt Co-Szupervizor neve vagy annak leírása, hogyan fognak teljesülni az  

alkalmazási terület képzési követelményei (ld. alább 5. pont)  

o jelölje meg, hogy CTA vagy TSTA Szerződésről van-e szó 

o írja le, hogy a képzési terv egyes részeiért ki a felelős 

o mutassa be, hogy az EATA képzési ajánlásai hogyan fognak teljesülni  

 

4. A Co-Szupervizor kötelessége: 

o legyen képzettsége a hallgató alkalmazási területére vonatkozóan kiképzésre és 

szupervízióra, tehát a területen belül képesítést szerzett.  

o írásban kössön egyezséget a Fő Szupervizorral, mely szerint a képzési folyamatban 

együtt fognak működni 

o a jelöltnek a kiképzés 30 %-át a Co-Szupervizor felügyelete alatt kell abszolválnia

  

A CTA szerződésben levő hallgatók számára ez legalább 15 szupervíziós órát 

jelent a Co-Szupervizorral 

A kivételt nyert CTA kiképzők vagy PTSTA-k esetében a TSTA által ugyanazon 

területen teljesített minimális szupervíziós órák aránya az előírt minimum 30%-

a. 

o CTA Szerződés esetén legyen CTA tréner, PTSTA vagy TSTA 

o TSTA Szerződés esetén legyen TSTA 

 

5. Ha nincs elérhető, megfelelő képesítésű Co- Szupervizor, a PTSC megadja a Kivételt 

anélkül, hogy a Fő Szupervizor eleget tenne a Co-Szupervizorral való együttműködés 



EATA Képzési és vizsgakézikönyv                             6. rész; EATA Képzési szerződések 

 

 

6. rész                                                                                                                  2017. március 

50 

kívánalmainak. Ebben az esetben a Fő Szupervizor vázolja, hogyan fognak szupervíziót 

és útmutatást kapni a területen belül képzett CTA trénerektől, TSTA-któl vagy PTSTA-

któl. 

 

6. A Kivételi kérelmet és az ehhez kapcsolódó dokumentációt (így a „Kivétel 

dokumentumainak listája”-t – ld. 12.6.4 rész) küldje el a megfelelő PTSC tagnak. A 

PTSC egyik tagja felelős a Kivételekért (ld. 1. Függelék, EATA Hírlevél és honlap). 

 

6.9.4. Kivétel engedélyezése vagy elutasítása 

 

Amikor a Kivételek és Kiterjesztések Felelőse megkapja a fent említett dokumentumokat, 

megvizsgálja azokat. Ha szükséges, konzultál a PTSC egy másik tagjával, egy TSTA-val vagy 

egy, a Kivétel alkalmazási területét érintő tapasztalt PTSTA-val. Ha a kérelem nem nyer 

engedélyezést, erről tájékoztatja a jelentkezőt, indoklást ad, és tájékoztatást nyújt arról, hogy a 

következő kérelemhez milyen kívánalmaknak tegyen eleget. 

 

6.9.5. Ha a Kivételt engedélyezik 

 

1. Ha a Kivételi kérelmet engedélyezik, a Fő Szupervizor levelet kap ennek megtörténtéről 

a PTSC tagjától. 

2. A Fő Szupervizor és a hallgató kérelme a továbbiakban a rendes Szerződési iktatási 

folyamaton megy keresztül, és a Kivételt engedélyező levelet is csatolni kell. 

 

6.9.6. Ha a Kivételt elutasítják 

 

Ha nem fogadják el a Kivételi kérelmet, a hallgató indoklással együtt fellebbezhet a PTSC 

Elnökénél.  

 

Az Elnök a soron következő PTSC ülésen tárgyalja a fellebbezést, a végső döntést a bizottság 

hozza meg.  

 

6.9.7. További Kivételek 

 

Ha a kiképző ugyanazon az alkalmazási területen belül több Kivételt is kérelmez, nem 

szükséges újból elküldenie a hozzáértését igazoló dokumentumokat. Általában egyszerre 

legfeljebb három érvényben levő, CTA Szerződésre vonatkozó Kivételi kérelme lehet egy Fő 

Szupervizornak egy alkalmazási területen belül.  

 

6.10 Kiterjesztés a Fő Szupervizorok számára a CTA, CTA tréneri és TSTA Képzési 

szerződések megkötéséhez  

 

6.10.1 Bevezetés 

 

A TSTA-knak, PTSTA-knak és CTA trénereknek lehetőségük van arra, hogy olyan területen 

irányítsák egy hallgató kiképzését, vagy írjanak alá Szerződést, ahol nem szereztek képesítést, 

azonban biztos szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek. A Kiterjesztési eljárás során a 

Fő Szupervizornak nem szükséges ismételten részt vennie a teljes CTA vagy TEW eljáráson, 
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de ha úgy kívánja, megvan erre a lehetősége. A PTSTA jóváhagyását követően legkorábban 2 

év után lehet Kiterjesztést kérni. 

 

6.10.2 Meghatározás 

 

1. A Kiterjesztés egy általános engedély egy TSTA, PTSTA vagy CTA tréner számára, 

amely feljogosítja őt arra, hogy az eredeti alkalmazási területétől eltérő területen belül 

tanítson, nyújtson szupervíziót, igazoljon képzési órákat, és írjon alá Képzési 

szerződést. Kiterjesztést követően a TSTA, a PTSTA vagy a CTA tréner jogosult 

magát az új területen TSTA-ként, PTSTA-ként vagy CTA trénerként megjelölni. 

2. A TSTA által elnyert Kiterjesztés segítségével a TSTA eredeti alkalmazási területétől 

eltérő területeken is aláírhat CTA és TSTA Szerződéseket. 

3. A CTA tréner vagy PTSTA által elnyert Kiterjesztés segítségével a CTA tréner vagy 

a PTSTA az eredeti alkalmazási területétől eltérő területen is aláírhat CTA 

Szerződéseket. 

4. Ha egy PTSTA Kiterjesztést kér, a Fő Szupervizor a következőket teljesítse: 

a. rendelkezzen a megfelelő képesítéssel a PTSTA által kérelmezett alkalmazási 

területen, 

b. kérelmezzen kivételt és/vagy működjön együtt egy olyan, a kérelemben 

megnevezett TSTA-val, akinek jogosítványa van a PTSTA által kérelmezett 

alkalmazási területen, és aki szintén felelősséget vállal a PTSTA adott területen 

belüli fejlődéséért. 

 

6.10.3  A Kiterjesztés kérelmezése 

 

A Kiterjesztés kérelmezője legyen az EATA tagja, és bizonyítsa a szóban forgó alkalmazási 

területen szakmai kompetenciáját, mint gyakorló tranzakcióanalitikus, szupervizor és oktató. A 

kérvényező a következőket teljesítse: 

1. Töltse ki a Kiterjesztés kérvényezéséhez szükséges dokumentumot, indokolja kérését. 

2. Írjon a CTA írásbeli vizsga A és B részéhez hasonló, a kérelmezett alkalmazási 

területről szóló beszámolót. A beszámoló legyen anonim, azaz név nélküli. Ez két 

részből álljon: 

Első rész: Tranzakcióanalitikusi szakmai önarckép a kiterjesztett alkalmazási 

területre vonatkozóan, beleértve: 

i. a kérelmező munkájának leírása a kért alkalmazási területen belül, 

példákkal illusztrálva 

ii. a kérelmező képzési filozófiájának leírása 

iii. a kért és a képesítést szerzett területek összefüggéseinek, 

hasonlóságainak és különbségeinek megvitatása. 

Második rész: A kérelmező oktatói és/vagy szupervizori tapasztalatának leírása 

a szóban forgó területen, beleértve például személyes élményeit, workshop vagy 

óra tartását, hallgatók vagy projektek számára nyújtott szupervíziót. Ide 

tartoznak legalább kettő, a kérelmezővel rendes EATA- vagy ITAA-

szerződésben álló hallgató átfogó képzésének adatai.  

3. Ajánlólevél egy, a Kiterjesztésben szereplő alkalmazási területen képesítést szerzett 

TSTA-tól. Ha nem elérhető ilyen TSTA, akkor az ezeket a követelményeket 

teljesítő PTSTA-tól is elfogadható az ajánlás. 
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4. TSTA vagy CTA tréneri tanúsítvány, vagy CTA tréneri / TSTA Képzési szerződés 

fénymásolata. 

 

5. Két olyan CTA bizonyítvány fénymásolata a szóban forgó területről, amit a 

kérelmező hallgatói nyertek el, Kivételt tartalmazó Képzési szerződés megkötése 

után, vagy az új alkalmazási területen szerzett CTA szóbeli vizsga másolata (vagyis 

a kérelmező dönthet úgy, hogy kompetenciájának igazolására a CTA vizsga szóbeli 

részét nyújtja be; ez esetben a vizsgára bocsátáshoz a PTSC külön engedélye 

szükséges). 

 

6. A jelentkezési díj befizetését igazoló okmány fénymásolata. 

 

7. A „Kivétel dokumentumainak listája” (ld. 12.6.5 részt) 

 

A Kiterjesztés kérelmezését és a szükséges dokumentumokat juttassuk el a megfelelő 

PTSC tagnak. A PTSC nevében a bizottság egy megbízott tagja foglalkozik a 

Kiterjesztések intézésével (ld. 1. Függelék, EATA Hírlevél vagy honlap). 

 

6.10.4  Kiterjesztés engedélyezése vagy elutasítása 

 

A PTSC a fenti dokumentumok kézhezvételét követően felkér egy, a Kiterjesztés területén 

képesítést szerzett TSTA-t, tapasztalt PTSTA-t vagy CTA trénert, hogy bírálja el az írásbeli 

dolgozatot. 

▪ az elbíráló eldönti, hogy véleménye szerint elfogadható-e az írásbeli nyilatkozat 

▪ ha az elbíráló megfelelőnek ítéli, a PTSC megadja a Kiterjesztést 

▪ ha úgy gondolja, hogy az nem elfogadható, a PTSC konzultál egy másik, a Kiterjesztés 

területén képesítést szerzett TSTA-val, tapasztalt CTA trénerrel vagy PTSTA-val, aki 

azután ugyanolyan módon elbírálja az írásos anyagot 

▪ ha a második elbíráló elfogadja az írásbeli nyilatkozatot, a PTSC felkéri a két bírálót 

nézeteik megvitatására, és egy közös álláspont kidolgozására. Ha elfogadják az írásbeli 

nyilatkozatot, a PTSC megadja a Kiterjesztést 

▪ ha a második bíráló nem fogadja el az írásos anyagokat, a PTSC nem adja meg a 

Kiterjesztést 

▪ ha az első két bíráló nem jut közös döntésre, egy harmadik TSTA-t vonnak be a 

folyamatba, és a problémát megbeszélik a következő PTSC találkozón 

▪ ha a Kiterjesztés elutasításra kerül, a bírák visszajelzést adnak a kérelmezőnek: 

indokolják a visszautasítást, és előírják, hogy egy esetleges következő jelentkezéshez 

mit kell teljesíteni. Ha a kérelmező igazolni kívánja, hogy teljesítette a követelményeket, 

kérheti, hogy ugyanazon bírák ismételten végezzék el az értékelést. 

 

6.10.5. Ha a Kiterjesztést elfogadják  

 

Ha teljesülnek a 6.10.3-ban leírt követelmények, és az írásbeli nyilatkozat elfogadásra kerül, a 

PTSC megadja a Kiterjesztést. 
A sikeres kérelmező az elbírálás írásos eredményét anonim módon kapja meg. 
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A sikeres kérelmező felveheti a TSTA, CTA tréner vagy PTSTA címet az új területen. Ha a 

PTSTA sikeres TSTA vizsgát tesz, a kiterjesztés elismertsége automatikusan vonatkozik a 

TSTA szintre is.  

A sikeres kérelmező ezután küldje el Kiterjesztésének másolatát az EATA Adminisztratív 

Titkárságához. 

 

6.10.6. Ha a Kiterjesztést elutasítják 

 

Ha nem fogadják el a Kiterjesztési kérelmet, a kérelmező indoklással együtt fellebbezhet a 

PTSC Elnökénél.  

 

Az Elnök a soron következő PTSC ülésen tárgyalja a fellebbezést, a végső döntést a bizottság 

hozza meg.  

 

6.10.7. Változás az eljárásban 

 

Az eredeti folyamattól eltérő változásokkal a PTSC Elnök és a Bizottság foglalkozik. A 

Kivételekkel és Kiterjesztésekkel jelenleg foglalkozó személy neve és címe megtalálható az 1. 

Függelékben, az EATA Hírlevélben, és a honlapon: www.eatanews.org 

 

6.11. Dokumentáció 

 

Képesített Tranzakcióanalitikus Képzési szerződés (12.6.1) 

CTA tréneri / TSTA szerződés (12.6.2) 

Új Fő Szupervizor választás (12.6.3) 

Kivétel dokumentumainak listája (12.6.4) 

Kiterjesztés dokumentumainak listája (12.6.5) 

http://www.eatanews.org/
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7 A CTA VIZSGA ÁTTEKINTÉSE 

 

7.1  Bevezetés 

 7.1.1  A CTA vizsga és az alkalmazási területek 

 7.1.2  Akkreditáció 

 7.1.3  A vizsgadíj fizetése és a vizsga lemondása 

 7.1.4  Az írásos anyagok lefordítása 

7.2  Alkalmasság a CTA vizsgára 

 7.2.1  Személyes felkészültség a vizsgára 

 7.2.2  A követelmények áttekintése 

 7.2.3  A követelmények részletezése 

  7.2.3.1  A TA 101-es vizsga 

  7.2.3.2  A Képzési szerződés 

  7.2.3.3  Kliensekkel végzett munka  

  7.2.3.4. Szakmai képzési órák 

  7.2.3.5  Szupervíziós órák 

7.2.3.6  További Szakmai Fejlődés 

           7.2.3.7  Egyéni terápiában való részvétel és/vagy további személyes fejlődés 

7.3  Vizsgarend 

 7.3.1  Javasolt CTA vizsgarend 

 7.3.2  A dokumentáció és vizsgarend összefoglalása 

7.4  CTA vizsgadokumentáció 

A Fő Szupervizor hozzájárulása a CTA írásbeli vizsgán való részvételhez (12.7.1) 

A jelölt nyilatkozata az írásbeli vizsgán való részvétel szándékáról (12.7.2) 

Jelentkezés CTA szóbeli vizsgára és a Fő Szupervizor jóváhagyása (12.7.3) 

Regisztrációs tanúsítvány elkészítése a CTA vizsgára (12.7.4) 

Jelentkezési lap a szóbeli vizsgára (12.7.5) 

Levél a CTA írásbeli vizsga értékelőjének (12.7.6) 

Az írásbeli vizsga pontozási skálája (12.7.7) 

CTA írásbeli vizsga és értékelésének levele (12.7.8) 

TA Tanácsadás terület pontozási lap (12.7.9) 

TA Oktatási/Nevelési terület pontozási lap (12.7.10) 

TA Szervezet terület pontozási lap (12.7.11) 

TA Pszichoterápia terület pontozási lap (12.7.12) 

Az írásbeli Vizsgáztatót értékelő ív (12.7.13) 
A szóbeli Vizsgáztatót értékelő ív (12.7.14) 

Plágium nyilatkozat (12.7.15) 

  



EATA Képzési és vizsgakézikönyv                                        7. rész; A CTA vizsga áttekintése 

 

 

7. rész                                                                                                                  2016. április 

55 

7 A CTA VIZSGA ÁTTEKINTÉSE 

 

7.1 Bevezetés 

 

7.1.1 A CTA vizsga és az alkalmazási területek 

 

A vizsga célja, hogy garantáljuk a vizsgázó magas szintű kompetenciáját a tranzakcióanalízis 

alkalmazásában a választott specializációs területen, az ezen a területen szerzett 

alapkompetenciáira támaszkodva. Az alapkompetenciák az 5. részben találhatók. 

 

A vizsga két részből áll: 

 

1. Elsőként az írásbeli vizsga benyújtása történik. 

2. A szóbeli vizsga csak akkor tehető le, ha a hallgató megfelelt az írásbeli vizsgán. 

 

Ha a vizsgázó egyszer megfelelt az írásbeli vizsgán, a „megfelelt” státusz nem változik akkor 

sem, ha sikertelen az azt követő szóbeli vizsga. Ha szükséges, a hallgató többször is részt vehet 

a vizsga egyes részein. Ha nem teszi le sikeresen a szóbeli vizsgát, nem ismételheti meg azt 

ugyanabban a vizsgaszakaszban, csak egy későbbiben.  

 

A Képzési szerződés határozza meg az alkalmazási területet. A hallgató ezen a területen teszi 

le a vizsgát. Sem a vizsgabizottság, sem a hallgató nem változtathatja meg az alkalmazási 

területet a vizsga folyamata alatt. 

 

7.1.2 Akkreditáció 

 

A CTA-ként való akkreditációhoz szükséges vizsgát az EATA COC bizottság szervezi, ami 

egyúttal a PTSC albizottsága. A vizsgán PTSTA-k, CTA trénerek és TSTA-k egyaránt részt 

vehetnek vizsgáztatóként. CTA-k is vizsgáztathatnak, de kizárólag a helyi Vizsga Szupervizor 

felügyelete alatt.  

 

Az EATA, az FTAA és az ITAA kölcsönösen elismerik egymás vizsgaeljárásaik, és mint 

TAWCS csoport évente találkoznak a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos párbeszéd folytatása 

céljából. 

 

Ha a jelölt sikeresen leteszi mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgát, ez feljogosítja a CTA 

képesítés vagy valamilyen más, nemzeti szervezet által meghatározott képesítés használatára. 

A vizsgázott kompetenciáját elismerő bizonyítványt kap a választott alkalmazási területre 

vonatkozóan.  

 

7.1.3 A vizsgadíj fizetése és a vizsga lemondása 

 

A teljes összeg kifizetésére az Írásbeli Vizsga benyújtása előtt kerül sor. Ha a jelölt nem felel 

meg az írásbeli vizsgán, és értékelésre újra benyújt Írásbeli vizsgát egy későbbi időpontban, 

akkor a teljes vizsgadíj összegének felét kell fizetnie az újbóli vizsgáért. A befizetett szóbeli 

vizsgadíj nem vész el, mindaddig érvényes, amíg a hallgató le nem teszi ezt a vizsgát. Ha a 

jelölt a vizsgaidőpont előtt legkevesebb két hónappal bármilyen okból visszalépne a szóbeli 

vizsgától, a befizetett összeg érvényes marad, amíg a jelölt le nem vizsgázik, és a vizsgadíj nem 
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téríthető vissza, amennyiben a jelölt nem megy át a vizsgán. Ha a vizsgaidőpont előtti két 

hónapban mondja le a vizsgát, az összeg nem térül vissza, és nem is számítható be egy későbbi 

vizsgajelentkezéshez. Ha ezután jelentkezik egy későbbi szóbeli vizsgára, ismét be kell fizetnie 

a teljes vizsgadíj felét. 

 

Fontos, hogy a jelölt nyomon kövesse a vizsgadíj aktuális változásait: az EATA számlájára való 

átutalás módját, illetve a vizsgadíj kifizetésének helyi vagy nemzeti sajátosságait. Utóbbiak 

megtalálhatók az EATA Képzési- és Vizsgakézikönyvének 1-es számú Függelékében vagy az 

EATA weboldalán, vagy érdeklődni lehet a nemzeti szervezetnél. 

 

7.1.4  Az írásos anyagok lefordítása 

 

A CTA írásbeli vizsga anyagának kivételével minden írásbeli CTA vizsgaanyag angolul vagy 

a vizsgahelyszín munkanyelvén legyen. Ha eredendően nem ezen a nyelven íródtak, az eredeti 

írásbeli anyagok mellé fordítást kell mellékelni, így tehát az eredeti dokumentumok és 

fordítások száma megegyező lesz. A szóbeli vizsgán fontos, hogy a vizsgáztatók és a fordító a 

felvétel meghallgatása közben egyszerre tudjon figyelni az eredeti szövegre és annak 

fordítására. Ezért a felvett anyagok fordítása az eredeti szöveggel azonos oldalon, rögtön 

mellette legyen. Lásd 9.8.3. részt: Irányvonalak a tolmácsolt szóbeli vizsgához. 

 

7.2 Alkalmasság a CTA vizsgára 

 

7.2.1 Személyes felkészültség a vizsgára 

 

A CTA vizsgára való felkészülés során fontos, hogy a jelölt elsajátítsa az alkalmazási terület 

alapkompetenciáit. A négy alkalmazási terület alapkompetenciái az 5. részben találhatók. 

 

A jelölt a következőkről adjon számot: 

▪ hatékony, jól működő munkakapcsolat kialakítása 

▪ problémadefiníció és diagnózis 

▪ kezelési célok meghatározása vagy változási tervek kialakítása 

▪ szerződéskötés 

▪ adekvát észrevételek a folyamattal és annak hatásaival kapcsolatban 

▪ a választott TA alkalmazási területtel összhangban levő terv kidolgozása 

▪ a fentiek gyakorlati alkalmazása 

▪ magabiztos professzionális munka (az egyéni korlátok felismerése mellett) 

 

7.2.2 A követelmények áttekintése 

 

A CTA vizsgán résztvevő az alábbi követelményeknek feleljen meg: 

▪ TA 101-es igazolás, a kurzuson való részvétel vagy vizsga 

▪ érvényes Képzési szerződés az EATA-val amit az EATA legkésőbb a szóbeli vizsga 

időpontja előtt egy évvel jóváhagyott. 

▪ az alkalmazási területhez kapcsolódó nemzeti követelmények teljesítése 

▪ a Fő Szupervizor ajánlása a vizsgára 

▪ minimum 2000 óra teljesítése az alábbi összetételben: 

o 750 óra kliensekkel végzett munka, ebből 500 TA irányultságú   

o 600 óra szakmai képzés, ebből 300 óra a TA területén 
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o 150 óra szupervízió, melyből 75 óra EATA, ITAA vagy FTAA-tag PTSTA, 

CTA tréner vagy TSTA Szupervizorral történik, és 40 óra a Szponzorral 

o 500 további szakmai óra (a Fő Szupervizor választja ki a nemzeti 

követelményekkel összhangban) 

A jelölt által választott alkalmazási területen a képzési és a gyakorlati órák száma meghatározott 

és standardizált.  

 

Célja, hogy a jelölt valóban széleskörű gyakorlati tapasztalattal és átfogó elméleti tudással 

rendelkezzen. Az alkalmazási területen szerzett tapasztalat a gyakorlatban vagy a képzések 

során, a tranzakcióanalitikus képzés előtt és alatt is beleszámít a szükséges képzési 

óraszámokba.  

 

7.2.3  A követelmények részletezése 

 

7.2.3.1  A TA 101-es vizsga 

 

A 101-es vizsga bővebb leírását a Kézikönyv 4. részében található. 

 

7.2.3.2  A Képzési szerződés 

 

A jelölt rendelkezzen érvényes CTA Képzési szerződéssel, amelyet az EATA legalább egy 

évvel a szóbeli vizsga időpontja előtt jóváhagyott. Ennek részletei a Kézikönyv 6. részében 

találhatók. 

 

7.2.3.3  Kliensekkel végzett munka  

 

A jelölt 750, klienssel végzett munkaórával rendelkezzen, ez lehet egyéni vagy csoportmunka 

is. Ebből legalább 500 órában a tranzakcióanalízis módszerét alkalmazza. 

Az előbbi 750 órát illetően fontos, hogy a jelölt teljes felelősséget vállaljon gyakorló 

szakemberként, vezetőként vagy képzőként. A kötelező óraszámból legkevesebb 50 óra egyéni, 

és legkevesebb 50 óra csoportmunkát szükséges teljesíteni. 

 

A Pszichoterápia és a Tanácsadás területén a kötelező klienssel töltött munkaórák számai 

állhatnak egyéni, párral, családdal, csoporttal végzett munkából, vagy maratoni terápiából is. 

Fontos, hogy a jelölt széleskörű munkatapasztalattal rendelkezzen. 

 

Minden alkalmazási területen a szóbeli vizsga egyik követelménye, hogy a bemutatott három 

felvétel közül az egyik csoportmunkát tartalmazzon. A csoportmunkát illusztráló felvétel célja, 

hogy a jelölt bemutassa a csoportdinamikában végzett hatékony, facilitáló szerepét és a 

tranzakcióanalízis alkalmazását a csoportfolyamatok értelmezésében. A vizsga céljaira való 

tekintettel csoportként definiálunk két vagy annál több embert. A Pszichoterápia és a 

Tanácsadás területet választóknak legalább egy egyéni munkát tartalmazó felvételt kell 

bemutatniuk. 

 

A PTSC szerint fontos rugalmasan kezelni a CTA vizsga csoportmunkával kapcsolatos 

felvételeit. Sokszor nehézséget jelent engedélyt kérni a csoporttól a munka rögzítésére - 

kiváltképp a Tanácsadás vagy a Pszichoterápia területén -, ezért a csoporttal kapcsolatos 
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felvétel lehet szervezetfejlesztő, személyiségfejlesztő csoport, tréning vagy készségfejlesztő 

csoport munkája is.     

 

7.2.3.4. Szakmai képzési órák 

 

A jelölt számára követelmény 600 szakmai képzési óra teljesítése, melyből 300 TA-specifikus, 

TSTA, CTA tréner vagy PTSTA által vezetett képzés. A szakmai képzés állhat elméleti 

ismeretek megszerzéséből, a TA alkalmazásának demonstrációjából, gyakorlati képzésből, 

előadásokból vagy vitafórumokból.  

 

7.2.3.5  Szupervíziós órák 

 

A jelölt a kiképzése alatt kötelezően 150 szupervíziós órán vesz részt.  

 

Ebből 75 óra TA szupervízió egy PTSTA-val, CTA trénerrel vagy TSTA-val, és 40 óra a Fő 

Szupervizor által nyújtott szupervíziós óra. A 75 nem-TA-s szupervíziós órán való részvételre 

a képzés előtt vagy alatt is sor kerülhet, bármilyen más irányzat alkalmazásával. 

 

M I  S Z Á M Í T  S Z U P E R V Í Z I Ó S  Ó R Á N A K ?     

A jelölt egy szupervíziós órának számíthatja azt az órát, amelyben egy szupervizor 

részvételével tevékeny, hatékony módon bemutatja a munkáját szupervízió céljából. Általában 

nem elfogadott, ha a jelölt jelen volt a szupervízión, de ő maga nem mutatta be a munkáját.  

 

Amennyiben 2 vagy 3 jelölt részesül szupervízióban, és mindegyikük bemutatja az esetét, 

mindegyikük számára elfogadott a szupervízió összes órájának elkönyvelése.   

Példa: három jelölt három órát tölt szupervízióban, és mindegyikük bemutatja a 

munkáját, így mindegyikük számára három szupervíziós órát fogadható el. 

 

Négy vagy ennél több résztvevőjű csoport esetén az a jelölt, aki releváns esetet mutat be, kérheti 

a szupervíziós órák elszámolását: minden egyes esetbemutatás után egyórányi szupervízió 

elismerését jelenti. A szupervízión résztvevő, de munkáját be nem mutató csoporttagok számára 

ezek az órák haladó TA képzésként vagy További Szakmai Fejlődési órákként fogadhatók el. 

A szupervíziós órákként elfogadott órák száma nem haladhatja meg a ténylegesen a 

szupervízióban töltött órák számát. 

Példa: öt jelölt tölt szupervízióban három órát. Hármuk mutat be esetet, 1-1 órában. Így 

mindegyikük szerzett egy szupervíziós órát, és két haladó TA képzési órát. A két 

jelenlevő, de munkáját be nem mutató vizsgázó 3-3 haladó TA képzési órát vagy 

További Szakmai Fejlődési óraszámot könyvelhet el. 

 

B  S Z U P E R V Í Z I Ó S  J A V A S L A T O K    

Amint egy új jelölt elkezdi a TA alkalmazását munkájában, kötelező rendszeres szupervíziót 

kérnie egy TSTA-tól, CTA trénerrel vagy PTSTA-tól. A szupervízió jelentheti egy-egy eset 

egyszeri bemutatását, de azt javasoljuk, hogy a jelölt bizonyos klienseket vagy 

klienscsoportokat hosszabb időn át, rendszeresen mutasson be a szupervízió során. Így a jelölt 

az alkalmazási területén dolgozó szupervizor számára bemutathatja a problémafeltárást, a 

kapcsolat folyamatát, problémákat és munkája eredményét is. A szupervízió fontos eleme a 

kölcsönös feedback, konfrontáció és megvitatás is - ezek a szupervizor és a jelölt között, vagy 

csoportban zajlanak.   
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1. A szupervízió a jelölt munkájának helyszíni, egyidejű szupervíziója (live 

supervision) is lehet. Közvetlenül megfigyelhető, hogy a jelölt hogyan használja a 

TA-t, amikor a Szupervizor asszisztenseként dolgozik. A megfigyelést a szupervízió 

megbeszélése kövesse, mert az csak ebben az esetben fogadható el szupervíziós 

óraként. Ilyenkor a Fő Szupervizor és a jelölt állapítják meg az elfogadott óraszámot.  

2. A szupervízió szóbeli esetbeszámolón alapul és/vagy a jelölt munkájának felvételen 

vagy videószalagon történő bemutatásán. Az online szupervízió elfogadható; az 

online és a személyes szupervízió óráinak arányáról a Fő Szupervizorral együtt kell 

dönteni. 

  

7.2.3.6  További Szakmai Fejlődés 

 

A jelöltnek kötelezően 500 További Szakmai Fejlődési órát kell teljesítenie. Ennek tartalmát a 

helyi vagy nemzeti szervezet határozza meg, illetve a szervezet ennek felelősségét átengedheti 

a Fő Szupervizornak. Tartalmazhat például egyéb képzést, szupervíziót, egyéni pszichoterápiát, 

pszichiátriai osztályon történő munkavégzést, stb. 

 

7.2.3.7. Személyes terápiában való részvétel és/vagy további személyes fejlődés 

 

A személyes terápiának (amely lehet egyéni és/ vagy csoportos) vagy a személyes fejlődésnek 

nincsen előírt óraszáma. A PTSC azonban az javasolja, hogy a jelölt a kiképzése alatt végig 

vegyen részt személyes terápiában, hogy tapasztalatot szerezzen a tranzakcióanalízis 

alkalmazásáról, és hogy túlnyomórészt sorskönyvmentesen, illetve ártalmas viselkedés nélkül 

legyen képes alkalmazni a TA-t.  Ez elengedhetetlen feltétele a vizsgára bocsátásnak.  

 

A jelöltnek és a Fő Szupervizornak ellenőriznie kell, hogy a nemzeti és/vagy európai 

egyesületek személyes terápiával kapcsolatos valamennyi előírása teljesül-e. 

 

7.3  Vizsgarend 

 

7.3.1 Javasolt CTA vizsgarend 

 

Elsőként a jelöltnek és a Fő Szupervizornak egyet kell értenie abban, hogy a jelölt felkészült a 

vizsgára. A Fő Szupervizor további konkrét követelményeket is támaszthat a jelölt felé, mielőtt 

jóváhagyná a vizsgán való részvételét. Célszerű elsőként a szóbeli vizsga időpontját és 

kiválasztani, majd innen visszafelé haladva dolgozni. A vizsgaidőpontok és helyszínek 

megtalálhatók az EATA Hírlevélben (EATA Newsletter) és az EATA honlapján. 

 

A jelölt: 

 

▪ a választott szóbeli vizsgaidőpont előtt 18 hónappal kezdje el írni az írásbeli vizsga 

dolgozatot 

 

▪ a kiválasztott szóbeli vizsgaidőpont előtt 15 hónappal küldje el a Képzési szerződést az 

EATA-nak jóváhagyás céljából  

 

▪ a szóbeli vizsgára való felkészülés során lehetőleg vegyen részt legalább egy 

próbavizsgán  
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▪ a választott szóbeli vizsgaidőpont előtt 7 hónappal fizesse be a vizsgadíjat (ld. 7.1.3 

részt). Tartsa meg a befizetést igazoló szelvény másolatát. (Figyelem: néhány országban 

– pl. az Egyesült Királyságban – a befizetésre az írásbeli vizsga alkalmával kerül sor – 

lásd alább.) 

 

▪ a választott szóbeli vizsgaidőpont előtt legalább hat teljes hónappal juttassa el a Nyelvi 

Csoport koordinátorának: 

 

A. a jelölt EATA által jóváhagyott Képzési szerződésének egy példányát az 

esetleges Kivételek másolatával, valamint a Kivételhez tartozó képzési tervvel 

együtt  

B. a kitöltött „A Fő Szupervizor jóváhagyása az írásbeli vizsgán való részvételhez” 

c. dokumentumot (12.7.1.) 

C. a kitöltött „A jelölt nyilatkozata az írásbeli vizsgán való részvétel szándékáról” 

c. nyomtatványt (12.7.2. ) 

D. az írásbeli vizsga két, jól összefűzött példányát 

E. Plágium nyilatkozat (12.7.15.) [2016. április] 

F. a befizetés igazolását 

G. a jelölt tartson meg minden dokumentumból egy-egy példányt  
 

▪ A Nyelvi Csoport koordinátornak legkésőbb 2 hónappal a szóbeli vizsga időpontja előtt 

meg kell kapnia ezeket a dokumentumokat (pl. ha a vizsga a hónap 10-én van, akkor a 

nyomtatványoknak legkésőbb két hónappal korábban, a hónap 10-ig meg kell érkezniük). 

[2016. április] 

▪ Küldje el a „Jelentkezés CTA szóbeli vizsgára és a Fő Szupervizor jóváhagyása” 

(12.7.3.) c. nyomtatványt a Nyelvi Csoport koordinátorának, és a dokumentumból 

őrizzen meg egy másolatot. 

▪ Hiányos nyomtatványok esetén a Nyelvi Csoport koordinátornak jogában áll nem 

elfogadni a jelentkezést a kiválasztott időpontra. [2016. április]  

 

Ha a jelölt engedélyt kapott a szabályoktól való bármilyen eltérésre, új Fő Szupervizort választ 

vagy megváltoztatja Szerződését, ezeket a változásokat fel kell tüntetni egy külön papírlapon, 

feltüntetve a változások EATA engedélyének időpontját.  

 

Jelezze a Nyelvi Csoport koordinátorának, ha tolmácsot visz magával a vizsgára.  

 

A jelölt általában három hónappal a tervezett szóbeli vizsga időpontja előtt kapja vissza írásbeli 

vizsgáját és annak értékelését. Ha a jelölt időben adta le írásbeli vizsgáját, és három hónappal 

később mégsem kapta meg a vizsgáztató értékelését, juttassa el a nyomtatványokat a Nyelvi 

Csoport koordinátorához, aki majd pótolja a hiányzó, írásbeli vizsgával kapcsolatos 

információkat, amint azok elérhetővé válnak. 

 

▪ A Nyelvi Csoport koordinátor a „A beérkezett dokumentumok címjegyzékének 

visszaigazolása” nyomtatvány visszaküldésével igazolja azok megérkezését. 
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▪ Ha a jelölt vissza kíván lépni a szóbeli vizsgától, e döntéséről írásban tájékoztassa a 

Nyelvi Csoport koordinátorát. Azok a jelöltek, akik legalább két hónappal a 

vizsgaidőpont előtt lépnek vissza a vizsgától, a befizetett vizsgaösszeget 

felhasználhatják egy későbbi vizsgaidőpontban. A vizsgától számított két hónapon belül 

lemondó jelöltek azonban elveszítik a befizetett vizsgadíjat. 

 

▪ Ezt követően a Nyelvi Csoport koordinátora elküld egy „Regisztrációs tanúsítvány 

elkészítése a CTA vizsgára” c. nyomtatványt a vizsgázónak. 

 

▪ A jelölt a szóbeli vizsgát közvetlenül megelőző megbeszélésre hozza magával az utóbbi 

dokumentumot.  

 

▪ Ha a jelölt területén további nyomtatványokra van szükség, azok leírását a Kézikönyv 

„Nemzeti követelmények” részében találja. 

 

7.3.2 A dokumentáció és vizsgarend összefoglalása 

 

▪ Több mint 12 hónappal a szóbeli vizsga kiválasztott időpontja előtt: jóváhagyásra 

nyújtson be egy EATA-szerződést. (Ez annak biztosítását szolgálja, hogy a szerződést 

a szóbeli vizsgára jelentkezés előtt egy évvel jóváhagyják.) 

 

▪ 18 hónappal előbb: válassza ki a szóbeli vizsgaidőpontot és helyszínt. Kezdje el írni 

az írásbeli vizsgát. 

 

▪ 9 hónappal előbb: értesítse a Nyelvi Csoport koordinátorát az írásbeli vizsgán való 

részvételi szándékáról. 

 

▪ 7 hónappal előbb: fizesse be a CTA vizsgadíjat. (Figyelem: néhány országban, pl. az 

Egyesült Királyságban a befizetés közvetlenül a Nyelvi Csoport koordinátorához 

történik. Ellenőrizze a nemzeti szabályzatot.) 

 

▪ 6 hónappal előbb küldje el a Nyelvi Csoport Koordinátorának: 

• a jelölt EATA által jóváhagyott Képzési szerződésének egy példányát az 

esetleges Kivételek másolatával, valamint a Kivételhez tartozó képzési tervvel 

együtt 

• a kitöltött „A Fő Szupervizor hozzájárulása a CTA írásbeli vizsgán való 

részvételhez” c. nyomtatványt 

• a kitöltött „A jelölt nyilatkozata az írásbeli vizsgán való részvétel szándékáról” 

c. nyomtatványt 

• az írásbeli vizsga két, jól összefűzött példányát  

• Plágium nyilatkozatot 

• a befizetés igazolását (másolat) 

• a jelölt tartsa magánál minden dokumentum egy-egy példányát. 

 

▪ 3 hónappal előbb: a jelölt megkapta írásbeli vizsgájának értékelését. 
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▪ 2 hónappal előbb: 

A Nyelvi Csoport koordinátora megkapja a jelölttől „Jelentkezés CTA szóbeli vizsgára 

és a Fő Szupervizor jóváhagyása” c. dokumentumot (Új: 2016, március)  

 

▪ 1 hónappal előbb: 

o a jelölt megkapja a „Regisztrációs tanúsítvány elkészítése” c. nyomtatványt 

o a jelölt minden dokumentum másolatát őrizze meg 

 

 

7.4  CTA vizsgadokumentáció 

 

EATA képesített tranzakcióanalitikus Képzési szerződés az esetleges Kivételek másolatával, a 

Kivételhez tartozó képzési tervvel (12.6.1) 

A Fő Szupervizor hozzájárulása a CTA írásbeli vizsgán való részvételhez (12.7.1) 

A jelölt nyilatkozata az írásbeli vizsgán való részvétel szándékáról (12.7.2) 

Jelentkezés CTA szóbeli vizsgára és a Fő Szupervizor jóváhagyása (12.7.3) 

Regisztrációs tanúsítvány elkészítése a CTA vizsgára (12.7.4) 

Jelentkezési lap a szóbeli vizsgára (12.7.5) 

Levél a CTA írásbeli vizsga értékelőjének (12.7.6) 

Az írásbeli vizsga pontozási skálája (12.7.7) 

CTA írásbeli vizsga és értékelésének levele (12.7.8) 

TA Tanácsadás terület pontozási lap (12.7.9) 

TA Oktatási/Nevelési terület pontozási lap (12.7.10) 

TA Szervezet terület pontozási lap (12.7.11) 

TA Pszichoterápia terület pontozási lap (12.7.12) 

Az írásbeli Vizsgáztatót értékelő ív (12.7.13) 
A szóbeli Vizsgáztatót értékelő ív (12.7.14) 

Plágium nyilatkozat (12.7.15) 
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8 A CTA ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

8.1  Bevezetés  

 8.1.1  Az írásbeli vizsga áttekintése 

 8.1.2  Az írásbeli vizsga célja 

 8.1.3  Az egyes részek pontozása és a teljes értékelés 

 8.1.4  Alkalmazási terület 

 8.1.5  Nyelv és fordítás 

 8.1.6  Anonimitás 

 8.1.7  Teljes terjedelem 

 8.1.8  Formai követelmények 

8.2  A Tanácsadás írásbeli vizsga 

 8.2.1  A rész: Szakmai önarckép 

 8.2.2  B rész: Képzés és személyes fejlődés 

 8.2.3  C rész: Az esettanulmány vagy projektismertetés   

 8.2.4  D rész: Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések 

8.3  Oktatás/Nevelés írásbeli vizsga 

 8.3.1  A rész: Szakmai önarckép 

 8.3.2  B rész: Képzés és személyes fejlődés 

 8.3.3  C rész: Az esettanulmány vagy projektismertetés 

 8.3.4  D rész: Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések 

8.4  Pszichoterápia írásbeli vizsga  

8.4.1  A rész: Szakmai önarckép 

 8.4.2  B rész: Képzés és személyes fejlődés 

 8.4.3  C rész: Az esettanulmány vagy projektismertetés 

 8.4.4  D rész: Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések 

8.5 Szervezeti írásbeli vizsga 

 8.5.1 A rész: Szakmai önarckép 

8.5.2 B rész: Beszámoló a képzés során nyert tanulási tapasztalatokról 

8.5.3 C rész: Esettanulmány vagy projektismertetés 

8.5.4 D rész: Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések 

8.6  Az írásbeli vizsga értékelése 

 8.6.1  Útmutató a vizsgáztatók számára 

 8.6.2  Az írásbeli vizsga osztályozása, értékelése 

 8.6.3  Értékelés 

 8.6.4  Értékelési eljárások 

8.7  Fellebbezés 
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8 A CTA ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

8.1 Bevezetés  

 

8.1.1 Az írásbeli vizsga áttekintése 

Az írásbeli vizsga, amit korábban esettanulmánynak neveztünk, négy részből áll: 

A. a jelölt szakmai önarcképe és tranzakcióanalitikus munkájának bemutatása 

B. beszámoló a TA képzés során szerzett tapasztalatokról 

C. egy esettanulmány vagy projektismertetés 

D. elmélet és irodalom (A jelölt hat, a TA elméleti és gyakorlati alkalmazásával 

kapcsolatos kérdésre válaszol.) 

 

8.1.2  Az írásbeli vizsga célja 

A vizsga célja: a jelölt bemutassa, hogy sikeresen integrálta választott alkalmazási területének 

alapkompetenciáit és hatékonyan, etikusan végzi tranzakcióanalitikus elméleteken alapuló 

munkáját.  

 

8.1.3 Az egyes részek pontozása és a teljes értékelés 

Az írásbeli vizsga A, B, C és D részét is meg kell válaszolni. Az egyes részek súlyozása a 

következőképpen alakul: A=20%; B=10%; C=35%; D=35%.  A pontozás során elért 100%-os 

teljesítmény hibátlan, sikeres vizsgát jelent. Ha az összes pontszám kevesebb, mint a 

maximálisan elérhető pontszám 65%-a, vagy a vizsga nem felel meg a 8.4.2-ben lefektetett 

kritériumoknak, az írásbeli vizsgát meg kell ismételni. 

 

8.1.4 Alkalmazási terület 

Az írásbeli vizsga témájának a választott alkalmazási területhez kell tartoznia. 

 

Az értékelő dönti el, hogy az írásbeli vizsga megfelel-e ennek a kritériumnak. Ha az értékelő 

nem tud dönteni erről, akkor a vizsgadolgozatot visszaküldi a Nyelvi Csoport koordinátorának, 

aki a továbbiakban döntést hoz. Vita esetén a Szupervizor Vizsgáztatót illeti a végső döntés. 

 

8.1.5  Nyelv és fordítás 

A vizsgadolgozat bármely olyan nyelven íródhat, amely nyelven van elérhető vizsgáztató. Nem 

szükséges lefordítani azt angolra a szóbeli vizsgára. (A szóbeli vizsgához szükséges 

dokumentumok lefordításáról szóló részt a 9.8.2 résznél találhatjuk.) 

 

8.1.6 Anonimitás  

Az írásbeli vizsga anonim. Ennek betartása a jelölt felelőssége. A vizsgadolgozat szövegében 

ne legyen olyan utalás, mely alapján a jelölt, a Fő Szupervizor vagy a képzők azonosíthatók 

lennének. Ez a követelmény a jelölt védelmét szolgálja. Ha a jelölt nyíltan megnevezi képzési 

intézményét vagy kiképzőjét írásbeli vizsgadolgozatában, azt automatikusan visszaküldjük a 

jelöltnek.  

 

A terápiás vagy tanácsadói esettanulmányban szereplő kliens személyazonosságát el kell fedni. 

Más alkalmazási területeken is őrizzük meg a névtelenséget, ha lehetséges. 
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8.1.7 Teljes terjedelem 

Az angol és német nyelvű írásbeli vizsga maximum 24000 szavas lehet. Francia és olasz 

nyelven ez a határ 26500 szó. Más nyelveken a felső határt a Nyelvi Csoport koordinátora és 

az ebben a kérdésben érintett Képzési Standard Bizottság határozza meg. 

Amikor a jelölt megküldi írásbeli vizsgáját a Nyelvi Koordinátornak, egy aláírt nyilatkozatot is 

küldenie kell az írásbeli vizsgájában szereplő szavak számáról. A Nyelvi Koordinátor szükség 

esetén bekérheti a vizsgadolgozat elektronikus verzióját is. 

 

Az ábrák és a bibliográfia a maximális szóhatárba nem tartoznak bele, azon felül értendők. 

Különleges esetekben a Nyelvi Csoport koordinátora engedélyt adhat függelék mellékelésére. 

Ez esetben a függelék hasznos, releváns célokat szolgáljon, pl. a munkakörülmények vagy 

kutatási körülmények tisztázását. Nem tartalmazhat olyan információt, amely a vizsga dolgozat 

részét alkotná, vagy az értékelés tárgyát képezné.  

 

8.1.8 Formai követelmények  

Az írásbeli vizsgának a következő formai követelményeknek kell megfelelnie: 

• gépelt vagy szövegszerkesztett legyen 

• A4-es méretű papíron mutassa be 

• a papírnak csak az egyik oldalára nyomtasson 

• kettes sorközt használjon, de 

• a bibliográfiát és a lejegyzett beszélgetéseket, idézeteket írhatja egyes sorközzel 

• biztosan, stabilan kötött; professzionálisan bemutatott legyen  

 

Minden oldalon jelenjen meg: 

• megfelelő margó 

• folytatólagos oldalszámozás a dolgozat teljes terjedelmére vonatkozólag  

 

 

8.2  A Tanácsadás írásbeli vizsga 

 

8.2.1  A) Szakmai önarckép 

 

Ez a rész adja az összpontszám 20%-át. 

 

A jelölt kifejti munkájának kontextusát, a környezeti faktorokat és összefüggéseket. Bemutatja 

tranzakcióanalitikus tanácsadói identitását a választott alkalmazási területen: 

 

- nevezze meg foglalkozását, írja le munkakörülményeit (szervezeti struktúra, klienspopuláció, 

kliensrendszerek stb.); és a saját, tranzakcióanalitikus identitását, mint TA-t alkalmazó 

tanácsadó, 

- mutassa be a munkájában felmerülő témákat, problémákat és erőforrásokat; valamint azt, hogy 

ezek hogyan befolyásolják tranzakcióanalitikus munkáját.  

 

8.2.2   B) Kiképzés és személyes fejlődés 

 

Ez a rész adja a teljes értékelés 10%-át. 

- írja le, hogyan fejlődött tranzakcióanalitikus képzése során, és miért választotta a TA-t, 
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- világítsa meg azokat a főbb tapasztalatokat, amelyek jelentős szerepet kaptak TA tanácsadói 

identitásának kialakulásában, 

- fejtse ki etikai, szakmai és jogi álláspontját a munkájával kapcsolatos fontos kérdésekben 

 

8.2.3 C) Az esettanulmány vagy projektismertetés  

 

Ez a rész adja a teljes értékelés 35%-át. 

 

Az írásbeli vizsga dolgozatot az alkalmazási terület alapkompetenciái (ld. 5. rész) alapján 

bírálják el, ezért bizonyítsa az írásbeli vizsgánkban, hogy rendelkezzen ezekkel a 

kompetenciákkal. Fontos, hogy bemutatásuk koherens, érthető, tiszta struktúrájú legyen. 

 

A jelölt a saját alkalmazási területéről ismertessen olyan projektet vagy esetet, mely tipikusnak 

mondható a szakmai munkájában. 

 

A projekt/esettanulmány célja, hogy bemutassa az elsajátított tanácsadói alapkompetenciák 

gyakorlati alkalmazását elméleti háttérismerettel alátámasztva. 

 

A folyamat leírásában tisztán és érthetően be kell mutatni a jelölt szerepét és szakmai identitását 

a TA tanácsadáson belül. 

 

A C rész lehet: 

Projektleírás: a tranzakcióanalitikus jelölt szakmai munkájának területéről. A vizsgálat lehet 

longitudinális vagy keresztmetszeti is, tartalmazza a projekt tervét, annak kivitelezését, és 

értékelést is, pl. lelki gondozás a kórházban, szülőtanácsadás egyéni vagy csoportos formában 

egy szociális intézményben, coaching egy vállalatnál, stb. 

 

Esettanulmány: adott időintervallumot átfogva a jelölt bemutatja egy konkrét kliens vagy 

kliensrendszer tanácsadási folyamatát. 

 

Néhány gyakorlati tanács: 

 

Konceptualizálja, hogyan és miért hatékony? Milyen beavatkozásokkal tudja ösztönözni a 

problémamegoldást vagy változást a kliensben/kliens rendszerben? 

 

Csak releváns információkat közöljön, olyanokat, amik feltétlenül szükségesek a vizsga 

dolgozatban bemutatandó specifikus szakmai kompetenciák megértéséhez! 

 

Jelezze az esettanulmány vagy kutatás időrendjét! 

 

Hivatkozzon a felhasznált elméleti megfontolások szerzőire! Készítsen teljes hivatkozást és 

bibliográfiát! 

 

Az alábbiak pusztán javaslatok az esettanulmány vagy projektleírás strukturájához (csak 

vezérfonalként alkalmazhatók). 

 

1. Absztrakt 

A kutatás vagy esettanulmány rövid összefoglalása. 
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2. Kontextus 

A tanácsadói környezet leírása: kliensek, körülmények, intézményi- és szervezeti háttér, 

előírások, szabályok, a rendszer releváns aspektusai, hierarchikus vonatkozások, stb. 

 

3. Helyzetfelmérés (értékelés) 

A kliens vagy kliensrendszer problémáinak és erősségeinek bemutatása, valamint a jelölt 

definíciója a kliens problémájáról, erősségeiről, és erőforrásairól; az első hipotézisek, intuíciók; 

a jelölt, mint TA tanácsadó belső reflexiója a saját erősségeire és határaira; további adatgyűjtés, 

adatelemzés; az első hipotézisek ellenőrzési módja. 

 

4. Tanácsadói kapcsolat és szerződéskötés  

A bizalomteljes tanácsadói kapcsolat kialakításának folyamatleírása és ezek filozófiai és 

elméleti beágyazottsága. 

 

A szerződéskötés elméleti vonatkozásai és a jelölt saját gondolatai a szerződéskötésről. 

 

5. Beavatkozási terv készítése, illetve stratégiai tervezés   

A fentiekből (2-4) kiindulva módszerek, stratégiák és megfontolások segítségével a tanácsadói 

beavatkozás megtervezése.  

Rövid- és hosszú távú célok meghatározása.  

A TA fogalmai segítségével a választott módszerek, stratégiák és megfontolások megvitatásai. 

Más irányzatok módszereit is bevonhatók.  

Magyarázat a tervezett Tanácsadási folyamat alapvető gondolataihoz és fontos értékeihez. 

 

6. Beszámoló a tanácsadási folyamatról 

A kokreatív tanácsadási folyamat leírása, amelyben alkalmazza a releváns TA fogalmakat: 

a tervezett tanácsadási folyamat megvalósításának főbb lépései, az egyes állomások, 

specifikus példák a hatékony intézkedésekre és beavatkozásokra, 

a nem hatékony fázisok kezelése, 

a tervezés megváltoztatása, újraszerződés és megvalósítás, 

prevenció, 

erőforrás-orientált megoldások, 

személyiségfejlődés, 

krízismenedzsment. 

 

7. Értékelés és prognózis 

Minőségbiztosítás: a változás mérésének kritériumai, folyamatértékelés, és a szerződés 

teljesülése. 

Prognózis: a tanácsadási folyamat jelenlegi állása, jövőbeni lehetőségek, további lépések a 

kívánt cél elérése érdekében.  

Hogyan értékeli az Ön beavatkozásának köszönhető változásokat? 

 

8. Összegző észrevételek 

Saját, az esethez kapcsolódó személyes és szakmai fejlődéssel kapcsolatos észrevételek. 

 

9. Bibliográfia  

 

8.2.4 D) Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések 
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Ez a rész adja a végső pontszám 35%-át. 

 

Ebben a részben a jelölt a következőkről ad számot: 

• a TA elméletek ismerete, 

• képes a tanácsadás gyakorlatát a TA fogalmaival konceptualizálni, 

• képes az elméletet útmutatásként alkalmazni saját munkájában.  

 

Ennek bizonyításához a jelölt hat kérdésre válaszol. Ezt egy különálló részként is kezelheti, 

vagy integrálhatja az esettanulmány vagy kutatás részbe (ez az írásbeli vizsga C része). 

 

A kérdések megválaszolásához célszerű a következő vezérfonal használata:  

 

I. Az ebben a részben történő elméletbemutatás legyen összhangban a C) 

esettanulmány vagy kutatás részben említett fogalmakkal és módszerekkel, vagy az 

A) szakmai önarcképben leírtakkal. Az egyes kérdésekre adott válaszok is legyenek 

konzisztensek egymással, így tehát egy koherens, egységes szakmai megközelítést 

mutassanak be. Ezt a koherenciát a következő módon érheti el: 

o kitérők közbeiktatásával az elméletet a szövegkörnyezetbe illessze, 

o az elméletet külön részben fejtse ki, de kösse össze az esettanulmány/kutatás 

résszel, vagy a szakmai munkát bemutató résszel. 

  

Ha a jelölt az A) megoldást választja, külön részben jelezze, hogy a szövegben hol 

található meg a hat kérdésre adott válasz. 

 

 

II. Az elmélet bemutatása azt jelenti, hogy leírja és megmagyarázza a fogalmakat, 

példákkal illusztrálja ezek alkalmazási lehetőségeit, pl. mit fejez ki az adott fogalom, 

miért hasznos ez az értelmezésben és a gyakorlatban. 

 

III. A jelölt leírja, miért választotta, részesíti előnyben a fentebb tárgyalt fogalmakat.  

 

IV. A fogalmakat pontosan definiálja és tüntesse fel forrásukat. 

 

V. Az egyes válaszok előtt rövid bevezetőben összegezze, miről lesz szó a 

továbbiakban. 

 

Kérdések 

 

1. Írja le saját tranzakcióanalitikus tanácsadói stílusát; említse meg az Ön számára fontos 

főbb megközelítéseket, és az Ön által különösen hangsúlyozott fogalmakat! 

 

2. Írja le a tranzakcióanalízis elméletében nemrégiben (kb. előző 10-15 év) bekövetkezett 

változásokat; és azt, hogy ez hogyan befolyásolta gondolkodását és gyakorlati munkáját? 

 

3. Mit gondol, melyek a tanácsadói munkájának legfőbb céljai? Milyen 

tranzakcióanalitikus fogalmakat alkalmaz ezen célok megvalósulásának érdekében? 
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4. Írja le, hogy milyen előnyök származnak abból, ha átfogó tanácsadói tervet készít? Mi 

az, amit számításba vesz a beavatkozások megtervezésénél? 

 

5. Milyen TA fogalmakat használ a tanácsadási folyamat kontextusának elemzéséhez? Ez 

hogyan befolyásolja az egyes kliensekkel/kliens rendszereivel végzett munkáját? 

 

6. Milyen TA fogalmakat alkalmaz a pszichés problémák eredetének magyarázatához? 

Ezek hogyan kapcsolódnak Ön szerint a pszichológiai jólléthez (well-being), és a 

„gyógyításhoz”? 

 

7. Írja le, hogy Ön hogyan értelmezi a tanácsadói kapcsolatot? Hogyan kapcsolódik 

mindez a TA fogalmaihoz és milyen módon befolyásolja munkáját? 

 

8. Milyen modelleket, fogalmakat használ az intrapszichikus folyamatok megértéséhez és 

ezek hogyan befolyásolják munkáját? 

 

9. Milyen modelleket, fogalmakat alkalmaz az interperszonális kapcsolatok 

értelmezéséhez és ezek milyen módon hatnak munkájára? 

 

10. Milyen módon alkalmazza a szerződést a tanácsadási folyamat hatékonyságának 

növelésére? 

 

11. Milyen fogalmakat használ akkor, amikor különleges szükségletű párokkal, családokkal 

vagy csoportokkal foglalkozik? Ezek a fogalmak hogyan befolyásolják a munkáját? 

 

12. Válasszon egy tanácsadási témát, amit szívesen leírna a TA elméleti fogalmaival és 

elemezze, hogy ezek a fogalmak hogyan befolyásolják munkáját? 

 

13. Mutasson be egy kutatást, amiben részt vett, vagy amit ismer, és mutassa be, hogy ez 

milyen jelentőséggel bír a TA elmélete és/vagy gyakorlata számára? 

 

 

8.3  Oktatás/Nevelés írásbeli vizsga 

8.3.1 A) Szakmai önarckép 

Lehetőleg tömören válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

a) Milyen oktatási/nevelési környezetben dolgozik és milyen szakmai 

végzettséggel, végzettségekkel rendelkezik? 

b) Írja le munkája környezetét és feladatait! Térjen ki a munkatársaira is, a 

szervezeti struktúrára, valamint arra, hogy Ön hogyan kapcsolódik kollégáihoz a 

munkahely keretein belül? 

c) Jellemezze azokat az egyéneket vagy csoportokat, akikkel dolgozik, kiemelve 

sajátosságaikat, különlegesen nevelési vagy tanulási, oktatási igényüket! 

d) Hogyan, milyen módokon alkalmazza a TA-t ebben az oktatási/nevelési 

kontextusban? 

e) Magyarázza meg az alkalmazási területén releváns szakmai, etikai, és jogi 

témákat a fenti kontextusban! 

 

8.3.2 B) Képzés és személyes fejlődés 
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A válaszok a lehető legrövidebbek legyenek, és tartalmazzák az alábbi szempontokat: 

 

a) Írja le a TA fontosságát professzionális fejlődésében, és azt, hogy a TA hogyan 

befolyásolta Önt szakmailag? 

b) Mikor és miért döntött úgy, hogy TA képzésben vesz részt? Milyen cél lebegett a szeme 

előtt? 

c) Amennyiben a TA képzésben való részvétel módosította karrierútját, írja le ennek 

folyamatát, mibenlétét! 

d) Milyen kihívásokat, nehézségeket tapasztalt a TA tanulása/alkalmazása során? 

e) Ezek az élmények hogyan befolyásolták szakmai identitásának alakulását, mint 

oktató/nevelő és gyakorló TA szakember? 

 

8.3.3 C) Esettanulmány vagy projektleírás 

Az esettanulmány vagy projektleírás segítségével mutassa be: 

• mi áll oktatási/nevelési munkájának középpontjában 

• identitását, mint oktató/nevelő TA szakember 

• oktatási/nevelési kompetenciáit (ld. 5.3.2 rész) 

Az esettanulmányban mutasson be egy fejlődési ívet az első találkozástól a folyamat lezárásáig, 

beleértve a tervezést, a szerződéskötést, a teljes kivitelezést és az értékelést is! Az olvasó 

számára legyen nyilvánvaló átfogó értékelése és aktuális, a folyamat során megjelenő elemző 

reflexiója is.  

Munkája eredményét az alábbiak szerint mutassa be: 

• saját szerepének tisztázása a szerződés többi résztvevője számára 

• intervenciói hatékonysága 

• tanulás – önmaga és a résztvevők vonatkozásában 

• az elért változások visszajelzése és értékelése 

 

Gyakorlati tanácsok: 

• csak releváns információt mutasson be 

• jelezze az időrendet 

• a fogalmakra a folyó szövegben szerzővel és dátummal hivatkozzon (csakúgy, mint a 

TAJ-ban) 

• fogalmazzon egyértelműen: az oktatási/nevelés területen a szerződések gyakran 

többoldalúak, így a „kliens” terminus a szerződés több résztvevőjére is utalhat, pl. 

oktatási intézményre, tanulóra, tanulók egy csoportjára a kontextustól függően 

 

1. Absztrakt 

A projekt rövid áttekintése, összefoglalása. 

 

2. Kontextus 

Írja le oktatási munkája környezetét: általános adatok a 

szervezetről/iskoláról/intézményről/csoportról, releváns háttér információk, történeti-, 

szociális, kulturális és demográfiai adatok; a munkában résztvevő személyek száma és 

szerepe! 
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3. Szükségletek megállapítása 

Írja le a kliens és saját megállapításait is a szükségletekről! Mik voltak a kezdeti 

gondolatai a lehetséges intervenciók tekintetében? : ez vonatkozhat egy problémára, 

fejlődési vagy tanulási szükségletre, vagy vágyott változásra (a környezetben, 

gyakorlati munkában, vagy a szervezetben, intézményben). Utaljon saját értékeire, 

forrásaira és ötleteire, valamint arra, hogy ezek hogyan illeszkednek a résztvevők 

jellemzőihez? 

 

4. Szerződés 

Írja le a szerződést, a megállapodásokat, megfogalmazott igényeket és célokat! Utaljon 

a TA szerződéshez kapcsolódó fogalmaira, pl. többoldalú szerződés, a szerződés szintjei!  

 

5. Tervezés 

Milyen tényezőket vett számításba a tervezés során? Milyen módszereket, stratégiákat 

kívánt alkalmazni és miért? Mely TA fogalmak segítették gondolkodását, gyakorlati 

stratégiájának kialakítását? Belső elemző keretrendszerét és külső, tervezett 

beavatkozási stratégiáit is írja le! 

 

6. Megvalósítás 

Mutassa be a tényleges, megvalósult munkafolyamatot, többek között annak lépéseit, 

az alkalmazott hatékony és kevésbé hatékony stratégiáit; beavatkozásait! Milyen 

változtatásokat alkalmazott a folyamatban? Hogyan használta fel a résztvevőktől érkező 

visszajelzéseket? Mindezek során ismertesse kritikai észrevételeit is! 

 

7. Értékelés 

Milyen kritériumokat alkalmazott a változás vagy fejlődés értékelésére? Mennyiben 

teljesült a szerződés? Mutassa be a kliens szervezetének visszajelzéseit, ahol ez adekvát! 

Mutassa be a jövőbeni fejlődési lehetőségeket! 

Hogyan értékeli az Ön beavatkozásának köszönhető változásokat? 

 

8. Összefoglalás 

Összefoglalóan mutassa be élményeit, megszerzett ismereteit! Milyen fejlődésre tett 

szert? Vitassa meg, hogy a munka során nyert tapasztalatok hogyan fogják befolyásolni 

jövőbeni munkáját? 

 

9. Felhasznált irodalomjegyzék, bibliográfia 

Mellékeljen teljes irodalomjegyzéket! Emellett feltüntetheti azon irodalmak, kutatások 

jegyzékét is, melyek segítették tanulmányait.  

 

 

8.3.4 D) Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések 

Bevezető megjegyzések: 

 

Ennek a résznek az a célja, hogy bemutassa elméleti tudását a TA fogalmaival és modelljeivel 

kapcsolatban.  Az alábbi kérdések közül hatot válaszoljon meg! 
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Az elméleti bemutatás azt jelenti, hogy meghatározza az adott fogalmat, majd elemzi a fogalom 

jelentését, leírja alkalmazását, és ahol lehetséges, bemutatja más TA fogalmakkal való 

kapcsolatát.  

 

Az is elvárás, hogy a bemutatás kiegészítéseképpen példákkal illusztrálja a fogalmat. Lehetőség 

szerint a „C” részből származzon a példa anyaga. Ahol szükséges, ettől eltérő is lehet a példa, 

de mindenképpen az oktatási/nevelés területről származzon. Példáit tömören, velősen 

fogalmazza meg! 

 

Válaszait a „C” rész esettanulmányához kapcsolódóan, annak integráns részeként mutassa be! 

Két módon mutathatja be válaszait a hat feltett kérdésre:  

1. a „C” rész végén, önálló egységként, függelék formájában, 

2. a „C” részben, egy adott témához fűződő szövegmagyarázatként.  

 

A két megoldás kombinálható, pl. két kérdésre válaszolhat a „C” rész szövegében, négyre pedig 

a függelékben. A második lehetőség választása esetén hívja fel az olvasó figyelmét, hol 

kezdődik és végződik válasza egy-egy kérdésre! 

 

Végezetül: kiemelten fontos, hogy koherenciát és konzisztenciát sugározzon írása: az elméleti 

témák, példák és a „C” rész narratívája egységes egészet alkosson! 

 

Kérdések 

1. Írja le saját munkastílusát, mint nevelési területen dolgozó tranzakcióanalitikus, 

utaljon az Ön számára különösen hangsúlyos megközelítésekre és fogalmakra! 

 

2. Mutassa be az utóbbi időben (kb. 10-15 évben) a TA elméletben történt 

változásokat, és azt, hogy ez milyen módon hatott gondolkodására és munkájára! 

 

3. Mit tart a legfontosabb nevelési/oktatási célnak szakmai munkájában? Milyen 

TA fogalmakat használ ezek megvalósulása érdekében? 

 

4. Írja le egy teljes nevelési/oktatási feladat megvalósításának tervét! Milyen, a 

környezetben rejlő tényezőket vesz számításba ennek elkészítésekor (pl. 

források, etikai kérdések)? 

 

5. Milyen TA fogalmakat alkalmaz a tanulási szükségletek felmérésére? Ez hogyan 

befolyásolja a különböző munkakörnyezetekben végzett tevékenységét, a 

résztvevőkkel való szerződését és más, érintett személyekkel való kapcsolatát? 

 

6. Milyen átfogó célok, értékek vezérlik munkájában? Milyen kapcsolat van ezek 

és a TA irodalom gyógyítási elgondolásai között? 

 

7. Írja le, hogyan értelmezi a nevelői/oktatói kapcsolatot! Mutassa be, hogy ez 

hogyan viszonyul a TA fogalmaihoz, és milyen hatással van munkájára? 

 

8. Milyen modelleket vagy fogalmakat használ az intrapszichikus folyamatok 

értelmezésére és ezek hogyan befolyásolják munkáját? 
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9. Milyen modelleket vagy fogalmakat használ az interperszonális kapcsolatok és 

kommunikáció megértéséhez és ezek hogyan hatnak munkájára? 

 

10. Hogyan használja a szerződést a nevelési vagy tanítási folyamat elősegítésére? 

 

11. Milyen fogalmakat használ, ha különleges szükségletekkel, speciális nevelési 

igényekkel rendelkező kliensekkel vagy csoportokkal dolgozik együtt? Ezek a 

fogalmak hogyan hatnak munkavégzésére? 

 

12. Válasszon egy témát és vitassa meg azt elméleti szempontból! Ha ez nem TA-s 

téma, mutassa be a kapcsolatot a beavatkozás és a TA fogalmai között! 

 

13. Mutasson be egy ismert vagy saját kutatást! Írja le, hogy ez milyen jelentőséggel 

bír a TA elmélete és/vagy gyakorlata számára! 

 

 

8.4 Pszichoterápia írásbeli vizsga 

  

8.4.1  A) Szakmai önarckép 

Az írásbeli vizsga ezen része teszi ki a teljes pontszám 20%-át. 

 

1. Milyen szakmai titulussal rendelkezik? 

 

2. Írja le munkahelyét, munkahelyi körülményeit az alábbiak szerint: 

o mi a munkaköri leírása? 

o kik a kollégái? 

o Ön milyen helyet foglal el a szervezeti struktúrában? 

o kik a kliensei vagy betegei? 

o hogyan kerülnek Önnel kapcsolatba? 

o milyen diagnosztikus kategóriákkal dolgozik? 

 

3. Írja le, mi áll szakmai munkájának középpontjában! Hogyan járul hozzá a TA a 

munkájához? 

 

4. Írja le, milyen jogi keretek között dolgozik, pszichoterapeutaként milyen 

mértékben teljesíti az országa törvényeiben, rendeleteiben előírtakat? 

 

5. Hogyan védi önmagát és a klienseit? 

o Írja le, milyen klienseket nem vállalna el, és indokolja azt! 

o Milyen megállapodások szólnak a kliensek más szakemberekhez való 

irányításáról? 

o Ha nem orvos, milyen megállapodások segítségével biztosíthatja az orvosi 

vizsgálatokat, hátteret? 

o Milyen kritériumok alapján dönti el az orvosi vizsgálat szükségességét? 

 

8.4.2  B) Képzés és személyes fejlődés 

Az írásbeli vizsga ezen része adja a teljes pontszám 10%-át. 
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Írja le a TA szerepét saját szakmai fejlődésében! 

 

Mikor és miért választotta a TA-t? Ennek a döntésnek milyen hatása volt szakmai fejlődésére 

döntésekor és a későbbiekben? (pl. ha eddig nevelési területen dolgozott, és ezután tért át a 

pszichoterápia területére)? 

 

Milyen kihívásokkal találkozott a TA alkalmazása során? Ezek hogyan hatottak saját személyes 

fejlődésére? 

 

Ezek a fejlődési élmények milyen irányban befolyásolták pszichoterapeuta identitását?  

 

8.4.3 C) Az esettanulmány vagy projektleírás  

 

Ez a rész adja az írásbeli vizsga pontszámainak 35%-át. 

 

Az esetbemutatásnál nem feltétlenül szükséges az alábbi sorrendet követni, de győződjön meg 

arról, hogy az esettanulmány mag koherens, kerek egészet alkot! 

 

Az egyes címsorok alatt csak releváns információk szerepeljenek, pl. a személyes fejlődés 

előtörténetét csak akkor írjuk le, ha az fontos szerepet tölt be az esettanulmányban! 

 

A terápia leírása során kiemelkedő fontosságú, hogy a folyamatot és saját, pszichoterapeuta 

szerepét tisztán, érthetően mutassa be. A leírás ne csak a kliensre fókuszáljon, hanem az Ön és 

kliens kapcsolatára, valamint az Ön reakciójára is a kliens felé! 

 

Részletesen és pontosan mutassa be, hogy az Ön beavatkozásai és a kliens változási folyamata 

milyen kapcsolatban állnak egymással? 

 

Ha a TA elmélet egy bizonyos részére utal, azt a szövegtörzsben ill. lábjegyzetben is megteheti, 

betartva a hivatkozási szabályokat! A hivatkozások pontosan szerepeljenek a bibliográfiában 

is! 

 

1. A kliens fontosabb adatai, többek között: 

a., életkor 

b., nem 

c., családi állapot 

d., jelenlegi családtagok 

e., munkaviszony 

f., szociális kapcsolatok 

 

2. Milyen körülmények között került Önhöz a kliens?: 

a., a javasoló személy vagy intézmény 

b., a javaslat oka 

 

3. Munkafolyamat: 

a., csoport-, család-, vagy egyéni pszichoterápiás keretben dolgozott együtt a klienssel? 

b., miért ezt a munkamódot választotta? 

c., milyen gyakorisággal dolgoztak együtt? 
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d., milyen hosszan folytatódott a munka időtartamban és ülésszám tekintetében? 

 

4. A kezdeti találkozáskor: 

a. milyen problémákat hozott a kliens? 

b. milyen pszichés és fizikális állapotban volt? 

c. milyen volt a kliens helyzete a munka világában? 

d., Mi volt az Ön kezdeti, feltételezett diagnózisa? 

 

5.Adja meg a kliens alábbi anamnesztikus adatait: 

a. család 

b. fejlődés  

c. egészségi állapot 

d. szexuális kapcsolatok 

e. jelentős kapcsolatok 

f. iskolázottság 

g. munka, alkalmazás 

 

6.Mi volt Ön és kliense között a kezdeti szerződés vagy megállapodás? 

 

7.Az Ön diagnózisa: 

a. Írjon le egy TA-n alapuló diagnózist; a kliens jelenlegi állapotát 2-3 TA fogalom 

alkalmazásával elemezze! 

b. Írjon le egy nem-TA, de az ön számára szimpatikus, ismerős megközelítésből 

származó diagnózist; pl. a DSM-ből!  

c. Fejtse ki, hogyan jutott el ehhez a diagnózishoz, és írja le a differenciál diagnosztikai 

folyamatot más lehetőségek kizárásának alátámasztására! 

 

8.Határozza meg a hozott problémát! Tegyen határozott különbséget az Ön és a kliens 

értelmezése között! 

 

9.Mi az Ön és a kliens közötti végső szerződés? 

 

10.Kezelési terv: 

a., Írja le átfogó kezelési tervét, ez legyen összhangban a kliens diagnózisával! 

b., Milyen terápiás szakaszokat és végső célokat képzelt el?   

 

11.A pszichoterápiás folyamat: 

Összegezze a pszichoterápiás folyamatot!  Írja le különböző fázisait, használjon TA fogalmakat 

a történések leírására! Ismertessen konkrét példát az Ön és a kliens interakciójáról! Ennek 

bemutatására idézhet szó szerint is, ilyenkor az Ön fontosabb beavatkozására és a kliens 

reakciójára helyezze a hangsúlyt! 

 

• Ha van ilyen, írja le az összefüggést kettejük interakciója és az Ön kezdeti 

problémadefiníciója között! 

• Írja le, hogy milyen mértékben gondolja teljesítettnek a szerződést, milyen kritériumok 

alapján állapította meg ezt? 

• Fejtse ki, hogy milyen nehézségeket tapasztalt a kliens és az Ön kapcsolatában az 

indulatáttétel és viszont-indulatáttétel szempontjából! 
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• Mutassa be szupervíziós tapasztalatait! 

• Az esettel összefüggésben fogalmazza meg a gyógyítási folyamatról alkotott 

elképzeléseit! Kapcsolja össze a választott módszert, a terápiás tervet a gyógyításról 

alkotott elképzeléseivel! Milyen mértékben valósult meg a kezelési terv? Ha a terápiás 

folyamat során megváltoztatta a kezelési tervet, indokolja azt! 

 

12.Prognózis: 

a., Írja le a kezelési folyamat jelenlegi állását, és jelezze, hogy jelenleg is együtt 

dolgozik-e ezzel a klienssel?  

b., Hogyan értékeli a kliensével kapcsolatos változásokat? 

c., Mi a prognózisa?  

 

13.Záró megjegyzések 

 

Írja le, milyen tapasztalatokat szerzett a klienssel való munka során? 

 

Győződjön meg arról, hogy a „C” és „D” részben leírt TA elmélettel és irodalommal 

kapcsolatos megjegyzései, alkalmazásai és a terápiás folyamat összhangban vannak-e 

egymással! 

 

8.4.4 D) Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések  

 

Az írásbeli vizsga ezen része adja az összpontszám 35%-át. 

 

A 13 esszékérdés közül tetszőlegesen, hatot válasszon ki. Ez a feladat lehetőséget nyújt a jelölt 

számára, hogy bemutassa a TA elmélet- és irodalom útmutatásként való alkalmazását 

munkájában, valamint demonstrálja, hogy a TA fogalmi keretében képes értelmezni a 

pszichoterápia gyakorlatát. 

 

Útmutató 

      a.,   A hallgató választhat a következő két lehetőség közül: 

  1.  a  „D” részben hat esszét ír 

2. a hat kérdésre adott válaszát a „C részbe integrálja úgy, hogy a 

szövegben kitérőket tesz 

 

b. A válaszok elején röviden összegezze, hogy a következőkben milyen témákat 

fog érinteni!  

 

c. A jelölt válaszai legyenek összhangban egymással, és ily módon illusztrálva 

saját, koherens elméleti megközelítését! 

 

d. A fogalmakat világosan, pontosan definiálja, és helyesen hivatkozzon ezekre! 

 

e. A jelölt indokolja az adott témaválasztását! 

 

f. A jelölt fejtse ki, indokolja, hogy ezek a fogalmak miért hasznosak az értelmezés 

és a gyakorlat szempontjából? Saját munkájából (az esettanulmány kliensével 

és más kliensekkel is) hozzon példákat ennek bemutatására! 
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Kérdések 

1. Írja le saját tranzakcióanalitikus pszichoterápiás stílusát! Ismertesse az Ön 

által leggyakrabban használt megközelítéseket, különösen hangsúlyozott 

fogalmakat! 

 

2. Világítsa meg a tranzakcióanalízis utóbbi éveinek (10-15) változásait, és 

annak hatását a gondolkodására és munkájára! 

 

3. Az Ön számára mit jelent a pszichoterápiás változás? Milyen TA fogalmakat 

használ ennek elősegítésére? 

 

4. Vitassa meg, milyen előnyökkel jár a terápiás folyamat átfogó kezelési 

tervének kidolgozása! Az egyes szakaszok kidolgozásánál milyen 

tényezőket vesz figyelembe? 

 

5. A kliensek diagnózisának felállításában vagy a felmérésében milyen TA 

fogalmakat alkalmaz, ezek milyen módon befolyásolják a különböző típusú 

kliensekkel végzett munkamódját? 

 

6. Milyen TA fogalmakat használ a pszichés problémák eredetének 

értelmezéséhez? Ezek milyen kapcsolatban vannak a saját, pszichológiai 

jóllétről (well-being) és gyógyításról szóló elképzeléseivel? 

 

7. Írja le, hogyan értelmezi a terápiás kapcsolatot! Mutassa meg, hogy ez 

milyen összefüggésben áll a TA fogalmaival, és hogyan hat gyakorlati 

munkájára? 

 

8. Milyen modell(eke)t vagy fogalmakat használ az intrapszichés folyamatok 

értelmezéséhez és ezek milyen módon befolyásolják munkáját? 

 

9. Milyen modell(eke)t vagy fogalmakat használ az interperszonális 

kapcsolatok értelmezéséhez és ez hogyan hat munkájára? 

 

10. Hogyan használja a szerződést a terápiás folyamat erősítésére? 

 

11. Párokkal, családokkal vagy csoportokkal végzett munkájában milyen 

fogalmakat használ, és ezek hogyan segítik munkáját? 

 

12. Válasszon egy elméleti témát, és a TA fogalmainak segítségével mutassa be 

annak hatását a saját munkájára nézve! 

 

13. Mutasson be egy ismert vagy saját kutatási témát, és tárgyalja meg a TA 

gyakorlat és/vagy elmélet számára fontos implikációit! 
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8.5.Szervezeti vizsga 

 

8.5.1.  A) Szakmai önarckép 

Lehetőleg tömören válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

a) Mi a foglalkozása és milyen szakterületen dolgozik? 

b) Írja le munkája környezetét, és feladatait! Térjen ki a munkatársaira is, szervezeti 

struktúrára, valamint arra, Ön hogyan kapcsolódik kollégáihoz a munkahely 

keretein belül? Jellemezze azokat az egyéneket vagy csoportokat, akikkel 

dolgozik, kiemelve sajátosságaikat! 

c) Milyen szakmai keretben, kontextusban alkalmazza a TA-t? A TA milyen helyet 

foglal el ebben a környezetben? 

d) Fogalmazzon meg alkalmazási területéhez illeszkedő szakmai, etikai, jogi 

témákat!  

 

8.5.2. B) Beszámoló a képzés során nyert tanulási tapasztalatokról 

 

Lehetőleg tömören válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

 

Mutassa be a TA fontosságát szakmai fejlődésében! 

Mikor és miért választotta a TA-t? A módszer választása hatással volt-e/ befolyásolta-e szakmai 

fejlődését, ha igen, miben? 

 

Milyen kihívásokkal, nehézségekkel találkozott a TA alkalmazása során? 

 

Ezek a tapasztalatok hogyan hatottak szakmai identitása kialakítására vagy változására, és az 

alkalmazási területen végzett gyakorlati munkájára? 

 

 

8.5.3 C) Esettanulmány vagy projektleírás 

Bevezető megjegyzések: 

 

Az esettanulmány vagy projektleírás a hallgató választott alkalmazási területéről származzon, 

az alkalmazási területre jellemző legyen! 

 

A projekt a jelölt fő területéről származzon és legyen arra jellemző! Mutassa be a projekt időbeli 

ütemezésének tervét, ezen belül a megtervezést, a megvalósítást és tesztelést is! A tanulmány 

tartalmazzon gyakorlati megvalósítási lehetőségeket és elméleti hátteret is. Ez nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy egy egyént egy bizonyos ideig nyomon kell követnünk. 

Példák a lehetséges projektekre: betegágy melletti pasztorális tanácsadás, vagy tanácsadás 

kórházi betegeknek illetve hozzátartozóiknak; HR fejlesztésekben vagy szervezeti 

beavatkozásokban végzünk munkát (pl. esélyegyenlőség; csapatépítés); tanulási módszerekkel 

kapcsolatos tanácsadói tevékenységet végzünk. 

 

Az is elképzelhető, hogy egy egészségügyi nővér a saját projektjének keretein belül leírja a 

súlyos vagy terminális betegeknek nyújtott hosszú távú tanácsadás folyamatát. 
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Az esettanulmány vagy projektleírás következő elemeinek természetesen nem kell feltétlenül 

az alábbi sorrendben megjelenniük. A sorrendet megváltoztatható, arra azonban ügyelni kell, 

hogy a bemutatás koherens legyen, kerek egészet alkosson! 

 

Fontos, hogy csak releváns információkat közöljön! 

 

Jelölje az időrendet! 

 

A folyamat leírása során döntő fontosságú, hogy világosan rámutasson saját szerepére, vagyis 

különítse el az Ön által alkalmazott intervenciókat és a kliensben ezek hatására tapasztalt 

eredményeket! 

 

Említse meg az Ön által használt fogalmak szerzőjét, tartsa be a hivatkozási szabályokat és 

készítsen bibliográfiát! 

 

Általános megállapítások és a kliens/kliensek személyes adatai: 

 

1.A kliens(ek) általános jellemzői és személyes adatai: 

A kliensről szóló fontosabb tudnivalók (pl. állapota, hierarchiában betöltött szerepe, 

demográfiai mutatók stb.) 

Foglalja össze a kliens élettörténetének fontosabb eseményeit, valamint jelezzen minden olyan 

információt, amely jelentőséggel bírt munkájukban! 

 

2. A kapott megbízás kontextusa: 

a., Írja le munkája intézményi, szervezeti hátterét! 

b., Kitől kapta az ajánlást,a megbízást?  

c., Mi volt az Ön és  a kliens problémadefiníciója? Mindkettőt mutassa be! 

d., Írja le, hogy saját gondolatai, elképzelései, értékei milyen szerepet töltöttek be a 

klienssel/kliens rendszereivel való munkában? 

 

3.Szerződés és/vagy más megállapodás 

Írja le a klienssel kötött szerződéskötés előzményét és magának a szerződésnek a tartalmát is! 

A szerződést illetően a TA fogalmait vegye alapul (pl. adminisztratív szerződés; 

munkaszerződés; háromoldalú szerződés)! 

 

4.Tervezés 

Mutassa be az alkalmazott elgondolásokat, módszereket, stratégiákat! Ezek hogyan 

következnek a fentiekből (1.-3.), és hogyan határozta meg a rövid- és hosszú távú célokat?  

Milyen TA fogalmakat és módszereket integrál saját elképzeléseivel, módszereivel, és miért? 

Ha ebben a részben releváns, de nem TA-fogalmakat említ, azokat fejtse ki! 

Az esszéhez mellékelhet táblázatot, tervet, vagy diagramot (TA és más megközelítésből is 

származhat). 

 

5.Megvalósítás 

Magyarázza el, vitassa meg, hogyan helyezte át a tervet a gyakorlatba! Milyen mutatók és 

beavatkozások voltak kedvező hatással a kliensre/a kliens rendszereire, és hogyan tették 

lehetővé a későbbi fejlődést/változást? Ennek alátámasztására ismertessen példákat is! 

Fogalmazza meg a klienskapcsolat szempontjából fontosnak tartott gondolatait, értékeit! 
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Összegezze a folyamatot (pl. különböző szakaszokat), írja le az ezzel kapcsolatban fellépő 

változásokat (ennek illusztrálására használhat szó szerinti idézést)!  

A folyamat leírásánál használjon TA fogalmakat, és ügyeljen arra, hogy ezek összhangban 

legyenek a fentebb említett elméleti részben leírtakkal (ld. alább)! 

Milyen mértékben valósult meg a terv? Összegezze a fontosabb lépéseket, és mutassa be, 

milyen kritériumokat használ a pozitív változások/fejlődés meghatározásához? Mennyire 

teljesültek a rövid- és hosszú távú célok, milyen mértékben teljesült a szerződés? 

Történt-e váratlan esemény, vagy találkozott-e olyan nehézséggel, amelynek hatására meg 

kellett változtatnia az eredeti stratégiát?    

 

6.Prognózis 

Írja le a folyamat jelenlegi állását, és a jövőbeni lehetséges alakulását! Mutassa be, hogy a 

jövőben milyen lépéseket fog tenni a kívánt fejlődés elérése érdekében? 

Hogyan értékeli az Ön beavatkozásának köszönhető változásokat? 

 

7.Záró megjegyzések 

Írja le, hogy milyen tapasztalatokat szerzett a leírt munka során! Ha kívánja, bemutathatja a 

klienskapcsolat során tapasztalt személyes élményeit. 

 

8.5.4  D) Elmélettel és irodalommal kapcsolatos kérdések   

 

Bevezető megjegyzések: 

 

Ebben a részben a „C” rész elméleteinek fókuszpontjait és fogalmait megfelelő kérdések (ld. 

alább) segítségével térképezze fel. A felsorolt kérdések közül hatra adjon választ! 

  

Az elméleti bemutatás egy általános fogalom kibontását jelenti, a hozzátartozó lényeges további 

fogalmakkal és azok közötti összefüggések rövid bemutatásával, példákkal illusztrálva. 

Továbbá egy ilyen általános fogalom magyarázó értékének megvitatása példákkal illusztrálva 

(azaz milyen eszmét fejez ki ez az általános fogalom, miért hasznos a használata). 

 

Az illusztrációhoz használt példák lehetőleg az esettanulmányból származzanak! Azonban az 

alkalmazási területről származó, és a többi válasszal összefüggő példák is lehetnek. A példákat 

tömören és világosan, érthetően fogalmazza meg! 

 

Az elméleti megfontolásokat úgy mutassa be, hogy ne ütközzenek az esettanulmány vagy 

kutatás koherens egészével. Ezt a koherenciát a következő módon érheti el: 

 

Kitérőket tesz a szövegben, és így integrálja az elméletet; 

Megjegyzés (lábjegyzet) segítségével illeszti a szövegbe az elméleti részt; 

Az elméleti részt külön tárgyalja, és az esettanulmányhoz függelékként fűzi hozzá. 

 

Ha a jelölt az „A” vagy „B” lehetőséget választja, akkor egy külön részben röviden írja le, hogy 

a hat kérdésre adott válasz hol található a szövegben! Ha a „C” lehetőséget választja, akkor 

tegyen hivatkozást a szöveg megfelelő részéhez! 

 

Természetesen az „A”, a  „B” és  a „C” megoldások elemei kombinálhatók egymással. Ebben 

az esetben a jelölt tüntesse fel, hogy hol válaszolt a hat kérdésre! 
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Ne feledje, hogy az elméleti bemutatás és az esettanulmányban alkalmazott módszerek, 

fogalmak legyenek összhangban egymással! 

 

Kérdések 

1. A tranzakcióanalízis szakirodalmából  milyen fogalmakat használ egy szervezet 

bemutatásához? Válaszában fordítson figyelmet az Ön által a szervezetekben 

megfigyelt alapvető dinamikára és folyamatokra, valamint a szervezeti 

változásra. Indokolja választását! 

 

2. A tranzakcióanalízis szakirodalmából milyen fogalmakat használ a 

szervezeteken belüli interperszonális kapcsolatok és kommunikáció leírására? 

 

3. Hogyan vélekedik a szervezeteken belüli kommunikációról mint a szervezeti 

folyamatok megnyilvánulásáról? 

 

4. Mutassa be, hogyan vélekedik a szervezetben dolgozó emberek és a szervezeti 

élet egyéb vonatkozásai (pl. ügyfelek, technikai folyamatok, pénzügyek és jogi 

kérdések) közötti kapcsolatról. Mennyiben hasznos Önnek a tranzakcióanalízis 

e tekintetben? 

 

5. Mutassa be a szervezeteken belüli repetitív viselkedés jelenségeit, valamint azt, 

hogy ezek megértéséhez hogyan használja a tranzakcióanalízis szakirodalmában 

előforduló fogalmakat. Válaszában térjen ki arra is, hogyan használja ezeket a 

fogalmakat változás vagy növekedés elérése érdekében. 

 

6. Milyen TA-, illetve egyéb fogalmakat használ 

- a fennálló helyzet, valamint a rövid és hosszú távú szükségletek értékelésére 

- a változás irányának megtervezésére, és egy szervezetfejlesztési vagy változási 

folyamat eredményeinek értékelésére? 

 

7. Mutasson be egy Ön által végzett vagy ismert kutatási projektet. Ismertesse 

ennek implikációit a tranzakcióanalízis elméletére és/vagy gyakorlatára 

vonatkozóan.  

 

8. Mutasson be olyan nem-tranzakcióanalitikus fogalmakat, amelyeket a 

szervezetekkel végzett munkájában használ, valamint azt, hogy hogyan 

kapcsolja össze ezeket a tranzakcióanalízis szakirodalmában előforduló 

fogalmakkal.  

 

9. Milyen tranzakcióanalitikus és nem TA-s fogalmakat használ a szervezeti 

kultúra jelenségének leírására?  

 

10. A tranzakcióanalízis szakirodalmából mely fogalmak kapnak különös hangsúlyt 

a munkájában? Mutassa be ezeket a fogalmakat, és indokolja választását! 
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11. Milyen, a szerződést vagy egyéb, a kliens, a tranzakcióanalitikus és bármilyen 

más fél közötti megállapodást érintő fogalmakkal dolgozik? Hogyan alkalmazza 

ezeket a fogalmakat a praxisában? 

 

12. Milyen elvek, értékek és etikai normák vezérlik munkájában? Ezek milyen 

kapcsolatban állnak az okéságot és az autonómiát érintő TA-fogalmakkal? 

 

13. Mely TA-fogalmakat használja személyek vagy csoportok értékeléséhez, és 

hogyan alkalmazza ezeket a munkájában? 

 

8.6  Az írásbeli vizsga értékelése 

 

8.6.1   Útmutató a vizsgáztatók számára 

 

Az alábbiakban az a fő célunk, hogy következetes és azonos kritériumokat fogalmazzunk meg 

az írásbeli vizsga vizsgáztatói számára. Az alábbi javaslatok a múltbeli tapasztalatok alapján 

születtek. Kérjük, tartsa ezeket szem előtt! 

 

A jelölt nagy erőfeszítéseket tesz sikeres írásbeli vizsgája érdekében. Tartsa ezt tiszteletben, 

attól függetlenül, hogy a végeredmény mit sugall az Ön számára! Megjegyzései 

megfogalmazásakor soha ne feledje a következő kérdést: „Én hogyan érezném magam, ha én 

lennék a jelölt, vagy a jelölt Fő Szupervizora?” Megjegyzéseit úgy fogalmazza meg, hogy azok 

fontos útmutatásként szolgáljanak a szóbeli vizsgabizottság számára a jelölt erősségeiről és 

gyengeségeiről egyaránt! 

 

Az írásbeli vizsga értékelésében ne írja le a jelölt diagnózisát! Az értékelés oktatási, nem 

terápiás folyamat. Az vizsgáztató lehetőleg kerülje az alaptalan kritikai állításokat, és 

bizonytalan értékítéleteket! Az olyan szavak használata, mint a „megfelelő” vagy „elégtelen” 

nem adnak elegendő iránymutatást a jelölt számára jövőbeni fejlődéséhez.  Észrevételeit az 

alapkompetenciákon alapuló pontozási skála jellegzetességeinek ismeretében fogalmazza meg! 

 

Az írásbeli vizsga értékelése tartalmazzon pozitív sztrókokat! Ha valamit nem talál kielégítőnek, 

vagy bizonyos ismereteket hiányol, pontosan fogalmazza meg az elvárásait azért, hogy a jelölt 

tanulhasson ebből! Észrevételeiben a jelölt tiszteletteljes, „Én OK vagyok, Te OK vagy” 

pozícióból szólítsa meg! Visszajelzése legfeljebb három oldal terjedelmű legyen! Használja a 

számszerű pontozási skálát, és a COC által biztosított további útmutatásokat!  

 

8.6.2 Az írásbeli vizsga osztályozása, értékelése 

A pontozási skála a 12.7.9-es részben található. A négy rész mindegyikéhez tartozik egy-egy 

különálló pontozási skála. A skála maximuma az adott részben elérhető maximális 

százalékszámot jelzi. Így az A rész 1-20-ig osztályozható; a B rész 1-10-ig; a C és D részek 

pedig 1-35-ig. 

 

A szövegezésben megtalálhatóak a javasolt kritériumok az egyes részek pontozására 

vonatkozóan. A pontozott nyíl minden egyes résznél azt a pontszámot jelzi, amely a „megfelelt” 

szint teljesítéséhez szükséges. Az ettől a nyíltól jobbra eső számok a „megfelelt” szint alatti 

teljesítményt jelzik.  
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A pontozási skála azt a célt szolgálja, hogy a vizsga egyes részeit összehasonlíthassa egymással, 

valamint azt, hogy kiküszöbölje a különböző osztályozók esetleges szubjektivitását.  

 

Ha leosztályozta az egyes részeket a pontozási skálán, adja össze a négy pontszámot! Az 

eredmény adja a teljes írásbeli vizsgán elért százalék számát. Ha ez 65% vagy több, az írásbeli 

vizsga „megfelelt”. Mindazonáltal a vizsgáztatónak az alábbiakat is számításba kell vennie a 

vizsgán való sikeres teljesítés vagy elutasítás elbírálásakor: 

o a jelölt tegyen kísérletet mind a négy rész kitöltésére, 

o a négy rész álljon egymással összhangban. 

 

Ha a pontozási skálán valamelyik kritérium teljesítése következetesen az elvárt színvonal alatt 

marad, ez alapot adhat a visszautasításra. 

 

A pontozási skálára való hivatkozás nélkül a leosztályozott írásbeli vizsga visszakerül a Vizsga 

Koordinátorhoz újraosztályozásra. 

 

8.6.3  Értékelés 

 

A vizsgáztató utaljon az alapkompetenciákra és a szóbeli vizsga pontozási lapra, amikor 

megfogalmazza álláspontját az értékelési skálán! (12.7.9) 

  

8.6.4  Értékelési eljárások 

Minden CTA vizsgadokumentáció megtalálható a 12. részben. 

 

Az írásbeli vizsga értékelőinek, valamint a jelöltnek a személyazonosságával kapcsolatban 

élénk viták folytak az EATA-n belül, ami a vizsgáztatók csoportjának gondolkodó, elhivatott 

és etikailag gondos hozzáállását jelzi. A személyazonosság felfedése, illetve titokban tartása 

etikailag egyenlő figyelmet kapott, de különböző vizsgáztatók eltérő helyzetéből kiindulva, és 

különböző nyelvi csoportokban. A PTSC és a COC az összes álláspontot megfontolta, és 

különböző lehetőségekkel kísérletezett, hogy megtalálja a legjobb megoldást. Rendszerünk 

számára az egyenlőség és az átláthatóság egyaránt fontos, és a jelen szabályok célja e két érték 

tiszteletben tartása. 

 

1. A kezdeti értékelést a jelölt Fő Szupervizora végzi úgy, hogy általános értékelést 

ír az írásbeli vizsgáról. 

 

2. Ha véleménye szerint eléri a megfelelő szintet, a jelölt elküldi azt és a „Jelölt 

nyilatkozata az írásbeli vizsgán való részvétel szándékáról”c.  nyomtatványt a 

Nyelvi Csoport koordinátorának, valamint megadja neki elérhetőségeit. Az 

írásbeli vizsga ne tartalmazzon olyan anyagot, amely alapján azonosítható a 

jelölt! Mellékelje a „Fő Szupervizor hozzájárulása a CTA írásbeli vizsgán való 

részvételhez” c. nyomtatványt is! (ld. 12. rész). 

 

3. A Nyelvi Csoport koordinátora két listát vezet a vizsgáztatókról: azokét, akik 

hozzájárulnak a vizsgáztatóként való megnevezésükhöz, és azokét, akik 

névtelenül kívánják az értékelést végezni. A Nyelvi Koordinátor megkérdezi a 

jelöltet, hogy szeretné-e tudni a vizsgáztató(k) személyazonosságát, és a saját 

nevét ő is fel kívánja-e fedni a vizsgafolyamat végén. A jelölt egyértelmű „Igen” 
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vagy „Nem” választ ad. Ha a jelölt válasza „Igen”, akkor a folyamat végén a 

nevét megosztják a vizsgáztatóval/vizsgáztatókkal; így mindkét fél neve ismert 

lesz, és a folyamat végén lehetőség nyílik a visszajelzésre.  

 

4. A Nyelvi Csoport koordinátora kijelöl egy vizsgáztatót, és a jelölt és a 

vizsgáztató kérésének megfelelően névvel együtt vagy anonim módon elküldi a 

vizsgáztatónak a vizsgadolgozatot és a „Levél a CTA írásbeli vizsga 

értékelőjének” c. nyomtatványt. Az vizsgáztató egy képesített 

tranzakcióanalitikus, lehetőleg a jelölt alkalmazási területén dolgozó PTSTA, 

CTA kiképző vagy TSTA legyen. A Nyelvi Csoport koordinátora ebben a 

szakaszban nem fedi fel a jelölt és a vizsgáztató személyazonosságát egymás 

előtt. 

 

5. A vizsgáztató a pontozási skálát használva leosztályozza az írásbeli vizsgát. 

Mielőtt megírja az értékelést, döntéséről tájékoztatja a Nyelvi Csoport 

koordinátorát. Ha a jelölt megfelelt, a Koordinátor utasítása szerint a vizsgáztató 

ezután megírja az írásbeli vizsga értékelését. A vizsgáztató ezt saját fejléces 

levélpapírra írja (ami alapján azonosítható), és aláírja. Az írásbeli vizsgát és az 

írásbeli vizsga értékelését visszaküldi a Koordinátornak. 

 

6. Ha az eredmény „megfelelt”, a Nyelvi Csoport koordinátora elküldi a jelöltnek 

az írásbeli vizsga dolgozatot, az írásbeli vizsga értékelését, és „A CTA írásbeli 

vizsga értékeléséhez kapcsolódó levél”c.  nyomtatványt. A jelölt a szerződés 

jellegének megfelelően kap visszajelzést. Névtelen vizsga esetén a Nyelvi 

Koordinátor valamennyi nevet titokban tartja, ha pedig megnevezik az 

érintetteket, akkor az értékelést aláírják és a vizsgáztatót tájékoztatják a jelölt 

nevéről, hogy információcserére kerülhessen sor. 

 

7. Ha a vizsgáztató úgy tájékoztatja a Nyelvi Csoport koordinátorát, hogy elutasítja 

(halasztásra javasolja) a vizsgát, a Koordinátor utasítása szerint a vizsgáztató 

nem fogja megírni az írásbeli vizsga dolgozat értékelését. A Koordinátor ebben 

az esetben továbbküldi a vizsga dolgozatot és a „Levél a CTA írásbeli vizsga 

értékelőjének” c. nyomtatványt egy második vizsgáztatónak. A második 

vizsgáztató nem tudhatja, hogy az első osztályozó halasztásra javasolta a vizsgát. 

 

8. A második vizsgáztató folytatja az eljárást a fent leírt módon, majd tájékoztatja 

a Koordinátort döntéséről. Ebben a szakaszban a Koordinátor már tájékoztatja a 

vizsgáztatót arról, hogy ő a második vizsgáztató, és tárgyalásra kéri fel a két 

vizsgáztatót. Ha a második vizsgáztató is elutasítja a vizsgát, akkor valóban el 

kell azt halasztani. Amennyiben a két vizsgáztató a tárgyalás során 

megegyezésre jut, közös visszajelzést fogalmaznak meg, és mindkettőjük neve 

szerepel az írásbeli vizsga dolgozat értékelésén. Majd a Koordinátor visszaküldi 

a jelöltnek az írásbeli vizsga dolgozatot, az írásbeli vizsga dolgozat értékelését, 

és a „A CTA írásbeli vizsga értékeléséhez kapcsolódó levél”c.  nyomtatványt. 

 

9. Ha a vizsgát az első vizsgáztató halasztásra javasolja, de a második 

megfelelőnek találja, a Nyelvi Koordinátor felkéri a vizsgáztatókat álláspontjaik 

megvitatására, és egy közös írásbeli vizsgaértékelés megírására. A vitában való 
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részvétel kötelező. Beleegyezésük esetén mindkét vizsgáztató neve közölhető a 

jelölttel. 

 

10. Ha megállapodásra jutnak, és közös írásbeli vizsgaértékelést írnak, ez és az 

írásbeli vizsga dolgozat, valamint „A CTA írásbeli vizsga értékeléséhez 

kapcsolódó levél” c. nyomtatvány visszakerül a jelölthöz. 

 

11. Ha nem tudnak megállapodásra jutni, a Nyelvi Koordinátor folyamatvezetőt 

jelöl ki, aki segíti a vizsgáztatókat a megállapodás kialakításában. A 

folyamatvezető nem olvassa el a vizsgadolgozatot. 

 

12. Ha nem tudnak megállapodásra jutni, az írásbeli vizsga és a „Levél a CTA 

írásbeli vizsga értékelőjének” c. nyomtatvány egy harmadik vizsgáztatóhoz 

kerül. A végső döntést a harmadik vizsgáztató hozza meg. 

 

13. A harmadik vizsgáztató az írásbeli vizsga osztályozását a két korábbi 

vizsgáztatóval való konzultációk segítségével végzi. Az írásbeli vizsga 

értékelését megküldik a Nyelvi Koordinátornak. A harmadik vizsgáztató 

egyedül írja alá az értékelést. 

 

14. A Nyelvi Csoport koordinátora elküldi a jelöltnek az írásbeli vizsga dolgozatot, 

az írásbeli vizsga dolgozat értékelését, és „A CTA írásbeli vizsga értékeléséhez 

kapcsolódó levél” c. nyomtatványt. Fentieknek megfelelően névtelen vizsga 

esetén a jelöltnek szóló visszajelzést a szerződés jellegének megfelelően küldik 

meg. Névtelen vizsga esetén a Nyelvi Koordinátor valamennyi nevet titokban 

tartja, ha pedig megnevezik az érintetteket, akkor az értékelést aláírják és a 

vizsgáztatót tájékoztatják a jelölt nevéről, hogy információcserére kerülhessen 

sor. 

 

Ha a vizsga dolgozatot elutasítják, a jelölt azt újra írhatja, és később újra beadhatja. A Nyelvi 

Csoport koordinátora ezt csak akkor fogadja el osztályozásra, ha a jelölt Fő Szupervizora újra 

olvasta azt, és írásban megerősíti a véleményét, miszerint a dolgozat megfelel majd a vizsgán. 

 

8.7 Fellebbezés 

A fellebbezési folyamatokat magától értetődő módon már tartalmazza a fenti vizsgabírálati 

eljárás. Mindazonáltal kivételes körülmények között a jelölt fellebbezhet a vizsgaértékelés ellen. 

Ebben az esetben kövesse a 9.10 („Fellebbezés”) részben leírtakat. 
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9.1 Bevezetés  

 

A CTA szóbeli vizsga az EATA és/vagy az ITAA négy magasan képzett tagjából álló Bizottság 

előtt zajlik, akik közül egyik az Elnök szerepét tölti be. Az értékelés az egyes területek szerinti 

értékelőlap alapján történik. Ha a jelölt sikeresen teljesíti a szóbeli vizsgát, megkapja a CTA 

képesítést. A vizsga nem nyilvános. Amennyiben a Vizsga Szupervizor úgy határoz, egy 

Megfigyelő jelen lehet a vizsgán, akinek feladata a 9.7. fejezetben található. 

A jelölteknek és a vizsgáztatóknak egyaránt magas vizsga színvonalat kell megcélozniuk.  

A szóbeli vizsga – egyebek mellett – azt hivatott mérni, hogy a jelölt: 

▪ személyében és szakmailag kompetens, etikus és felelősségteljes-e 

▪ számot tud-e adni a megfelelő ismeretekről és a TA kompetens alkalmazásáról 

alkalmazási területén belül 

▪ képes-e az emberi magatartás megfelelő értékelésére a gyakorlatban, valamint képes-e 

ezt a TA elmélethez kötni és értékelni 

▪ tranzakcióanalitikusként megfelelő kompetenciát mutat-e 

▪ a vizsga folyamata alatt is bizonyságot tesz arról, hogy magáévá tette a TA-hoz köthető 

bizonyos elveket és értékeket, mint pl. tisztelet, autonómia, elfogadás és pozitív 

konfrontáció? 

 

9.1.1 Munkanyelv  

 
A COC vizsgák helyszínén használt nyelv az angol. A nemzeti egyesületek által rendezett vizsgák más 

nyelvet vagy nyelveket is használhatnak. A jelöltek bármely COC vizsgahelyszínen angol, illetve az 

adott helyszín – ha ez nem az angol - nyelvét beszélő Vizsgabizottsággal találkoznak. Érdeklődjön a 

Nyelvi Csoport koordinátornál, hogy az adott vizsgahelyszínen melyik nyelvet lehet még használni az 

angolon kívül. Amennyiben a jelölt tolmácsolással szeretné a vizsgát letenni, erről a 

vizsgajelentkezéskor tájékoztassa a Nyelvi Csoport koordinátorát.  A tolmács megszervezése a jelölt 

személyes felelőssége.  

 

9.2. Eljárásmód 

 

A Szupervizor Vizsgáztató (az EATA vizsgákért felelős személye) feljogosítja a Vizsga 

Szupervizort (az adott vizsgáért felelős személy), hogy korlátozza a vizsgák számát az adott 

helyszínen a rendelkezésre álló vizsgáztatók számától függően.  

 

9.2.1. A Vizsgabizottság beosztása és eligazító megbeszélések  

 

▪ az egyes Bizottságok tagjainak neveit, az időpontokat és a teremszámokat ki kell 

függeszteni a CTA Vizsga gyülekező termében, hogy a jelöltek és vizsgáztatók is 

láthassák a rájuk vonatkozó információkat 

▪ tolmácsolt vizsga esetén az egyik vizsgáztató lehetőleg beszélje a jelölt nyelvét  

▪ a Vizsgabizottságok összeállítása lehetőség szerint az eligazító összejövetel előtt 

történjen 

▪ az eligazító összejövetel, ahol a vizsgával kapcsolatos információk és tanácsok 

hangzanak el, általában a vizsgát megelőző nap zajlik  

▪ további információ a jelöltek eligazító összejöveteléről a 9.3.1 fejezetben található  

▪ további információ a vizsgáztatók eligazító összejöveteléről a 9.4.1 fejezetben található 

▪ a jelöltek és a vizsgáztatók is részt vehetnek egymás eligazító összejövetelein  

▪ a Szupervizor Vizsgáztatótól elkérhető az útmutató a helyi Vizsga Szupervizor részére 
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▪ általában négy személyből áll egy bizottság. Ha azonban hiány van vizsgáztatókból, 

háromfős bizottság is elfogadható.  

▪ egy vizsgáztató egy napon belül legfeljebb három alkalommal vizsgáztathat  

 

9.2.2 A szóbeli vizsga időbeosztása 

 

▪ az egyik vizsga kezdetétől a következő vizsga kezdetéig rendelkezésre álló idő két óra 

(két és fél óra a tolmáccsal zajló szóbeli vizsgák esetében) 

▪ a vizsgafolyamat minimum egy óra (másfél a tolmáccsal zajló vizsga esetében)  

▪ a fennmaradó időt a vizsgáztatók a következőképpen használhatják fel: 

15 perces megbeszélés a szóbeli vizsga előtt 

rövid záró megbeszélés a vizsga után 

a Megfigyelő visszajelzésének meghallgatása 

fél órás szünet 

  

9.2.3 A szóbeli vizsga pontozási és szavazási eljárásmódja 

 

A Vizsgabizottság a szóbeli vizsga kezdete előtt 15 perccel találkozik.  

▪ minden Bizottsági tag rendelkezésére áll a jelölt dokumentumaiból egy-egy példány, és 

ezekből tájékozódik a hallgatóról, munkájáról. Megfogalmazza kérdéseit és a 

megtárgyalandó témákat.   

▪ elsődleges fontosságú a tartalom, nem pedig a dokumentumok bemutatása 

▪ a Bizottságnak nem kell ellenőriznie, hogy a jelölt teljesítette-e a szóbeli vizsga előzetes 

kritériumait, mivel ezt a Nyelvi Csoport koordinátora már megtette. Ugyanakkor, ha 

ezen a téren eltérést tapasztalnak, „Elmaradt vizsga” kerül kihirdetésre (lásd lejjebb)  

▪ ha a szóbeli vizsga tolmácsolással történik, a Vizsgabizottság Elnökének tájékoztatnia 

kell a vizsgáztatókat az eljárásmódról (9.8 fejezet)  

 

A szóbeli vizsga  

▪ az Elnök üdvözli a jelöltet, lehetővé teszi, hogy az elhelyezkedés a jelölt kívánsága 

szerint történjen, elmondja a bevezetőt és tájékoztat az eljárásról 

▪ a jelölt felelőssége, hogy magával hozza a három hangfelvételt, a hangfelvételek írásban 

rögzített változatát, és két lejátszó-felvevő készüléket: az egyikkel a vizsga rögzítése 

történik, a másikon a vizsgafelvételek lejátszása  

▪ a vizsga alatt a Vizsgabizottság kérdéseket tesz fel és visszajelzést ad a jelöltnek. 

Kezdetben a jelölt írásbeli dolgozatára és gyakorlatára összpontosítanak  

▪ amikor a Bizottság készen áll a felvételek meghallgatására, megkéri a jelöltet, hogy 

nyújtson át egy példányt a felvétel leiratából a Bizottság minden tagjának. A Bizottság 

a jelölt kompetenciáját vizsgálja és kérdéseket tesz fel a hangfelvételen bemutatott 

munkájával, és arról alkotott véleményével kapcsolatban 

▪ annak érdekében, hogy a jelölt hatékonyan bemutathassa tudását, a Bizottság 

valószínűleg két felvett részletet fog meghallgatni, de az is lehetséges, hogy meg 

kívánják hallgatni mind a hármat  

▪ a Bizottság megkérheti a jelöltet, hogy az előre kijelölt 5 perces résszel szemben egy 

másik részletét játssza le a felvételnek 
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Pontozási eljárás: 

▪ az Elnök megkérdezi a Bizottságot, hogy kész áll-e az értékelésre 

▪ amikor a Bizottság úgy látja, hogy elégséges információ áll rendelkezésükre az 

értékeléshez,  

o az Elnök tájékoztatja a jelöltet, hogy ez az utolsó lehetősége a Folyamat-

facilitátor segítségül hívására  

o ezután már csak a Bizottság valamely tagja kérheti a Folyamat-facilitátor 

közreműködését 

▪ A pontozási folyamat a következőképpen kezdődik: 

o mindegyik Bizottsági tag saját maga pontozza a jelöltet 

o megtárgyalják a pontszámokat 

o a Bizottsági tagok felülvizsgálhatják saját pontozásukat 

o a pontokat a tagok kinyilvánítják 

o az Elnök rögzíti a pontokat   

 

A szavazási folyamat: 

▪ a szavazás megkezdése előtt a bizottság Elnöke emlékezteti a vizsgáztatókat, hogy ez 

az utolsó alkalom, amikor hívhatják a Folyamat-facilitátort  

▪ a Bizottsági tagok szavaznak arról, hogy a jelölt sikeresen megfelelt-e a vagy sem 

▪ a pontokat információs jelleggel használják, a vizsgáztatók bírálata jelenti a végső 

döntést  

▪ ha kettő vagy több vizsgáztató szavaz halasztásra, akkora a jelölt nem felelt meg a 

vizsgán  

▪ ha három (vagy három fős Bizottság esetén kettő) vagy több vizsgáztató szavaz úgy, 

hogy a jelölt megfelelt, akkor a jelölt megfelelt, az alább felsorolt két pontot kivéve, 

amikor is a jelölt automatikusan nem felel meg:  

- ha az összpontszáma nem haladja meg a 25 pontot,  

- ha a jelölt valamely értékelési szempont szerint 1-et kap mind a négy vizsgáztatótól.  

 

A vizsga lezárása: 

▪ az Elnök megkéri a jelöltet, hogy töltse ki a Vizsgáztatót értékelő ívet, és juttassa el azt 

a Vizsga Szupervizornak 

▪ miután a jelölt elhagyta a szobát, a Megfigyelő visszajelzést ad a vizsgafolyamatról  

▪ a Bizottság rövid záróülést tart  

▪ az Elnök kitölti az értékelő lapot és visszajuttatja a Vizsga Szupervizornak   

 

9.2.4 „Nem vizsga” 

 

„Nem vizsga” esete áll fenn, ha:  

▪ kiderül, hogy valami hiányzik az előzetes követelmények közül (pl. hiányzik egy 

csoportmunkát bemutató hangfelvétel, az országos követelmények teljesítése stb.) 

▪ a Folyamat-facilitátor segítségével sem sikerül döntést hozni a jelölt elutasításáról vagy 

megfeleléséről a vizsgán 

▪ a jelölt a vizsgát megelőzően kérheti, mert nincs jelen egy vizsgáztató sem az adott 

alkalmazási területről 

„Nem vizsga” vizsga esetén a jelölt a vizsgadíj befizetése nélkül részt vehet egy későbbi vizsgán.  
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9.3 Útmutatás a jelöltek számára 

 

9.3.1 A jelöltek eligazító megbeszélése  

 

A jelöltek részt vesznek a jelöltek eligazító összejövetelén, melyet általában a vizsga helyszínén 

tartanak, a vizsgát megelőző napon. A Vizsga Szupervizor jelen van ezen az összejövetelen: 

válaszol a felmerülő kérdésekre, elmagyarázza a vizsgafolyamatot, végigmegy az értékelő 

lapokon. A tolmácsoknak szóló iránymutatások is ezen az összejövetelen hangzanak el.  

A szóbeli vizsga dokumentumait el kell vinni erre az összejövetelre, és odaadni a Vizsga 

Szupervizornak: az önéletrajz és a nyilvántartó lap legyen egyértelmű és tömör, hogy a 

vizsgáztatók könnyen áttekinthessék. Amennyiben a dokumentumok nem a vizsgahelyszín 

nyelvén íródtak, gondoskodni kell a dokumentumok mindegyikének fordításáról, kivéve az 

írásbeli vizsga dolgozatot. Miután a dokumentumokat a jelölt átadta a Vizsga Szupervizornak, 

az iratokat nem lehet elvinni a vizsgateremből a vizsga befejezésééig.  

 

A szóbeli vizsga dokumentációja 

▪ Egy példány az alábbiakból: 

- a kitöltött „Regisztrációs tanúsítvány elkészítése” c. nyomtatvány (12.7.4-es 

nyomtatvány) 

- az írásbeli vizsga dolgozat 

▪ Négy példány az alábbiakból: 

- az írásbeli vizsga értékelése(i) 

- a Fő Szupervizor személyes ajánlólevele  

- önéletrajz 

      - összes képzési-, szupervíziós-, és konzultációs órák nyilvántartó lapja 

      - Képzési szerződés(ek) 

 

 

Ha a jelölt pontatlan vagy hiányos dokumentációval érkezik, nem vehet részt a vizsgán. 

 

9.3.2 Megjegyzések a vizsgáztatók visszautasításáról 

 

A jelölteknek joguk van visszautasítani az egyes vizsgáztatóknál történő vizsgázást. Érdemes 

ezt előre meg beszélni a Fő Szupervizorral, és tisztázni a vizsgát megelőzően. Amennyiben túl 

sok vizsgáztatót utasít vissza, nehéz lehet összeállítani a Vizsgabizottságot a jelölt számára. Ha 

kétségei támadnak, hogy kit utasítson vissza az eligazító megbeszélésen, beszélje meg a Vizsga 

Szupervizorral.   

Célszerű visszautasítani azt a vizsgáztatót: 

▪ akivel jelentős személyes vagy üzleti kapcsolatban áll a jelölt, 

▪ akivel jelentős mennyiségű képzésen vagy szupervízión vett részt, 

▪ akivel vizsgára felkészítő szupervízión vett részt az elmúlt hat hónapban, 

▪ aki a jelöltet nem engedte át egy előző vizsgán, 

▪ akivel kapcsolatban előítéletei vannak a jelöltnek. 

 

9.3.3 Útmutató a szóbeli vizsgához a jelöltek számára 

 

Javasolt, hogy a jelölt olvassa el az egész 9. fejezetet a szóbeli vizsgát megelőzően, hogy kellően 

megismerkedjen az egész procedúrával és a résztvevők szerepével.  
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9.3.3.1 A vizsgán bemutatott felvételek kiválasztása 

 

A következő kritériumok nem kötelező érvényűek, a korábbi vizsgák tapasztalatian alapulnak.   

 
A. TECHNIKAI TANÁCSOK: 

▪ a képeknek és a hangfelvételeknek jó minőségűnek kell lenniük, zavaró háttérzaj nélkül; 

minden beszéd tisztán hallható legyen 

 

B. Tartalomra vonatkozó előírások: 

▪ a felvételnek egy többé-kevésbé folytonos interakciót kell bemutatnia a jelölt és a kliens, 

vagy a jelölt és a csoport között 

▪ a felvételnek hatékony TA-s beavatkozásokat kell bemutatnia 

▪ a felvételnek azt a munkafázist kell rögzítenie, amit a jelölt be kíván mutatni. A 

vizsgáztatók a jelölt munkáját annak alapján fogják értékelni, amit a felvételen hallanak.  

A jelölt további kiegészítései, amelyek a felvétel előtti és utáni munkára vonatkoznak, 

csak háttér információként vehetők figyelembe 

▪ a bemutatott részletnek a TA elméletből vett címet kell adni, mint pl. „dekontamináció” 

vagy „a sorskönyv feltárása” vagy „szerződéskötés” 

▪ a bemutatott részlet legyen összhangban a kliens vagy csoport szerződésével 

▪ ideális helyzetben a felvételnek a kliensben a kifejtett cél irányában végbement 

változás(oka)t is be kell mutatnia 

▪ a jelölt intervencióinak egyértelműen ezeket a változásokat kell előmozdítania 

▪ a részletnek nem kell feltétlenül mindvégig ugyanarról a témáról szólnia, de a folyamat 

legyen egyértelmű és irányított 

Nem kell, hogy tökéletes legyen a jelölt! A felvételnek lehetnek olyan elemei, amelyeket, 

megfontolva a dolgot, lehet, hogy másképp is be lehetett volna mutatni. Ezen pontoknak legyen 

tudatában a jelölt, legyen képes ezekre és jelentőségükre reflektálni. 

 

9.3.3.2 Mit kell elvinni a szóbeli vizsgára?  

 

▪ a felvételek lejátszására alkalmas berendezést, szükséges tartozékokat (pl. elemet, 

akkumulátort; a helyi hálózathoz illeszkedve, szükség lehet pl. áramátalakítóra) 

▪ még egy audio- vagy video rögzítő berendezést a szóbeli vizsga rögzítéséhez 

▪ rögzített munkájának három audio- vagy videorészletét: 

o egy-egy felvétel kb. 5 perc hosszúságú legyen 

o minden részlet egy hosszabb felvétel része legyen 

o minden részlet legyen azonnal lejátszható 

o a felvétel nem lehet szerkesztett 

▪ mindegyik alkalmazási területre érvényes: legalább egy felvétel csoporttal, párral vagy 

családdal történő munkát mutasson be!  

▪ a tanácsadási és pszichoterápiás területen legalább egy felvételnek egyéni munkát kell 

bemutatnia 

▪ mindegyik alkalmazási területre áll, hogy a szóbeli vizsgán bemutatott három felvétel 

egyikének csoporthelyzetben végzett munkát kell demonstrálnia. Mutassa be a jelölt 

csoportdinamikát facilitáló intervencióit, valamint a csoportfolyamatok elemzését TA 

fogalmakkal. Csoport alatt kettő vagy ennél több embert értünk.  
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▪ a PTSC felismerte, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a CTA vizsgához 

szükséges csoportos hangfelvétellel kapcsolatban. Néha nehéz engedélyt kapni a 

csoport felvételére, különösen tanácsadási vagy pszichoterápiás területen. A csoportos 

felvétel ezért lehet személyiségfejlesztő, szervezetfejlesztő csoport, tréning vagy 

készségfejlesztő, illetve sajátélményű csoport is 

▪ olyan csoporttól készüljön a felvétel, melyet a jelölt vezet 

▪ minden felvételhez mellékeljen négy példányban szöveges átiratot 

▪ a leiratok mellé csatoljunk a tartalomhoz kapcsolódó kiegészítő anyagot, pl.: tömör 

összefoglalást arról, hogy a következőkben mit fogunk hallani, vagy a 

kliens/klienscsoport rövid bemutatását 

▪ a tolmáccsal történő szóbeli vizsgát illetően ld. 9.8 rész 

 

 

9.3.3.3 A vizsgázás menete 

  

A jelölt feladata és felelőssége, hogy szakértelmének bizonyítására megfelelő módszereket 

válasszon. Kompetens TA szakemberként mutassa be magát a vizsgáztatók számára. Minél 

inkább hasonlít vizsgája egy kollégák közt zajló, egyenrangú szakmai beszélgetésre, annál 

meggyőzőbb benyomást fog tenni. 

 

A vizsga kezdetén a Bizottság információt nyújt a vizsga folyamatáról, bemutatkozik, és Önt is 

megkéri, hogy mutatkozzon be. Ekkorra a Bizottság már megkapta az Ön önéletrajzát; összes 

képzési-, szupervíziós- és konzultációs óráinak nyilvántartó lapját, írásbeli vizsga dolgozatát, 

valamint írásbeli vizsga dolgozatának értékelését. Általában ezekre a dokumentumokra 

alapozzák a szóbeli vizsga kezdeti beszélgetését. Különösen igaz ez, ha az bármely területen 

megvitatásra alkalmas, kevésbé egyértelmű információt tartalmaz. Ezután a Bizottság megkéri 

Önt, hogy mutassa be egyik felvételét. Az ezután következő megbeszélésnek a TA 

referenciakeretén belül kell maradnia: 

▪ figyeljen a kérdésekre és válaszoljon szorosan azokhoz illeszkedő, rövid mondatokban 

▪ kérdezze meg a Bizottságot, hogy kívánják-e a téma mélyebb kifejtését 

▪ ha nem ért egy kérdést, kérjen tisztább megfogalmazást 

▪ ha nem kap semmilyen reakciót a válaszára, vagy úgy látja, hogy a Bizottság habozik, 

nyugodtan kérdezze meg a Bizottság tagjától, aki feltette kérdést, hogy elégedett-e a 

válasszal  

▪ készüljön fel a következőkre: 

o a felvételen történtek értelmezése, elemzése 

o a bemutatott anyag más értelmezési lehetőségeinek ismertetése a TA 

alkalmazásával 

o  a TA különböző megközelítéseinek megvitatása 

o az Ön intervenciói és a kliens reakciói közötti összefüggések megvitatása 

o mutassa meg, milyen viszonyban van a bemutatott munka a szerződéssel, 

valamint az átfogó stratégiájával a kliens vonatkozásában 

 

Egy utolsó megjegyzés 

A vizsgateremben tartózkodó minden személy kötelessége a vizsga sérthetetlenségének 

biztosítása. Az Elnök egyik feladata, hogy védje Önt és jogait, úgy irányítsa a vizsgafolyamatot, 

hogy Ön – az eredménytől függetlenül – igazságos és tiszteletteljes vizsgán vehessen részt. Ha 



EATA Képzési és vizsgakézikönyv                             9. rész; A CTA szóbeli vizsga 

 

 

9. rész                                                                                                                  2017. július 

93 

úgy érzi, hogy ez mégsem valósul meg, kötelessége, hogy megfogalmazza aggályait, és akár 

megfontolja a Folyamat-facilitátor segítségül hívását is. 

 

9.4  Útmutatás a vizsgáztatók számára 

  

9.4.1  A vizsgáztatók eligazító megbeszélése  

 

A vizsgáztatók részt vesznek a vizsga helyszínén, a vizsga előtti napon zajló Vizsgáztatók 

eligazító összejövetelén. A találkozón részt vesz a Vizsga Szupervizor, válaszol a kérdésekre, 

elmagyarázza a vizsgafolyamatot, végig veszi az értékelő lapot, ismerteti a vizsgát és ebben az 

Ön részvételét. A COC nyomatékosan javasolja, hogy a vizsgáztatók használják fel ezt az 

alkalmat peer csoport tréningre, a vizsgák magas szintjének megtartása és elősegítése 

érdekében. 

 

Ennek részletei a „Vizsga Szupervizor munkaköri leírás”-ban találhatók, mely elkérhető a 

Szupervizor Vizsgáztatótól.  

 

▪ a vizsgáztatók és az Elnökök információt kapnak 

▪ útmutatást kapnak a tolmácsok 

▪ útmutatást kapnak a Megfigyelők 

 

9.4.2 Megjegyzések a jelöltek visszautasításáról  

 

A vizsgáztató visszautasíthatja egy adott jelölt vizsgáztatását. Ha kétségei vannak afelől, kit 

utasíthat el, beszélje ezt meg a Vizsga Szupervizorral! Általában a következő esetekben 

utasítható vissza egy jelölt:  

▪ ha az Ön korábbi hallgatóinak jelenlegi hallgatója 

▪ ha az Ön közeli barátjának hallgatója  

▪ ha fontos személyes vagy üzleti kapcsolatban áll Önnel 

▪ ha sok képzési vagy szupervíziós órát nyújtott számára 

▪ ha valaha kliense volt terápiában 

▪ ha a vizsgát megelőző 6 hónapban, a felkészülés során szupervíziót nyújtott számára  

▪ ha egy korábbi vizsgán halasztásra javasolta  

▪ ha előítéletei vannak vele szemben 

 

9.4.3 Útmutató a szóbeli vizsgához a vizsgáztatók számára  

 

A szóbeli vizsga kezdete előtt 15 perccel találkoznak a vizsgáztatók az Elnökkel. A találkozó 

célja, hogy utoljára tisztázzák a részleteket, áttekintsék a vizsgafolyamatot és a jelölt 

dokumentumait, amelyek alapján kérdéseket fogalmaznak meg és beszélgetést 

kezdeményeznek. Az Elnök felelőssége, hogy tájékoztassa a Bizottságot a szóbeli vizsga 

folyamatáról. 

 

Nem várható el, hogy a jelölt tökéletes legyen. A TA-t sokféle módon lehet használni. Legyen 

kíváncsi a hallgató referenciakeretére, figyeljen arra, és próbálja azt megérteni! A jelölt lehet, 

hogy másképpen alkalmaz bizonyos dolgokat, mint Ön. Fontos, hogy a jelölt képes legyen 

megindokolni, alátámasztani saját munkamódját. Tartsa ezt tiszteletben Ön is! A jelöltben 

elsősorban az erősségeket és a szakértelmet keresse! A jelölt dolga, hogy bemutassa a TA-ban 
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való alapvető jártasságát. Ön pedig elsősorban arra fókuszáljon, hogy van-e elegendő 

szakértelme a jelöltnek ahhoz, hogy tranzakcióanalitikusként dolgozzon? 

 

▪ A jelölttel együtt tekintse át a dokumentumokat! Figyelje azt, hogy mire adhat pozitív 

sztrókot! 

▪ Idejét arra használja fel, hogy kontaktust teremtsen a jelölttel, és OK-OK kapcsolatot 

alakítson ki vele! 

▪ Kérdezzen a jelölt által összeállított anyagról, és gyakorlati munkájáról! 

▪ Adjon visszajelzést a jelöltnek az általa bemutatott felvételekről! 

▪ Egyszerre csak egy kérdést tegyen fel: lehetőleg nyitott, specifikus, és pozitív kérdést, 

pl.: 

o „Hogyan tárgyalná meg ezt a strukturális elemzés segítségével?” 

o „Hogyan vitatná meg ezt a témát a játszmaelmélet felhasználásával?” 

o „Melyik TA megközelítést alkalmazza jelenleg a munkájában?” 

o „Ön szerint melyik énállapot jelenik meg a kliensnél?” 

o „A TA elmélet melyik részét tekinti vezérfonalnak ezzel a klienssel való 

munkájában?” 

o „Magyarázza el beavatkozásait Berne intervenciós fogalmainak alkalmazásával!” 

o „Elmagyarázná ezt nekem?” 

o „Tudna erről többet is mondani?” 

▪ Minden kérdés után adjon visszajelzést, tájékoztassa a jelöltet arról, hogyan értékeli 

válaszát! 

▪ Ha nem teljességében, vagy nem pontosan válaszol a jelölt, fogalmazza meg kérdését 

másképpen! 

▪ Ha úgy tűnik, hogy a jelölt nem tud megválaszolni egy kérdést, vagy folyamatosan 

helytelenül válaszol, ne húzza fölöslegesen az időt, mondja meg neki azt a választ, amire 

kíváncsi volt! 

▪ Ha problémás területre bukkan, azt vitassák meg, vagy magyarázza el a szóban forgó 

problémát! 

▪ Figyeljen oda a Bizottság többi tagjára is, adjon nekik is visszajelzést, nyújtson 

támogatást, és ossza meg velük saját gondolatait! 

▪ A vizsga javasolt időtartama kb. 1 óra (fordítással másfél). 

▪ 30 perc után (fordítással 45 perc után) tegye fel magának a kérdést: milyen információra 

van még szüksége a jelölttől, hogy értékelni tudja őt? Ha bármilyen probléma vagy 

nehézség merülne fel, ezt vitassák meg! 

▪ Ha 45 perc után (fordítással 60 perc után) úgy tűnik, hogy a vizsga nem fog befejeződni 

a javasolt időkereten belül, adjon visszajelzést a vizsgafolyamatról, és fontolja meg a 

Folyamat-facilitátor segítségül hívását! 

 

Egy utolsó megjegyzés 

 

A vizsgateremben tartózkodó minden résztvevőnek felelőssége, hogy hozzájáruljon a 

vizsgafolyamat feddhetetlenségéhez. A vizsgafolyamat – az eredménytől függetlenül – 

igazságos és tiszteletteljes folyamat legyen! Vizsgáztatóként az Ön feladata is, hogy az EATA 

feddhetetlenségét őrizze. Ha úgy érzi, hogy nem tiszta a folyamat, kötelessége a helyzet 

megvitatása és a Folyamat-facilitátor segítségül hívásának megfontolása! 
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9.5 Az Elnök szerepe 

 

Az Elnök egy tapasztalt vizsgáztató, feladata, hogy a szóbeli vizsga felelős vezetője legyen. 

 

Az Elnök szerződése a következőkre szól: 

▪ a vizsgafolyamat lebonyolítása, beleértve a dokumentációk kezelését is 

▪ a jelölt és jogainak védelme 

▪ szerződéskötés az esetleges Megfigyelővel vagy tolmáccsal 

▪ a Folyamat-facilitátor segítségül hívása a jelölt, egy vizsgáztató, vagy a saját nevében 

▪ az idő strukturálása a keretek betartása érdekében 

 

Az Elnök a vizsga kezdete előtt kb. 15 perccel találkozik a Vizsga Bizottsággal, és az alábbiakat 

teljesíti: 

▪ behozza a jelölt írásbeli vizsga dolgozatát, a dokumentációt, és értékelő lapokat 

▪ gondoskodik a Vizsga Bizottság tagjainak komfortérzetéről, és az egymással való 

kapcsolatteremtésről 

▪ áttekinti a dokumentációt, és beszélgetést kezdeményez arról 

▪ bekíséri a jelöltet a terembe, és köszönti őt 

▪ megbizonyosodik arról, hogy az ültetés kellemes a jelölt számára 

▪ elmagyarázza a vizsgafolyamatot 

▪ vezeti a bemutatkozást 

▪ aktív részvételt vállal a tiszteletteljes, kollegiális légkör megteremtésében 

▪ megfigyeli, támogatja és konfrontálja a Bizottságot, különösen ügyelve az alábbiakra: 

o energiaszint 

o időkeretek 

o a kérdések tömörsége és érthetősége 

o együttműködés a jelölttel 

o verbális és nonverbális visszajelzés a jelöltnek 

▪ emlékezteti a jelöltet a pontozás megkezdése előtt, hogy utolsó alkalommal kérheti a 

Folyamat-facilitátor segítségét 

▪ felkínálja a lehetőséget a jelöltnek a terem elhagyására vagy a teremben maradásra a 

pontozási folyamat alatt 

▪ gondoskodik arról, hogy a vizsga bejelentett végéig működjön a vizsgát rögzítő 

berendezés  

▪ összegyűjti és rögzíti a Bizottsági tagok által adott pontszámokat az értékelő lapon 

▪ kitölti az értékelő lapot 

▪ levezeti a szavazási folyamatot 

 

A vizsgafolyamat végeztével az Elnök: 

▪ átadja a jelöltnek a „Vizsgáztatót értékelő ív” c. nyomtatványt 

▪ visszaadja a jelöltnek az írásbeli vizsga dolgozatot és a dokumentációt 

▪ rövid záró beszélgetést tart a Bizottsággal 

▪ visszajuttatja az értékelő lapot a Vizsga Szupervízornak, és beszámol neki a vizsga 

eredményéről 
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9.6 A Folyamat-facilitátor szerepe 

 

A Folyamat-facilitátor egy tapasztalt vizsgáztató. Feladata, hogy a vizsgafolyamat során 

nehézségekbe ütköző jelöltnek vagy a Bizottságnak segítsen.   

 

A Folyamat-facilitátor a következőkért vállal felelősséget: 

▪ a vizsgafolyamat egésze alatt egy előre meghatározott helyen tartózkodik 

▪ ha az Elnök, egy vizsgáztató, vagy a jelölt segítségül hívja, rendelkezésre áll, betartva 

az alábbi korlátozásokat: 

o a jelölt csak azelőtt hívhatja, mielőtt a Bizottság kihirdetné a pontokat 

o a vizsgáztatók csak a szavazás megkezdése előtt hívhatják be a Folyamat-

facilitátort 

 

A Folyamat-facilitátor: 

▪ nem beszél senkivel a vizsgán történtekről, még azzal sem, aki bekíséri őt 

▪ intervenciói kizárólag a vizsgahelyzet tisztázására vonatkoznak vagy tanácsadásra 

▪ nem bocsátkozik a TA elméletét illető vitába 

▪ nem vizsgáztatja vagy pontozza a jelöltet, nem szavaz 

▪ senkivel nem beszéli meg a vizsgateremben történteket, mindössze tömör összefoglalást 

ad a Vizsga Szupervizornak 

 

9.7 A Megfigyelő szerepe 

 

A CTA szóbeli vizsgán résztvevő Megfigyelőket a COC vizsgaszervező vagy a Vizsga 

Szupervizor jelöli ki. Más megfigyelő nem vehet részt a vizsgákon. A Megfigyelők 

visszajelzést adnak a vizsgáztatóknak és a Vizsga Szupervízornak. 

 

A Megfigyelő lehet: 

1. Egy tapasztalt vizsgáztató, akinek az a feladata, hogy visszajelzést adjon a Bizottságnak 

a folyamatról a vizsga végén, a jelölt távozását követően.  

2. Egy olyan kevéssé tapasztalt vizsgáztató, aki saját szakmai fejlődését kívánja 

elősegíteni vizsgáztatóként. 

 

A megfigyelés az alábbiakat foglalja magában: 

▪ sztrók-mintázat 

▪ a jelölt és a Bizottság közötti kapcsolat 

▪ a vizsga folyamata alatti energiaszint-változások 

▪ a vizsgáztatók közötti verbális és nem verbális kommunikáció 

 

A Megfigyelő az alábbiaktól tartózkodjon: 

▪ a vizsga félbeszakítása bármilyen okból kifolyólag 

▪ megjegyzés vagy bírálat fűzése a vizsga tartalmához 

▪ jegyzőkönyv vagy felvétel készítése 

▪ értékelő vagy magyarázó megjegyzések fűzése 

 

A Megfigyelő munkájára vonatkozó útmutatások a vizsgáztatók eligazító megbeszélésén 

hangzanak el. A Megfigyelők egyes vizsgákra való beosztása a COC vizsgaszervező és a 
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Vizsga Szupervizor felelőssége. A beosztás javasolt, de nem kötelező. A vizsgáztatók igényei 

elsődlegesek a Megfigyelő munkájával szemben. 

Arra nincsen lehetőség, hogy a vizsgájára készülő hallgató megtekinthessen egy COC vizsgát 

pusztán azért, hogy személyes részvétellel tájékozódjon a vizsgáról. 

 

9.8  Útmutató a fordítás segítségével zajló szóbeli vizsgához 

   

9.8.1 Bevezetés 

 

A tolmáccsal történő szóbeli vizsga javasolt időtartama hosszabb.  

▪ az egyik vizsga kezdete és a következő vizsga kezdete közötti engedélyezett teljes idő 

kettő és fél óra (Ez magában foglalja a vizsgák közötti megbeszéléseket és szüneteket 

is.) 

▪ maga a szóbeli vizsga másfél óra 

 

Ha tolmács is közreműködik a vizsgán, lehetőleg legalább egy vizsgáztató beszélje a jelölt által 

használt nyelvet. 

 

Több TSTA jelölt nem alkalmazhatja ugyanazt a tolmácsot, és a CTA szintű jelöltek közül is 

legfeljebb hárman dolgozhatnak ugyanazzal a fordítóval. Amennyiben ezt tervezik, jó előre 

értesíteniük szükséges erről a helyi Vizsga Szupervizort.  

 

A tolmácsok szóló útmutatás a vizsgáztatók és jelöltek eligazító megbeszélésén hangzik el. 

 

9.8.2 Iránymutatás a jelölt számára  

 

Ha tolmácsra van szüksége, ezt jelentkezésekor jelezze a Nyelvi Csoport koordinátorának!  

• Az Ön feladata, hogy tolmácsot biztosítson.  

• Ha dokumentumaiban nem a vizsgahelyszín által használt munkanyelvet használja, 

ezeket fordíttassa le, kivéve írásbeli vizsgáját!  

• A bemutatandó hanganyagok átiratában használjon két hasábot, így az eredeti nyelv 

mellett szerepel a fordított szöveg, oly módon, hogy minden sor számozva legyen. Így 

a vizsgáztatók mindkét nyelven egyszerre tudják követni a szöveget. A lefordított 

anyagból adjon át egy-egy példányt a vizsgáztatóknak és a tolmácsnak is! 

 

A vizsgán való ülésrendről szülessen egyetértés a jelölt, a Bizottság és a tolmács között! 

Bizonyosodjon meg arról, hogy ez a megállapodás kellemes az Ön számára, és hogy a tolmács 

az Ön számára megfelelő helyen üljön. Mondanivalóját a Bizottsághoz vagy a kérdést feltevő 

személyhez intézze, ne a tolmácshoz! Vizsgáztatói is közvetlenül Önnek tegyék fel kérdéseiket, 

és kerüljék el a tolmáccsal való beszédet! 

 

Kifejezetten ajánljuk, hogy tekintse át tolmácsával a tolmácsok számára szóló útmutatót a 

szóbeli vizsgát megelőzően; előzetesen gyakorolják a vizsgafolyamatot, és egymás között 

kössenek világos és egyértelmű szerződést. 
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9.8.3 Iránymutatás a tolmács számára  

 

A tolmács szerepe felbecsülhetetlen, mivel lehetővé teszi az angolt nem anyanyelvként beszélő 

jelöltnek a kívánt státusz elérését. A tolmács feladata, hogy a jelölt és a vizsgáztatók megértsék 

egymást: szerepe elengedhetetlen, feladata kényes. Az alábbi irányvonalak munkavégzésében 

kívánnak segíteni. 

 

A vizsga előtt: 

▪ részt kell vennie a Jelöltek Eligazító Megbeszélésen. Itt még több információt kaphat a 

vizsgafolyamatról és felteheti kérdéseit 

▪ tekintse át a jelölt dokumentumait. Találhat benne olyan témákat, vagy specifikus 

szavakat, amiket később ismernie kell majd 

▪ ha nem ismeri a jelöltet, szenteljen időt arra, hogy megismerje, bizalmi kapcsolatot 

alakítson ki vele, és egymás beszédstílusára hangolódjanak 

▪ hallgassa meg a bemutatandó anyagot, olvassa el az eredeti és fordított leiratot is, hogy 

ismerős legyen Önnek azok tartalma 

▪ gyakorolja a jelölttel a fordítás folyamatát 

▪ kössenek tiszta megállapodásokat a jelölttel az alábbiakról: 

o gyorsaság 

o mondathosszúság 

o szükség esetén hogyan szakítsa félbe a beszélőt 

o mire van szüksége ahhoz, hogy jól tudja végezni a munkáját  

 

A vizsga menete során: 

▪ a vizsga fókuszában közvetlenül nem Ön áll majd – valójában lehet, hogy 

kirekesztettnek érzi majd magát -, tehát gondoskodjon arról, hogy a vizsgára úgy 

érkezzen, hogy érzi mások támogatását 

▪ találja meg, hogyan őrzi meg a lelki egyensúlyát, így nem veszi át majd a jelölt 

szorongását 

▪ munkája közben maradjon háttérben, ne befolyásolja a vizsgáztatók és a jelöltek közti 

folyamatot 

▪ mindent pontosan úgy fordítson le, ahogy azt a jelölt vagy a vizsgáztató mondta 

(beleértve az elszólásokat is) 

▪ egyszerre csak kis részeket fordítson le, egy mondatot vagy mondatrészt 

▪ ha szükséges, szakítsa félbe a beszélőt, hogy lefordíthassa mondanivalóját 

▪ hangosan, jól érthetően fordítson, hogy a vizsgafolyamatban résztvevő minden személy 

jól értse, amit mond 

▪ tartsa tiszteletben a résztvevők egyéni beszédstílusát 

▪ a pontos, szóról szóra való fordítás ebben a helyzetben fontosabb, mint a nyelvileg 

tökéletes fordítás 

▪ a tolmácsolásnál vegye figyelembe, hogy a jelölt és a vizsgáztatók egymással beszélnek, 

nem Önnel 

▪ mondandójában helyettesítse be magát a beszélő helyzetébe: „ő” helyett mondja: „én” 

▪ ha a résztvevők túl gyorsan vagy túl hosszú mondatokban beszélnek, nyugodtan 

szakítsa félbe a beszélőt azon a ponton, ahol elveszítette a fonalat. Kérje meg a személyt, 

hogy beszéljen lassabban, vagy rövidebb mondatokban 

▪ ha úgy érzi, szünetre van szüksége, kérdezze meg erről az Elnököt 

▪ a következőket ne tegye: 
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o elmagyarázza, hogy Ön szerint hogyan értett valamit az egyik résztvevő 

o főbb gondolatok összegzése vagy megvilágítása 

o a jelölt által mondottak tisztázása vagy kiterjesztése 

o közvetett beszédben fordítás: az „Én azt gondolom, hogy…” helyett az „Ő azt 

mondja, azt gondolja, hogy…”. 

A vizsga után 

▪ a vizsga végeztével a visszajelzések adásánál gondoskodjon arról, hogy megkapja a 

munkájáért járó sztrókokat és elismerést mind a jelölttől, mind a vizsgáztatóktól 

▪ ha több mint egy vizsgán is fordít, gondoskodjon arról, hogy legyen ideje pihenni a két 

vizsga között. Így le tudja zárni az előző vizsga folyamatot, mielőtt belekezdene a 

következőbe 

▪ ha bármilyen probléma, kérdés vagy kétség merülne fel Önben, jelezze a Vizsga 

Szupervizornak 

▪ Ne feledje, hogy az összes információ, amely a vizsgafolyamat során a birtokába került 

a jelöltről, illetve a jelölt ügyfeleiről, szigorúan bizalmas. A jelöltre vagy ügyfeleire 

vonatkozóan semmilyen információ nem kerülhet ki a vizsgahelyiség falai közül.  

 

9.9 Kivételes körülmények 

 

Kivételes körülmények között a jelölt kérheti a vizsgaszabályok megváltoztatását. Ebben az 

esetben a Nyelvi Csoport koordinátorának kell írnia, nem később, mint a szóbeli vizsga előtt 

hat hónappal. A Koordinátor konzultál a Vizsga Szupervizorral, és ha szükséges, a PTSC-vel. 

Meghozza döntését, és válaszol a hallgatónak indoklással együtt. Ha a jelölt nem ért egyet a 

döntéssel, jelentkezését még egyszer beadhatja a PTSC-nek, aki meghozza a végső döntést. 

 

A nemzeti TA szervezetek nem rendelkeznek független hatalommal a COC vizsgaszabályainak 

megváltoztatására. 

 

9.10  Fellebbezés 

 

A. SZABÁLYSZERŰ FELLEBBEZÉS: 

A szabályos fellebbezés az írásbeli vizsga értékelése vagy szóbeli vizsga dolgozat kézhezvételét 

követő egy hónapban történik. A fellebbezés nem alapulhat elméleti bírálaton. 

 

B. A FELLEBBEZÉS OKAI: 

▪ a vizsgafolyamatban súlyos adminisztrációs hiba történt 

▪ az értékelés nem az EATA szabályai szerint történt 

▪ más komoly esemény vagy szabálytalanság történt 

 

C. AMIÉRT A FELLEBBEZÉSEK ÁLTALÁBAN ELUTASÍTÁSRA KERÜLNEK: 

▪ a fellebbezés az értékelők tudományos/szakmai ítélete ellen szól 

▪ ha a fellebbezésben leírt körülményt a jelölt nem hozta a Nyelvi Csoport 

koordinátorának vagy a Vizsgabizottságnak a tudomására a vizsga megkezdése előtt és 

erre nincs elfogadható magyarázat 

▪ ha a jelölt nem volt tudatában vagy nem ismerte a panaszolt folyamat elfogadott 

szabályozását 

▪ ha a panasz régóta fennálló egészségügyi problémával áll kapcsolatban, amelyről a 

jelöltnek a vizsgára jelentkezéskor is tudomása volt 
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▪ későn beérkezett fellebbezés 

 

D. A FELLEBBEZÉSI FOLYAMAT: 

▪ a jelölt töltse ki a „Fellebbezési kérelem” c. nyomtatványt (ld. 12. rész), és röviden írja 

le a fellebbezés alapját 

▪ írásbeli vizsga esetén az értékelőlap egy példányát csatolja a kérelemhez; 

▪ a jelölt gyűjtse egybe a releváns bizonyítékokat (pl. orvosi igazolás, tanúsítványok 

külső személyektől) 

▪ a kitöltött nyomtatványt küldje el az EATA Szupervizor Vizsgáztatónak az elutasítás 

igazolásának kézhezvételét követő egy hónapon belül. A postai feladás igazolását 

őrizze meg! Az egy hónapon túl beérkezett kérelmek elutasításra kerülnek. 

▪ a fellebbezés csak akkor kerül megfontolásra, ha a jelölt az összes idevonatkozó iratot 

lefordíttatta angol nyelvre 

▪ a Szupervizor Vizsgáztató a COC/PTSC egy tagjával konzultálva hoz döntést a 

fellebbezési kérelemről. Kérhetnek további információt a jelölttől vagy a 

vizsgáztatóktól annak eldöntésére, hogy a kérelem érvényes-e (vagyis megfelel-e a B. 

pontban leírt „Fellebbezés okai” kritériumoknak) 

▪ a kérvényező a fellebbezési kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásos 

visszaigazolást kap arról, hogy fellebbezése érvényes-e 

▪ amennyiben a fellebbezési kérelmet érvényes, az összes idevonatkozó írásos anyagot 

(írásbeli vizsga, szóbeli vizsgáról készült felvétel stb.) meg kell küldeni az EATA 

Szupervizor Vizsgáztatójának 

▪ amennyiben a fellebbezési kérelem érvényes, Fellebbezési Fórumot hívnak össze a 

következő hat héten belül, és döntést hoznak a kérelemről 

▪ a Fellebbezési Fórum egy TSTA-ból és két másik tagból áll. A Fórum tagjai 

személyesen, vagy telekonferencián kommunikálnak egymással 

▪ amennyiben írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezésről van szó, a Fórum elnöke 

felveszi a kapcsolatot a jelölttel, aki írásbeli vizsgája példányait megküldi a Fórum 

tagjainak. A tagok elolvassák az írásbeli vizsgát és közös értékelést készítenek róla a 

Kézikönyv szabályai szerint és azonos pontozási lap használata mellett. 

▪ amennyiben a fellebbezés szóbeli vizsgára vonatkozik, a Fellebbezési Fórum 

meghallgatja a vizsgáról készült felvételt. 

▪ a jelölt a Fellebbezési Fórum találkozóját követő két héten belül közvetlenül a 

Szupervizor Vizsgáztatótól kap írásbeli tájékoztatást annak döntéséről. 

 

E. A FELLEBBEZÉS LEHETSÉGES EREDMÉNYEI: 

▪ a fellebbezési kérelmet elutasítják. Ebben az esetben ez a végső döntés, további 

fellebbezésre nincs lehetőség 

▪ a fellebbezést helyben hagyják. Ekkor a következő javaslatokat kaphatjuk: 

o Az Írásbeli Dolgozat Értékelői vagy a Szóbeli Vizsgabizottság felülvizsgálja a 

megfelelt/elhalasztott értékelést 

o a jelölt ismételje meg a vizsga egyes elemeit, díjmentesen 

o a jelölt ismételje meg az egész vizsgafolyamatot díjmentesen  

▪ a Fellebbezési Fórum más lehetőséget kínál fel 

A szóbeli vizsga Bizottsága vagy az írásbeli vizsga értékelői is tájékoztatást, indoklást kapnak 

a fellebbezés eredményéről. 
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9.11 Dokumentáció 

Jelentkezés fellebbezésért 12.9.1 

A CTA szóbeli vizsga eljárás12.7.5  

A CTA szóbeli vizsga értékelő lap (12.7.9-12.7.12 rész) 

Vizsgáztatót értékelő ív 12.7.14 
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10 A KÉPZÉSJÓVÁHAGYÁSI MŰHELY (TEW) 

  

10.1  A TEW jellege és célja 

10.2  Résztvevők 

10.3  Jelentkezés a TEW-ra 

10.4  TSTA szupervízió és ajánlólevelek 

10.5  Felkészülés a TEW-ra  

10.6  A TEW szervezése 

10.7  A TEW munkatársai 

10.8  A TEW programja 

10.9  Visszajelzés a TEW munkatársaitól - javaslatok és követelmények 

10.10 A CTA -Tréner – TSTA Szerződés   

10.11  A Képzési terv vázlata (TPO) 

10.12  Dokumentáció 

 Ajánlólevél a TEW-ra (12.10.1) 

 A TEW testület értékelő íve (12.10.2) 

  CTA Tréner – TSTA Szerződés  (12.6.2) 

  TEW jelentkezési lap 
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10  A KÉPZÉSJÓVÁHAGYÁSI MŰHELY (TEW) 

  

10.1  A TEW jellege és célja 

 

A TEW egy oktatási és értékelési folyamat, mely további teendőket is megfogalmaz a résztvevő 

számára. Célja, hogy a CTA-t felkészítse és értékelje, mint TSTA-t. A Műhelyt TSTA-k vezetik. 

A PTSC felelőssége a TEW megrendezése, valamint az azt vezető TEW Koordinátor kijelölése.  

 

A TEW nem vizsga, hanem visszajelzést adó értékelő tanulási folyamat. Olyan struktúra, mely 

révén az EATA felmérheti a CTA-k oktatási és szupervíziós készségeit. Így gondoskodhat arról, 

hogy az érdeklődőknek nyújtott képzési program a kezdetektől, minden szinten megfeleljen 

etikai szabályainak és szakmai standardjainak. A résztvevő számára pedig lehetőséget nyújt 

annak eldöntésére, hogy kíván-e elköteleződni egy hosszabb képzési folyamat mellett, melynek 

eredményeképpen TSTA válik belőle. 

 

A TEW elismeréséhez szükséges, hogy az a PTSC, ITAA PSC FTAA PSC által szervezett és 

elfogadott workshop legyen, TSTA-k vezetésével történjen, és az alább leírt kereteket kövesse. 

 

10.2  Résztvevők 

 

A résztvevők számára fontos, hogy meg tudják szerezni a TSTA képesítést, és hogy akkreditált 

TA képzést és szupervíziót nyújthassanak.  Továbbá a résztvevők megszerezték:  

1. a COC vagy IBOC által elfogadott CTA képesítést azon az alkalmazási területen, 

amelyen oktatni akarnak, 

2. legalább egy éve a CTA képesítést az adott alkalmazási területen. 

 

10.3 Jelentkezés a TEW-ra 

 

▪ A TEW-ra való jelentkezést legalább 8 hónappal a Műhely kezdete előtt adja le. 

▪ A TEW Koordinátorhoz juttassa el a kitöltött jelentkezési lapot, CTA 

bizonyítványa egy másolatpéldányát és a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

▪ A TEW Koordinátor elérhetőségei megtalálhatók az EATA Hírlevélben vagy a 

honlapon. 

▪ Ha legalább a TEW kezdete előtt hat hónappal mondja le a részvételt, a befizetett 

regisztrációs díj felhasználható egy későbbi európai TEW képzésre. A 

jelentkező kérheti a befizetett díj visszatérítését is. Ilyen esetben az EATA a 

részvételi díj 10%-át felszámítja az adminisztrációs költségek fedezésére. 

▪ Ha a Műhely kezdete előtti hat hónapon belül, de legkésőbb két hónappal előtte 

mondja le a részvételt, rendkívüli esetekben a PTSC engedélyezheti a részvételi 

díj beszámítását egy másik TEW részvételi díjába, vagy visszatérítését. Erről 

szóló kérelmét a PTSC-hez nyújtsa be. Ebben az esetben az EATA minden 

körülmények között felszámítja az összeg 10%-át adminisztratív költségekre. 

▪ A Műhely kezdete előtti két hónapban lemondott jelentkezés esetén nincs mód 

a befizetett összeg visszatérítésére. 
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10.4 TSTA szupervízió és ajánlólevelek 

 

A TEW kezdete előtti egy éven belül a leendő PTSTA-nak legalább két TSTA-tól helyszíni, 

egyidejű szupervíziót (live supervision) kell kapnia az oktatásáról és szupervíziójáról. Ha a 

szóbanforgó TSTS-k véleménye szerint a szupervideált felkészült arra, hogy PTSTA legyen, 

akkor a TSTA-k külön-külön kitöltenek egy ajánlási levelet (ld. 12. rész), amit a leendő PTSTA 

csatol a TEW dokumentációhoz. 

 

10.5  Felkészülés a TEW-ra  

10.5.1 A Képzési Terv Vázlata 

 

A résztvevők a TEW előtt legalább hat héttel postai úton beküldik a Képzési Terv Vázlatát (ld. 

10.12) a TEW Koordinátornak vagy az általa a TEW testület korábban kijelölt személynek. A 

Képzési Terv Másolatának további három példányát magukkal hozzák a TEW-ra. A képzési 

tervet elolvassa a testület egyik TSTA képesítésű tagja, és a TEW során visszajelzést nyújt a 

résztvevőnek. Amennyiben ennek a TSTA-nak kérdései vannak a képzési tervvel kapcsolatban, 

vagy elégedetlen a tervvel, előfordulhat, hogy felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel és további 

kérdéseket tesz föl. Javasolhatja, hogy a jelentkező – legkésőbb a TEW kezdete előtt négy 

hónappal véget érő időszakban – további írásos anyagot adjon le. A TSTA meg fogja kapni a 

jelentkező email-címét és telefonszámát, hogy ilyen esetekben kapcsolatba léphessen a 

jelentkezővel. 

A TPO-ra kapott jóváhagyás három évig marad érvényben. 

 

10.5.2 Leadandó anyagok legkésőbb négy héttel a TEW kezdete előtt 

 

Postai úton minden résztvevő juttassa el a TEW koordinátornak 

1. a két, TSTA képesítésű kiképző ajánlólevelét, mind oktatásról, mind pedig szupervízióról; 

2. a képzési tervre vonatkozó ajánlólevelet, egy TSTA képesítésű kiképzőtől. 

 

10.5.3. A TEW-ra elhozandó anyagok 

A résztvevők készítsék elő és vigyék magukkal a TEW-re 

 

1. képzési terv vázlat (TPO) négy példányban; az egyik példány első oldalán szerepeljen 

a jóváhagyó TSTA aláírása; 

2. egy bemutató tanítás vázlata négy példánya: a tanítás a TA elméleten alapuljon, a 

résztvevő a saját anyagainak vagy más szerzők anyagainak felhasználásával. A vázlat 

legyen alkalmas kezdő vagy haladó TA csoport oktatására.  

3. tízperces bemutató a fent említett Képzési Tervből. Minden résztvevő megtartja oktatási 

bemutatóját a TEW-n, amelyről visszajelzést kap, valamint szupervízióban részesül. 

4. a tízperces prezentáció tartalmát összefoglaló handout négy példányban a közönség 

számára mint oktatási segédlet 

5. szupervíziós probléma a csoport számára.. Készüljön fel arra, hogy egy résztvevőnek 

fog szupervíziót nyújtani, és arra, hogy Ön is az egyik résztvevőtársától kap majd 

szupervíziós segítséget. 

6. Tanulmányi napló, amely az alábbiakat tartalmazza: 

• Tömör, aktualizált önéletrajz. 

• a két TSTA ajánlólevele oktatásról és a szupervízióról; 

• a TPO-ra vonatkozó ajánlólevél egy TSTA-tól 
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• CTA-bizonyítvány 

o banki átutalási megbízás vagy egyéb fizetési bizonylat, amely igazolja, hogy a 

jelentkező befizette az EATA weboldalán szereplő aktuális listának megfelelő 

részvételi díjat 

 

10.6 A TEW szervezése 

 

1. Egy TEW-n maximum 12 személy vehet részt. Ez 4 főnyi TSTA testület részvételét 

kívánja meg, beleértve a TEW koordinátort is. Ha a résztvevők száma kevesebb, 

mint 12, a testület száma arányosan csökken. 

2.  A PTSC évente általában három TEW-t rendez meg. Ha igény van rá, a PTSC ezen 

felül is szervezhet Műhelyt. A TEW-t általában összekötik az EATA 

Konferenciával vagy a Kiképzők Találkozójával. 

3. A TEW általában három nap hosszúságú. Azonban ha 8-nál kevesebb résztvevő van, 

a TEW Koordinátor és a PTSC Elnök döntése alapján akár két napos is lehet. 

4. A TEW időpontja legalább 12 hónappal a kezdés előtt közlésre kerül az EATA 

Hírlevélben és az EATA honlapján. 

5. A TEW angol nyelven zajlik. A PTSC nem biztosít tolmácsot. Ha a résztvevőnek 

tolmácsra van szüksége, erről saját maga köteles gondoskodni. A kiscsoportos 

munka érdekében legfeljebb két résztvevő alkalmazhatja ugyanazt a tolmácsot. 

6. A résztvevő ugyanakkor igénybe vehet a tolmácsolásra vonatkozó ösztöndíjat, ha 

ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a TEW Koordinátorával. A résztvevőnek 

erre még a TEW megkezdése előtt sort kell kerítenie. A TEW Koordinátora 

tájékoztatja a résztvevőt a szükséges lépésekről. 

7. A TEW multikulturális hagyományának tisztelete és fenntartása érdekében 

mindössze a résztvevők 40%-a érkezhet ugyanabból az országból. 

 

10.7 A TEW testület 

 

1. A TEW testület tagjai önkéntesen vesznek részt a Műhelyen. A TSTA-k saját 

idejükkel és szakértelmükkel járulnak hozzá a leendő PSTA-k oktatásához, a 

szervezet fejlődéséhez, és a TA terjesztéséhez.  

2. A testület utazási, szállási és étkezési költségeit megtérítik. 

3. A TEW Koordinátor felelős a TEW szervezésével kapcsolatos adminisztratív 

munkákért.  

4. A TEW alatt a TEW Koordinátor elsődleges szerepe, hogy segíti a folyamatokat a 

testület és a résztvevők számára. Kifejti a testületnek és a vizsgázóknak a TEW 

célját, és gondoskodik arról, hogy ez a cél minden résztvevő esetében 

megvalósuljon az értékelési folyamatban. A TEW Koordinátor szupervizori 

minőségben segíti a TSTA-kat munkatársi szerepükben. 

 

10.8  A TEW programja 

 

A TEW kis és nagy csoportokban zajlik. A testület facilitálják az aktív párbeszédet és 

visszajelzést a Műhely résztvevői között. Maga a Műhely az alábbi hat részből áll: 

▪ tájékoztatás 

▪ képzési terv vázlata 

▪ oktatás 
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▪ szupervízió 

▪ saját munka értékelése 

▪ egyéni megbeszélés és visszajelzés 

▪ vizsga-standardok 

 

Az első négy részben a testület kis vagy nagy csoportokban tartanak bemutatót. Ezt 

megbeszélés követi az alábbi témakörökben:  

- kiképzési rend- és eljárás, kiképzési program tervezése,  

- oktatási módszerek, tanulási elméletek és gyakorlatok, 

- szupervíziós módszerek, filozófia és elmélet, 

- etikai- és szakmai standardok, 

- vizsga és értékelés. 

 

A prezentációkat és megbeszéléseket általában kiscsoportok követik, ahol a résztvevők az előre 

elkészített anyagokat felhasználva bemutatják tanítási, szupervíziós és képzési kompetenciáikat, 

majd mindezekről értékelést kapnak. Az egész folyamat alatt a résztvevők és a testület támogató, 

együttműködő visszajelzést adnak a résztvevők erősségeiről és a fejlesztendő területekről is. 

 

10.9  Visszajelzés a TEW testülettől- javaslatok és követelmények  

 

A TEW célja, hogy a résztvevő visszajelzést kapjon oktatói és szupervizori minőségében 

mutatkozó erősségeiről és tanulási hiányosságairól, ezért tehát az egyéni interjú és értékelés 

kulcsfontosságú szerepet játszik a folyamatban. Minden résztvevő alapos visszajelzést kap 

azokról a területekről, ahol képességeit tovább kell fejlesztenie, ez alapján fejlesztési tervet 

készítenie. Ajánlásokat és követelményeket is kap – ezek adják a Fő Szupervizorral kötött 

Szerződés és képzési program alapját. 

 

Amint azt fentebb említettük, a TEW nem vizsga, ezért nincs megfelelt /nem megfelelt 

minősítés. Azonban előfordulhat, hogy a TEW testület súlyos hiányosságokat talál a leendő 

PTSTA munkájában. Ez esetben a testület írásban közli javaslatait és követelményeit (ld. a 

„TEW testület értékelő íve” c. nyomtatvány a 12. részben), amelyeket a leendő PTSTA-nak és 

Fő Szupervizorának, valamint más TSTA-knak teljesíteniük kell, hogy a résztvevők a megjelölt 

területeken fejlődhessen és tanulhasson. Egyes esetekben, a TEW testület ítéletének 

megfelelően, a jelöltek, a leendő tanítványaik és az egész közösség védelmében a TEW 

követelményül tűzheti, hogy a jelölt vegyen részt újabb TEW-en. 

 

Tehát a leendő PTSTA és Fő Szupervizora, esetlegesen más TSTA-k együtt dolgoznak a kívánt 

követelményeket teljesítésén.. Ezek sikeres teljesítését a Fő Szupervizor és/vagy más TSTA 

írásban igazolja a TEW testület által előkészített „TEW testület értékelő ív” c. nyomtatványon. 

Mindezek teljesítése után a leendő PTSTA és a Fő Szupervizor Szerződést köthet. Az 

„Ajánlólevél a TEW-ra” c. nyomtatványt, és a Fő Szupervizor és/vagy más TSTA megerősítési 

nyilatkozatát csatolni kell az EATA Szerződési nyomtatványhoz, mely a szokásos módon 

iktatva lesz. 
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10.10  CTA-tréner – TSTA-szerződés szerződés 

 

A TEW célja a felkészülés, visszajelzés és értékelés. Emellett a Műhely a CTA-Tréner – TSTA 

szerződés megkötéséhez szükséges előfeltétel. A PTSTA-ként való munkavégzéshez és a 

PTSTA képzéshez elengedhetetlen az EATA által elfogadott CTA-tréner - TSTA Szerződés. A 

résztvevő nem dolgozhat PTSTA-ként, és nem használhatja a PTSTA címet addig, amíg az 

EATA jóvá nem hagyta CTA-tréner - TSTA Szerződését. A szerződést egy éven belül alá kell 

írni, ellenkező esetben a jelöltnek új TEW-en kell részt vennie. A TSTA Szerződés hét éves, 

amely egyszer megújítható. A Szerződés megújítása előtt nem szükséges még egy TEW 

teljesítése. A Szerződés lejártával a PTSTA visszatér a CTA státuszhoz. 

 

10.11 A Képzési terv vázlata (TPO) 

 

Az alábbi TPO kérdések a résztvevőnek a TEW-re való felkészülésben segítenek. 

Felhasználhatók a kiscsoportos megbeszéléseken és a testület visszajelzéseiben is.  

 

▪ nevét a lap jobb felső sarkába írja, 

▪ a TPO ne legyen hosszabb 20 oldalnál, beleértve az ábrákat és bibliográfiát is, 

▪ géppel írja, 12 font méretű, Times New Roman betűtípussal, dupla sorközzel, és csak a 

papír egyik oldalára nyomtasson. Ügyeljen arra, hogy stabil kötésben legyen, 

▪ ha nem az angol az anyanyelve, kérdezze meg TEW Koordinátorát, hogy elérhető-e az 

Ön anyanyelvét beszélőtestületi tag, és írhatja-e anyanyelvén a TPO-t. Ha így tesz, a 

TPO-hoz csatoljon angol nyelvű összegzést, (max. 2 oldalt) 

▪ ha fordításra van szüksége, az Ön saját felelőssége ennek megszervezése, 

▪  a TEW kezdete előtt legalább hat hónappal küldje el a TPO egy példányát a TEW 

Koordinátor által kijelölt személynek. 

 

A TPO kérdések 

 

A. Személyi tényezők 

o Miért szeretne PTSTA lenni?  

o Beszéljen szakmai életéről, pszichológiai motivációiról, anyagi következményekről,  a 

TA-val kapcsolatos elkötelezettségéről 

o A PSTA-vá válás hogyan illeszkedik rövid- és hosszútávú szakmai terveibe? 

o Mik a tervei az elkövetkezendő öt vagy tíz évre? 

 

B. Szakmai tényezők 

o Írjon saját hallgatói tapasztalatáról, a következő témákban: a kiképzés hossza, 

intenzitása, a tanult TA-megközelítések sokszínűsége, a TA más elméletekkel való 

integrálása, szupervízió, sajátélmény, személyes fejlődés, kiképzőjének stílusa, etikai 

problémák, kulturális sokszínűség, a kiképzőjéhez való kötődés és szeparáció, valamint 

vizsgaélmények.  

o Ezek az élményei hogyan befolyásolják a Képzési terv elkészítésében? 

o Írja le, Ön elméletileg hogyan értelmezi az oktatási és tanulási folyamatot? Írja le, hogy 

ezt az értelmezést hogyan alkalmazná a képzési program tartalmának, módszereinek 

kialakításában, céljainak elérésében,? Utaljon a felnőttoktatással és tanterv-

kialakítással kapcsolatos elméletekre is; mellékelje a felhasznált irodalom listáját. 
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C. Tanterv és oktatás 

o Milyen kontextusban kezd el egy képzést? 

o Egyedül vagy társ-trénerrel oktat?  

• Ha egy kollégával együttműködésben, kivel teszi ezt?  

• Világítsa meg a saját hozzájárulását a kiképzéshez.  

• Ki vesz részt a képzési programjában? 

o Mi alapján választ a képzésre jelentkezők közül és milyen a szelektálási folyamat? 

o Milyen kritériumok alapján vesz föl egy hallgatót szerződéses képzésbe? 

o Adjon áttekintést a Képzési tervről, és arról, hogy Ön szerint a teljes kiképzési program 

során milyen tantárgyakat kell tanítani ahhoz, hogy a hallgatók tranzakcióanalitikus 

szakemberekké válhassanak. 

o  Írjon részletes időbeosztást az egész képzési programról! Ismertesse a kiképzési napok, 

szemináriumok, műhelyek, maratoni terápiák, szupervíziós egységek struktúráját is! 

o Írja le, milyen módszereket fog használni a TA tanítására. Tegyen az elméletre és 

gyakorlatra vonatkozó saját megjegyzéseket is! Fejtse ki, hogyan fogja vezetni a 

sajátélményű tanulást, és bátorítani a személyes fejlődést? 

o Az egyes képzési szakaszokban hogyan fogja értékelni hallgatóit?  

o Hogyan gondolkodik a következőkről: alapvető kompetenciák, a vizsgacsoportba lépés, 

felkészülés a vizsgára? 

o Hogyan gondoskodik arról, hogy oktatási módszerei illeszkedjenek hallgatói 

előképzettségi szintjéhez, és ezt a képzettségi szintet hogyan veszi számításba? 

 

D. Vizsgák 

Fejtse ki, hogyan gondolkodik az értékelés kérdéseiről és azt is, tervei szerint hogyan 

kísérné végig hallgatóit a vizsgákig. Írjon példákat jó vizsgaélményeiről és azt is fejtse ki, 

mit változtatna a vizsgafolyamaton, továbbá hogy hogyan készülhet fel, hogy jó vizsgáztató 

legyen! 

 

E. Szupervízió 

o Írja le a szupervízió ön által kiválasztott elméleti megközelítését, a szupervízióval 

kapcsolatos gondolatait és az alkalmazott módszereiket. 

 

F. Terápia 

o Írja le, Ön szerint milyen szerepet kap az egyéni terápia a kiképzési programban! 

Tervébe foglalja bele: a személyes fejlődés kritériumait és követelményeit; a személyes 

kapcsolat többrétűségének előnyeit és hátrányait, valamint a fentiekből eredő 

lehetséges etikai problémákat! 

 

G. Kutatás 

o Írja le a kapcsolatot a TA elmélet, gyakorlat és kutatás között! Melyik TA kutatás volt 

a legjelentősebb az Ön számára és a kutatási eredményt hogyan tudja integrálni képzési 

programjába? 

 

H. A TA alkalmazási területei 

o Hogyan biztosítja, hogy a TA négy alkalmazási területe egyaránt szerepet kapjon 

képzésében és oktatásában? 
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11 A TSTA VIZSGA 

 

11.1 Bevezetés 

 

A TEW-n (Képzésjóváhagyási Műhely) való részvétel, és a TSTA Képzési szerződés 

megkötése és jóváhagyása után a jelöltnek lehetősége nyílik arra, hogy további képzésben 

vegyen részt, és TSTA-vá váljon. A PTSTA taníthat és végezhet szupervíziót is egy TSTA 

szupervíziója mellett. A képzési szakasz befejeztével a PTSTA nemzetközi bizottság előtt tesz 

szóbeli vizsgát. Célja, hogy a TA kontextusában mutassa be elméleti, etikai, oktatási és 

szupervíziós téren való jártasságát. A követelmények minden esetben a jelölt alkalmazási 

területére vonatkoznak, amelyen a képesítését megszerezte, és amelyen TSTA státust kíván 

elérni.  

Lehetőség van arra is, hogy a jelölt csak Oktatási (TTA) vagy csak Szupervíziós (STA) vizsgát 

tegyen. Az is előfordulhat, hogy Szerződése csak az egyik területen vizsgázott szakemberrel 

van, és nem TSTA-val. A kifejezések fölösleges megkettőzésének elkerülése érdekében ebben 

a fejezetben a PTSTA alatt a PTTA-t és PSTA-t is értjük; a TSTA alatt pedig TTA-t és STA-t 

is. 

 

11.2  TTA, STA vagy TSTA vizsgára való alkalmasság 

 

11.2.1 Bevezetés 

 

A jelölt rendelkezzen az alábbiakkal: 

▪ érvényes Képzési szerződés az EATA-val vagy a TSC Tanáccsal 

▪ CTA képesítés a COC-tól vagy az IBOC-tól 

▪ az EATA PTSC vagy TSC Tanács által jóváhagyott TEW műhely sikeres elvégzése az 

etika, az oktatás és képzés területén. 

▪ a megkövetelt TA-s képzési óraszámok legalább 30%-ának a vizsga alkalmazási 

területén való teljesítése, (300 óra 30%-a = 90) (Ld. 11.2.2) 
▪ Egy TA101-es kurzus oktatása élő szupervízióval a TTA vagy a TSTA által. A 101-es 

kurzus szupervíziója 5 szuperviziós órának számítható be a követelményeknek 

megfelelően. 

▪ képzési szerződése során legalább öt alkalommal, legalább három különböző 

vizsgahelyszínen vizsgáztatott. Egy “különleges vizsga” alkalom (amelyet külön 

egyezmény szabályoz Ausztriával, Olaszországgal és az Egyesült Királysággal) 

beszámítható a TSTA vizsgaszerződéshez szükséges három vizsgahelyszín egyikeként. 

▪ három jóváhagyási levelet adott le: 

o egyet a jelenlegi Fő Szupervizortól 

o kettőt más, olyan TSTA-któl, akik szupervízióval segítették a munkáját 

▪ a TSTA szerződés érvényessége ideje alatt Fő Szupervizora legalább három helyszínen 

vizsgáztatott TSTA vizsgán. 

 

11.2.2 Alkalmasság a TTA (oktató tranzakcióanalitikus) vizsgára 

 

A TTA vizsgára jelentkező jelölt is teljesítse a 11.2.1-ben megfogalmazott kritériumokat. A 

jóváhagyási levelek oktatási munkájára vonatkozzanak. Ezen felül a jelölt az alábbiakkal is 

rendelkezzen: 

▪ 300 órányi TA-oktatási tapasztalat, mely tartalmaz: 
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o 45 órát, melyre EATA, ITAA vagy FTAA tag TSTA szupervíziót nyújtott, ebből 

legalább 20 olyan oktatási órát, melyre helyszíni egyidejű szupervíziót (live 

supervision) nyújtott  

▪ 100 óra teljesített További Szakmai Fejlődés 

▪ 12 órányi prezentáció konferenciákon vagy szakmai rendezvényeken, ebből legalább 6 

országos vagy nemzetközi találkozó legyen. 

 

11.2.3 Alkalmasság az STA vizsgára 

 

Az STA vizsgára jelentkező is teljesítse a 11.2.1-ben megfogalmazott kritériumokat. A 

jóváhagyási levelek szupervíziós munkájára vonatkozzanak. Ezen felül a jelölt az alábbiakat is 

teljesítse: 

▪ 500 órányi TA szupervízió-nyújtás egyéni vagy csoportos szupervízióban, mely 

tartalmaz: 

o min. 40-40 szupervíziós óra nyújtását legalább két (egy-egy) személy számára 

o  EATA, ITAA vagy WPATA tag TSTA szupervíziója melletti 50 szupervíziós 

órát, ennek legalább fele helyszíni, egyidejű szupervízió (live supervision) 

▪ 100 óra teljesített További Szakmai Fejlődés  

▪ Olyan esetekben, ahol (pl. a földrajzi távolság miatt) helyszíni, egyidejű szupervízió 

szervezésére nincs mód, elfogadható, ha ennek egy bizonyos hányadát más 

szakterületen dolgozó szupervizor nyújtja, vagy videó felvétel vagy internetes kapcsolat 

segítségével történik. A videofelvétellel vagy online végzett szupervízió és a személyes 

szupervízió arányát a Fő Szupervizorral együttesen kell meghatározni. 

 

 

11.2.4 Alkalmasság a TSTA vizsgára 

 

A TSTA vizsgán való részvételhez a jelölt teljesítse a 11.2.1-ben, 11.2.2-ben, és 11.2.3-ban leírt 

kritériumokat. Jóváhagyási levelei oktatásra és szupervízióra is vonatkozzanak. Nem szükséges, 

hogy minden levél egyszerre mindkét területre vonatkozó jóváhagyást tartalmazzon, de 

csatoljon szakvéleményt mindkét területről. 

 

11.3 Szupervízió 

 

11.3.1 A TSTA vizsgán elfogadott szupervízió 

 

A PTSTA a szükséges szupervíziós óráinak legalább 30 %-át azon alkalmazási területen 

dolgozó TSTA-tól kapja, amely területen vizsgázni kíván. Fennmaradó szupervíziós óráit 

teljesítheti más területen dolgozó TSTA-val is.  

A szupervízió jelentheti a képzés vagy szupervízió megvitatását a Fő Szupervizorral, de lehet 

helyszíni, egyidejű szupervízió (live supervision) is. Például megtörténhet, hogy a Fő 

Szupervizor részt vesz egy kiképzési modulon és aztán szupervíziót nyújt; valamint az is, hogy 

a Fő Szupervizor szupervíziót nyújt a jelölt szupervíziójáról egy szupervíziós vagy képzési 

csoport keretein belül.  

Azon esetekben, amelyekben a helyszíni, egyidejű szupervízió (live supervision) nehezen 

megszervezhető, megengedett az alábbiak alkalmazása: 

• a szupervízió rögzíthető web kamerával vagy készülhet róla hang- és/vagy videó 

felvétel (szupervízió szupervíziója), vagy történhet csak web kamera által vagy videó 
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felvétel révén (oktatás szupervíziója) vagy öltheti online szupervízió formáját. Az ily 

módon végzett szupervízió óraszámát a Főszupervízorral egyetértésben kell 

meghatározni. 

  

11.3.2 A szupervíziós óra 

 

Egy TSTA által vezetett szupervíziós csoportban minden olyan óra szupervíziós órának számít, 

melyben a jelölt szupervízióra bocsátja munkáját. Általában nem számít szupervíziós órának, 

ha a jelölt jelen van mások szupervízióján, de maga nem mutatja be saját munkáját. Ezek 

További Szakmai Fejlődési órákként könyvelhetők el. 

 

Mindazonáltal, ha két vagy három PTSTA-ból álló csoport kap szupervíziót, és mindegyikük 

bemutatja a munkáját, mindegyikük elkönyvelheti a szupervízió összes óráinak számát az adott 

szupervízorral.  

 

11.4 A PTSTA képzési és szupervíziós óráinak nyilvántartása 

 

A PTSTA a kiképzés ideje alatt saját maga felelős azért, hogy pontosan nyilvántartsa képzési 

és szupervíziós tevékenységét, és a kapott szupervíziós óráinak számát. A Fő Szupervizor 

időszakosan felülvizsgálhatja ezt. A nyilvántartás a vizsgán is bemutatásra kerül. A Fő 

Szupervizor feladatai közé tartozik, hogy gondoskodjon a nyilvántartás pontosságáról. Az 

ehhez a részhez tartozó dokumentációk másolatainak listáját a 11. rész végén találjuk.   

 

Az TSTA Szerződés aláírása a PTSTA és a Fő Szupervizor évente kitölti a „PTSTA éves 

összegzési ív” c. nyomtatványt és „A PTSTA Szponzorának éves beszámolója” c. 

nyomtatványt. A képzésben töltött évek utáni éves összegzések másolatát el kell hozni a TSTA 

vizsgára. 

 

11.5 Vizsgajelentkezés 

 
11.5.1 Előzetes jelentkezés (2017. áprilistól lép alkalmazásba)  

Ha a jelölt szeretné a szándékát előzetesen jelezni, több mint 6 hónappal a vizsga időpontja előtt, 

akkor ezt megteheti anélkül, hogy a követelményeket teljes mértékben teljesítené. Ekkor a jelölt 

felkerül egy ideiglenes listára (a jelentkezés sorrendjében), majd ezt követően időben meg kell majd 

erősítenie a jelentkezési szándékát. Ellenkező esetben nem lesz érvényes a jelentkezése.  

Erre szolgál a 12.11.4a nyomtatvány. 

 
11.5.2 A jelentkezés megerősítése a TSTA vizsgára: 

A vizsga időpontja előtt legkésőbb hat teljes hónappal a jelöltnek be kell fizetnie a vizsgadíjat. 

Keresse föl az EATA weboldalát a folyamatok és összegek tisztázása céljából és a következőket 

juttassa el – mind elektronikus PDF fájl formájában, mind papíralapú formában – a Szupervizor 

Vizsgáztatóhoz: 

▪ a TSTA, TTA vagy STA vizsgán való részvételi szándék jelzése a „Vizsgajelentkezési 

lap” c. nyomtatvány (12.11.4b nyomtatvány) segítségével 

▪ a kitöltött „Fő Szupervizori igazolás” c. nyomtatványt (12.11.5) 

 

11.6 Visszalépés a vizsgától 
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Ha egy PTSTA a jelentkezés után visszalép a vizsgától és ezt legalább két hónappal a vizsga 

előtt jelzi a Nyelvi Csoport koordinátorának, a befizetett vizsgadíj felhasználható egy későbbi 

vizsgaidőpontban. Ha visszalépését kevesebb, mint két hónappal előbb jelzi, a befizetett 

vizsgadíj nem térül vissza. 

 

11.7 A vizsga 

 

11.7.1 Bevezetés 

 

A jelölt az alábbiak négy példányát hozza magával a szóbeli vizsgára: 

▪ PTSTA szerződését vagy szerződéseit, beleértve a TEW értékelését is, 

▪ összegyűjtött „PTSTA éves összegzési ív”-eit, 

▪ összegyűjtött „A PTSTA Fő Szupervizorának éves beszámolói”-t, 

▪ önéletrajzát, melyben felsorolja tanulmányait, képzéseit és tapasztalatát, 

▪ 3 jóváhagyási levelet (ld. 11.2.2 és 11.2.4 részt), ebből egyet a Fő Szupervizortól, 

▪ a „Fő Szupervizori igazolás”-t, 

▪ igazolást a vizsgadíj befizetéséről, 

▪ a kontextust bemutató lapot a tanítási részhez; ha adekvát, 

▪ a vizsga rögzítésére alkalmas eszközt (ne feledje: ez lényeges szerepet játszhat a 

fellebbezési folyamatban; ld. 9.10) Nem kötelező, azonban ennek hiányában nincs 

lehetőség fellebbezésre. 

▪ a vizsga minden részének rögzítésére alkalmas berendezés kötelező, hiszen ennek 

hiányában fellebbezésre nincs mód; 

▪ megjegyzés: a tolmács segítségével letett vizsga esetén a TSTA-jelölt nem használhat 

más személlyel közös tolmácsot. 

 

A TSTA vizsga folyamán a jelölt célja, hogy bemutassa az alábbiakat: 

▪ jól érti a TA elméletet, és képes azt 

o kritikai szempontból megvitatni 

o összehasonlítani más modellekkel 

o kompetens módon oktatni 

▪ megfelelő szupervíziót nyújt a CTA-k és PTSTA-k számára 

▪ más emberekkel való kapcsolataiban etikus, felelősségteljes és megbízható 

▪ jól érti a nemzeti és nemzetközi TA szervezetek működését 

 

A TSTA vizsga három részből áll: 

A. Elmélet, szervezet és etika 

B. Oktatás 

C. Szupervízió 

 

A pontozás és megbeszélés folyamatával együtt az elméleti rész kb. egy óra és tizenöt perc 

hosszúságú. Az oktatási és szupervíziós vizsga kb. másfél óra időtartamú. Tolmács alkalmazása 

esetén az időtartamok legfeljebb 50%-kal megnövelhetők. 

 

A jelölt elsőként az „Elmélet, szervezet és etika” részt teljesíti, csak ennek sikere esetén 

következhet az „Oktatás és/vagy Szupervízió” rész. Tehát a TTA jelöltek először sikeresen 

teljesítik az „A” részt, és csak ezután következhet a „B” rész, a „C” részben pedig nem 

vizsgáznak. Az STA jelöltek az „A’ rész sikeres teljesítése után vehetnek részt a „C” 
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részvizsgán, a „B” részt pedig kihagyják. A TSTA jelöltek az „A” rész sikeres teljesítése után 

vesznek részt a „B” és „C” vizsgarészeken.  

 

11.7.2 A vizsga előtt 

 

▪ A TSTA jelöltek eligazító megbeszélése általában a vizsga előtti napon történik.  

▪ A Vizsga Szupervízor megválaszolja kérdéseiket, elmagyarázza a folyamatot, átnézik 

az értékelő lapot, és tájékoztatja a jelölteket a jogaikról.  

▪ A Vizsga Szupervízor négy képzett és képesített tagot választ a Vizsgabizottságba. A 

tagok egyike a Bizottság Elnöke. Nagyon kivételes esetekben, ha szükséges, háromtagú 

Bizottság vesz részt a vizsgán. 

▪ Egy vizsgáztató egy napon leföljebb három jelöltet vizsgáztathat. 

 

11.7.3 A vizsga 

 

A. Elmélet, szervezet és etika rész 

A Bizottság egyszerre egy jelöltet vizsgáztat: 

▪ áttekinti a jelölt által benyújtott dokumentumokat, 

▪ megkéri a jelöltet saját, képzésről alkotott elképzeléseinek, filozófiájának kifejtésére a 

saját képzési programjával/gyakorlatával összefüggésben, 

▪ kérdések segítségével megismeri a jelölt haladó TA fogalmakkal kapcsolatos 

gondolatait, és azt, hogyan képes összehasonlítani és összefüggésbe hozni a TA 

elméletét más modellekkel és megközelítésekkel, 

▪ felméri a jelölt nemzeti és nemzetközi TA szervezetekkel kapcsolatos tudását, 

▪ felméri a jelölt szakmai etikai érzékét, ítélőképességét, 

▪ felméri, hogy mindezen aspektusokat képes-e egy koherens, összefüggő 

megközelítésben integrálni; ezt a gyakorlatban és a TA fejlődése érdekében alkalmazni, 

▪ további tájékoztatás a helyi Vizsga Szupervízor részére készített útmutatásból, illetve 

ezen kézikönyv függelékéből kapható, 

▪ egy napon belül legfeljebb három alkalommal vizsgáztathat egy vizsgáztató. 

 

A Bizottság a kérdésfeltevések befejeztével megvitatja a pontozást.  

 

▪ A jelölt bármikor segítségül hívhatja a Folyamatfacilitátort addig, amíg a Bizottság fel 

nem készült a pontozásra. Ekkor az Elnök emlékezteti arra a jelöltet, hogy ez az utolsó 

lehetősége a Folyamatfacilitátor hívására. Az Elnök meghagyja a jelöltnek a választást 

a terem elhagyására vagy bentmaradásra. Ezután már csak valamelyik Bizottsági tagnak 

van lehetősége a Folyamatfacilitátor hívására.  

▪ A Bizottság értékeli a jelöltet a TSTA Elméleti-, Szervezeti- és Etikai Bizottság - 

pontozási lap segítségével. 

 

B. Oktatási rész 

Az Oktatási rész célja, hogy a mindennapos TA oktatási és tréningfeltételekhez leginkább 

hasonló környezetet teremtsen, ne egy mesterséges vizsgaszituációt hozzon létre. Így a jelöltnek 

lehetősége nyílik arra, hogy: 

▪ bemutassa saját oktatási és képzési stílusát és ezekkel kapcsolatos gondolatait, 

filozófiáját 

▪ ésszerű okfejtéssel igazolja oktatási módszereit 
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B.1 A vizsga előtt 

A jelölt a vizsgára készítsen: 

▪ 20 percnyi oktatási demonstrációt egy, a TA elméleti, gyakorlati vagy azokhoz 

kapcsolódó témában 

▪ A4-es papíron adja meg az alábbi információkat: 

o a bemutatott oktatási anyag hol kapna helyet a kiképzési programban, és mely 

tréningnapokon lenne kiemelt szerepe 

o kik lennének a résztvevők 

o a résztvevők milyen tudásszintet képviselnének ebben a képzésben 

 

A Bizottság a vizsga kezdete előtt olvassa el a fenti információs lapot. 

 

B.2 A vizsga folyamán: 

▪ az Elnök behívja a terembe a jelöltet, és köszönti őt. 

▪ az önkéntes jelöltség a terembe lép. A vizsga teljes folyamata alatt, vagy a második 

oktatási rész végéig a teremben tartózkodhat. Erről a jelölt dönt. 

▪ amint a jelölt, a Bizottság és a jelöltség felkészült a folytatásra a vizsga kezdetét veszi 

a jelölt és a Bizottság közötti párbeszéddel. A jelöltet arra kérik, hogy röviden érintse 

az alábbi témákat: 

  

o Képzéssel kapcsolatos filozófiája, szakmai vagy etikai értékei, melyeket 

vezérfonalnak tekint a kiképzési program összeállításakor vagy módszerek 

megválasztásakor. 

o Mutassa be kedvelt tanuláselméleti modelleket. Ezek származhatnak a TA-ból, 

de más megközelítésből is. 

o Magyarázza el, hogy általában a kiképzés során és a vizsgán bemutatott 

oktatásban hogyan választja meg az alkalmazott tanítási módszert. 

 

▪ A fenti bevezető beszélgetés 5-10 percig tart, de az Elnök döntése alapján 

meghosszabbítható. 

▪ A bevezető beszélgetésben a vizsgáztatók azt a kiindulási keretet kívánják megismerni, 

amelynek alapján értékelik a gyakorlati demonstrációt. Tehát azt, amit a jelölt az 

oktatási gyakorlat során bemutat, összevetik azzal, amit a jelölt mondott, hogy be fog 

mutatni. A jelölt bemutatja 20 perces oktatási gyakorlatát a Bizottságnak és a 

hallgatóságnak. 

▪ A bemutatott oktatás a jelölt kiképzési gyakorlatának jellegzetes darabja legyen és álljon 

összhangban a jelölt által kifejtett elméleti és tanulási modellekkel. 

▪ A demonstráció általában tartalmaz interaktív elemeket, nem csak formális frontális 

oktatást. Pl.: kérdés-válasz, brainstorming (ötletgyűjtés), tömör sajátélmény. 

▪ A választott módszerek adjanak bőséges lehetőséget a Bizottságnak a jelölt tanárként 

való megfigyelésére.  A jelölt felelőssége, és valójában képességeitől is függ, hogy 

oktatási készségeit mennyire tudja teljességgel bemutatni ebben a 20 percben.  

▪ A 20 perces demonstrációt követően a hallgatóságnak lehetősége nyílik arra, hogy 

kérdéseket tegyen fel az elhangzott témáról és ennek a TA-val való kapcsolatáról. Ebben 

a 10 perces szakaszban a Bizottság nem tesz fel kérdéseket. A hallgatóság a saját 

kérdéseit teszi fel, nem játszik szerepet. A jelölt a kérdezés részt beépítheti 

demonstrációjába, így tehát annak teljes időtartama 30 perc lesz.   
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▪ A 10 perces kérdezési rész leteltével a Bizottság tagjai tesznek fel kérdéseket a jelöltnek. 

A Bizottság azonban dönthet úgy, hogy kérdéseit a TA 101-es oktatása után teszi fel. 

Ezek a kérdések a jelölt oktatási és/vagy tréning tevékenységével kapcsolatos elméletet, 

filozófiát és módszereket érintik, vagy más, a Bizottság által fontosnak tartott témára 

vonatkoznak. 

▪ A kérdésfeltevések során a Bizottság feltehet az oktatási demonstráció tartalmával 

kapcsolatos kérdéseket, amennyiben a Bizottság tagja szerint ez különösen fontos 

szerepet játszik a jelölt végső értékelésében. A Bizottság Elnöke gondoskodik arról, 

hogy a Bizottság kérdései elsősorban az oktatási filozófia, módszerek és okok 

megismerésére irányuljanak.  

▪ A TA 101-es tréning témái egy dobozban vannak, papírcsíkokra írva (ld. 12. rész). A 

Bizottság Elnöke átnyújtja ezt a jelöltnek, aki véletlenszerűen választ egyet. Maximum 

két perces felkészülési idő után oktatást tart a témáról a hallgatóságnak. Az oktatás öt 

percig tart, majd a hallgatóság ismét feltehet kérdéseket, szintén öt percben. Ezúttal a 

kérdezési részt nem építheti be a jelölt az oktatási részbe. 

▪ A Bizottság ismét feltehet kérdéseket, pl. a tanítási módszerrel kapcsolatban. 

▪ A kérdésfeltevések végeztével a Bizottság megvitatja a pontozást. 

▪ A jelölt bármikor segítségül hívhatja a Folyamat-facilitátort egészen addig, amíg a 

Bizottság tagjai fel nem készültek a pontozásra. Ekkor az Elnök emlékezteti a jelöltet, 

hogy ez alkalommal tudja utoljára a Folyamat-facilitátort hívni; és felkínálja a 

lehetőséget a jelöltnek a teremben maradásra vagy annak elhagyására. Ezután már csak 

valamelyik Bizottsági tag hívhatja a Folyamatfacilitátort.  

▪ A Bizottság a TSTA Oktatási Bizottság - pontozási lap segítségével értékeli a jelöltt. 

 

C. Szupervíziós rész  

A szupervíziós vizsga célja: a jelölt bemutatja, hogy képes gyakorló szakembereknek, valamint 

szakemberek szupervízorainak is szupervíziót nyújtani. A jelölt rendelkezzen világos 

szupervíziós elképzelésekkel; legyen képes különböző szupervíziós modelleket alkalmazni; és 

tudjon specifikus, a szupervízióra jellemző, és annak kulcskérdéseihez kapcsolódó szerződést 

kötni. 

 

C.1 A Szupervíziós vizsga 

▪ Az Elnök behívja a terembe a jelöltet és köszönti őt 

▪ Amint a jelölt, a Bizottság és a szupervideált felkészült, a vizsga kezdetét veszi a 

jelölt és a Bizottság közötti párbeszéddel. A jelölt kifejti saját szupervíziós stílusát, 

és a szupervíziós munkájában vezérfonalnak tekintett szakmai és etikai értékeket. 

▪ Majd a jelölt szupervíziót nyújt két szupervideáltnak, maximum 20-20 percben 

(fordítással hosszabb). A szupervízión résztvevők: 

o Oktatási/Nevelési, Szervezeti, Tanácsadás vagy Pszichoterápiás terület 

hallgatói, amelyik megfelel a jelölt saját szakterületének. A jelöltek 

hozhatnak magukkal felvételt. 

o Olyan PTSTA-k, akik korábban szupervízorként vagy trénerként tapasztalt 

problémát hoznak. 

▪ A COC a zökkenőmentes folyamat érdekében javasolja, hogy a második 

szupervideált ne legyen jelen az első szupervízió során. A szupervideáltak a teljes 

vizsgafolyamat alatt vagy a szupervíziós ülés végéig a teremben tartózkodhatnak. 

Erről a jelölt dönt. 
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▪ Ha a Bizottság úgy kívánja, további kérdéseket tehet fel a jelöltnek a szupervíziós 

ülésekről a két szupervíziós ülés között, vagy azok után. A jelöltet nem pontozzák a 

két ülés között. Mindazonáltal kaphat visszajelzést azokról a kompetenciákról, 

amiket nem mutatott be, így a második ülésen van lehetősége ezek demonstrálására. 

▪ A kérdések befejeztével a Bizottság megvitatja a pontozást. 

▪ A jelölt bármikor segítségül hívhatja a Folyamatfacilitátort egészen addig, amíg a 

Bizottság tagjai fel nem készültek a pontozásra. Ekkor az Elnök emlékezteti a jelöltet, 

hogy most utolsó alkalommal hívhatja a Folyamat-facilitátort. A jelölt választhat, 

hogy a teremben marad vagy elhagyja azt. Ezután csak a Bizottság tagjai szólíthatják 

a Folyamat-facilitátort addig, amíg a vizsgáztatók nem szavaztak arról, hogy a jelölt 

sikeresen teljesítette-e a vizsgát. 

▪ A jelöltet a TSTA Szupervíziós Bizottság pontozási lap segítségével értékeli. 

 

11.8 A pontozási folyamat 

 

A pontozási és szavazási folyamat megegyezik a TSTA vizsga mindhárom részében. 

▪ Amint a Bizottság elegendő információt gyűjtött össze a pontozáshoz és a szavazáshoz, 

megkezdődik a folyamat: 

o mindegyik Bizottsági tag elvégzi a pontozást 

o az Elnök felhívja a jelölt figyelmét, hogy ez az utolsó alkalom a Folyamat-

facilitátor hívására. Ezt követően majd csak a Bizottság tagjai hívhatják. 

o ha a tagok úgy találják, tárgyalást kezdeményezhetnek 

o a tagok változtathatnak az eredetileg adott pontszámokon 

o a pontszámokat felolvassák 

o az Elnök felhívja a Bizottság figyelmét, hogy ez az utolsó alkalom a 

Folyamatfacilitátor hívására 

o az Elnök összehasonlítja a pontszámokat 

o a tagok szavazással eldöntik, hogy a jelölt megfelelt-e, vagy elutasítják 

▪ A pontszámokat csak vezérfonalnak tekinthetjük: a végső szó ugyanis a vizsgázatók 

döntése. A jelölt automatikusan elutasításra kerül, ha: 

o kettő vagy több vizsgáztató az elutasítást javasolja 

o VAGY teljesítménye – bármelyik részt tekintve – kevesebb, mint 60%; vagyis: 

▪ A. Elmélet, szervezet és etika – kevesebb, mint 15 pont 

▪ B. Oktatás                                 - kevesebb, mint 24 pont 

▪ C. Szupervízió                          - kevesebb, mint 48 pont 

o VAGY ha minden vizsgáztatótól 1-es pontszámot kap bármelyik pontozási 

skálán 

▪ Ha a fentiek egyike sem igaz az esetre, és három vagy több vizsgáztató a vizsga 

sikeressége mellett szavaz (vagy háromtagú Bizottságnál két fő), a jelölt megfelelt. 

▪ A Vizsga Szupervízor rögtön a vizsga után megkéri a jelöltet, hogy fejtse ki észrevételeit 

a vizsgáztatókkal kapcsolatban a „Vizsgáztatót értékelő ív”-en. 

 

11.9 Útmutató a TSTA vizsgáztatók számára 

 

A vizsga kezdete előtt olvassa el a jelölt által benyújtott dokumentumokat. A vizsga elején a 

jelölttel együtt tekintsék át a dokumentumokat. Törekedjen pozitív sztrókok adására Idejét 

fordítsa a jelölt megismerésére. 

▪ Egyszerre csak egy kérdést tegyen fel. 
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▪ Specifikusan arra az információra kérdezzen rá, amire kíváncsi; és ahol lehet, 

használjon nyitott kérdéseket. Például: 

o Hogyan kezdett el részt venni a TA-képzésekben? 

o Jelenleg mi tart érdeklődésére számot a TA-ban? 

o Ön szerint melyek Berne eredeti hozzájárulásai a TA elméletéhez?  

o Mekkora csoportokkal dolgozik TA szupervízorként vagy kiképzőként? 

o Miért alakult ez így? 

o Milyen más, felnőttoktatással kapcsolatos elméleteket ismer? 

o Ezeket hogyan használja a tréning során? 

o Milyen diagnosztikus eljárásokat alkalmaz a szupervíziók során? 

o Ha Ön lenne az EATA (vagy ITAA, vagy nemzeti szervezete) következő elnöke, 

milyen fontos célkitűzése lenne a szervezet számára? 

▪ Minden kérdés után adjon visszajelzést a jelöltnek arról, hogyan értékeli a válaszát. Ha 

a jelölt nem teljességében, vagy nem pontosan válaszolta meg kérdését, közölje, milyen 

választ vár el. 

▪ Keresse meg a jelölt erősségeit, szakértelmét. Ha problémás területre bukkan, vitassák 

meg vagy magyarázza el azokat. 

▪ Tegyen fel pozitív kérdéseket, pl.: „Kifejtené ezt nekem?”, vagy „Tudna erről még 

többet mondani?”. Kerüljük a nem-specifikus, negatív mondatokat, pl.: „Aggódom 

amiatt, hogy…”. 

▪ Kérdései ne ragadjanak le egy olyan területnél, amit a jelölt szemmel láthatólag nem 

ismer.  OK, ha a jelölt néha azt feleli: „Nem tudom”.  

▪ A TA sokféleképpen használható. Hallgassa meg és próbálja megérteni a jelölt 

referenciakeretét. A jelölt lehet, hogy másképp alkalmaz bizonyos dolgokat, mint Ön. 

Az a fontos, hogy a jelölt képes legyen saját munkamódját indokolni, és azt 

alátámasztani. 

▪ A szupervíziós részben ne nyújtson szupervíziót, és ne tanítsa sem a jelöltet, sem a 

szupervízióban résztvevő hallgatóságot. Erre nincsen szerződése. 

▪ Fordítson figyelmet a Bizottság többi tagjára is. Támogassa őket, adjon nekik 

visszajelzést és ossza meg velük gondolatait. 

▪ A pontozást és a megbeszélést is beleszámítva az elméleti szakasz körülbelül egy és 

egynegyed órát vesz igénybe. Az oktatói és szupervíziós vizsga körülbelül másfél 

órát vesz igénybe. 

▪  A vizsga vége felé közeledve a Bizottság adjon visszajelzést a jelöltnek arról, hogy 

rendelkezik-e elegendő információval a pontozás megkezdéséhez. A Bizottság tagjai 

vitassák meg a további lépéseket. 

▪ Ha egy óra elteltével az elméleti vizsga esetén, illetve egy és egynegyed óra után az 

oktatói-szupervízori vizsga esetén úgy tűnik, hogy a vizsga nem fog véget érni a javasolt 

időkereten belül, fontoljuk meg a Folyamatfacilitátor segítségül hívását. 

▪ Ha a vizsga fordítással történik, a javasolt időtartam természetesen hosszabb: a vizsga 

javasolt teljes hosszúsága ez esetben a tervezettnél körülbelül 50%-kal lesz hosszabb (a 

fordítással történő vizsgákat ld. 9.8 rész) 

 

11.10 Útmutató a szupervideáltak számára a vizsga szupervíziós részén 

 

Köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll, és szívesen vesz részt a vizsgafolyamatban. Az 

alábbiakban néhány útmutatással segítjük részvételét: 
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▪ Tartsa szem előtt, hogy a középpontban a vizsga és a jelölt áll. Ezt az alkalmat használja 

arra, hogy újat tanuljon, és térítésmentesen kapjon szupervíziót egy olyan szupervízortól, 

akit nem ismer.  

▪ Olyan problémát hozzon, amelyet szeretne megoldani, vagyis valódi kérdést hozzon, ne 

szerepet játsszon. 

▪ Ne feledje, hogy a vizsga szupervízió maximum 20 perces. Természetesen a jelölt 

feladata, hogy bemutassa: az időkorlátot jól kezeli. Annak érdekében azonban, hogy a 

lehető legjobban kihasználja ezt az alkalmat, olyan problémát hozzon, amiről azt 

gondolja, hogy 20 percben megoldható. 

▪ Emlékezzen arra, hogy a jelölt tapasztalt szupervizor, bár aktuálisan egy stresszteli 

helyzetben van. Ne tűzzön ki olyan célokat maga elé, mint pl. a jelölt megmentése 

(Megmentő). Legyen valódi önmaga, úgy kezelje a vizsga szupervíziós helyzetet, ahogy 

egy bármely más szupervíziós ülést kezelne.  

▪ Ha Ön CTA vagy CTA jelölt, a szupervizor alkalmazási területébe vágó problémát 

hozzon a saját gyakorlatából. A vizsga e részének az a célja, hogy a jelölt által a 

gyakorló szakembernek nyújtott szupervízióját értékelje. 

▪ Ha Ön PTSTA, a képzésével vagy szupervíziójával kapcsolatos kérdést hozzon, pl. 

PTSTA gyakorlatához fűződőt, a jelölt alkalmazási területén belül. A vizsga e részének 

célja, hogy a jelölt kiképző és/vagy szupervizor számára nyújtott szupervízióját 

vizsgálja.  

▪ Ha a vizsga fordítással történik, hagyjon időt a tolmácsnak az elhangzottak lefordítására. 

Különösen akkor ügyeljen erre, ha Ön és a jelölt ugyanazt a nyelvet beszélik, vagy a 

Bizottság egy tagja más nyelvet beszél. Ne feledje, hogy a fordítás lassítja a folyamatot, 

és akadálya lehet a gondolkodási folyamatoknak vagy a spontaneitásnak. Azonban 

megvan az az előnye, hogy több időt hagy a gondolkodásra, és a mondanivalónk 

összeszedettebb kifejezésére. 

▪ A hozott esetet, annak részleteit természetesen bizalmasan kezeljük. Kérjük Ön is 

ugyanilyen bizalmas módon kezelje a tapasztaltakat: a szupervízort és társait is; 

ugyanúgy, ahogy egy szupervíziós csoportban tenné. 

        

11.11 Az Elnök, Folyamat-facilitátor, Megfigyelő és tolmács szerepe 

(ld. 9. rész) 

 

11.12 A vizsga részleges teljesítése 

 

Ha a jelölt megfelelt a vizsga első részében (Elmélet, szervezet és etika), de a következő két 

részben nem járt sikerrel, 12 hónap áll rendelkezésére, hogy a fennmaradó részeket teljesíthesse 

anélkül, hogy az elméleti vizsgát újra le kellene tennie. Az időkorlát leteltével a jelöltnek az 

első részből is újabb vizsgát kell tennie. Ha a jelölt megfelelt az első részben, és a következők 

valamelyikén, a jövőben bármikor leteheti a hiányzó egy rész vizsgáját a TSTA-szerződése 

időkeretén belül. 

 

11.13 A fellebbezés folyamata: a kézikönyv 9. részében ismertetett szabályok érvényesek. 

 

11.14 Dokumentáció 

TEW-értékelés 

A TA 101-es kurzus témái az Oktató vizsgához (12.11.1) 

 PTSTA éves összegzési ív (12.11.2) 
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 A PTSTA Fő Szupervizor éves beszámolója (12.11.3) 

 Elő regisztrációs 

Előzetes vizsga regisztrációs lap (12.11.4.a) 

Vizsgajelentkezési lap (12.11.4b) 

 Fő Szupervizori igazolás (12.11.5) 

   Megerősítő levél TSTA vizsgához (12.11.5b) 

 TSTA Elméleti, Szervezeti és Etikai Bizottság – pontozási lap (12.11.6) 

 TSTA Oktatási Bizottság – pontozási lap (12.11.7) 

 TSTA Szupervíziós Bizottság – pontozási lap (12.11.8) 

 CTA-Tréner – TSTA képzési szerződés (12.6.2) 

 Vizsgáztatót értékelő ív (12.7.15)   
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4. rész: A TA 101-ES BEVEZETŐ KURZUS 

12.4.1.   TA 101-es Igazolás 

12.4.2.  TA 101-es Instruktori Jóváhagyás 

 

6. rész: KÉPZÉSI SZERZŐDÉSEK 

12.6.1.  CTA Képzési szerződés 

12.6.2.  CTAT Képzési szerződés /TSTA Képzési szerződés 

12.6.3.  Fő Szupervizor változtatása 

12.6.4.  Kivétel dokumentumainak listája 

12.6.5.  Kiterjesztés dokumentumainak listája 

 

7. rész: VIZSGASZABÁLYOK ÉS VIZSGAREND 

12.7.1.  A Fő Szupervizor hozzájárulása a CTA írásbeli vizsgán való részvételhez 

12.7.2.  A jelölt nyilatkozata az írásbeli vizsgán való részvétel szándékáról 

12.7.3.  Jelentkezés CTA szóbeli vizsgára és a Fő Szupervizor jóváhagyása 

12.7.4.  Regisztrációs tanúsítvány elkészítése a CTA vizsgára 

12.7.5.  A CTA szóbeli eljárásai a vizsgahelyszínen 

12.7.6.  Levél a CTA írásbeli vizsga értékelőjének 

12.7.7.  Az írásbeli vizsga pontozási skálája 

12.7.8.  CTA írásbeli vizsga és értékelésének levele 

12.7.9.  TA Tanácsadás terület pontozási lap 

12.7.10.  TA Oktatási/Nevelési terület pontozási lap 

12.7.11.  TA Szervezet terület pontozási lap 

12.7.12.  TA Pszichoterápia terület pontozási lap 

12.7.13.  Az írásbeli Vizsgáztatót értékelő ív 

12.7.14.  A Szóbeli Vizsgáztatót értékelő ív 

12.7.15.  Plágium nyilatkozat 

 

8. rész: A CTA ÍRÁSBELI VIZSGA ld. 12.7 

 

9. rész: A CTA SZÓBELI VIZSGA ld. 12.7 

12.9.1. Jelentkezés vizsga fellebbezésért 

 

10. rész: A KÉPZÉSJÓVÁHAGYÁSI MŰHELY (TEW) 

12.10.1.  Szupervizor ajánlólevél a TEW-ra 

12.10.2.  A TEW testület értékelő ív 

12.10.2b. A TEW testület értékelő ív (2. rész) 

12.10.3.  Regisztráció Képzésjóváhagyási műhelyre (TEW-re) 

 

11. rész: A TSTA VIZSGA 

12.11.1.  A TA 101-es kurzus témái az Oktató vizsgához 

12.11.2.  PTSTA éves beszámoló 

12.11.3.  A PTSTA Fő Szupervizorának éves beszámolója 

12.11.4a Előzetes vizsga regisztrációs lap 

12.11.4b Vizsgajelentkezési lap 

12.11.5.  Fő Szupervizori igazolás a COC számára, hogy a jelölt készen áll a TSTA vizsgára 

12.11.5b. TSTA Vizsgát Jóváhagyó levél 

12.11.6.  TSTA Elméleti, Szervezeti és Etikai Bizottság – pontozási lap 

12.11.7.  TSTA Oktatási Bizottság – pontozási lap 

12.11.8.  TSTA Szupervíziós Bizottság – pontozási lap 

12.11.9.  TSTA Elméleti vizsgaigazolás 


