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1. Általános szabályok és elvek
1.1. A Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) korábbi nevén C.
G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület 1991-es alapítása óta a magyarországi analitikus
pszichológiai (jungi analitikus) képzés központja, a Semmelweis Egyetem Pszichoterápiás Grémiuma által
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elfogadott és akkreditált módszerspecifikus képzőhely. A képzőhely rendelkezik az Európai
Pszichoterápiás Szövetség „Európai Kiképző Intézet” akkreditációjával. A Magyar C. G. Jung Analitikus
Pszichológiai Egyesület Képzési Rendjét az egyesület Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség), az egyesület
Tanulmányi Bizottságával (a továbbiakban TB) és az egyesület kiképző jungi analitikus
pszichoterapeutáival (továbbiakban: kiképző) egyeztetett szempontok alapján állapítja meg a
nemzetközi jungi analitikus képzési normákkal összhangban.
1.2. Az Egyesület, mint módszerspecifikus képzőhely által akkreditált képzések tervezése, szervezése és
lebonyolítása során a mindenkor hatályos jogszabályok, az Egyesület Alapszabálya (a továbbiakban:
Alapszabály), a jungi analitikus pszichológia elméleti és gyakorlati szakmai követelményei, valamint a
jelen Képzési Rend (továbbiakban KR) szerint kell eljárni. A kiképző terapeuta cím nem jogosít önálló
jungi analitikus módszerspecifikus vagy továbbképzés indítására. A minőség biztosítása érdekében a
képzések kizárólag az Egyesület központi irányításával zajlanak. Az Egyesület csupán azokért a
képzésekért és tevékenységekért vállal szakmai felelősséget és arról ad ki tanúsítványt, melyeket az
egyesület kiképzője az Egyesület által meghatározott keretek között a KR szerint folytat, és amelyeket a
képzés indulása előtt hivatalosan bejelentettek és a résztvevők leckekönyvében igazoltak.
1.3. Az Egyesület mélylélektani képzése a C. G. Jung által megalapított analitikus pszichológia elméleti és
módszertani eszközrendszerén és szemléletén alapul, a svájci Jung Intézet képzési tematikájával
összhangban. Az Egyesület Képzési Rendjét folyamatosan a nemzetközi normákhoz igazítja. A KR a
módszerspecifikus jungi analitikus pszichoterapeuta és a kiképző jungi analitikus pszichoterapeuta cím
megszerzésének menetét adja. A jungi analitikus képzés egyben a pszichoterapeuta szakvizsgához
elfogadott módszerspecifikus képzés. Ennek megfelelően a teljes képzettség elismeréséhez
pszichoterapeuta szakvizsga szükséges.
A MAPE az alábbi kiképzés keretében jogosult képzés megindítására és lebonyolítására:


Önismereti sajátélményű tanulmányi jungi analízis



144 órás (4 féléves) „Az analitikus pszichológia alapjai” elméleti alapszeminárium



Speciális elméleti és módszertani szemináriumok



Egyéni szupervízió



Szupervíziós esetmegbeszélő csoportok

Valamennyi képzés elindítására a TB jogosult, mint a fenti képzések akkreditációjával megbízott testület.
Amennyiben egy képzési csoport indításának valamennyi feltétele teljesült, a jelen KR részét képező
Képzési Akkreditációs Szabályzat alapján az induló képzés akkreditációját a TB a képzési pozíciószám
(amely lehet az OFTEX akkreditációs szám) megadásával teljesíti. Az egyéni tanulmányi analízist és az
egyéni szupervíziót kizárólag kiképző jungi analitikus pszichoterapeuta végzettséggel rendelkező kiképző
végezheti, a speciális szemináriumot egy kiképző és egy jungi analitikus pszichoterapeuta közösen is
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végezheti, a 2 éves „Az analitikus pszichológia alapjai” című elméleti alapszemináriumot kizárólag a TB
által felkért kiképzők vagy kiképző analitikus jelöltek vezethetik kiképzői szupervízió mellett.
1. 4. Az egyes képzésekre történő jelentkezés feltétele, hogy a jelentkezőknek írásban felvételüket kell
kérniük az adott képzésre egy adatlap kitöltésével. A hallgató Képzési Szerződést köt az Egyesülettel,
befizeti az egyszeri MAPE Képzési Nyilvántartás regisztrációs díjat és ezután kapja meg a Leckekönyvet. A
TB a Képzési Szerződések mintáját és a Képzési Nyilvántartási regisztrációs díj összegét az egyesület
honlapján közzéteszi. A képzésbe lépő, a képzési célnak megfelelő feltételek figyelembevételével
szabadon választja meg a kiképzőt, akinél adott képzési egységben tanulni szeretne.
1.5. A képzésekhez kapcsolódó díjakat a MAPE Elnöksége állapítja meg és azokat az Egyesület honlapján
teszi közzé. Kivéve a tanulmányi analízis és az egyéni szupervízió díját, melyet a hallgató a kiképzővel
történő megállapodás alapján a kiképzőnek fizet.
1.6. A módszerspecifikus jungi analitikus pszichoterapeuta cím csak a teljes egyesületi képzés teljesítése,
az egyesületi záróvizsga (esetvédés) valamint a pszichoterapeuta szakvizsga után kapható meg. A
hallgató vállalja, hogy mindaddig nem nevezi magát jungi analitikus pszichoterapeutának vagy jungi
analitikusnak, amíg a MAPE teljes módszerspecifikus képzési folyamatát nem teljesítette és a záróvizsgát
sikeresen le nem tette.
1. 7. Az egyesület írásbeli együttműködési megállapodást és Képzési Szolgáltatási Szerződést köt a
kiképzővel és Képzési Szerződést köt a képzésbe lépővel.
1.8. Egyesületi képzésről csak akkor adható ki Tanúsítvány, ha a hallgató a Képzési Nyilvántartás
regisztrációs díját befizette, a leckekönyvet kiváltotta, a Képzési Szerződést megkötötte, valamint a KR
szerinti tanulmányi kötelezettségeit teljesítette és szeminárium esetén a csoport
pozíciószámot/akkreditációs számot kapott. A Tanúsítványt a TB állítja ki, a TB elnök és az MAPE elnöke
írja alá.
1.9. Képzésről Tanúsítvány csak a Képzési Nyilvántartás regisztrációs díj befizetését követően adható ki.
A korábban regisztráltaknál a regisztrációs díjat az első tanúsítvány kiállításakor kell kifizetni.

2. Az egyes tanfolyamok képzési protokollja
2.1. Önismereti sajátélmény/jungi analízis
2.1.1. A sajátélmény egyrészt a módszer személyes megtapasztalását, másrészt az önismeret
elmélyítését, személyiségfejlesztést és szükség esetén a személyes terápiát célozza.
2.1.2. A módszerspecifikus jungi analitikus szakpszichoterapeuta képzés része a 300 óra önismereti
sajátélményű egyéni jungi analízis. 250 óra sajátélmény szükséges a pszichoterapeuta szakvizsga
szinthez és plusz 50 óra a teljes módszerspecifikus jungi analitikus pszichoterapeuta szinthez.
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2.1.3. A sajátélményű jungi analízis formája a következő. Heti 1-3 ülés, alkalmanként 45-50 percben a
teljes módszerspecifikus képzettség lezárásához (egyesületi minősítő vizsgához) min. 300 órán át. A
személyes jungi analízist 50 óra után a kiképző javaslatára a TB minősíti át tanulmányi jungi analízissé. A
személyes jungi analízis 50 órája tanulmányi jungi analízissé való átminősítése után számít bele a 250 óra
előírt tanulmányi jungi analitikus óraszámba. A jelölt ekkor kerül regisztrálásra az egyesület elektronikus
Képzési Nyilvántartásába és ekkor kap egyesületi leckekönyvet, amennyiben ez még nem történt meg. A
leckekönyvbe félévente a kiképző aláírásával igazolja a teljesített óraszámot. Az elektronikus Képzési
Nyilvántartásba ennek alapján a TB igazolja a sajátélmény óraszámot a jelölt kérésére. A TB ezt az
óraszámot a kiképzővel ellenőriztetheti. A személyes jungi analízis megkezdésekor tájékoztatni kell a
jelöltet, hogy a személyes jungi analízisből nem következik automatikusan a jungi analitikus képzésbe
való bekapcsolódás. Tanulmányi jungi analízist csak kiképző jungi analitikus végezhet. A tanulmányi jungi
analitikus képzéssel párhuzamosan a jelölt más egyéni sajátélményű képzésbe nem járhat, a csoportos
sajátélményű képzéshez a kiképző hozzájárulása szükséges.
2.1.4. Külföldön teljesített jungi analitikus sajátélmény elfogadásáról a jelölt által benyújtott kérelem
alapján a MAPE Tanulmányi Bizottság javaslatára a MAPE elnöksége dönt.
2.1.5. Az első szinthez minimum 150-250 óra egyetlen kiképző analitikusnál szerzett folyamatos
sajátélmény szükséges, de elfogadható 150+100 óra két kiképző analitikustól. Az egyesületi minősítő
módszerspecifikus záróvizsgáig javasolt, de nem kötelező két különböző nemű kiképző analitikusnál
szerzett sajátélmény.
2.1.6. A 300 óra sajátélményű jungi analitikus tanulmányi analízis befejezéséről szóló tanúsítvány 5 év
után elévül. A tanúsítványt akkor lehet ilyen esetben beszámítani a pszichoterapeuta szakvizsga
teljesítésébe és akkor lehet a hallgatót vizsgára bocsátani, ha a hallgató egy kiképzőnél még 20 óra
egyéni sajátélményt teljesít.

2.2. Elméleti képzés
Az elméleti képzés időtartama 144 óra elméleti alapszeminárium+2 elméleti és módszertani speciális
szeminárium. Az egyesület elméleti képzése a jungi analízis szakszintű elméleti ismeretének elsajátítását
célozza. A pszichoterapeuta vizsga 3. kérdéskörére készít fel.
2.2.1. „Az analitikus pszichológia alapjai” című alapszeminárium


Az elméleti ismeretek megszerzéséhez kiképző jungi analitikus pszichoterapeuták által tartott 2
éves „Az analitikus pszichológia alapjai” című elméleti alapszeminárium sikeres elvégzése
szükséges. A 4 féléves anyagból szóbeli vizsga van. Az alapszeminárium elvégzését követően 5
éven belül lehet érvényes vizsgát tenni. Sikertelen vizsga esetén egy pótvizsgára van lehetőség.
A második sikertelen elméleti vizsga után az elméleti képzést meg kell ismételnie a jelöltnek. Az
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elméleti alapképzés megszakítható és keresztfélévben is folytatható. Az elméleti
alapszemináriumon olyanok is részt vehetnek, akik maguk nem akarnak jungi analitikussá válni.
 A jungi analitikus elméleti és módszertani képzés egy posztgraduális képzés, amelynek
bemeneteli kritériuma a pszichológus vagy orvos diploma. A pszichológus MA képzés 1. és 2.
évfolyamába járó, illetve az orvosképzés 5. és 6. évfolyamába járó egyetemi hallgatók is
elkezdhetik a képzést. Csak abban az esetben kezdhetik meg a képzés szupervíziós fázisát, ha
már megszerezték az MA diplomájukat és a 150 egyéni sajátélményű jungi analitikus
óraszámukat kiképző jungi analitikusnál teljesítették, valamint az elméleti alapképzésből
sikeres vizsgát tettek és mindezeket a leckekönyvben dokumentálva a TB Képzési
Nyilvántartása felé igazolták.
 Az MA diploma bemutatásának hiányában a TB igazolást/leckekönyvet állít ki az elektronikus
Képzési Nyilvántartás alapján a teljesített képzésről, amely—a diploma megszerzéséig—nem
jogosítja fel a hallgatót, hogy a képzés szupervíziós fázisába lépjen és ezt az
igazoláson/leckekönyv fel kell tüntetni. A fenti pszichológus-és orvostanhallgatókra vonatkozó
kivétel más egyetemi képzések hallgatóira nem alkalmazható.
 A 144 órás elméleti alapképzés időtartalma 2 év (4 félév). A megengedett hiányzás félévente 1
alkalom. A félévekről igazolást kap a hallgató és megszakítás esetén 5 éven belül folytatható a
képzés, amennyiben 2 félévet folyamatosan teljesített. Egy félév elvégzése esetén újra kell
kezdenie az alapképzést. Keresztfélévben is elkezdheti vagy folytathatja az alapképzést.
 Az elméleti alapszeminárium törzsanyagát, előadásait, képzési formáját, kötelező
irodalomjegyzékét a TB határozza meg a jungi analitikus képzés mindenkori nemzetközi
sztenderdjeivel összhangban, melyet kétévente felülvizsgál.
 A 2 éves „Az analitikus pszichológia alapjai” című alapszeminárium szóbeli vizsgával zárul, a
vizsga eredményéről a Vizsgabizottság elnöke írásban tájékoztatja a TB-t és a vizsga eredménye
az elektronikus Képzési Nyilvántartásban rögzítésre kerül. Sikertelen vizsga esetén a TB csak
igazolást ad a teljesített órákról és a jelölt mindaddig nem léphet a képzés szupervíziós
fázisába, amíg megismételt és sikeres vizsgát nem tesz.
 A 144 órás elméleti alapképzés kezdetén az egyesület elnöke vagy elnökhelyettese valamennyi
hallgatóval írásbeli Képzési Szerződést köt. A Képzési Szerződés 3 példányban készül, az egyik
példány a hallgatóé, a másik az egyesület irattárába iktatásra kerül.
 A 144 órás elméleti alapszeminárium teljesítését és a sikeres vizsgát követően a leckekönyvben
a TB által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy amennyiben a 150 óra tanulmányi jungi analízist is
elvégezte a jelölt, úgy a képzés szupervíziós fázisába léphet. A 144 órás sikeres vizsgával lezárt
elméleti alapképzés és a 150 órás tanulmányi analízist igazoló MAPE tanúsítvány /leckekönyvi
igazolás 5 év után elévül.
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2.2.2 Speciális elméleti és módszertani szemináriumok


A TB által felkért kiképzők vagy előadók által vezetett, a jungi analízis és az analitikus
pszichológia témáival foglalkozó elméleti és módszertani szemináriumokból a teljes
módszerspecifikus jungi analitikus képzéshez még két szemináriumot kell teljesíteni,
összesen min. 60 órában.



A speciális tematikájú szemináriumot a TB akkreditálja és hirdeti meg. Előnyben vannak
jelentkezéskor azok a hallgatók, akik a 144 órás alapképzésüket már megkezdték vagy
befejezték. A TB által felkért kiképző vagy előadó –saját maga és meghatalmazás alapján az
egyesület nevében—köteles valamennyi hallgatóval írásbeli Képzési Szerződést kötni. A
Képzési szerződés 3 példányban készül, egyik példány a hallgatóé, a másik a kiképzőé, a
harmadikat a kiképző köteles a MAPE Irattára számára iktatásba átadni. A speciális
szeminárium teljesítését a TB által kiállított, a TB elnöke és az egyesület elnöke által aláírt
szemináriumi tanúsítvány igazolja. A szemináriumi tanúsítvány 5 év után elévül,
amennyiben a hallgató 5 éven belül a jungi analitikusi záróvizsgáját nem teszi le.

2.3. Szupervízió
2.3. 1. Egyéni szupervízió


Az egyéni szupervízió saját jungi analitikus eset folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti
egy jungi kiképző analitikussal. A pszichoterapeuta szakvizsga szintű egyesületi tanúsítvány
kiállításához legalább két terápia szervezett, folyamatos követése szükséges a 80 órás
szupervíziós folyamatban. A szupervíziós óra a kiképző jungi analitikusnál legalább 3 terápiás
esetülés után javasolt. A teljes módszerspecifikus képzés alatt legalább két különböző jungi
kiképző analitikussal folytatott szupervízióra van szükség. A szupervíziót a szupervízor évente a
TB-nek felelősen véleményezi a TB által megadott adatlap kitöltésével. (lásd melléklet)



Az első egyéni jungi analitikus szupervízió elkezdésének feltételei: legalább 150 óra személyes
jungi analízis tanulmányi analízisnek minősítve, a két éves elméleti alapszeminárium elvégzése
és sikeres záróvizsgával való befejezése, legalább 1 év klinikai gyakorlat, jungi analitikus eset
(heti 1-2-szer 45-50 perc). A szupervízió elkezdhetőségét a kiképző jungi analitikus a TB felé
véleményezi és a TB a feltételek igazolt teljesítése esetén a szupervízió elkezdésének időpontját
a Képzési Nyilvántartásban rögzíti.



Ha a TB a szupervízió elkezdését jóváhagyta, a tanítványt egyben jungi analitikus jelöltnek
minősíti.

2.3. 2. Csoportos szupervízió
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A megadott, előírt szupervíziós óraszámok maximum 50 %-a lehet csoportos szupervízió.



Kiképző jungi analitikus által vezetett esetmegbeszélő szupervíziós szemináriumba való
jelentkezés feltétele legalább 150 óra személyes jungi analízis és az alapszeminárium
elkezdése.



IAAP tag jungi analitikus kiképző által vezetett esetmegbeszélő, szupervíziós csoport
óraszáma is beszámítható a képzési óraszámba.

2.4. Kapcsolódás a pszichoterapeuta képzéshez
A pszichoterapeuta vizsgához a jungi analitikus képzés az alábbi módokon jön számításba:
2.4.1. Azoknál, akik jungi analitikussá kívánnak válni, a pszichoterapeuta vizsgához a két éves, 144 órás
elméleti alapszeminárium vizsgával történő befejezése, 250 óra tanulmányi jungi analízis, 80 óra
szupervízió, pszichoterapeuta szakvizsga szintű esettanulmány védése után az egyesület a TB javaslatára
kiadja a pszichoterapeuta szakvizsgához szükséges igazolást. A jungi analitikus cím és a jungi analitikus
szakpszichoterapeuta cím megszerzéséhez azonban még további teljesítések szükségesek! A jelölt csak
az összes elméleti, sajátélményű jungi analízis illetve szupervíziós óraszám elvégzésének igazolása (mely
a Képzési Nyilvántartásban is szerepel) után bocsátható módszerspecifikus egyesületi minősítő
záróvizsgára, azaz a jungi analitikus cím védésére. Pszichoterapeuta szakvizsga megléte mellett e
címvédés automatikusan módszerspecifikus jungi szakpszichoterapeuta cím védésének minősül át. A
módszerspecifikus képzettséget az egyesület tartja nyilván a Képzési Nyilvántartásában.
2.4.2. Azoknál, akik nem kívánnak jungi analitikussá válni, a pszichoterapeuta vizsgához a két éves
elméleti alapszeminárium vizsgával történő befejezése, 250 óra tanulmányi jungi analízis és 80 óra
szupervízió, pszichoterapeuta szintű esettanulmány védése után az egyesület a TB javaslatára kiadja a
szakvizsgához szükséges igazolást.
2.4.3. Azoknál, akiknek a klinikai pszichológiai szakvizsgához szükséges az egyéni önismereti
sajátélmény-tapasztalás vagy akik a módszerspecifikus képzettséget olyan más módszerből szerzik meg,
amelyhez nem tartozik egyéni önismereti sajátélmény-tapasztalás , a MAPE kiképzőnél elvégzett és a
Képzési Nyilvántartásban regisztrált egyéni sajátélményű óraszámról adja ki az igazolást az Egyesület. A
hallgató ez esetben is befizeti a regisztrációs díjat az egyesületnek és a kiképző az egyesület által kiadott
Leckekönyvbe igazolja az elvégzett óraszámot. Az Egyesület a Leckekönyv alapján adja ki a Tanúsítványt
a hallgatónak.

A képzés szerkezete, képzési követelmények
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Képzési szint

Pszichoterapeuta
szakvizsga szint
eléréséhez
Módszerspecifikus
pszichoter. szint
eléréséhez

Sajátélmény Elmélet
előadásszeminárium
250 óra
egyéni *

+ 50 óra
egyéni

Szupervízió

Egyéb követelmények

144 óra
(elméleti
alapképzés
szeminárium)

80 óra egyéni
Pszichoterapeuta
(2 eset folyamatos szakvizsga szintű
szupervíziója)**
esettanulmány

+ két speciális
elméleti
szeminárium

+ 70 óra
egyéni/csoport**

Vizsgák

Elméleti vizsga,
és az
esettanulmány
védése

+ 1 esettanulmány Jungi analitikus
és egy szakmai
esettanulmány
publikáció
védése

* Maximum 50 óra számítható be csoportból
** Maximum 50% számítható be csoportból.
Beszámítás más képzésből: Az egyesület a TB javaslatára az első szintnél elfogadhat max. 50
sajátélményű órát az egyes kiképzőhelyekkel való együttműködési megállapodás alapján

2.5. Az egyes képzési elemek teljesítésének elévülése
2.5.1. A vizsgakövetelmények teljesítése szempontjából az egyes képzési elemek teljesítése azok
befejezésétől számított 5 évig használható fel.
2.5.2. A vizsgával záródó képzések esetén a kezdő időpontot a vizsga időpontjától kell tekinteni. Az 5
éves határidő számítása szempontjából nem lehet elévültnek tekinteni az adott képzési elem
teljesítését, ha a vizsgára való bejelentkezés 5 éven belül megtörtént, de a vizsga időpontjának kitűzése
5 éven túli időpontra esik.

3. A záróvizsgára történő jelentkezés feltételei
3. 1. Egyesületi aktivitás
Részvétel az egyesületi programokon, úgymint közgyűlések, konferenciák, referálószemináriumok,
előadások. Irányzaton belüli publikációk, újságcikkek, fordítások készítése, előadások tartása, egyesületi
honlap, kiadvány stb. szerkesztése.

3.2. Vizsgakövetelmények a pszichoterapeuta szakvizsga szinthez
Pszichoterapeuta szakvizsga szint eléréséhez, a szakvizsgához szükséges igazolás kiadásához szükséges
egyesületi vizsgakövetelmények:
3.2.1. A 2 éves elméleti alapképzés záróvizsgája (részvizsga!). A kiadott elméleti tételsorból való szóbeli
vizsga 2 tétel húzása alapján.
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3.2.2. Pszichoterapeuta szakvizsga szintű esettanulmány védése az egyesület Vizsgabizottsága előtt.
3.2.3. A pszichoterapeuta szakvizsga szintű esettanulmányt a vizsga várható időpontja előtt legalább egy
hónappal, három példányban kell benyújtani.
3.2.4. Az esettanulmánynak a jelölt pszichoterápiás munkájának, készségének megítélése szempontjából
kiemelt jelentősége van. Az esettanulmány elbírálásának főbb szempontjai megegyeznek a
pszichoterápiás vizsgához készített esettanulmány elbírálási szempontjaival. Ugyanakkor az
esettanulmánynak tükröznie kell azt is, hogy a jelölt a jungi analitikus alapfogalmakkal és azok klinikai
alkalmazásával tisztában van, képes a képekkel, szimbólumokkal való munkára, az áttétel-viszontáttételi
dinamika kezelésére, az analitikus és etikai attitűd fenntartására.
3.2.5. Az esettanulmányt az egyesület TB-je által kijelölt Vizsgabizottság két kiképző tagja írásban
véleményezi és a TB-nek és a jelöltnek a véleményt elküldi. Ha az esettanulmányt a mindkét
véleményező egyöntetűen nem találja elfogadhatónak, akkor a jelölttől a TB új esettanulmány készítését
kéri. Amennyiben egyik véleményező nem találja a tanulmányt elfogadhatónak, akkor a TB Elnöke dönt a
vizsgára bocsátásról. Az esettanulmány egyik példánya és a hozzá tartozó két kiképzői bírálat az
egyesület Képzési Nyilvántartásának belső dokumentációját képezi és iktatásra kerül.

3. 3. Vizsgakövetelmények a második szintű módszerspecifikus jungi pszichoterapeuta minősítő
záróvizsgához
Jungi analitikus módszerspecifikus szakpszichoterapeuta záróvizsga szint eléréséhez az egyesületi
követelmények:
3.3.1. Pszichoterapeuta szakvizsga megléte
3.3.2. Az egyesület által előírt, a Képzési Nyilvántartásban szereplő és a TB által igazolt teljes
módszerspecifikus óraszám (300 óra sajátélmény, min. 200 óra elmélet, 150 óra szupervízió „Az
analitikus pszichológia alapjai” 2 éves elméleti tanfolyam vizsgája)
3.3.3. Morális és etikai feddhetetlenség és az egyesület munkájában való rendszeres, aktív részvétel
3.3.4. A módszer szabályai szerinti jungi analitikus esettanulmány védése a TB által kijelölt, kiképzőkből
álló egyesületi Vizsgabizottság előtt
3.3.5. Az esettanulmány (3 példányban, fűzve) leadási határideje a kitűzött vizsga időpontja előtt min. 1
hónap
3.3.6. A jungi esettanulmányt tartalmazó dolgozat oldalszáma kb. 40-50 oldal, min. 1 évig szupervízió
mellett vezetett eset min. 50 órás folyamata, melyben a jelölt a jungi analitikus folyamat megértéséről,
az elmélet és gyakorlat egységéről ad számot. A folyamatos álomjegyzőkönyvön és jungi
álomértelmezésen alapuló koherens esetbemutatásnak tükröznie kell a jelölt egyéni és a kollektív
tudattalan szimbólumainak értelmezésében való gyakorlati jártasságát és a terápiás intervenciók
alkalmazásának képességét. Az esettanulmányhoz folyamatos álomjegyzőkönyv és a jungi analitikus
folyamat alatt született alkotásokról másolat (rajzok, festmények) csatolása szükséges.
Az esettanulmány felépítése (IAAP jungi analitikus esettanulmány standard alapján)
A. Első ülés (1-2 oldal)
B. Pszichológiai történet (10-15 oldal)
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C. Diagnózis és analitikus szempontok: komplexusok, persona- és árnyékproblémák,
pszichológiai típus (3-5 oldal)
D. A jungi analitikus folyamat és terápiás kapcsolat: nagy álmok, áttétel-viszontáttételi dinamika
és ennek kezelése, szimbolikus és archetipikus témák (15-20 oldal)
E. Diszkusszió és benyomások (2-4 oldal)
F. Termináció és prognózis (2-3 old)
3.3.7. Az esettanulmányt az Egyesület TB-je által kijelölt Vizsgabizottság két kiképző tagja írásban
véleményezi és a TB-nek és a jelöltnek a véleményt elküldi. Ha az esettanulmányt a mindkét
véleményező egyöntetűen nem találja elfogadhatónak, akkor a jelölttől a TB új esettanulmány készítését
kéri. Az esettanulmány egyik példánya és a hozzá tartozó két kiképzői bírálat az Egyesület Képzési
Nyilvántartásának belső dokumentációját képezi és iktatásra kerül.

3.4 A kiképző jungi analitikus pszichoterapeutává válás feltételei
3.4.1. A jungi analitikus maga kéri írásban a kiképző analitikusként való elbírálását az egyesülettől. Két
kiképző kolléga ajánlása javasolt.
3.4.2. Képzettsége megfelel a jungi analitikus módszerspecifikus pszichoterapeuta képzés teljes formai
követelményeinek. Pszichoterapeuta szakvizsga és módszerspecifikus jungi analitikus.
3.4.3. Rendes tagsági státusz a Magyar C.G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesületben és rendszeres,
aktív részvétel az egyesület munkájában.
3.4.4. Elkötelezettség a jungi analitikus gyakorlat mellett. Folyamatos jungi analitikus gyakorlat a
módszerspecifikus szakképzettség megszerzése után min. 5 évig.
3.4.5. Élénk, kitartó érdeklődés, elmélyült alapos tájékozottság a jungi analitikus elméletben. Jungi
analitikus szakmai, tudományos és közéleti tevékenység, amelyet tudományos rendezvényeken tartott
előadások, megjelent cikkek, tanulmányok is bizonyítanak.
3.4.6. Szupervízió melletti irányzaton belüli oktatási munka (szemináriumi előadás tartása, referátum
vagy esetbemutatás).
3.4.7. Morális és etikai feddhetetlenség.
3.4.8. A kiképzőjelölt gyakorlati munkájának megismerése céljából min. 100 órás kiképzői szupervízió
mellett vezetett jungi analitikus eset esetrészletének vagy egy ülésének részletes ismertetése egy kb. 1520 oldalas tanulmányban. A kiképzői tanulmány leadási határideje a kitűzött vizsgaidőpont előtti hónap
azonos dátuma. A kiképzői cím védésén a jelöltnek számot kell adnia a klinikai és elméleti
felkészültségéről valamint az edukatív intervenciók ismeretéről. A tanulmányt két kiképző értékeli
írásban a védés előtt. Amennyiben a bekért tanulmány egyik kiképző szerint sem felel meg a tartalmi
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vagy a formai követelményeknek, erről a jelöltet írásban még a kiképző analitikusi cím védésének
időpontja előtt értesíteni kell és ekkor védésre nem bocsátható. Ebben az esetben 1 év múlva újra
beadhatja a kérelmét. Ha a jelölt a védésen nem kapja meg a kiképzői státuszt, akkor legközelebb 1 év
múlva ismét kérheti ennek megítélését.

4. A képzésekre való jelentkezés
4. 1. A hallgató az egyesület Tanulmányi Bizottságnál jelentkezik a képzésre
4.1.1. A jelentkezési lapot az egyesület email címére: info@cgjung.hu és/vagy postai úton az egyesület
székhelyére (1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2.) juttatja el az egyesület TB-jéhez. Az egyesületi honlapon
keresztül közvetlen online jelentkezés is lehetséges: http://info@cgjung.hu
4.1.2. A jungi analitikus módszerspecifikus képzésbe való jelentkezés akkor válik hivatalossá, amikor a
jelentkezési laphoz csatolja a jelentkező a diploma, szakdiploma, 50 órás jungi analitikusi sajátélmény
igazolás másolatait és azt az igazolást, melyben a kiképző az 50 órás személyes analízist tanulmányi
analízissé minősíti. Átminősítés után az 50 óra személyes analízis beszámít a 250 óra tanulmányi
analízisbe. A jelöltnek ekkor regisztrálnia kell az Egyesület Tanulmányi Bizottságánál. A regisztrációs díj
befizetése után Leckekönyvet kap. Minden további képzési fázisnál elegendő az aktuális jelentkezési
lapot megküldeni.
4.1.3. A TB jogköre annak eldöntése, hogy a hallgató teljesítette-e a képzés előfeltételeit. Amennyiben
nem teljesítette, úgy erről értesíti a jelentkezőt.
4. 2. Adminisztrációs teendők
4.2.1. A TB eljuttatja a hallgatónak az oktatási szerződést 3 példányban. A szerződéseket kitöltés után az
első képzési napon át kell adnia a képzést vezető oktatónak vagy az évfolyamfelelősnek.
4.2.2. Amennyiben első jelentkezésről van szó, úgy a hallgató köteles a Képzési Nyilvántartási
regisztrációs díjat befizetni banki átutalással a MAPE bankszámlájára: 10104105-50410800-01000009
Budapest Bank. Ennek összegét a MAPE honlapján az egyesület közzéteszi.
4.2.3. A Képzési Nyilvántartási regisztrációs díj befizetése és annak igazolása után a TB leckekönyvet ad
vagy küld a hallgatónak. Az leckekönyv személyes átvételére az egyesület székhelyén kerülhet sor.
4.2.4. A hallgató mindig az adott félévre jelentkezik, de mindig egy adott képzésre, amely lehet több
féléven átívelő is.
4.2.5. A TB akkor tud egy adott képzést elindítani, ha a hallgatók aláírták az képzési szerződést, és
létszámuk elegendő a kurzus elindításához. Ha nincsen kellő számú hallgató, akkor a képzés nem
indítható.
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4.2.6. A hallgató az aktuális félév képzési díját , melyet az képzési szerződés tartalmaz, banki átutalással
fizeti be az egyesület bankszámlájára, majd a befizetést igazoló szelvényt eljuttatja az oktatóhoz az első
képzési alkalomra. Bankszámlaszám:10104105-50410800-01000009 Budapest Bank.
4.2.7. A kiképző vagy évfolyamfelelős az első képzési alkalmon átveszi a képzési szerződés 3 példányát és
a befizetést igazoló szelvényt, és ezek alapján kitölti a gazdasági adatlapot, amely a hallgató nevét, a
költségviselő nevét és számlázási adatait, valamint a befizetés tényét, módját tartalmazza. A kiképző
eljuttatja a gazdasági adatlapot a befizetést igazoló szelvényekkel együtt és a képzési szerződéseket a
MAPE székhelyére az adminisztrátornak. Az oktatói díjak kifizetése ennek alapján történik, legkésőbb a
képzés befejezése után 15 napon belül.
4.2.8. A kiképző vagy évfolyamfelelős az aláírt és hitelesített szerződés első példányát eljuttatja aTB-nek
a Képzési Nyilvántartásba, a második példányt a hallgató visszakapja, a harmadik példányt az egyesület
székhelyén az irattár őrzi.
4.2.9. A kiképző minden képzési alkalmon jelenléti ívet vezet. Az oktatás végével a jelenléti íveket az
kiképző köteles a TB dokumetumtárának átadni megőrzére. Az oktatás menete az akkreditáció által
elfogadott tematikán és óraszámon alapul, de az oktatónak személyes szabadságában áll a tematikában
foglaltak egyéni kibontása a képzés során. A félév végén az oktató visszajelzést kérhet a hallgatóktól,
melynek tapasztalatait a képzés fejlesztésekor felhasználjuk.
4.2.10. Bármely kérdés vagy vitás kérdés esetén a hallgató a TB-hez fordulhat.

5. Képzési akkreditációs szabályzat
5.1. A szemináriumok elindításának menete és szabályai
5.1.1. Az Egyesület kiképzői a TB által javasolt és az Elnökség által elfogadott akkreditációs engedély
birtokában jelen Képzési Rend 1.4. pontjában részletezett képzéseket indíthatnak. Ezeket a képzéseket
kizárólag kiképző jungi pszichoterapeuta végzettséggel rendelkező kiképző indíthatja és vezetheti.
Kivétel ez alól „Az analitikus pszichológia alapjai” című elméleti szeminárium, ahol a TB által felkért
kiképzőjelölt is előadhat a kiképzővé válásának egyik feltételeként egy kiképző szupervízor
közreműködésével.
5.1.2. Kiképző kiképzőjelölttel együtt is indíthat speciális szemináriumot vagy szupervíziós csoportot,
ebben az esetben a kiképző viseli a képzéssel kapcsolatos teljes szakmai, anyagi és etikai felelősséget. A
kiképzőnek a képzés teljes időtartama alatt jelen kell lennie és semmilyen formában nem adhatja át a
képzés tényleges vezetését a kiképzőjelöltnek.
5.1.3. A MAPE Elnöksége a Tanulmányi Bizottsággal egyetértésben vendégelőadót vagy IAAP kiképző
jungi analitikust is felkérhet szupervíziós csoport vagy speciális szeminárium tartására.
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5.2. A képzések meghirdetése
5.2.1. Az Egyesület kiképzője által indított képzések meghirdetéséhez a kiképzőnek indítási engedélyt
kell kérnie az elnökségtől és az egyesületi e-mail címre kell eljuttatni a TB akkreditációért felelős
tagjának (info@cgjung.hu). A kérelemnek tartalmaznia kell a tervezett képzés legfontosabb adatait és a
tervezett képzés hirdetésének a teljes szövegét.
5.2.2. Amennyiben az illető kiképzőnek a kérelem előterjesztését megelőző 5 évben indított és lezárt
képzéseivel kapcsolatosan bejelentési, lezárási, SE akkreditációs díj vagy egyesületi 15% adminisztrációs
díj fizetési hátraléka van, a TB írásban felszólítja a hátralékai rendezésére. Amíg a kiképző az Egyesület
felé a hátralékokat nem rendezte, addig az Elnökség új képzés meghirdetésére nem ad engedélyt.
5.2.3. A képzés elindítására a TB javaslatára az Elnökség ad engedélyt. A meghirdetett szemináriumon
további költséget nem lehet elkérni a hallgatóktól. A meghirdetett szemináriumok képzés díjából az
Elnökség írásos beleegyezése nélkül árengedmény sem egységesen sem tagonként nem adható.
5.2.4. A hirdetési szövegnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. A képzés a Magyar C. G. Jung Analitikus Egyesület képzési keretei között indul
2. A képzésért felelős kiképző neve és az esetleges kiképzőjelölt neve
3. A képzés helyszíne, jellege és óraszáma, célcsoportja
4. A képzés tervezett indítási és befejezési dátuma (év, hónap, nap)
5. A képzés összege, bruttó óradíja (Ft/tanóra) és a fizetés ütemezése
6. A jelentkezés módja és feltételei, a képzést hirdető kiképző elérhetőségei (mail és/vagy
telefonszám)
7. A hirdetés szövege kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amely összhangban van
az érvényes Képzési Renddel
8. A hirdetés szövege és a tanfolyami részvétel feltételei nem tartalmazhatnak
diszkriminatív elemeket (nemi, vallási vagy más diszkrimináció, egyéni fizetési
különbözőségeket)
5.2.5. Amennyiben a TB minden indítási feltételt megvizsgált és rendben talált, a képzés indítását
javasolja az Elnökségnek. Az Elnökségi jóváhagyás után a képzési hirdetést a TB akkreditációért felelős
tagja akkreditáltatja (SE OFTEX) amennyiben ez szükséges illetve gondoskodik, hogy az egyesületi
weboldal megfelelő menüpontjára felkerüljön. A képzés vagy SE akkreditációs számot vagy ennek
hiányában regisztrációs számot kap. Az Egyesület kiképzőinek tanfolyami hirdetései ingyenesen kerülnek
fel az Egyesület weboldalára és az Egyesület levelezőlistájára is szétküldésre kerülnek.
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5.2.6. A kiképző más helyeken is meghirdetheti az elnökségi engedéllyel már rendelkező képzését, de
mivel az egyesület által regisztrált tanfolyamról van szó, a hirdetések információtartalmának teljes
egyezést kell mutatnia az egyesületi weboldalán megjelent hirdetéssel (javasolt a MAPE weboldalára
mutató link-el hirdetni).

5.3. A képzések akkreditálásának szabályai
5.3.1. Amennyiben a képzés kellő résztvevő hiányában nem indul, ezt a tényt írásban be kell jelenteni az
Egyesület hivatalos e-mail címén (info@cgjung.hu) és az OFTEX akkreditációs díjat a kiképzőnek
utólagosan át kell utalnia az egyesület bankszámlájára a tanfolyam meghirdetését követő egy hónapon
belül.
5.3.2. Amennyiben a képzés elindul és még nem regisztrált minden résztvevő, a kiképzőnek fel kell hívnia
a résztvevők figyelmét arra, hogy a második képzési alkalom előtt feltétlenül regisztrálniuk kell. Azok a
hallgatók, akik e határidőig nem regisztrálnak az Egyesület Képzési Nyilvántartásába, a jelen Képzési
Rend szerinti Tanúsítványt vagy igazolást/leckekönyvet az Egyesülettől nem kapnak. Az Egyesület
weblapján online lehet kitölteni a képzési regisztrációs jelentkezési lapot.
5.3.3. A résztvevők átutalással fizetik be a részvételi díjat az egyesület bankszámlájára. Amennyiben a
résztvevő helyett gazdálkodó szervezet fizeti a díjat az átutalás a gazdálkodó szervezet számlaszámáról
történjen és a közlemény rovatba kerüljön a hallgató neve.
5.3.4. A kiképző legkésőbb a tanfolyam kezdés után 1 hónappal e-mailen elküldi az egyesület hivatalos email címére a résztvevők névsorát és adatlapjait, amennyiben a jelentkezés nem az egyesületi honlapon
keresztül online történt meg. Az egyesületi honlapon keresztül történő jelentkezéseket az egyesület
adminisztrátora folyamatosan továbbítja az érintett kiképzőknek.
5.3.5. „Az analitikus pszichológia alapjai” című tanfolyam esetében az adatlapokat az egyesületi
adminisztrátor gyűjti össze és iktatja az egyesületi irattárba és Képzési Nyilvántartásba.
5.3.6. Amennyiben a képzésnek SE OFTEX akkreditációs száma nincs, úgy a TB ad regisztrációs számot,
melyben az adott évszám és egy sorszám szerepel pld. 2015/1 szeminárium. A kiképző miután megkapta
az akkreditációs vagy regisztrációs számot, minden ezzel a tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív
feladatnál (tanfolyam lezárása, tanúsítványok igénylése) erre a számra kell hivatkoznia. Javasolt, hogy az
adott tanfolyam lezárását követően a kiképző a saját nyilvántartásában is ezzel az akkreditációs vagy
regisztrációs számmal archiválja a szemináriumot.
5.3.7. A kiképzőknek kötelező valamennyi képzés (tanulmányi analízis esetében is!) kezdetekor - maga és
meghatalmazás alapján az Egyesület nevében-, írásos Képzési Szerződést kötnie a hallgatókkal. Az egyes
képzéseknél javasolt Képzési Szerződések mintáit a jelen Képzési Rend melléklete tartalmazza. A Képzési
Szerződés 3 példányban készül, az egyik példány a hallgatóé, a másikat a kiképző őrzi meg, a harmadik az
Egyesület dokumentumtárába kerül iktatásra.
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5.3.8. A kiképző a szeminárium hirdetésében valamint a Képzési Szerződésben kizárólag megegyező
képzési óradíjakat tüntethet fel és a képzési óradíjon felül nem számolhat fel egyéb díjakat, ha azt
előzetesen sem a hirdetésben, sem a Képzési Szerződésben nem szerepeltette.
5.3.9. A kiképző kötelessége nyilvántartani a szemináriumában a CME pontokra jogosultak névsorát és
ezt időben, a tanfolyam lezárásakor meg kell küldenie a TB akkreditációért felelős tagjának.

5.4. A képzésre jelentkezők felvételének szabályai
5.4.1. Az Egyesület képzésébe való belépés során a kiképzőnek kötelező a hallgatótól bekérnie a
felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolatát és a szakmai önéletrajzot. Ajánlott, de nem kötelező a
motivációs levél bekérése. Tájékoztatni kell a hallgatót arról, hogy amennyiben jelenleg vagy a
későbbiekben bármilyen igazolást szeretne kapni az elvégzett képzésekről, akkor ezeket az okmányokat
a Képzési Nyilvántartásba az Egyesületnek regisztrálnia kell.
5.4.2. Az első 80 óra szupervízió elkezdése esetében a kiképzőnek be kell kérnie a hozzá jelentkező
hallgatótól „Az analitikus pszichológia alapjai” című alaptanfolyam elvégzésének és vizsgájának a
Tanúsítványát vagy leckekönyv esetén ellenőrizheti. Amennyiben az alaptanfolyamról a vizsgát a
hallgató még nem tette le, a szupervíziós fázist csak abban az esetben kezdheti el, ha az adott évben ezt
pótolja.
5.4.3. Amennyiben a hallgató a szupervíziós fázist nem az egyéni sajátélményű kiképző analitikusánál
kezdi el, úgy a szupervíziós folyamatra felkért kiképzőnek el kell kérnie a hallgatótól a 150 óra
tanulmányi jungi analízisről szóló kiképzői igazolást, melynek a TB Képzési Nyilvántartási adataival
egyeznie kell. Leckekönyv esetében ennek meglétét a kiképző ellenőrizheti.
5.4.4. „Az analitikus pszichológia alapjai” című elméleti szeminárium esetében a TB által kijelölt
évfolyamfelelős kéri be és ellenőrzi a szükséges dokumentációkat.

5.5. A képzések lezárásának szabályai
5.5.1. Alapképzés esetén az évfolyamvezető, speciális vagy szupervíziós szeminárium esetén a kiképző a
képzés utolsó alkalmát követően, de legkésőbb 15 napon belül az Egyesület hivatalos e-mailjén keresztül
elküldi a TB akkreditációért felelős személyének a képzés valamennyi résztvevőjének névsorát, azokét is,
akik valami miatt nem fejezték be a képzést. A névsornak a következő adatokat kell tartalmaznia:
résztvevő neve, foglalkozása, pecsétszáma vagy működési igazolvány száma, e-mail címe, telefonszáma,
anyja neve, születési helye és ideje (ez a Tanúsítványok miatt fontos). A leadott névsorban jelezni kell
azon hallgatók nevét, akik nem fejezték be a képzést, a képzés megszakításának az okát. Nevenként fel
kell tüntetni a teljesített óraszámot és azt, hogy az adott hallgató részére kiállítható-e az igazolás.
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5.5.2. Az igazolás (pld. OFTEX akkreditált tanfolyamról) nem azonos a Tanúsítvánnyal, de mindkettő
hivatalos képzési okmány, amelyeket az Egyesület elnöke és a TB elnöke aláírásával ad ki az Egyesület az
elektronikus Képzési Nyilvántartás dokumentumaival megegyezően.
5.5.3. Kizárólag akkor kerülnek kiállításra a Tanúsítványok és igazolások, ha mind a hallgató, mind a
kiképző valamennyi adminisztratív és fizetési kötelezettségét teljesítette az Egyesület felé.

5.6. A MAPE egyesületi adminisztrációs díj fizetésének szabályai
5.6.1. A MAPE egyesületi adminisztrációs díj az egyesület által akkreditált képzésekért a hallgatók által
fizetett képzési díjból levont költségek (SE akkreditációs díj+ terembérlet ) után fennmaradó összeg
15%-a, amelyet a hallgató az egyesületnek a képzések megszervezésében, meghirdetésében,
lebonyolításában, akkreditálásában való közreműködésért fizet meg. A szemináriumi képzési díjakat az
Egyesület szedi be, a költségek (SE akkreditációs díj+ terembérlet + 15% egyesületi adminisztrációs díj)
levonása után legkésőbb a képzés befejezését követő 15 napon belül számla ellenében utalja át a
kiképzőnek.

5.7. MAPE kiképzőkre vonatkozó szabályok
5.7.1. A kiképző jungi analitikussá válást a kiképző jelöltnek írásban kell kérni a TB-től. A jungi
módszerspecifikus szakpszichoterapeuta cím sikeres védése után, 5 év aktív jungi analitikusi
tevékenységet követően lehet kérni a TB-től a kiképzői címet.
5.7.2. A sikeres kiképzői cím védése után elvárt a folyamatos, rendszeres kiképzői oktatómunka, szakmai
publikációk készítése, részvétel tudományos konferenciákon és vitákban valamint a tájékozottság a
kortárs analitikus pszichológiai elméletekben.
5.7.3. A kiképző jungi analitikus feladata: a képzéshez kapcsolódó személyes és tanulmányi jungi
analízisek végzése, egyéni szupervíziók végzése, a TB felkérésére 3 évente legalább egy speciális vagy
szupervíziós szeminárium vezetése, a TB felkérésére vizsgadolgozatokról írásbeli bírálatok készítése. A
kiképző jungi analitikus kötelessége a TB felkérése esetén, az elméleti alapszemináriumon évente
legalább két előadást tartani.
5.7. 4. A kiképző analitikus TB tagnak választható. A kiképző a kiképzői munkájáról a TB-ot rendszeresen
tájékoztatja, a TB kérésére a szupervíziókról, tanulmányi analízisekről, egyéb képzésekről értékeléseket,
beszámolókat készít.
5.7.5. A kiképző analitikusságot felül kell vizsgálni olyan problémák esetén, melyek a helyes ítéletalkotást
akadályozzák, valamint az analitikus pszichológia elméletétől, gyakorlatától való számottevő eltávolodás
jelei és a morális, etikai integritás terén felmerülő kétségek esetén. A felülvizsgálat a TB által történik és
a TB javaslata alapján az Elnökség hozza meg a döntést.
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5.7.6. A kiképző analitikusi cím a TB és a kiképző analitikus közös elhatározása alapján szüneteltethető
vagy megszüntethető. A kiképzői címet méltatlanság esetén a TB javaslatára az Elnökség megvonhatja,
az Elnökség döntése ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A kiképzői cím megvonására a TB akkor tesz
javaslatot, ha a kiképző ismételt felhívás ellenére nem tesz eleget a kiképzői kötelességeinek vagy az
Etikai Bizottság etikai vétségben marasztalja el. A kiképzői címet súlyos etikai vétségben való marasztalás
esetén vagy abban az esetben, ha a kiképzőt szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélik meg kell
vonni.

6. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések
6.1. Jelen Képzési Rend rendelkezéseit 2015. 03. 01-től kell alkalmazni. A KR rendelkezéseit a már
megkezdett képzésekre is alkalmazni kell azzal, hogy ahol a KR egy adott képzés—a 2.5. pontban
említett—5 éves elévülését említi a már elvégzett képzések esetén az 5 éves határidőt 2015. 03.01-től
kell számítani.
6.2. A mindenkor érvényes Képzési Rendet az Egyesület a honlapján (www.cgjung.hu) teszi közzé.

7. Mellékletek
7.1. A 144 órás „A jungi analitikus pszichológia alapjai” elméleti alapképzés törzsanyaga
A jungi szóasszociációs kísérlet lényege. A jungi személyiségmodell felépítése és elemei. A komplexus, az
archetípus és tudat közötti folyamatok legfontosabb jellemzői.
A persona és az árnyék fogalma és viszonya az ego struktúrához. Példák a legismertebb persona
vonatkozásokról. Az árnyék kollektív vonatkozásai és annak példái.
A tudat szerepe, feladatai és hatása az ego struktúrára a pszichoterápiában, illetve az önismereti úton. A
tudat és a kollektív tudat viszonyulási módjai.
A libidó koncepciója Jungnál. A libido megnyilvánulási formái. A kauzalitás és a finalitás fogalma és
értelmezése a jungi szemléletben.
A személyes és a kollektív tudattalan fogalma és definíciója. A kollektív tudattalan megnyilvánulási
módjainak patológiás és sine morbo formái. Az aktív imagináció módszere.
A komplexus fogalma, dinamikája, autonómiája. A komplexus feldolgozásának útja a jungi
pszichoterápiában.
A archetípus fogalma, az anima és az animusz archetípusa és legfontosabb feladatai az egyéni életben és
a pszichés fejlődésben. A legfontosabb archetípusok az individuációs folyamatban.
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Az individuációs folyamat fogalma és a Selbst archetípus szerepe a jungi fejlődési modellben. A Selbst és
a vallás viszonya.
Álomkoncepció, álomszimbolika, álomdinamika és az álomértelmezés szintjei.
Az áttétel és viszont-áttétel jungi értelmezése. Az áttétel módozatai és kezelésük a jungi terápiában. Az
alkímiai szimbolizmus és az individuáció párhuzamai.
7.2. A jungi analitikus jelöltek értékelési szempontjai


Elméleti tudás



Klinikai gyakorlat, gyakorlati technikák



A szimbólumok megértése, a szimbolizáció és a szimbolikus anyag megértése és interpretálása.



Az áttételi- és a viszontáttételi dinamika megértése és kezelése



Képes fenntartani az analitikus keretet, a határok megértése és kezelése



Etikai attitűd és etikai tudatosság



A szupervízió használatának képessége, a hiányosságai területét hajlandó megvizsgálni és
dolgozni rajta



Képesség a csoportban való együttműködésre*

*A fenti értékelési szempontok az IAAP értékelési szempontjaival összhangban készültek.
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7.3. „Az analitikus pszichológia alapjai című” elméleti 2 éves alapszeminárium

Képzési Szerződése,
amely egyrészről létrejött…………….. ………………………………(Anyja neve:…………………………………,
szig.sz.:…………………., Lakcíme:….…………………………………………………………………) hallgató, (a továbbiakban
hallgató) és a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület (székhely: 1012 Budapest, Várfok u.
7.-9. I./2, adószám: 18007370-1-41) a továbbiakban MAPE között. A 2 éves tanfolyam az SE által
akkreditált képzés, mely a a jungi módszerspecifikus szakpszichoterapeuta képzés vizsgaköteles elméleti
része. A vizsga időpontját a képzés befejezése után fél éven belül kitűzi a MAPE. Sikertelen vizsga esetén
a következő évben újra vizsgázhat a hallgató. Második sikertelen vizsga esetén az alapszemináriumot
újra el kell végezni.
A képzés 2015. február 14-től, várhatóan 2016. június közepéig tart. A képzés helyszíne: 1085 Budapest,
Kálvin tér 8. A képzés díja 1. félév 72000 Ft/40 tanóra, 2. félév. 58000 Ft/ 32 tanóra, 3. félév 72000
Ft/40 tanóra és 4. félév 58000 Ft/32 tanóra melyet a hallgató az egyesület bankszámlájára átutalással
fizet minden félévi képzés kezdéséig, részletfizetés esetén az egyesület által megadott határidőig. A
hiányzás óradíját is ki kell fizetni. Hiányozni összesen félévente 1 alkalommal lehet. Csoportból való
kimaradás esetén a tanfolyam befizetett féléves díját a MAPE nem fizeti vissza. Legalább 2 félév
teljesítése esetén 5 éven belül folytatható és befejezhető a képzés, egyéb esetben újra kell kezdeni a két
éves alapszemináriumot.
A Képzési Rend az egyesület honlapján mindenki számára elérhető. A hallgató kijelenti, hogy a Képzési
Rendet megismerte és az abban foglaltakat megértette. A MAPE Elnökség 2015/02/06/01 Határozata
alapján a felek a MAPE Képzési Rendet magukra nézve kötelezően elfogadják azt a szerződés részének
tekintik.
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből egy példány a hallgatónál marad, egy-egy példány
átadásra kerül a MAPE Elnöksége és Tanulmányi Bizottsága részére.

Dátum

Hallgató aláírása

MAPE elnöke aláírása
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7.3. Speciális szeminárium Képzési Szerződése,
amely létrejött egyrészt ………………………….. ………………………………(Anyja neve:…………………………………,
szig.sz.:…………………., Lakcíme:….…………………………………………………………………),mint kiképző jungi
módszerspecifikus pszichoterapeuta, a továbbiakban kiképző, másrészt…………………………………………….
(Anyja neve:…………………………………, Szig.sz.:…………………., Lakcíme:……………………………………………………)
jelölt, a továbbiakban jelölt között a következő feltételekkel:
A kiképző kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok és a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai
Egyesület (székhely: 1012 Budapest, Várfok u. 7.-9. I./2, adószám: 18007370-1-41), továbbiakban MAPE
belső szabályai alapján jogosult a jelen szerződés tárgyát képező egyéni szupervíziós képzés végzésére,
azt a MAPE hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeinek felhatalmazásával, a MAPE keretében végzi.
Az MAPE Képzési rendjében előírt szupervíziós képzéshez szükséges feltételekkel a jelölt rendelkezik.
A speciális szeminárium az SE által akkreditált jungi módszerspecifikus szakpszichoterapeuta képzés
elméleti része. A képzés kezdete: ………………………….befejezésének várható ideje:………………………….A
képzés óraszáma……akadémiai óra. A speciális szeminárium díja……………………………. A képzés díját a
jelölt a MAPE Bankszámlájára 10104105-50410800-01000009 átutalással fizeti az egyesület hivatalos
honlapján megadott határidőig .
A jelen szerződés egyben a MAPE Képzési Nyilvántartásában való regisztrációt is jelenti. A
Leckekönyvben a kiképző aláírással igazolja az elvégzett óraszámot. A MAPE Elnökség 2015/02/06/01.
Határozata alapján a felek a MAPE Képzési Rendet magukra nézve kötelezően elfogadják, azt a szerződés
részének tekintik. Az egyesület Képzési Rendjében elérhető a MAPE hivatalos honlapján:
http://cgjung.hu ). A képzés során a kiképző vagy a jelölt által szóban vagy videofelvételen bemutatott
terápiás információkkal és a képzés alatt megbeszélt esetekkel kapcsolatban a képzés alatt és a képzést
követően a kiképzőt és a jelöltet is kölcsönös titoktartás terheli.
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből egy példány a kiképzőnél marad, egy példány a jelölté,
egy példány a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül a kiképző által átadásra kerül a MAPE
Elnöksége részére.

Dátum

Jelölt aláírása

Kiképző aláírása
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7.4. 250 óra tanulmányi jungi analízis

Képzési Szerződése,
amely létrejött egyrészt ……………………………….. (Anyja neve: …………………………………. Szül.i.:
…………………………………………… lakcím:………………………………), mint kiképző jungi módszerspecifikus
pszichoterapeuta, a továbbiakban kiképző, másrészt …………… …..……………… (Anyja neve:
…………………………………. Szül.i.: ……………………………………………, lakcím:………………………………)jelölt, a
továbbiakban jelölt között, a következő feltételekkel:
A kiképző kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok és a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai
Egyesület (székhely: 1012 Budapest, Várfok u. 7.-9. I./2, adószám: 18007370-1-41), továbbiakban MAPE
belső szabályai alapján jogosult a jelen szerződés tárgyát képező sajátélmény-tapasztalás, azaz jungi
tanulmányi analízis képzés végzésére, azt a MAPE hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeinek
felhatalmazásával, a MAPE keretében végzi.
A 250 órás tanulmányi jungi analízis az SE által akkreditált jungi módszerspecifikus szakpszichoterapeuta
képzés sajátélmény-tapasztalás része. A képzés kezdete: ………………………….befejezésének várható
ideje:…………………………..A tanulmányi analízis képzés óradíja……………………………. A képzés óradíját a jelölt
a kiképzőnek fizeti. A Leckekönyvben a kiképző aláírással igazolja az elvégzett óraszámot. A Képzési
Rend az egyesület honlapján mindenki számára elérhető. A hallgató kijelenti, hogy a Képzési Rendet
megismerte és az abban foglaltakat megértette. A MAPE Elnökség 2015/02/06/01. Határozata alapján a
felek a MAPE Képzési Rendet magukra nézve kötelezően elfogadják azt a szerződés részének tekintik. A
kiképző a Képzési Rendben előírtak alapján először 50 óra személyes jungi analízis után minősítheti át az
elvégzett óraszámot tanulmányi jungi analízissé. Az 50 óra személyes analízis óraszáma átminősítés után
beleszámít a 250 óra tanulmányi analízis óraszámába. A személyes és a tanulmányi analízis tekintetében
a kiképző a szakma szabályai szerint titoktartásra kötelezett.
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből egy példány a kiképzőnél marad, egy példány a jelölté,
egy példány a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül a kiképző által átadásra kerül a MAPE
Elnöksége részére.

Dátum

Kiképző aláírása

50 óra tanulmányi jungi analízis

Jelölt aláírása
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Képzési Szerződése,

amely létrejött egyrészt ……………………………….. (anyja neve: …………………………………. Szül.i.:
…………………………………………… lakcím:………………………………), mint kiképző jungi módszerspecifikus
pszichoterapeuta, a továbbiakban kiképző, másrészt …………… …..……………… (anyja neve:
…………………………………. Szül.i.: ……………………………………………, lakcím:………………………………)jelölt, a
továbbiakban jelölt között, a következő feltételekkel:
A kiképző kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok és a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai
Egyesület (székhely: 1012 Budapest, Várfok u. 7.-9. I./2, adószám: 18007370-1-41), továbbiakban MAPE
belső szabályai alapján jogosult a jelen szerződés tárgyát képező sajátélmény-tapasztalás, azaz jungi
tanulmányi analízis képzés végzésére, azt a MAPE hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeinek
felhatalmazásával, a MAPE keretében végzi.
A 50 órás tanulmányi jungi analízis az SE által akkreditált jungi módszerspecifikus szakpszichoterapeuta
képzés sajátélmény-tapasztalás része. A képzés kezdete: ………………………….befejezésének várható
ideje:………………………….. A tanulmányi analízis képzés óradíja……………………………. A képzés óradíját a
jelölt a kiképzőnek fizeti.
A Leckekönyvben a kiképző aláírással igazolja az elvégzett óraszámot. A Leckekönyvben a kiképző
aláírással igazolja az elvégzett óraszámot. A Képzési Rend az egyesület honlapján mindenki számára
elérhető. A hallgató kijelenti, hogy a Képzési Rendet megismerte és az abban foglaltakat megértette. A
MAPE Elnökség 2015/02/06/01. Határozata alapján a felek a MAPE Képzési Rendet magukra nézve
kötelezően elfogadják azt a szerződés részének tekintik. A személyes és a tanulmányi analízis
tekintetében a kiképző a szakma szabályai szerint titoktartásra kötelezett.
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből egy példány a kiképzőnél marad, egy példány a jelölté,
egy példány a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül a kiképző által átadásra kerül a MAPE
Elnöksége részére.

Dátum

Jelölt aláírása

7.6. Az egyéni szupervíziós képzés

Kiképző aláírása
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Képzési Szerződése,
amely létrejött egyrészt ……………………………….. (Anyja neve: …………………………………. Szül.i.:
…………………………………………… lakcím:………………………………), mint kiképző jungi módszerspecifikus
pszichoterapeuta, a továbbiakban kiképző, másrészt …………… …..……………… (Anyja neve:
…………………………………. Szül.i.: ……………………………………………, lakcím:………………………………)jelölt, a
továbbiakban jelölt között, a következő feltételekkel.
A kiképző kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok és a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai
Egyesület (székhely: 1012 Budapest, Várfok u. 7.-9. I./2, adószám: 18007370-1-41), továbbiakban MAPE
belső szabályai alapján jogosult a jelen szerződés tárgyát képező egyéni szupervíziós képzés végzésére,
azt a MAPE hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeinek felhatalmazásával, a MAPE keretében végzi.
Az MAPE Képzési rendjében előírt szupervíziós képzéshez szükséges feltételekkel a jelölt rendelkezik.
Az egyéni szupervízió az SE által akkreditált jungi módszerspecifikus szakpszichoterapeuta képzés része.
A képzés kezdete: ………………………….befejezésének várható ideje:…………………………..A szupervíziós
képzés óradíja……………………………. A képzés óradíját a jelölt a kiképzőnek fizeti.
A Leckekönyvben a kiképző aláírással igazolja az elvégzett egyéni szupervíziós óraszámot. A képzés
során a kiképző vagy a jelölt által szóban vagy videofelvételen bemutatott terápiás információkkal és a
képzés alatt megbeszélt esetekkel kapcsolatban a képzés alatt és a képzést követően a kiképzőt és a
jelöltet is kölcsönös titoktartás terheli. A Képzési Rend az egyesület honlapján mindenki számára
elérhető. A hallgató kijelenti, hogy a Képzési Rendet megismerte és az abban foglaltakat megértette. A
MAPE Elnökség 2015/02/06/01. Határozata alapján a felek a MAPE Képzési Rendet magukra nézve
kötelezően elfogadják azt a szerződés részének tekintik.
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből egy példány a kiképzőnél marad, egy példány a jelölté,
egy példány a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül a kiképző által átadásra kerül a MAPE
Elnöksége részére.

Dátum

Jelölt aláírása

Kiképző aláírása
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7.7. Szupervíziós szeminárium Képzési Szerződése,
amely létrejött egyrészt ……………………………….. (Anyja neve: …………………………………. Szül.i.:
…………………………………………… lakcím:………………………………), mint kiképző jungi módszerspecifikus
pszichoterapeuta, a továbbiakban kiképző, másrészt …………… …..……………… (Anyja neve:
…………………………………. Szül.i.: ……………………………………………, lakcím:………………………………)jelölt, a
továbbiakban jelölt között, a következő feltételekkel:
A kiképző kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok és a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai
Egyesület (székhely: 1012 Budapest, Várfok u. 7.-9. I./2, adószám: 18007370-1-41), továbbiakban MAPE
belső szabályai alapján jogosult a jelen szerződés tárgyát képező egyéni szupervíziós képzés végzésére,
azt a MAPE hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeinek felhatalmazásával, a MAPE keretében végzi.
Az MAPE Képzési rendjében előírt szupervíziós képzéshez szükséges feltételekkel a jelölt rendelkezik.
A Szupervíziós szeminárium az SE által akkreditált jungi módszerspecifikus szakpszichoterapeuta képzés
szupervíziós része. A képzés kezdete: ………………………….befejezésének várható ideje:…………………………. A
képzés óraszáma…………. akadémiai óra. A szupervíziós szeminárium díja…………………… A képzés óradíját
a jelölt a MAPE Bankszámlájára 10104105-50410800-01000009 átutalással fizeti az egyesület hivatalos
honlapján megadott határidőig.
A jelen szerződés egyben a MAPE Képzési Nyilvántartásában való regisztrációt is jelenti. A
Leckekönyvben a kiképző aláírással igazolja az elvégzett óraszámot. A MAPE Elnökség 2015/02/06/01
Határozata alapján a felek a MAPE Képzési Rendet magukra nézve kötelezően elfogadják, azt a szerződés
részének tekintik. Az egyesület Képzési Rendjében elérhető a MAPE hivatalos honlapján:
http://cgjung.hu ). A képzés során a kiképző vagy a jelölt által szóban vagy videofelvételen bemutatott
terápiás információkkal és a képzés alatt megbeszélt esetekkel kapcsolatban a képzés alatt és a képzést
követően a kiképzőt és a jelöltet is kölcsönös titoktartás terheli.
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből egy példány a kiképzőnél marad, egy példány a jelölté,
egy példány a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül a kiképző által átadásra kerül a MAPE
Elnöksége részére.

Dátum

Jelölt aláírása

Kiképző aláírása

