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FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

I. A képzés általános adatai  

I.1. A képzés megnevezése 
AZ ÖKOPSZICHOLÓGIAI SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A PSZICHOLÓGIAI 

TANÁCSADÁSBAN KÉPZÉS PSZICHOLÓGUSOKNAK 

I.2. A képzés óraszáma 150 óra 

I.3. 
A képzés elvégzésével megszerezhető 

dokumentum 
Tanúsítvány 

I.4. 
A képzés során nyújtott teljesítmény 

ellenőrzésének, értékelésének módja 

 

Fejlesztő és szummatív értékelés 

 

 

I.5. 
A képzéshez jogszabályban 

meghatározottak szerint vizsga 

 nem kapcsolódik 

 kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i): 

I.6.1 

A megengedett hiányzás mértéke: az első 

képzési szakaszban 

(A szupervíziós szakasz teljesítése 

kötelező.) 

9 %  

A képzés teljesítése érdekében az élő 

találkozásokról maximum 8 órát (egy szombati 

napot), az online találkozásokról maximum 6 

órát (két csütörtök estét) lehet hiányozni. 

I.6.2 

A megengedett hiányzás mértékének 

túllépése esetén a képzésben részt vevő 

személyt érintő következmények 

A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján. 

I.7. 

A képzésben részt vevő személy és a 

felnőttképző szerződésszegésének 

következményei 

A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek 

szerződésszegésként értelmezik.  

Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is 

rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a 

figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal 

felbonthatja.  

Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét 

visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); 

felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj 

arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt 

fizetési kötelezettség terheli). 

A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben 

résztvevővel felnőttképző az I.6.2. pontban foglaltak szerint jár el. 

I.8. Elállás a szerződéstől; felmondás 

Az elállással és a felmondással kapcsolatos eljárást a Felnőttképző 

honlapján olvasható Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 3.4.5-3.4.6. 

és 4.3. pontja részletesen szabályozza. 

A tanfolyamról való kimaradás kérelmezése (felmondás) esetén a 

kérelem kézhezvételéig számított időarányos tanfolyami díj 100%-át, 

valamint a hátralevő időszakra eső tanfolyami díj 50 %-át a résztvevőnek 

meg kell fizetnie. 
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II. A képzés egyedi adatai  

II.1. A képzés helye(i) Balatonföldvár–Kőröshegy 

II.2. A képzés első képzési napja 2023. március  25. 

II.3. A képzés befejezésének tervezett időpontja 2024. február 25. 

II.4. 

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése1 

Képzés tananyagegysége 
Óraszám 

Időpont 
(kezdés - 

befejezés) 
Ütemezés 

Megnevezés Munkaforma 

Csoportalakítás, 
Természetkapcsolati saját 
élmény 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 

2
0

2
3

. m
árciu

s 

2023. március 25., Szo, 

Ökopszichológia elmélet  Online 3 18:30–21:00 2023. március 30., Cs, 

Folyamatmunka végzése  
Önállóan szervezett 

munka 
3   

2023. március 31. – április 
19., 6 x fél óra 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása  

Önállóan szervezett 
munka 

4   
2023. március 31. – április 
19., min. 4 óra 

Folyamatmunka – 
élménymegosztás, Reflexiók 
az ökopszichológiai elméleti 
anyagra 

Online 3 18:30–21:00 2
0

2
3

. áp
rilis 

2023. április 20., Cs, 

Természetkapcsolati 
sajátélmény 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 
2023. április 29., Szo, 10:00–
17:00 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása  

Önállóan szervezett 
munka 

6   
2023. április 21. – május 3,. 
min. 6 óra 

Reflexiók az ökopszichológiai 
elméleti anyagra 

Online 3 18:30–21:00 

2
0

2
3

. m
áju

s 

2023. május 4., Cs, 

Természetkapcsolati 
sajátélmény,  
Ökopszichológiai tanácsadás 
saját élmény 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 2023. május 20., Szo, 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása 

Önállóan szervezett 
munka 

4 
  

2023. május 5. – május 24., 
min. 4 óra 

Önálló természetkapcsolati 
séta végzése  

Önállóan szervezett 
munka 

2   
2023. május 21. – május 24., 
2 óra 

Önálló természetkapcsolati 
séta – élménymegosztás, 
Reflexiók az ökopszichológiai 
elméleti anyagra 

Online 3 18:30–21:00 2023. május 25., Cs, 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása 

Önállóan szervezett 
munka 

6   
2023. május 26. – június 14., 
min. 6 óra 

                                                 
1 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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Reflexiók az ökopszichológiai 
tanácsadási elméleti anyagra 

Online 3 18:30–21:00 

2
0

2
3

. jú
n

iu
s 

2023. június 15., Cs, 

Természetkapcsolati 
sajátélmény,  
Ökopszichológiai tanácsadás 
saját élmény 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 2023. június 17., Szo, 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása 

Önállóan szervezett 
munka 

6   
2023. június 18. – július 5., 
min. 6 óra 

Reflexiók az ökopszichológiai 
tanácsadási elméleti anyagra 

Online 3 18:30–21:00 

2
0

2
3

. jú
liu

s 

2023. július 6., Cs, 

Ökopszichológiai tanácsadás 
saját élmény, 
Ökopszichológiai tanácsadás 
gyakorlat 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 

2
0

2
3

. szep
te

m
b

er 

2023. szeptember 16., Szo, 
10:00–17:00 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása 

Önállóan szervezett 
munka 

6   
2023. szept. eleje – szept. 
27., min. 6 óra 

Csoportos szupervízió Online 3 18:30–21:00 2023. szept. 21., Cs, 

Reflexiók az ökopszichológiai 
tanácsadási elméleti anyagra 

Online 3 18:30–21:00 2023. szeptember 28., Cs, 

Elméleti anyag önálló 
feldolgozása 

Önállóan szervezett 
munka 

3   
2023. szept. 29. – október 
18., 6 x fél óra 

Ökopszichológiai tanácsadás 
saját élmény, 
Ökopszichológiai tanácsadás 
gyakorlat 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 

2
0

2
3

. o
któ

b
er 

2023. október 14., Szo 

Folyamatmunka – 
élménymegosztás 

Online 3 18:30–21:00 2023. október 19., Cs, 

Ökopszichológiai tanácsadás 
saját élmény, 
Ökopszichológiai tanácsadás 
gyakorlat 

Gyakorlati rész 8 10:00–17:00 2023. október 28., Szo, 

Csoportos szupervízió Online 3 18:30–21:00 

2
0

2
3

. n
o

vem
b

er - 
2

0
2

4
. feb

ru
ár 

2023. november 2., Cs, 

Csoportos szupervízió Online 3 18:30–21:00 2023. november 16., Cs, 

Csoportos szupervízió Online 3 18:30–21:00 2023. november 23., Cs, 

Intervíziós alkalmak 
Csoportosan 

szervezett munka 
18   

2023. nov. 24. – 2024. febr. 
25, 6 x 3 óra 
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II.5. A képzési díj 

II.5.1.1 
A képzési díj mértéke és 

fizetésének ütemezése 

Teljes képzési díj: 300.000 Ft. 
A képzés részvételi díjának megfizetése a következő konstrukciókban lehetséges: 

1. Átutalással két részletben:  
a) első részlet (150.000 Ft) befizetése 2023. február 28-ig;  
b) második részlet (150.000 Ft) 2023. június 1-ig. 

2. Átutalással egy összegben (300.000 Ft), 2023. február 28-ig. 

Azok a pszichológusok, akik elvégezték a Természetkapcsolat-facilitátor képzésünket 
vagy annak első képzési szakaszát, 30% kedvezménnyel jelentkezhetnek erre a 
képzésre. 

II.6. Vizsgadíj2 nincs 

II.7. 

A képzés (részben vagy 

egészben) költségvetési vagy 

európai uniós források terhére 

valósul meg 

 nem 

 igen3 

a támogatás ténye, megnevezése: 

a támogatás összege: 0 Ft 

II.8. 
A képzésre való jelentkezés 

módja(i) 

Előjelentkezés: az Ökopszichológiai Intézet honlapján elérhető előregisztrációs lap 

kitöltésével 2023. február 15-ig. 

A beérkezett előregisztrációkra válaszolunk, majd sor kerül egy online interjúra. Ezt 
követően elküldjük az új felnőttképzési szabályozás alapján kitöltendő további 
dokumentumokat, illetve a befizetéssel kapcsolatos tudnivalókat. 
A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges: az előjelentkezés után e-mail-ben megküldött 
jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltése, visszaküldése, valamint a képzési 
díj befizetése 2023. február 28-ig.   

 

                                                 
2 Ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult 
3  Olyan belső képzés vagy jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, mely részben vagy egészben az államháztartás terhére 

nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_1xvOL7EJILLAr4psi6-iMjgtYfzqp8biCgZBCwZ3gaYyA/viewform

