
EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségpszichológia (Health Psychology) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése 

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

szakképzettség: okleveles egészségpszichológus 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Psychologist 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pszichológia alapképzési 

szak. 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék) 

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit 

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit 

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 721 

8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

A képzés célja egészségpszichológusok képzése, akik az egészség- és a pszichológiai 

tudományok releváns ismereteinek elsajátításával és az ahhoz kapcsolódó módszertani és 

gyakorlati ismeretek birtokában képesek a mentális egészségfejlesztés és egészség- 

rehabilitáció területén jelentkező feladatok ellátására, a lakosság mentális és szomatikus 

egészségi állapotának javítására, a kedvezőtlen egészségmagatartások leküzdésében 

pszichológiai segítséget, valamint az ezen a területen dolgozó más szakembereknek 

pszichológiai szupervíziót, támogatást és konzultációs lehetőséget nyújtva. Képességeiket 

azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes 



jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori 

képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. Az egészségpszichológus 

a) tudása 

- Ismeri az egészségpszichológia átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, 

legfontosabb irányait és határait, a szakterületnek a rokon szakterületekhez való 

kapcsolódását, szakmai irányelveit. 

- Részletekbe menően ismeri a pszichológia és az egészségpszichológia főbb tudományos 

elméleteit, az egészségtudományok kapcsolódó területeinek legfontosabb ismereteit. 

- A biopszichoszociális modell keretében képes értelmezni a szomatikus állapot 

pszichoszociális tényezőkkel (kogníció, affektusok, életmód: egészségvédő és 

egészségkárosító magatartásmódok) való összefüggéseit, a stressz és a megküzdés, valamint a 

társas támasz szerepét az egészség-betegség kialakulásában és fennmaradásában. 

- Ismeri az egészséget meghatározó szociokulturális, életkori, családi és egyéni szinten 

érvényesülő hatásokat és ezek összefüggéseit, az egyén működését magyarázó legfontosabb 

személyiséglélektani és pszichopatológiai modelleket, a mentális állapot felmérésében 

használatos legfontosabb pszichodiagnosztikai és szűrőmódszereket, a kóros viselkedés-és 

élménymódok egyénre, családra, csoportra irányuló korrekciójának alapelveit és legfontosabb 

módszereit, a prevenció és a rehabilitáció céljait, alapelveit, legfontosabb lehetőségeit, ezek 

korlátait, legfontosabb megválaszolatlan kérdéseit. 

- Ismeri a szakterületének terminológiáit. 

- Ismeri az egészségpszichológia sajátos kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási 

módszereit, absztrakciós technikáit. 

- Ismeri az egészségpszichológiai tudományos kutatások megtervezésének, 

megszervezésének, lebonyolításának és közzétételének menetét. 

- Ismeri az egészségügyi (orvosi és pszichológiai), valamint népegészségügyi 

szolgáltatások szervezeti struktúráját, tervezését, fejlesztését, együttműködéseit. 

- Ismeri a népegészségügy fogalom- és feladatrendszerét, tevékenységcsoportjait, a 

népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztés fogalmát. 

- Ismeri az egészségpszichológiai oktatás és képzés rendszerét, elméleteit, gyakorlatát, 

szervezési formáit. 

b) képességei 



- Képes az egyén és közösségek egészségmegőrző magatartásmódjának fejlesztésére, a 

rizikófaktorok és az esetleges akadályok azonosítására, szűrésére és korrekciójára, a már 

megbetegedettek támogatására, az életmódváltozás és az ezzel kapcsolatos motiváció 

kialakításának elősegítésére. 

- Képes a halál, haldoklás, gyász szakaszaiban és más pszichoszociális krízishelyzetekben 

az érintett személynek, a hozzátartozóknak és a gyógyító team tagjainak támogatására. 

- Képes a kiégés megelőzésének segítésére. 

- Képes az egészségpszichológiával kapcsolatos ismeretek és vélemények kritikus és 

részletes analízisére. 

- Képes a bizonyítékokra alapozott és a legkorszerűbb szakmai irányelveken nyugvó 

ismeretek azonosítására, szakmai irányelvek fejlesztésére. 

- Képes az egészségpszichológia vonatkozásában átfogó és speciális összefüggések 

megfogalmazására és ezek adekvát értékelésére. 

- Képes a szakmai problémák azonosítására, pszichológiai állapotfelmérés elvégzésére, 

pszichológiai vélemény kialakítására, krízisintervenció végzésére, egyszerű kognitív- 

viselkedésterápiás technikák alkalmazására, támogató kapcsolat kialakítására, egészségvédő 

programok kidolgozására, holisztikus, interdiszciplináris megközelítéssel. 

- Képes a hazai és nemzetközi szakmai irányelvek, tudományos ismeretek, szakmai 

gyakorlat és tapasztalat szintetizálására döntései meghozásában. 

- Képes az egészségpszichológia egyes résztémáiról önálló, tudományos igényű és 

formátumú írott összefoglalók és elemzések készítésére, valamint szóban történő előadására. 

- Képes az együttműködésre az egészségpszichológiai relevanciájú egészségügyi 

szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, az együttműködés szervezésében. 

- Képes szakmai gyakorlatok, továbbképzések, tudományos konferenciák szervezésére. 

c) attitűdje 

- Felelősségteljes, tiszteletteljes, empátiás és kongruens módon viszonyul a klienshez, 

akinek az autonómiáját tiszteletben tartja és az együttműködés során partnernek tekinti. 

- A titoktartásra vonatkozó szabályokat betartja. 

- Az egészségpszichológiát jellemző sajátos interdiszciplinaritást elfogadja és szakmai 

identitása részévé teszi. 

- Az interdiszciplinaritás, a szakmai önképzés iránti folyamatos igény is jellemzi. 

- Törekszik arra, hogy maga is oldja a tudományterületek közötti korlátokat. 



- Kritikusan, de elfogadóan viszonyul a saját és mások szakmai tevékenységéhez, 

eredményeihez, valamint a sajátjától eltérő, de bizonyítékokra alapozott szakmai 

álláspontokhoz. 

- Szakmai viszonyulása nyitott és együttműködő. 

- Kommunikációs és együttműködési készsége jó, konfliktusokat hatékonyan megold. 

- Belső késztetést érez arra, hogy szakmai kihívásoknak megfeleljen, a saját lelki 

egészségét megőrizze és fejlessze, szakterületének és saját munkájának eredményeit szakmai 

és nem szakmai körök számára hatékonyan közvetítse magyar és idegen nyelven egyaránt, 

korszerű információs technológiai eszközök felhasználásával. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Önállóan dönt a saját kompetenciájába tartozó átfogó és konkrét szakmai kérdések 

megválaszolásáról a szükségletelemzésre épített intervenció-problémák megoldásáról, 

szakmai nézeteinek és álláspontjának képviseletéről, folyamatos szakmai önképzéséről, 

kompetenciahatárait és munkaköri kötelezettségeit figyelembe véve. 

- A kompetenciáit meghaladó esetekben szupervíziós segítséget kér, vagy a beteget 

továbbirányítja. 

- Döntéseit felelősséggel, szakmai alázattal hozza, kompetenciahatárait és munkaköri 

kötelezettségeit figyelembe véve. 

- Saját szakmai munkáját folyamatosan értékeli; szakmai véleményét csak szakmai érvek és 

bizonyítékok hatására vizsgálja felül. 

- Kompetenciahatárait és munkakörét figyelembe véve szakmai problémák megoldását 

kezdeményezi, megszervezi, döntéseket hoz, a végrehajtásért és döntéseiért személyes 

felelősséget vállal. 

- Egyenrangú partnerként működik együtt az egészségügyi ellátórendszer más 

szakembereivel, valamint mindenki mással, akivel munkája során kapcsolatba kerül. 

- Az etikai elvek betartását munkája során alapvető fontosságúként kezeli, maga betartja, és 

másokkal is betartatja azokat. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit; 

- elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit; 

- alkalmazott egészségtudományi ismeretek 40-45; 

- alkalmazott pszichológiai tudományok 40-45 kredit. 



9.2. Idegennyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei 

A szakmai gyakorlat legalább tíz hét időtartamú egyéni és közösségi szinten végzett 

egészségpszichológiai tevékenység elmélyítésére a terepgyakorlat formájában megvalósuló 

gyakorlat és kutatómunka, amelyet a képzés tanterve határoz meg. 

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési 

ciklusba való belépés minimális feltételei 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az 

evolúciós és fejlődéslélektan, kísérleti, általános pszichológia, személyiséglélektan, 

szociálpszichológia, a pszichológia alkalmazása és története, diagnosztika a klinikai és 

egészségpszichológiában területekről. 

 


