
1 éves „ULTRATRÖVID TERÁPIÁS SZAKEMBER” képzés 
 
 
A képzés célja 
 
Olyan szakemberek képzése, akik alaposan ismerik az Ultrarövid Terápia működési elvét és 
képesek annak eszköztárát nagy biztonsággal használni egyéni konzultációs keretben.  
 
 
A képzés formája 
 
A képzés kis létszámú, zárt csoportban folyik. A munka egyrészt a péntek-szombati képzési 
napokon személyesen, másrészt a képzési napok közötti időben önállóan, egyéni 
konzultációk gyakorlása és a tapasztalatok rögzítése formájában zajlik. 
 
A képzési napokon elméleti oktatás, közös témafeldolgozás, tapasztalatmegosztás és 
gyakorlás váltja egymást. A gyakorlás több különböző formában zajlik: páros gyakorlatok, 
hármas tanulókörök megfigyelővel, akvárium-demonstrációk, külső páciensekkel való élő 
konzultációk stb. 
 
A tanfolyam hangsúlyosan gyakorlat-orientált, és a vezetők által felügyelt, ahol minden 
résztvevő rendszeresen fog kapni érdemi szakmai visszajelzést, korrekciót a saját munkájára 
vonatkozóan. 
 
A tanfolyam végén a résztvevők – amennyiben teljesítették a szakmai követelményeket – 
„ULTRARÖVID TERÁPIÁS SZAKEMBER” Oklevelet kapnak, és hivatalosan is feltüntethetik, 
hogy az Ultrarövid Terápia® módszerét használják a munkájukban. 
 
A képzés vezetője és szakmai felelőse Dr. Buda László. Segítőtársai Oláh Kata és Pataki Bea. 
 
A képzés tartalma (a teljesség igénye nélkül) 
 

- az Ultrarövid Terápia (UT) történetének, filozófiájának, emberképének áttekintése és 
a szakmai palettán való elhelyezése, elkülönítése más módszerektől 

- az 1 alkalmas egyéni konzultáció keretrendszerének, felépítésének, folyamatának 
mély megértése 

- a leggyakoribb konzultációs témák, panaszok, szenvedésformák áttekintése 
- a „terapeuta”, a „páciens” és a módszer egymáshoz illeszkedésének elemzése 
- a „terapeuta” személyének és kisugárzásának megfelelő használata 
- a „páciens” megszeretésének művészete 
- a bizalom és a biztonság észrevétlen megteremtése 
- a páciens történetének inspiráló modellezése 
- a testi és lelki panaszok megfelelő összeillesztése 
- a képzeletbeli, közvetlen, életszerű kommunikáció elősegítése (elsősorban testtel, 

testrészekkel, élő és elhunyt hozzátartozókkal, különböző életkorú önmagunkkal stb.) 
- az érzelmek tapintatos, de hatékony mobilizálása 
- a belső elmozdulás elősegítése, a döntéshelyzetek felismertetése 
- az elengedés folyamatának hozzáértő támogatása 



- a spirituális nézőpontok megfelelő kezelése 
- a „standard” terápiás eszköztár rutinná tétele, kibővítése, személyre szabása 
- a konzultáció megfelelő lezárási lehetőségeinek begyakorlása 
- az egy- és a többalkalmas konzultációs folyamatok indikációjának megértése 
- az UT kockázatainak, buktatóinak, kihívásainak tudatosítása 
- a konzultációs tér berendezése 
- a terápiás munka etikai aspektusainak tudatosítása 
- a praxis elindítása, fenntartása, működtetése 
- plusz minden olyan téma, ami a résztvevőket érdekli 

 
Tankönyv 
 
A résztvevők a tanfolyam mellé megkapják Dr. Buda László: „Az Ultrarövid Terápia 
kézikönyve” című könyvét (várhatóan 2019 végéig) 
 
Időkeretek 
 
Időtartam: 160 óra (egy képzési óra 45 perc) 
 
Képzési napok:  
havonta egy péntek (11–18h) és szombat (10–18h) 
 
Dátumok: 
 
2019.  szeptember 20-21. 

október 18-19 
november 22-23 
december 13-14 

2020. január 10-11 
 február 14-15 

március 13-14 
április 3-4 
május 8-9 
június 5-6 

 
Részvételi díj 
 
5E Ft / óra –– 80E Ft / hónap –– 800E Ft / képzés 
 
Fizetési ütemezés:  

- regisztráció: 80E Ft (utalás) 
- minden hónapban az alkalmat megelőzően (utalással) vagy a helyszínen 

(készpénzben): 80E Ft 
- az utolsó hónapban: 0 Ft. 

 
Kedvezmények:   
2 egyenlő részletben való fizetés esetén 5% (regisztrációkor 380E Ft és január végéig 380E Ft) 
 



 
Jelentkezés és felvétel a csoportba 
 
A jelentkezés egy rövid fényképes önéletrajz e-mailen történő elküldésével indul, mely 
tartalmazza egyebek mellett az alábbiakat: 

1. a jelentkezés motivációja 
2. legmagasabb iskolai végzettség 
3. tapasztalat emberekkel való, segítő jellegű foglalkozásban 
4. működő (vagy reálisan tervezhető) terápiás, tanácsadó, coaching stb. praxis, melybe 

az Ultarövid Terápiás módszertan beilleszthető  
5. önismereti tapasztalat  
6. szakmai képzési, tanfolyami tapasztalatok, különösen is: 

– 3 napos „Bepillantás az Ultrarövid Terápia világába” tanfolyam elvégzése 
– 4 napos Szomatodráma Egyéni Konzultációs tanfolyam elvégzése 
– valamilyen hasonló jellegű szakmai tanfolyam elvégzése (vagy aktuális 

végzése) 
 
A jelentkezést az ultra@budalaszlo.hu címen várjuk. A csoportba való felvétel – az esetleges 
további (e-mailes, telefonos, személyes) egyeztetések után – kölcsönös egyetértés esetén 
történhet meg.  
 
Az elfogadott jelentkezés után az ún. „Képzési Szerződés” kölcsönös aláírásával válik 
véglegessé a regisztráció.  
 
A képzés elvégzésének és az „Ultrarövid Terápiás Szakember” Oklevél megszerzésének 
feltétele 
 

– személyes jelenlét a teljes időtartamban (az esetleges hiányzás megfelelő 
pótlása) 

– a képzés folyamán egy konzultációs folyamat élőben történő demonstrálása 
– legalább 5 Ultrarövid Terápia folyamatról írásos páciensi visszajelzés 

bemutatása 
– egy Ultrarövid Terápia folyamat esettanulmányban való írásbeli 

megfogalmazása (kb. 10 oldal) 
– sikeres tanfolyamzárás, amelyet a 3 tagú képző team egyöntetűen elfogad 

teljesítettként, a fenti kritériumokat figyelembe véve. 
 
Az Oklevéllel járó „jogosítványok” 
 

- az „Ultrarövid Terápiás Szakember” titulus nyilvános használatának lehetősége 
- az „Ultrarövid Terápia®” mind alkalmazott módszer feltüntetésének lehetősége  
- a www.ultrarovidterapia.hu oldalon fényképes bemutatkozás igénybevételének 

lehetősége (az oldal várhatóan ősztől fog élesben indulni) 
- az UT szakmai közösségben való részvétel lehetősége 

 
Az Oklevéllel járó kötelezettségek: 
 

- évente 1 egynapos szakmai továbbképző programon való részvétel 


