
Kedves csoportozó, csoportozás iránt érdeklődő kollégák, a Csoportanalitikus és 
Kiképző Intézet (CSAKIT) a következő képzéseket indítja 2022 első félévében. 
Ajánljuk mindazoknak, akik valamilyen módon csoportokkal dolgoznak, akár 
természetes csoportokkal, mint egy iskolai osztály, vagy egy munkahelyi közösség, 
akár terápiás célú csoportokkal, és szeretnék jobban érteni a csoportjaikban zajló 
folyamatokat, illetve akik érdeklődnek a csoportokban zajló folyamatok iránt. A 
képzés kétéves alapozó csoportvezetői szinttel indul, majd folytatódik további 
kétéves csoportanalitikus szinten. 
 
Csoportanalitikus és Kiképző Társaság (CSAKIT) 
Csoportanalitikus képzés 
A Csoportanalitikus és Kiképző Társaság 2022 márciusban kétéves csoportanalitikus 
képzés részeként szemináriumot indít a csoportanalízis iránt érdeklődők számára. A 
szeminárium blokkos rendszerben zajlik, mely lehetőséget ad a rendszerben való 
munka, valamint a nagycsoport megtapasztalásához. A képzés része 160 óra 
önismereti sajátélmény is, mely 2022 márciusban indul. A képzés ráépül a kétéves 
csoportanalitikus csoportvezető képzésre. 
A képzés beszámítható a csoportanalitikus, a klinikai szakpszichológus és a 
pszichoterapeuta képzésbe. A képzés a felnőttképzési rendszerben is regisztrált. 
A szemináriumot Sarungi Emőke és Takácsy Márta vezeti. A képzés formája 
blokkos, tanévente 6 péntek-szombati alkalom: 
https://csoportanalizis.wordpress.com/kepzesi-idopontok/ 
A képzés óradíja 2500 Ft/óra. A tandíj évente két részletben fizetendő. 
A képzés helyszíne: CSAKIT-székhely Budapest, VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 6. 
Részletesen tájékozódni lehet a CSAKIT honlapjáról: 
https://csoportanalizis.wordpress.com/kepzes/ 
A jelentkezéshez a honlapon található kitöltött jelentkezési lap szükséges. 
A CSAKIT képzéshez való csatlakozás egy tervezési interjú segítségével történik a 
képzés egyik oktatójával. 
Jelentkezési határidő: 2022. február 15. 
Információ: dr. Horváth Klára, képzésvezető csakitkepzes@gmail.com 
 
Csoportanalitikus és Kiképző Társaság (CSAKIT) 
Csoportvezető képzés 
A Csoportanalitikus és Kiképző Társaság 2022 januárban kétéves csoportvezető 
képzés részeként szemináriumot indít a csoportozás, a csoportanalízis iránt 
érdeklődők számára. A szeminárium blokkos rendszerben zajlik, mely lehetőséget ad 
a rendszerben való munka, valamint a nagycsoport megtapasztalásához. A képzés 
része 160 óra önismereti sajátélmény is, a következő csoport 2022 márciusban indul. 
A képzés beszámítható a csoportanalitikus, a klinikai szakpszichológus és a 
pszichoterapeuta képzésbe. A képzés a felnőttképzési rendszerben is regisztrált. 
A szemináriumot Sáray Tímea és Valkó Lili vezeti. A képzés formája blokkos, 
tanévente 6 péntek-szombati alkalom: 
https://csoportanalizis.wordpress.com/kepzesi-idopontok/ 
A képzés óradíja 2500 Ft/óra. A tandíj évente két részletben fizetendő. 
A képzés helyszíne: CSAKIT-székhely Budapest, VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 
6. 
Részletesen tájékozódni lehet a CSAKIT honlapjáról: 
https://csoportanalizis.wordpress.com/kepzes/ 
A jelentkezéshez a honlapon található kitöltött jelentkezési lap, rövid motivációs levél 
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és önéletrajz szükséges. Kérjük, az önéletrajzot és motivációs levelet a 
csakitkepzes@gmail.com  címre küldjék! 
A CSAKIT képzéshez való csatlakozás egy tervezési interjú segítségével történik a 
képzés egyik oktatójával. 
Jelentkezési határidő: 2021. december 10. 
Információ: dr. Horváth Klára, képzésvezető csakitkepzes@gmail.com 
 
Csoportanalitikus és Kiképző Társaság (CSAKIT) 
Csoportvezető és csoportanalitikus képzés 
A Csoportanalitikus és Kiképző Társaság 2022 márciusban a kétéves csoportvezető 
és a kétéves csoportanalitikus képzés részeként sajátélményű csoportot indít a 
csoportozás, a csoportanalízis iránt érdeklődők számára. A csoport blokkos 
rendszerben zajlik, mely lehetőséget ad a rendszerben való munka, valamint a 
nagycsoport megtapasztalásához. A képzés része 100 óra szeminárium is, mely 
csoportvezető képzés részeként 2022 januárban, csoportanalitikus képzés részeként 
2022 márciusban indul. 
A képzés beszámítható a csoportanalitikus, a klinikai szakpszichológus és a 
pszichoterapeuta képzésbe. A képzés a felnőttképzési rendszerben is regisztrált. 
A csoportot Görbe Katalin vezeti. 
A képzés formája blokkos, tanévente 6 péntek-szombati alkalom: 
https://csoportanalizis.wordpress.com/kepzesi-idopontok/ 
A képzés óradíja 2500 Ft/óra. A tandíj évente két részletben fizetendő. 
A képzés helyszíne: CSAKIT-székhely Budapest, VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 
6. 
Részletesen tájékozódni lehet a CSAKIT honlapjáról: 
https://csoportanalizis.wordpress.com/kepzes/ 
A jelentkezéshez a honlapon található kitöltött jelentkezési lap, rövid motivációs levél 
és önéletrajz szükséges. Kérjük, az önéletrajzot és motivációs levelet a 
csakitkepzes@gmail.com címre küldjék! 
A CSAKIT képzéshez való csatlakozás egy tervezési interjú segítségével történik a 
képzés egyik oktatójával. 
Jelentkezési határidő: 2022. február 15. 
Információ: dr. Horváth Klára, képzésvezető csakitkepzes@gmail.com 
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