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PhD. Varga S. Katalin: Tudjuk, hogy hat, és ki mit használHAT? 
 
Meghívott vendégek: 
dr. Harmatta János - osztályvezető főorvos, pszichiáter, kiképző analitikus 

pszichoterapeuta, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, az 

orvostudomány kandidátusa 

dr. Kovács Péter - klinikai szakpszichológus, Klinikai Szakpszichológia és Pszichoterapeuta 

Klinikai Szakpszichológus Tagozat elnöke 

dr. Németh Attila, PhD. – pszichiáter, Szakmai Kollégium Pszichoterápiás Tagozatának 

elnöke 

Néveri Emese – kiképző hipno-pszichoterapeuta, az MHE Tanulmányi Bizottságának elnöke 

 

 
Egy 2003 óta hatályos minisztériumi rendelkezés értelmében Magyarországon hipnózist 

kizárólag klinikai szakpszichológusi képzettséggel rendelkező szakember (pszichoterapeuta 

szupervíziós felügyelete mellett), vagy pszichoterapeuta alkalmazhat. A rendelet bár szűk két 

évtizede él, a gyakorlatban csupán - és egyben már - három éve szembesülnek azzal a 

helyzettel a kollégák, hogy a hazánkban korábban bevett gyakorlat (melyre az Egyesület 

képzési rendszere is épült), mi szerint képzett hipnoterapeuta, legyen az orvos vagy 

pszichológus hipnotizálhat, törvénytelenné vált. Egyesületünk nemzetközi szinten is elismert 

és képzett hipnoterapeuta kutatóinak, továbbá a szomatikus orvoslás terén dolgozó kollégák (a 

teljesség igénye nélkül: intenzíves orvosok, aneszteziológusok, szülészorvosok, fogorvosok) 

munkáját a rendelet jogi szempontból ellehetetlenítette.  

 

A hipnózis, a hipnotikus kapcsolat hat, vizsgálható, kutatható, tanítható, egészséges 

embereknél és a szomatikus orvoslás terén is eredményesen alkalmazható. A kerekasztal 

témája nem a sopánkodás lesz. Szeretnénk együtt precedenst teremteni arra, hogy a közös 

gondolkodás megvalósítható, félretéve a korábbi nehéz érzéseket, együtt kereshetünk és 

találhatunk megoldásokat. Mit tehet egy szakmai közösség, mikor nem ért egyet egy 

rendelkezéssel, s kooperációt szeretne indítani a döntéshozókkal? Mit tanulhatunk 

kollégáktól, más módszerek képviselőitől, akik ezt az utat már sikeresen végigjárták? Hogyan 

tudja Egyesületünk elősegíteni ezt a kooperációt, milyen megoldási javaslataink vannak? 

Hogyan alakítható ki egy fokozatokra épülő képzési rendszer, megtartva a koncepciót, hogy a 

hipnózis klinikai alkalmazása továbbra is az erre képzett klinikusok, pszichoterapeuták 

kezében maradjon?  
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