
ÁRAINK 
(vizsgálatok, tesztek, terápiák, tanácsadások díjai) 

 
Ez a felsorolás a vizsgálatok árait tartalmazza. A vizsgálatokról, tesztekről, terápiákról 
részletes leírást a szolgáltatások, vizsgálatok, módszerek menüpontban található. 
 
Sportolók egyéni vizsgálati díjai 
 

SPORTOLÓKNAK 
Teljes sportolói személyiségvizsgálati csomag:  
Tartalmazza: 

- motivációs tesztvizsgálat (extrinzik, intrinzik), 
- mentális funkcióvizsgálat, 
- győzniakarás vizsgálat és teszt, 
- kreativitás vizsgálat, 
- személyiség tesztek és vizsgálatok, 
- pszichés regenerálódó képesség kimutatása 

(EEG agyhullámok) 
 

20.000,- Ft 

EDZŐKNEK 
Teljes edzői személyiségvizsgálati csomag:  
Tartalmazza: 

- sikerorientált, teljesítményorientált személyiség 
kimutatás 

- stressz tűrő képesség kimutatása 
- kreativitás vizsgálat 
- motivációs tesztvizsgálat (extrinzik, intrinzik), 
- személyiség tesztek és vizsgálatok, 

 

20.000,- Ft 

SPORTVEZETŐKNEK,  MENEDZSEREKNEK 
Teljes edzői személyiségvizsgálati csomag:  
Tartalmazza: 

- stressz tűrő képesség kimutatása 
- kreativitás vizsgálat 
- intelligenciavizsgálat 
- személyiségvizsgálat, 

 

20.000,- Ft 

 
Sportcsapat és csoport vizsgálati díjai 
 

CSAPATVIZSGÁLAT (20 főre) 
20 fős csapat teljes pszichológiai és szociológiai 
vizsgálata: 
Tartalmazza: 

- szociometria 
- motivációs tesztvizsgálat (extrinzik, intrinzik), 
- Kreativitásmérés, 
- győzniakarás és mentalitásmérés 
- személyiségtesztek 
 

50.000,- Ft 

 
 
 
 
 



Egyéb vizsgálatok tesztek díjak 
 
Ezek a vizsgálatok, tesztek sportolóknak és nem sportolóknak egyaránt  megrendelhetők. 
Célszerű az élsportolóknak és amatőr sportolóknak a fenti táblázat alapján „csomagban” 
komplex vizsgálatot kérni, de lehet - az alábbi táblázat kínálata alapján - egyéni igények 
szerint is egy-egy tesztet, vizsgálatot kérni. 
 

TESZTEK,  MÉRÉSEK 
Felnőtteknek 

CPI (személyiség-teszt) 9.000,- Ft 

EEG agyhullám vizsgálat (α, β, γ, ∆)  
alfa – regenerációképesség vizsgálattal 

10.000,-Ft 

Énkép-testkép kérdőív 4.000,- Ft 
Kreativitásmérés és teszt 5.000,- Ft 
MAWI (intelligenciamérés) 9.000,- Ft 
MMPI (klinikai és személyiségteszt) 7.000,- Ft 
Motivációmérés és teszt 5.000,- Ft 

Neuropszichológiai  komplex vizsgálat 20.000,- Ft 

PFT (személyiség-teszt) 7.000,- Ft 
Pszichodinamikai elemzés 10.000,- Ft 
Pszichológiai keresztmetszet státusz 12.000,- Ft 
Rorschach-teszt (személyiség és klinikai teszt)  10.000,- Ft 
Spirometria (terheléses élettani funkcióvizsgálat) 25.000,- Ft 
TAT (személyiség-teszt) 5.000,- Ft 

Grafológiai analízis (részletes jellemzés) 15.000,- Ft 
Gyermekeknek és serdülőknek 

PFT (személyiség-teszt) 7.000,- Ft 
MAWGYI-R (gyermek IQ) 9.000,- Ft 

Farajz-teszt 5.000,- Ft 
Világteszt 6.000,- Ft 
Családrajz elemzés 5.000,- Ft 
Motivációt mérő teszt 5.000,- Ft 
Kreativitást mérő teszt 5.000,- Ft 
Antropometria  5.000,- Ft 

EEG agyhullám vizsgálat (α, β, γ, ∆)  
alfa – regenerációképesség vizsgálattal 

10.000- Ft 

Spirometria (terheléses élettani funkcióvizsgálat) 25.000,- Ft 

Neuropszichológiai  komplex vizsgálat 20.000,- Ft 

Grafológiai analízis (részletes jellemzés) 15.000,- Ft 
VIZSGÁLATOK, TENÁCSADÁS, TERÁPIA 

Első interjú (állapotfelmérés, terápiás terv készítés)  12.000,- Ft 
Karrier tanácsadás/ alk. 5.000,- Ft 
Krízisintervenció/ alk. 5.000,- Ft 
Terápiás ülések/ alk.  5.000,- Ft 
Csoportterápia/ alk. 5.000,- Ft 
Mentális tréning/ alk. 5.000,- Ft 

Sportolói relaxáció, autogén tréning/alk. 5.000,- Ft 

Szociometria (20 főre) 20.000,- Ft 

 


