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Csontkovácsolás Képzési Program 

 
 

1) A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 

A masszőr, aki helyreállítja kúraszerűen a szervezet felborult energiaháztartását, ezáltal 

közérzetjavulást, a tünetek megszűnését, fájdalom csökkenését eredményezi. Ezért aki a tünetek 

kezelésével is szeretne foglalkozni, annak legfőképpen a csontkovácsolás megtanulását ajánljuk. 
A csontkovácsok gyógymódjának lényege a speciális fogásokkal, csupán kézzel, mechanikus erővel 

végzett gyógyítás. A mechanikus eredetű és nem gyulladásos reumás, mozgásszervi panaszok egy 

részében érhető el csak javulás a csontkovácsolással. Ilyen panasza mindenkinek van legalább egyszer 

az életében, így milliókat érintő terápiáról van szó. Persze adott problémára többféle terápia létezik, de 

egyiknél sem lehet elmondani csak a csontkovácsolásnál azt, hogy azonnal van „gyógyulás”, tünetmentes 

állapot, fájdalomcsillapítás. „Gyors, és olcsó”.  
 

2) A képzésben való részvétel feltételei: 

 

- a képzést minden hónapban, csak hétvégi, vagy hétköznap délelőtti csoporttal, vagy 

hétköznap délutáni csoporttal indítjuk a felkérések függvényében. 

- aláírt Képzési szerződés 

- frissítő-kondicionáló masszőri, vagy Thai masszőri végzettség, gyógy masszőr, sport 

masszőr, gyógy tornász végzettség, - vagy más, ehhez a szakterülethez szükséges tudás -

az egyesület által elfogadható végzettség megléte. 

- a tanfolyami költéség 100%-os megfizetése.  

A felvétel a bekapcsolódás minimum feltételeinek ellenőrzését követően a maximális 

csoportlétszám betöltéséig bárki számára lehetséges, külön felvételi eljárás nincs.  

Ezt követően az előzetese tudásszintet igazoló okirat ellenőrzése zajlik.  

 

3) A tervezett képzési idő:  

 

- gyakorlati előképzettséggel rendelkezőknek 3 nap (3x4 óra) 12 óra 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai (anatómia végzettség 

megléte), és más szakmailag az  anatómia tudás meglétét igazoló okmány, vagy egyéb már 

megszerzett Thai masszázs tudás.  

 

4) A gyakorlati képzés módszere:  

- vakok és gyengén látóknál egyénileg, 

- hallássérülteknél kiscsoportban, 

- egyéb, illetve csökkent munkaképességűeknél kiscsoportosan, de az egyéni adottságokat 

figyelembe véve.  
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5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1., A csontkovácsolás elmélete, gyakorlata. Tervezett óraszám:12. Napi 4 óra. 

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

 Időszakonként, de legalább a tanfolyam ideje alatt 1x- munkája értékelése. 

 

Házi vizsga formájában szervezett: 

 

Gyakorlat 
 

8) A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának 

feltételei: 

Sikeres vizsga a képzésben résztvevő értékelései közül – gyenge, közepes, jó, kitűnő – a legalább 

„közepes” összteljesítményének értékelése alapján lehetséges, tanúsítvány formájában, melyen 

„sikeresen elvégezte” eredménnyel zárul. 

 

9) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek 

biztosításának módja: 

 

Személyi feltételek:  

A csontkovácsolás oktatását 1 fő képzett reflexológus, masszőr végzi, 1 fő technikus 

szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges kényelmes ruházatról,  jegyzetfüzetről, 

írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia. A résztvevők számára 

tankönyv vásárlási lehetőség ajánlott: Dr Ormos Gábor: A csontkovácsok titkai.  

 

10) A képzés költsége: 38.000.-Ft/fő/12 óra. 

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

 

Kelt: Debrecen, 2012. 08.22.                                                              Szilágyi Gábor  

                                                                                                                   AEKE elnöke  

                                                                                                                     
  
 


