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Frissítő- kondicionáló masszőr képzés - Képzési program 
 

1., A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

 

A legelterjedtebb nyugati masszázsfajta. Eredeti formája masszázs és testgyakorlatok 

ötvözete. A masszőr simító, dörzsölő, és gyúró, ütögető, rezegtető mozdulatokkal frissíti fel a 

szervezetet. A masszázs fizikai és neurohormonális hatása elősegíti az esetleges betegségek 

gyógyulását. A masszázs során a vérkeringés és az emésztés javítása érdekében - a 

hagyományos módszer szerint - a páciensnek is el kell végeznie néhány testgyakorlatot, de e 

nélkül is kiváló hatást lehet elérni vele. A svéd masszázs csökkenti a fájdalmat (pl. stresszes 

fejfájást), felgyorsítja a sérülések utáni felépülést, megakadályozza a nem használt izmok 

sorvadását, enyhíti az álmatlanságot, fokozza az éberséget, de mindenekelőtt elősegíti a 

relaxációt és csökkenti a stressz hatását. 

A frissítőmasszázst alkalmazónak az a feladata, hogy ellazítsa, megnyugtassa, regenerálja 

vendégét. Ezért fontos ismernie az emberi test felépítésének és működésének alapjait, illetve 

azt, hol van tudásának, tevékenységének a határa, vagyis mikor kell tovább küldenie vendégét 

esetleges orvosi kivizsgálásra, vagy mikor kell vendégével megértetni, hogy az a 

masszázsfajta, amire szüksége van sportteljesítményének növelése vagy gyógyulásának 

érdekében, már nem a frissítőmasszőr kompetenciája. 

A képzés után 12 órás továbbképzést elsajátítására van lehetőség, mellyel a még egészséges 

emberek ízületi kimozgatásai elsajátíthatók. 
 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

- aláírt Képzési szerződés 

- általános 8 osztály elvégzése 

- a tanfolyami díj megfizetése  
 

A felvétel a bekapcsolódás minimum feltételeinek ellenőrzését követően a maximális 

csoportlétszám betöltéséig bárki számára lehetséges, külön felvételi eljárás nincs.  

Ezt követően az előzetes tudásszintet igazoló okirat ellenőrzése zajlik.  

 

3) A tervezett képzési idő:  

 

- elméleti képzés: 40 óra, otthoni tanulással, melyhez konzultációs  nap térítésmentesen 

kérhető. 

- gyakorlati képzés : 5 nap (6 óra/nap, 1 nap/hét) 30 óra, heti 1 nap. A tanulók igényéhez 

igazodva a heti képzési napok száma emelhető. 

Előképzettségnek minősül az anatómia résznek megléte – elméleti rész- annak 

bizonyítvánnyal való igazolása. 

A gyakorlati idő módosításának lehetőségét az egyesület, a képzésben résztvevők igényei 

alapján módosíthatja. 

 

4) A gyakorlati képzés módszere:  

              - vakok és gyengén látóknál egyénileg, 

              - hallássérülteknél kiscsoportban, 

           

 

 

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

figyelembe véve. Az elméleti részhez konzultációs lehetőség térítésmentesen kérhető. 
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5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. Az emberi test áttekintése, működésének megismerése, a masszázs eredete. 

2. A technika gyakorlati elsajátítása. 

3. A szakma sajátosságainak ismerete elméletben és gyakorlatban.  

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7)A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

A gyakorlati képzés folyamán egyéni feladatmegoldásának technikai kivitelezésének 

értékelése, mely az értékelő összesítő lapon feltüntetésre kerül. 

Az elméleti és gyakorlati rész minden hónap utolsó szombatjára tervezett vizsgalehetőséggel 

zárul. 

Házi vizsga formájában szervezett: 

Elmélet: tesztlap kitöltés, vagy szóban kérdéssor alapján. 

Gyakorlat: a masszázs alkalmazása 
 

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 tanfolyamot az egyesület gyógy masszőr végzettségű, és/vagy tanári diplomával 

rendelkező masszőrje tartja.  Az anatómiai konzultációs résznek elsajátítását biológia 

szakos vagy testnevelő tanári diplomával rendelkező oktató, vagy gyógy masszőrök 

biztosítják. 

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges törölközőkről, jegyzetfüzetről, 

írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia.  

 

10) A képzés költségei: 

- Tanfolyam 50%-os kedvezményes ára 38.000.- Ft. A résztvevők számára 

tankönyvvásárlási lehetőség ajánlott: Horváth János, Komáromy Sándor: Masszázs/Első 

érintések, jegyezet az óra anyagából készíthető.  

Az Előképzettséggel rendelkező képzésben résztvevő csak az adott szakmai órák alól 

kaphat mentességet, a tanfolyam díjának csökkentését nem vonja maga után!  

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

Kelt: Debrecen, 2012. 08.22.                                                              Szilágyi Gábor  

                                                                                                                   AEKE elnöke    


