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IRODAI MASSZŐR -  KÉPZÉSI PROGRAM 

1)A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 
az irodai masszőr minden olyan munkahelyen, ahol a hát, a karok, a nyak, a vállak, a fej 

izomzatát megterhelő munkát végeznek az emberek, képesek lesznek szakszerűen azok 

lazítására, a fájdalom csillapítására, a görcsök oldására, a stresszhelyzetek oldására, a 

teljesítmény fokozására. 
 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:  

 

 aláírt felnőttképzési szerződés,  

 általános iskola 8 osztályának 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:  

 

- előképzettséggel rendelkezőknek 6 nap (6x5 óra) 30óra 

- előképzettséggel /a képzéshez szükséges anatómia tudással / nem rendelkezőknek + 1 hónap  

( 10x4 óra) 40  óra tananyag otthoni tanulási formában. 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai végzettség, vagy/és más 

szakmailag az  anatómia tudás meglétét igazoló okmány. Ennek függvényében 6 nap vagy + 1 

hónap a képzési idő.  

 

4) A gyakorlati képzés módszere:  

- vakok és gyengén látóknál egyénileg, 

- hallássérülteknél kiscsoportban, 

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

figyelembe véve.  

 

5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. Anatómia 

A Hallgatók általános tájékoztatást kapnak az emberi test anatómiájáról, 

felépítéséről, összehangolt működéséről. Tervezett óraszám 40.  

 

       

 

     

 

 2. masszázs gyakorlat 
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 Megismerkednek a hallgatók a gyakorlati fogásokkal, azok kivitelezési módjával, 

lehetőségekkel, szakmai tapasztalatokat az egyesület külső felkérői általi helyszínen szerezhetnek. 

 
6) a maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7)  A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

         A tanfolyam ideje alatt 1x- gyakorlati munkájának értékelése, anatómia felkészülésének szóban 

történő ellenörzése. 
 

Házi vizsga formájában szervezett: 

 

Írásbeli: teszt vizsga a tanfolyam végén, az 1 hónap tananyagából anatómia, vagy 

Szóbeli: anatómia, és 

         Gyakorlat 
  
8) a képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) 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:  

Az anatómiai konzultációt, biológia vagy testnevelő tanár tartja (2 fő).  

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 A gyakorlati képzést gyógy masszőr végzi. 

 

Tárgyi feltételek:  

A gyakorlati képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges speciális 

masszázsszékről a Képző, jegyzetfüzetről, írószerszámról a képzésben résztvevőnek 

kell gondoskodnia. A résztvevők számára tankönyv vásárlási lehetőség ajánlott: 

Horváth János, Komáromy Sándor: Masszázs/Első érintések vagy jegyezet az óra 

anyagából készíthető.  

 

10) A képzés költségei: 

A tanfolyam díja: 38.000.- 

Előképzettséggel rendelkező képzésben résztvevőnek csak az adott szakmai órák alól 

kaphatnak mentességet, a tanfolyam díjának csökkenését nem vonja maga után! 

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

Kelt: Debrecen, 2012. 08. 22.                                                             Szilágyi Gábor  
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