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Mézmasszázs képzés - képzési program 
 

 

1., A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
 

A mézmasszázst végző masszőr  Orosz, Tibeti és Kínai gyógymóddal a salaktalanításra,  

méregtelenítésre, az életenergia, a csí akadálytalan áramlásának visszaállítására olyan speciális 

masszázsfogások alkalmazásával dolgozik ami vákuumot képez, így vérbőséget okoz, anyagcsere 

fokozó, izomlazító. 

A kezelés során a méz vitamin-, enzim- és ásványianyag-tartalma bejut a bőrbe, ami nem csak táplálja 

azt, de gyulladáscsökkentő hatású is. A masszázs ideje 30 perc, ami akár 2 hétig is kifejti jótékony 

hatását.  

 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

 

      -     frissítő- kondicionáló masszőri végzettség, 

- 8 általános, 

- aláírt Képzési szerződés.  
 

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:  

 

- csak előképzettséggel rendelkezőknek 1 nap (6 óra)  

 

Előképzettségnek minősül a frissítő, - kondicionáló masszőri, gyógy masszőri végzettség. 

 

4) A 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. A méz fajtáinak megismertetése, hatásuk 

2. A speciális technika gyakorlati elsajátítása. 

 

 

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 
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7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

            A nap folyamán egyéni feladatmegoldásának technikai kivitelezésének értékelése. 

 

Gyakorlat: a méz masszázs alkalmazása 
 

8) A továbbképzésről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Az előírt óraszámon való megjelenés esetén, a továbbképzés végén tanúsítvány 

formájában. A tanúsítványon feltüntetésre kerül: „mézmasszázs továbbképzésen az 

elméleti és gyakorlati alapismereteket sikeresen elsajátította” szöveggel. 

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

biztosításának módja: 

 

Személyi feltételek: 

         A továbbképzést az egyesület masszőrje tartja.   

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

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

jegyzetfüzetről, írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia.  

 

10) A képzés költségei: 38.000.-Ft. 

11) A képzési nap kiosztott órarend szerint zajlik. 

 

Kelt: Debrecen, 2012. 08. 22.                                                                    

  Szilágyi Gábor  

                                                                                                                 AEKE elnöke    


