
 „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. 
  Intézményünk 40 éves                    Alapítva: 1980         

                                                                                                                           Cégjegyzékszám: 2-06-066302  
                                                  Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000203/2014 

                                                                                               A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55.                                                                                 
A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

pok.mei@gmail.com; 
www.okjkepzespecs.hu;  www.prosperitasok.hu 

06/30/288-4000;  06/30/525-2121 

 

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 

GYÓGYMASSZŐR 
„A” 

OKJ-sz. 54 726 04 

A GYÓGYMASSZŐR képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A008 

                                                             iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

KÉPZÉSÜNK DIGITÁLIS OKTATÁSSAL, ONLINE BEIRATKOZÁSSAL INDUL, MAJD A 

JÁRVÁNYÜGYI HELYZET VÁLOZTÁSÁT KÖVETŐEN VISSZATÉR A TANTERMI FORMÁBA! 

A szakképesítés megnevezése: Gyógymasszőr 

Hozzárendelt FEOR szám:  

Szakmacsoport: 

5313 

Egészségügy 

A képzés jellege: OKJ-s szakképesítés 

A képzéshez szükséges végzettség: 

A részvétel feltétele: 
Érettségi 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat, foglakozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálat 

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző 

leírása: 

 

 

 

Betegmegfigyelést végez, Állapotfelmérését végez, A team tagjaival szaknyelven 

kommunikál, Svédmasszázst, szegment masszázst, kötőszöveti masszázst, perioszteális 

masszázst végez. A Teljes test és az egyes testtájak masszírozásában a különleges 

masszázsfajtákat alkalmazni tudja. Aromaterápiás masszázst végez. Munkájához 

kapcsolódó dokumentációkat vezet, Betartja a higiénés, valamint környezetvédelmi és 

tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, Egészségnevelési feladatokat ellát, Részt vesz a 

rehabilitációban, Elsősegélyt nyújt, Anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai 

ismereteket a munkája során alkalmaz. 

A képzés költsége: 215 000 Ft   tartalmazza: az oktatás, a gyakorlati hely díját 

- Havi kamatmentes részletfizetés lehetséges 

- Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban     

Vizsgadíj: A mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 

 

A képzés tartalma, szakmai 

követelménymoduljai, tananyagegység 

megnevezése és a modulzárók típusa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzés időtartama: 

12051-16 Masszázs elméleti alapjai I.                    írásbeli 

12052-16 Masszázs elméleti alapjai II.                  írásbeli 

11221-16 Alapápolás                                              írásbeli, szóbeli 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek                  szóbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság        írásbeli 

11835-16 Gyógymasszázs                                      gyakorlati, szóbeli 

12053-16 Fizioterápia I.                                         gyakorlati, szóbeli 

12054-16 Fizioterápia II.                                       gyakorlati, szóbeli 

12055-16 Regeneráló balneoterápiás masszázs     gyakorlati, szóbeli 

11222-16 Klinikumi ismeretek                              írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II.                                   írásbeli 

11497-12 Foglalkoztatás I.                                    írásbeli 

11 hónap 

Kezdés várható időpontja: 

 

 

Vizsga időpontja az indítás függvényében: 

 

Képzési órák száma: 

2020. érdeklődjön  

2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ  -utolsó lehetőség! 

2020. dec. 31-től ez a képzés ebben a formában már nem lesz elérhető  

2021 május 

 

1080 óra 

Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  

A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak 

beszámítását (csökkenhet az óraszám) 

 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás   

feltételei:      

 

Komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei: 
 

Elméleti órák és modulzárók száma: 540 óra  

Gyakorlati órák száma: 540 óra  

 

Sikeres modulzáró vizsgák. 

 

 

gyakorlati  

szóbeli 

 

mailto:pok.mei@gmail.com
http://www.okjkepzespecs.hu/
http://www.prosperitasok.hu/
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A képzés zárása: 
 

 

 

 

 

„P. Oktatási Központ” Második Esély 

Iskolája Bt.  

NSZFH Hatósági nyilvántartásba vételi 

száma: E-000203/2014 

Jelentkezhet személyesen és mailben 

vagy a weblapunkon:   
 

 

 

 

A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése, a képzés folyamán a 20%-ot meg nem 

haladó hiányzás, a sikeres komplex szakmai vizsga letételét követően Gyógymasszőr 

szakképesítő bizonyítvány kiadása  

Külföldi munkához nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS)6 nyelven 

igényelhető. Angol nyelven ingyenes. 

 

Munkanapokon: 10-18 óráig                                

7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 

06/30/525-2121;  06/30/288-4000 

pok.mei@gmail.com 

www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! 

 Gaál Zoltánné intézményvezető 

 

http://www.okjkepzespecs.hu/

