
SZAKMATÁJÉKOZTATÓ 

(szakmai KKK, PTT alapján) 

A szakma megnevezése: REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA 

A szakma szakmairányai: FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS 

                       GYÓGYMASSZŐR 

A szakma azonosító száma: 5 0923 03 09 

Szakmairány: FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:  

• A fizioterápiás asszisztens a természetben előforduló, elsősorban fizikai és kémiai energiával 

gyógyítja a mozgásszervi, bel-, bőrgyógyászati és neurológiai kórképekben szenvedőket.  

• E hatások által a szervezetben jellegzetes biológiai változásokat indít el a gyógyulás irányába.  

• Elektroterápiát, ezen belül kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezeléseket végez, 

mechanoterápiás, mágnes-, inhalációs- és fénykezeléseket alkalmaz.  

• Aktív részese a hidro-, balneo-, klímaterápiás gyógyításnak is.  

• Munkáját önállóan, a rehabilitációs team tagjaként a szakorvos utasítására a gyógytornász és a 

gyógymasszőr mellet végzi.  

• A rehabilitációs tevékenysége mellett munkájához szorosan kapcsolódva betegedukációt 

végez.  

• A fizioterápiás asszisztensek kórházakban, rendelőintézetekben, otthonápolási szolgálatoknál, 

vagy gyógyfürdőkben, wellness-fitness centrumokban, szállodákban dolgoznak. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei  

• Iskolai előképzettség:  

o Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén 

o Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén 

• Alkalmassági követelmények  

o Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges  

- Kizáró feltételek: A fizikai és szellemi (mentális, pszichés) teljesítő 

képességet, az érzékszervek működését (látás, hallás), a kommunikációt 

korlátozó megbetegedések, allergiaepilepszia, kéz idült bőrbetegségei, 

színlátási zavar.  

- Alkalmassági követelmények a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet alapján  

o Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges 

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági 

vizsgálat. Minden tanulást akadályozó, befolyásoló, nehezítő tényezőktől való mentesség. A szakma 

elsajátításának feltétele, kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbegyeken), 

körömlakk és műköröm használata nem megengedett! 

Tanulási területek, tantárgyak:  

• Munkavállalói ismeretek  

• Munkavállalói idegennyelv  

• Egészségügyi ágazati alapoktatás  

o Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek  

o Kommunikáció alapjai  

o Az emberi test felépítése  

o Elsősegélynyújtási alapismeretek  

o Munka-balesetvédelem, betegbiztonság  



o Alapápolás-gondozás  

o Irányított gyógyszerelés  

o Komplex klinikai szimulációs gyakorlat  

o Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat  

• Alaptudományok  

o Szakmai kémiai és biokémiai alapok  

o Szakmai fizikai és biofizikai alapok  

o Egészségügyi informatika  

o Egészségügyi terminológia  

o Egészségügyi jog és etika alapjai  

o Sejtbiológia  

• Egészségügyi alapozó ismeretek  

o Emberi test és működése  

o Alapvető higiénés rendszabályok  

o Általános ápolástan és gondozástan  

o Gyógyszertani alapismeretek  

o Kommunikáció  

o Általános laboratóriumi alapismeretek  

o Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia  

• Társadalomtudományi ismeretek  

o Szociológia alapjai  

o Pszichológia alapjai  

o Népegészségtan, egészségfejlesztés  

o Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek  

• Klinikumi alapismeretek  

o Belgyógyászat és ápolástana  

o Sebészet és ápolástana  

o Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk  

o Szülészet-nőgyógyászat klinikuma  

o Neurológia klinikuma  

o Pszichiátria klinikuma  

o Geriátria klinikuma  

o Klinikai gyakorlat  

• Fizioterápia elmélete és gyakorlata  

o Általános fizioterápiás ismeretek  

o Mozgásrendszer anatómiája élettana és kórtana  

o Elektroterápia fizikai alapjai  

o Fizioterápia  

o Hidro- és balneoterápia elmélete és gyakorlata 

o Fizioterápiás klinikumi ismeretek  

12. év végi nyári gyakorlat időtartama:  

• 120 óra Nyári gyakorlat helyszíne (akkreditált egészségügyi intézmény javasolt gyakorlati 

helyszíne):  

o 20 óra Reumatológiai osztály  

o 20 óra Neurológiai osztály  

o 40 óra Sebészeti (ortopédia, traumatológia) osztály  

o 20 óra Belgyógyászati osztály  

o 20 óra Urológia, nőgyógyászat/szülészeti osztály  

 



Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

• Technikumi oktatásban: 440 óra,  

• Érettségire épülő oktatásban: 160 óra, felnőttképzésben: 80 óra  

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele  

• Az első 2 év teljesítése. Érettségire épülő képzés esetén a kompetenciákhoz kapcsolt szakmai 

tartalmak eredményes teljesítése.  

Szakmai tanúsítóvizsgára bocsátás feltétele:  

• 12. évfolyam és a 11 év végi szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Érettségire épülő 

képzés esetén a kompetenciákhoz/vizsgához kapcsolt szakmai tartalmak eredményes 

teljesítése. 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

• Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Képzési és Kimeneti Követelménye 

tartalmazza: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#egeszsegugy   

Szakmairány: GYÓGYMASSZŐR 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: 

• A gyógymasszőr a masszázst egészséges embereken frissítő, wellness célzattal alkalmazza.  

• Részt vesz a betegek rehabilitálásának folyamatában szakorvos utasítására és felügyelete 

mellett, diagnózis alapján rendszerint egyéb fizioterápiás (elektroterápia, hydro-balneoterápia, 

ergoterápia, gyógytorna) eljárások mellett kúraszerűen kombinálva végzi tevékenységét.  

• Betegségspecifikus gyógymasszázst, reflexzóna masszázst (szegment, kötőszöveti, 

periostealis), ízületi passzív mozgatást, nyirokmasszázst végez.  

• Rehabilitációs team tagjaként együttműködik az orvossal, a gyógytornásszal, a fizioterápiás 

asszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja érdekében.  

• Gyógyfürdőkben, szállodákban, wellness és fitness központokban svédmasszázst, frissítő 

aromaterápiás masszázst, wellness masszázsokat, gyógymasszázst és fizioterápiás kezeléseket 

végez. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei  

• Iskolai előképzettség:  

o Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén 

o Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén 

• Alkalmassági követelmények: 

o Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges  

- Kizáró feltételek: A fizikai és szellemi (mentális, pszichés) teljesítő 

képességet, az érzékszervek működését (látás, hallás), a kommunikációt 

korlátozó megbetegedések, allergiaepilepszia, kéz idült bőrbetegségei, 

színlátási zavar.  

- Alkalmassági követelmények a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet alapján  

o Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges 

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági 

vizsgálat. Minden tanulást akadályozó, befolyásoló, nehezítő tényezőktől való mentesség. A szakma 

elsajátításának feltétele, kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbegyeken), 

körömlakk és műköröm használata nem megengedett! 

Tanulási területek, tantárgyak: 

• Munkavállalói ismeretek  

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#egeszsegugy


• Munkavállalói idegennyelv  

• Egészségügyi ágazati alapoktatás  

o Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek  

o Kommunikáció alapjai  

o Az emberi test felépítése  

o Elsősegélynyújtási alapismeretek  

o Munka-balesetvédelem, betegbiztonság  

o Alapápolás-gondozás  

o Irányított gyógyszerelés  

o Komplex klinikai szimulációs gyakorlat  

o Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat  

• Alaptudományok  

o Szakmai kémiai és biokémiai alapok  

o Szakmai fizikai és biofizikai alapok  

o Egészségügyi informatika  

o Egészségügyi terminológia  

o Egészségügyi jog és etika alapjai  

o Sejtbiológia  

• Egészségügyi alapozó ismeretek  

o Emberi test és működése  

o Alapvető higiénés rendszabályok  

o Általános ápolástan és gondozástan  

o Gyógyszertani alapismeretek  

o Kommunikáció  

o Általános laboratóriumi alapismeretek  

o Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia  

• Társadalomtudományi ismeretek  

o Szociológia alapjai  

o Pszichológia alapjai  

o Népegészségtan, egészségfejlesztés  

o Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek  

• Klinikumi alapismeretek  

o Belgyógyászat és ápolástana  

o Sebészet és ápolástana  

o Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk 

o Szülészet-nőgyógyászat klinikuma  

o Neurológia klinikuma  

o Pszichiátria klinikuma  

o Geriátria klinikuma  

o Klinikai gyakorlat  

• Speciális rehabilitációs feladatok  

o Általános rehabilitációs ismeretek  

o Reumatológia  

o Bőrgyógyászat  

o Általános fizioterápiás ismeretek  

o Mozgásrendszer anatómiája élettana és kórtana  

• Gyógymasszázs  

o Masszázs alapozás, szakmai alapi ismeretek  

o Masszázs  

o Hydro - és balneoterápia  



o Gyógymasszázs  

o Masszázs klinikumi ismeretek  

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

• Technikumi oktatásban: 440 óra,  

• Érettségire épülő oktatásban: 160 óra, felnőttképzésben: 80 óra  

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele  

• Az első 2 év teljesítése. Érettségire épülő képzés esetén a kompetenciákhoz kapcsolt szakmai 

tartalmak eredményes teljesítése.  

Szakmai tanúsítóvizsgára bocsátás feltétele:  

• 12. évfolyam és a 11 év végi szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Érettségire épülő 

képzés esetén a kompetenciákhoz/vizsgához kapcsolt szakmai tartalmak eredményes 

teljesítése. 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

• Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Képzési és Kimeneti Követelménye 

tartalmazza: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#egeszsegugy  

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#egeszsegugy

