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09155006 számú Sportmasszőr megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sportmasszőr 

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0915 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Sportmasszőr 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: EKKR 5 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: MKKR 5 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: DIGKOMP 4 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a sport területén képesítéshez kötött tevé-

kenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) 

Korm. rendelet 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A sportmasszázs a sportrehabilitáció szerves része. A sportmasszőr képes olyan technikák 

elvégzésére az egészséges vagy a sérült sportoló kezelése érdekében, melyek felgyorsítják az 

élettani folyamatokat, elősegítik a regenerációt és megelőzik a további sérülések, rásérülések 



2/19 

előfordulását. A végzettség felkészíti a sportmasszőrt, hogy speciális terepen, a környezet 

által kínált eszközöket felhasználva, kreatívan kezeljen sportolókat. Önállóan vagy orvosi 

utasításra dönt a sportoló sérülésének állapotáról, valamint annak a kockázatáról, mértékéről. 

Szakmai kompetenciájának megfelelően támogatja a sportoló fizikai terhelhetőségének meg-

tartását, optimális keretek közötti növelését, minden egészségügyi szempontot betartva. Sérült 

sportolók rehabilitációja érdekében csapatban dolgozva segíti az orvos és az edző munkáját, 

együttműködik a gyógytornásszal, fizioterápiás asszisztenssel és vezeti az egészségügyi do-

kumentációt. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: Gyógymasszőr szakképesítés, 5 0923 03 09 Rehabilitációs tera-

peuta/Gyógymasszőr szakmairány 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és vé-

leményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatáro-

zott szakmai alkalmassági vizsgálat. 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatá-

ról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az 

egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételé-

vel történik. 

Kizáró feltételek: Gyenge fizikai állapot, hideg-nyirkos kezek, a fizikai és szellemi 

(mentális, pszichés) teljesítő képességet, az érzékszervek működését (látás, hallás), a 

kommunikációt korlátozó megbetegedések, allergia- asztma, cukorbetegség, epilepszia, 

a kéz idült bőrbetegségei, színlátási zavar. 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 5 év betegellátásban igazoltan eltöltött 

gyógymasszőri gyakorlat, 1 év igazolt sportolói pályafutás 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 
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7.1 Minimális óraszám: 600 óra 

7.2 Maximális óraszám: 660 óra 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1.  

Képes meghatá-

rozni saját szakmai 

kompetenciájának 

határát, felismeri a 

szakterületén je-

lentkező főbb 

problémákat, kivá-

lasztja és alkal-

mazza a megfelelő 

módszereket. 

Ismeri a munkája 

során alkalmazott 

alapvető fogalma-

kat, eszközöket, 

módszereket, és 

eljárásokat a 

sportmasszázs 

szakterületén. 

Vállalja és hitele-

sen képviseli 

szakmája társa-

dalmi szerepét, 

alapvető viszonyát 

a világhoz, szem 

előtt tartja a mun-

kája során alkal-

mazott alapvető 

fogalmakat, eszkö-

zöket, módszere-

ket, és eljárásokat a 

sportmasszázs 

szakterületén. 

Képzettségi szint-

jének megfelelő 

felelősségtudattal 

rendelkezik és ref-

lektál saját tevé-

kenységének kö-

vetkezményeire. 

Minden területen 

törekszik a haté-

kony és minőségi 

munkavégzésre 

folyamatos önelle-

nőrzés mellett. 

2.  

Használja az orvo-

si- és egészségtu-

dományi szakterü-

let szakmai alap 

szókincsét anya-

nyelven és latin 

nyelven (orvosi 

latin), kommuni-

kálja az adott 

sportág nyelveze-

tét. 

Ismeri az orvosi- 

és egészségtudo-

mányi szakterület 

szakmai alap szó-

kincsét anyanyel-

ven és latin nyel-

ven (orvosi latin). 

Törekszik az orvo-

si- és egészségtu-

dományi szakterü-

let szakmai alap 

szókincsét anya-

nyelven és latin 

nyelven (orvosi 

latin) elsajátítani. 

 

3.  

Elemzi a hazai és 

nemzetközi szak-

irodalom legújabb 

kutatásait, ismeri 

az adott vizsgála-

tok hátterében álló 

tudományos elvek 

alapjait, idegen 

nyelvű szakmai 

szoftvereket al-

kalmaz munkája 

során. 

Megnevezi a ha-

zai és nemzetközi 

szakirodalom leg-

újabb kutatásait, 

ismeri az adott 

vizsgálatok hátte-

rében álló tudo-

mányos elvek 

alapjait. 

Nyitott a szakterü-

letén zajló szak-

mai, technológiai 

fejlesztés és inno-

váció megismeré-

sére, elfogadására, 

hiteles közvetítésé-

re, Törekszik arra, 

hogy önképzése a 

szakmai céljai 

megvalósításának 

egyik eszközévé 

váljon. 

Betartja a hazai és 

nemzetközi szak-

irodalom legújabb 

kutatásait, tudomá-

nyos elvek alapjait. 



4/19 

Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

4.  

Képes szakmai 

kommunikációra 

az egészségügy 

más területén dol-

gozó szakembe-

rekkel és kialakítja 

az együttműködést 

a sportolót körül-

vevő szakmai te-

ammel. 

Ismeri az alapvető 

kommunikációs 

eszközöket, a te-

amben való 

együttműködés 

szabályait. 

Törekszik arra, 

hogy a problémá-

kat lehetőleg má-

sokkal együttmű-

ködésben oldja 

meg, nyitott a kap-

csolatépítésre, a 

közös gondolko-

dásra. 

Kommunikációs 

feladatait önállóan 

végzi. Észleli a 

problémás helyze-

teket. Amennyiben 

szükséges, támoga-

tást, segítséget kér. 

5.  

Betartja a munká-

jához kapcsolódó 

jogi és etikai sza-

bályokat betartani 

és felismerni az 

etikai és jogi nor-

máktól való eltéré-

seket. 

Ismeri a szakterü-

letére vonatkozó 

egészségügyi jogi 

és etikai szabá-

lyokat és felismeri 

az eltéréseket. 

Elfogadja a szakte-

rületének megfele-

lő egészségügyi 

etikai és jogi sza-

bályokat, törekszik 

azok betartására és 

betartatására, tö-

rekszik a szakmai-

etikai elvárásoknak 

megfelelő magatar-

tásra és teljesít-

ményre. 

Döntéseit a szakte-

rület jogi és etikai 

szabályainak figye-

lembe vételével 

önállóan hozza. 

Betartja és betartat-

ja a jogszabályi 

előírásokat, etikai 

szabályokat. 

6.  

Elemzi és munká-

jába beépíti anató-

miai, élettani és 

sportélettani tudá-

sát. 

Részletesen isme-

ri a mozgatórend-

szer anatómiáját, 

élettanát és sport-

élettanát. 

Érdeklődik a moz-

gatórendszer ana-

tómiája, élettana és 

sportélettana iránt.  

Felelősséget vállal 

anatómiai, élettani 

és sportélettani 

tudása fejlesztésé-

re. 

7.  

Alkalmazza a 

sportmozgások és a 

sportág specifikus 

mozgások anató-

miai és élettani 

ismereteit munkája 

során, tudását fel-

használja az ízüle-

tek passzív és aktív 

mozgástartomá-

nyának növelésére. 

Ismeri a sport-

mozgások és a 

sportág specifikus 

mozgások anató-

miáját (izmok, 

ízületek helyzete 

és működése) és 

élettanát, az ízüle-

tek passzív és 

aktív mozgástar-

tományát, a ki-

egészítő mozgá-

sok jelentőségét. 

Motivált és elköte-

lezett a sportoló 

ízületeinek passzív 

és aktív mozgástar-

tományának meg-

tartására különbö-

ző technikák al-

kalmazásával. 

Önállóan alkal-

mazza anatómiai és 

élettani ismereteit, 

rendszeresen elle-

nőrzi és felelőssé-

get vállal a tevé-

kenysége során 

sportoló ízületei-

nek passzív és ak-

tív mozgástarto-

mányának megtar-

tásáért.  

8.  

Alkalmazza a 

munkája során a 

sportpszichológiai 

ismereteit, annak 

módszereit. 

Ismeri a sport-

pszichológiai 

alapjait, módsze-

reit. 

Elfogadja a sport-

pszichológiai alap-

jait, módszereit és 

törekszik a haszná-

latára. 

Másokkal együtt-

működve felhasz-

nálja a sportpszic-

hológia ismereteit. 
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Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

9.  

Vizsgálja a 

sportprevenció 

lehetőségeit és 

azokat behatóan 

alkalmazza, képes 

az egészségnevelé-

si feladatokat ellát-

ni. 

Ismeri a 

sportprevenció 

lehetőségeit, az 

egészségnevelési 

feladatokat. 

Elfogadja a 

sportprevenció 

lehetőségeit. Ér-

téknek tekinti a 

rekreációt, az 

egészséges élet-

módot és életminő-

séget, valamint 

rendelkezik az 

egészségtudatos 

ember szemléleté-

vel. 

Az egészségneve-

lési feladatokat 

önállóan, felelős-

séggel végzi. 

10.  

Gyakorlatban al-

kalmazza a részle-

tes ortopédiai és 

traumatológiai, 

illetve rehabilitáci-

ós ismereteit. 

Rendelkezik rész-

letes ortopédiai és 

traumatológiai 

ismeretekkel, be-

hatóan ismeri a 

sportrehabilitáció 

elméletét, elemeit 

és azokat össze-

függéseiben látja. 

Hajlandó fejleszte-

ni ortopédiai és 

traumatológiai, 

rehabilitációs is-

mereteit. 

Önállóan képes 

döntéseket hozni 

munkája során az 

ortopédiai, trauma-

tológiai és rehabili-

tációs ismeretei 

alapján. 

11.  

Részt vesz az 

edzésterv elemzé-

sében. 

Ismeri az edzés-

terv fogalmát, 

elemzi az edzés-

elmélet elemeit. 

Figyelembe veszi a 

sportoló állapotát, 

segíti a sportoló 

mozgásszervi álla-

potának regenerá-

lódását. 

Önállóan elemzi az 

edzéstervet, fele-

lősséggel javasla-

tokat fogalmaz 

meg a terv összeál-

lításához. 

12.  

Sportelméleti is-

mereteit fejleszti, a 

sportélettan és 

sportrehabilitáció 

elméletét felhasz-

nálja munkája so-

rán. 

Tudja és megérti a 

sportelméleti is-

merteket, az edzés 

sportélettani alap-

jait. 

Tiszteletben tartja 

a sportelméleti 

ismereteket és az 

edzéselmélet alap-

jait. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg az 

edzéselméleti is-

meretei alapján az 

alkalmazott mód-

szerekről és eszkö-

zökről. 

13.  

Értelmezi az embe-

ri szervezet adap-

tációs képességeit 

és azt a munkájába 

beépíti, alkalmazza 

a sportban a válto-

zó környezet speci-

fikumainak ismere-

tét. 

Ismeri az emberi 

szervezet adaptá-

ciós képességeit. 

Törekszik a sporto-

ló adaptációs ké-

pességének kiala-

kítására. 

Felügyeli a sporto-

ló fizikai képessé-

geinek adaptáció-

ját. 
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Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

14.  

Elemzi a külső és 

belső motivációs 

tényezőket akár a 

saját, akár a sporto-

ló esetében. 

Ismeri a külső és 

belső motivációért 

felelős tényező-

ket. 

Elfogadja a külső 

és belső motivációs 

tényezőket. 

Felelősséget vállal 

a sportoló és saját 

motivációja iránt. 

15.  

Alkalmazza a kon-

dicionális állapot 

meghatározásának 

alapvető szempont-

jait és mérési lehe-

tőségeit. 

Ismeri a kondici-

onális állapot 

meghatározásának 

alapvető szem-

pontjait és mérési 

lehetőségeit. 

Empatikus és hatá-

rozott hozzáállás-

sal látja el a sérült 

vagy fáradt sporto-

lót. 

Szakmai kompe-

tenciájának megfe-

lelően támogatja a 

sportoló fizikai 

terhelhetőségének 

megtartását, opti-

mális keretek kö-

zötti növelését 

minden egészség-

ügyi szempontot 

betartva. 

16.  

Képes a sportmasz-

százs hatásának 

felmérésére, indi-

kációinak és rela-

tív/abszolút 

kontraindikációina

k felismerésére. 

Ismeri a sport-

masszázs haté-

konyságát, hatás-

mechanizmusát, 

indikációit, 

kontraindikációit. 

Törekszik a sport-

masszázs haté-

konyságára, legyen 

célja akár az izom-

tónus változás, 

akár a mentális 

állapot változása, 

akár a fájdalom 

csökkentése. 

Felelősséget vállal 

a sportmasszázs 

kivitelezése során 

munkájáért. 

17.  

Munkája során 

alkalmazza a spor-

toló helyes pozici-

onálását, és figye-

lembe veszi az 

intimitás szabálya-

it. 

Ismeri a sportoló 

korrekt pozicioná-

lását, és az intimi-

tás szerepét. 

Törekszik a szak-

mai szabályok sze-

rint végzett tevé-

kenységre a pozi-

cionálás során. 

Betartja és betartat-

ja az intimitás sza-

bályait. 

Önállóan döntése-

ket hoz a sportoló 

megfelelő pozicio-

nálásának érdeké-

ben. 

18.  

A különböző 

edzésciklusnak és 

az adott sportágnak 

megfelelő kezelési 

tervet készít és 

alkalmazza a keze-

lési terv folyamata-

it. 

Ismeri a sérült 

sportoló kezelési 

tervének felállítá-

sát, annak módjait 

és folyamatát. 

Részletesen isme-

ri adott sportok 

sportág specifikus 

kezeléseit. 

Nyitott a kezelési 

terv folyamatának 

megtervezésére. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg a 

sérült sportoló ke-

zelési tervének 

folyamatával kap-

csolatban. 
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Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

19.  

Vizsgálja és elemzi 

a sportmasszázs 

hatását a különbö-

ző edzésciklusok-

ban.  

Ismeri az edzés-

ciklusoknak meg-

felelő sportmasz-

százst, részletesen 

ismeri a különbö-

ző edzésciklusok 

alatti kezelések 

lehetőségeit. 

Szem előtt tarja az 

edzésciklusok és 

sportág specifikus 

sportmasszázs ke-

zelést az adott 

sportoló esetében. 

Orvosi utasítást 

követően felügyeli 

az edzésciklus és a 

sportág specifikus 

kezelését. 

20.  

Kiválasztja a rege-

neráció során al-

kalmazható kezelé-

si lehetőségeket. 

Ismeri a regenerá-

ció fogalmát, a 

regeneráció alatti 

sportmasszázs 

feladatait. 

Törekszik a ver-

senyre való felké-

szülési időszakok 

zökkenőmentes 

átállására, elfogad-

ja a regeneráció 

alapelveit és ebben 

hatékonyan részt 

vesz. 

Új megoldásokat 

kezdeményez a 

versenyre való 

felkészülési idő-

szak sportmasszá-

zsával, a regenerá-

cióval kapcsolat-

ban. 

21.  

Felméri a hiper- és 

hipomobil sportoló 

kezelésének lehe-

tőségeit és alkal-

mazza azokat. 

Ismeri a hiper- és 

hipomobil sporto-

lók kezelésének 

lehetőségeit.   

Szem előtt tartja a 

hiper- és hipomobil 

sportoló kezelése 

során az anatómiai 

sajátosságokat. 

Önálló döntéseket 

hoz a hiper- és 

hipomobil sportoló 

kezelésével kap-

csolatban. 

22.  

Alkalmazza a női 

ciklus során alkal-

mazható sport-

masszőri módsze-

reket. 

Ismeri a női ciklus 

során alkalmazha-

tó sportmasszőri 

lehetőségeket. 

Vállalja a női cik-

lust befolyásoló 

sportmasszázst. 

Az orvossal 

együttműködve 

döntéseket hoz a 

női ciklust befolyá-

soló sportmasszá-

zsát illetően. 

23.  

Alkalmazza a 

megváltozott ké-

pességű, fogyaté-

kos sportolók 

sportmasszázs ke-

zelését. 

Ismeri a megvál-

tozott képességű, 

fogyatékos spor-

tolók sportmasz-

százs kezelését. 

Empátiával végzi a 

megváltozott ké-

pességű, fogyaté-

kos sportolók keze-

lését. 

Az orvossal 

együttműködve 

döntéseket hoz és 

felügyeli a megvál-

tozott képességű, 

fogyatékos sporto-

lók sportmasszázs 

kezelését. 
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24.  

A szakma szabá-

lyai szerint alkal-

mazza a sport-

masszázs fogásait, 

képes a sportmasz-

százs mély techni-

kai fogásait kivite-

lezni (PIP, MCP, 

alkar, könyök 

fascia technikákat). 

Ismeri a sport-

masszázs fogásait, 

alkalmazásait 

intenzitás, hatás 

szerint, és a keze-

lés menetét. Isme-

ri a sportmasszázs 

mély technikai 

fogásait (PIP, 

MCP, alkar, kö-

nyök, fascia tech-

nikákat), a kiegé-

szítő fogásokat, 

kimozgatásokat, 

nyújtásokat, bele-

nyúlásokat. 

Törekszik a sport-

masszázs fogásai-

nak betartására, 

intenzitás és ha-

tásmechanizmus 

szerint, igényli a 

kiegészítő fogáso-

kat, kimozgatáso-

kat, nyújtásokat, 

belenyúlásokat. 

Önálló döntést hoz 

a sportmasszázs 

fogásait illetően, 

intenzitás és hatás 

szerint, irányítja a 

kezelés menetét, 

felelősséget vállal 

a kiegészítő fogá-

sok, kimozgatások, 

nyújtások, bele-

nyúlásokkal kap-

csolatban. 

25.  

Alkalmazza és 

kiválasztja a mun-

ka során használt 

olajakat, krémeket, 

gyógykrémeket, 

egyéb vivő- és ha-

tóanyagokat. 

Ismeri a masszázs 

során alkalmazott 

olajok, krémek, 

gyógykrémek stb. 

és egyéb vivő- 

hatóanyagok ösz-

szetételét és ha-

tásmechanizmusát

, elkészítésének, 

tárolásának, hasz-

nálatának körül-

ményeit és szabá-

lyait. 

Érdeklődik a mun-

ka során használt 

olajok, krémek, 

egyéb vivő- és ha-

tóanyagok elkészí-

tésének, tárolásá-

nak, használatának 

körülményei és 

szabályai iránt. 

Felügyeli a munká-

ja során használt 

olajok, krémek, 

egyéb vivő- és ha-

tóanyagok elkészí-

tésének, tárolásá-

nak, használatának 

körülményeit és 

szabályait. 

26.  

Képes TENS, Lé-

zer (lágy), 

Bioptron, Ultra-

hang és kombinált 

UH kezeléseket 

végezni. 

Ismeri a fizioterá-

pia fogalmát, va-

lamint a TENS, a 

Lézer (lágy), a 

Bioptron, és az 

Ultrahang kezelé-

sek alkalmazási és 

kivitelezési lehe-

tőségeit. 

Képviseli a balneo-

, hidro-, elektro-, 

mechano-. fényte-

rápia használatát, 

alkalmazási lehető-

ségeit. 

Önálló döntéseket 

hoz a balneo-, 

hidro-, elektro-, 

mechano-. fényte-

rápia alkalmazási 

módjai során. 

27.  

Megfelelően al-

kalmazza a termo-

terápia különböző 

módjait. 

Ismeri a termote-

rápia különböző 

módjait és fel-

használási terüle-

teit. 

Képviseli a hideg, 

a hűs, az indiffe-

rens, a meleg és a 

forró hőhatások 

alkalmazási terüle-

tét. 

Önálló döntéseket 

hoz a különböző 

hőfokú termoterá-

pia használata so-

rán. 
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28.  

Használja a sporto-

lóknál alkalmazott 

innovatív preventív 

és terápiás eszkö-

zöket (SMR hen-

ger, flossing, lö-

késhullám). 

Ismeri a sporto-

lóknál alkalmazott 

innovatív preven-

tív és terápiás 

eszközöket (SMR 

henger, labda, 

flossing). 

Hajlandó alkal-

mazni a sportolók-

nál használt pre-

ventív és terápiás 

eszközöket. 

Felelősséget vállal 

a sportolóknál al-

kalmazott preven-

tív és terápiás esz-

közök megfelelő 

használatáért. 

29.  

Használja a taping 

fajtáit és elemzi 

azok hatásmecha-

nizmusát. 

Ismeri a taping 

fogalmát, fajtáit, 

hatásmechaniz-

musát és alkalma-

zási területeit. 

Fogékony a taping 

használatára. 

Önálló döntéseket, 

javaslatokat fo-

galmaz meg a 

taping alkalmazá-

sával kapcsolatban. 

30.  

Alkalmazza a 

bandázsolás felhe-

lyezésének techni-

káit. 

Ismeri a 

bandázsolás funk-

cióját, használatát, 

felhelyezési tech-

nikáit. 

Elfogadja a 

bandázsolás hasz-

nálatát, felhelyezé-

si technikáit. 

Önállóan irányítja 

a bandázsolás 

használatát, felhe-

lyezési technikáit. 

31.  

Vizsgálja az akut 

és krónikus sport-

sérülések mecha-

nizmusának kiala-

kulását, kiválasztja 

a megfelelő terápi-

ás lehetőségeket. 

Ismeri a sérülések 

fajtáit, az akut és 

krónikus sportsé-

rülések mecha-

nizmusának ki-

alakulását és ke-

zelésük terápiás 

lehetőségeit. 

Szem előtt tartja az 

akut és krónikus 

sportsérülések 

mechanizmusának 

kialakulását, fogé-

kony a minőség-

orientált terápiák 

alkalmazására. 

Önállóan felelős-

séget vállal az akut 

és krónikus sport-

sérülések terápiá-

jával kapcsolatban. 

Felelős döntést 

képes hozni sérült 

sportoló esetén, 

hogy az adott játé-

kos pályára küld-

hető-e, vagy játék-

ban/versenyben 

tartható-e a rásérü-

lés veszélye nélkül. 

32.  

Felismeri az izom-

láz kialakulásának 

okát, tudását fel-

használva alkal-

mazza megszünte-

tésének lehetősége-

it. 

Ismeri az izomláz 

kialakulásának 

okait, következ-

ményeit a további 

sportteljesítmény-

re gyakorolt hatá-

sát, valamint 

megszüntetésének 

lehetőségeit. 

Törekszik felkutat-

ni az izomláz ki-

alakulásának okát, 

következményét, 

illetve megszünte-

tésének lehetősége-

it. 

Felelősen alkal-

mazza az izomláz 

megszüntetésének 

lehetőségeit. 

33.  

Felismeri az izom-

görcsöt és alkal-

mazza megszünte-

tési lehetőségeit. 

Ismeri az izom-

görcs fogalmát és 

annak megszünte-

tési lehetőségeit. 

Szem előtt tartja az 

izomgörcs kialaku-

lását és annak 

megszüntetési le-

hetőségeit. 

Az izomgörcs 

megszüntetésének 

lehetőségeit önál-

lóan alkalmazza. 
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34.  

Képes kialakítani a 

sportágra jellemző 

speciális tápanyag 

felvételi sajátossá-

gokat és alkalmaz-

ni a táplálék kiegé-

szítőket. 

Ismeri a sportágra 

jellemző speciális 

táplálék-anyag 

felvételi sajátos-

ságokat és a táplá-

lék kiegészítőket. 

Szem előtt tartja a 

sportágra jellemző 

speciális táplálék-

anyag felvételi 

sajátosságait és a 

táplálék kiegészí-

tőket. 

Támogatja a sport-

orvos, dieteikus a 

sportágra jellemző 

speciális táplálék-

anyag felvételre 

vonatkozó sajátos-

ságaira és a táplá-

lék kiegészítőket 

fogyasztására vo-

natkozó útmutatá-

sait. 

35.  

Képes kiválasztani 

a megfelelő vita-

min-, ásványi 

anyag- és a nyom-

elem hiányát meg-

szüntető tápanya-

gokat. 

Ismeri a vitamin-, 

ásványi anyag- és 

nyomelem-

fogyasztás szere-

pét és a hiányálla-

pot következtében 

kialakult változá-

sokat. 

Törekszik a vita-

min-, ásványi 

anyag és nyom-

elem fogyasztás 

minőségi és meny-

nyiségi betartására 

és nyomon követi a 

hiányállapot kö-

vetkeztében kiala-

kult változásokat. 

Önállóan figye-

lemmel kíséri a 

vitamin, ásványi 

anyag- és nyom-

elem-fogyasztás 

szerepét és a hi-

ányállapot követ-

keztében kialakult 

változásokat. 

36.  

Felismeri a folya-

dékfogyasztás és 

elektrolit-bevitel 

aspektusait és a 

hiányállapot kö-

vetkeztében kiala-

kult változásokat. 

Ismeri a folyadék-

fogyasztás és 

elektrolit-bevitel 

aspektusait és a 

hiányállapot kö-

vetkeztében ki-

alakult változáso-

kat. 

Szem előtt tartja a 

folyadékfogyasztás 

és elektrolit-bevitel 

tényezőit. 

Önállóan követi a 

folyadékfogyasztás 

és elektrolit-bevitel 

változásait és szük-

ség esetén beavat-

kozik. 

37.  

Kiszámítja a testre 

gyakorolt hőhatás-

ok következmé-

nyét. 

Ismeri a testre 

gyakorolt hőha-

tások következ-

ményét, kivédé-

sét. 

Törekszik arra, 

hogy a sportolót 

optimális hőhatás-

ok érjék. 

Segíti a hőhatások 

következményei-

nek megelőzősét, 

kivédését. 

38.  

Képes felismerni a 

sportoló sporttelje-

sítményét befolyá-

soló külső ténye-

zőket (szexuális 

élet, alkohol, do-

hányzás, drog). 

Ismeri a sportoló 

sportteljesítmé-

nyét befolyásoló 

külső tényezőket 

(szexuális élet, 

alkohol, dohány-

zás, drog). 

Érdeklődik a spor-

toló sportteljesít-

ményét befolyáso-

ló külső tényezők 

iránt (szexuális 

élet, alkohol, do-

hányzás, drog). 

Önállóan felméri a 

sportoló sporttelje-

sítményét befolyá-

soló külső ténye-

zőket (szexuális 

élet, alkohol, do-

hányzás, drog). 
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39.  

Elhárítja a dop-

pingszerek alkal-

mazását. 

Ismeri a dopping 

fogalmát, a 

WADA működé-

sét, a doppingsze-

rek fajtáit, alkal-

mazását és azok 

káros hatásait 

(tiltó lista). 

Részletesen isme-

ri a Terápiás Al-

kalmazási Kivétel 

(TUE) fogalmát 

és az eljárást. 

Tiszteletben tartja 

a WADA működé-

sét és elkötelezett a 

doppingmentes 

sport iránt. Betartja 

és betartatja a dop-

pingolásra vonat-

kozó szabályokat. 

Betartja és betartat-

ja a doppingolás 

szabályait, felelős-

séget vállal a tiszta 

sport iránt. 

40.  

Kiválasztja az 

egyéni védőfelsze-

relések és kiegészí-

tők alkalmazási 

területeit egy adott 

sportágban. 

Ismeri az egyéni 

védőfelszerelések 

és kiegészítők 

jelentőségét, al-

kalmazási terüle-

teit. 

Elkötelezett az 

egyéni védőfelsze-

relések és kiegészí-

tők iránt, amivel 

megvédi a sportoló 

testi épségét. Be-

tartatja az egyéni 

védőfelszerelések 

és kiegészítők 

használatát 

Önállóan alkal-

mazza az egyéni 

védőfelszereléseket 

és kiegészítőket 

munkája során. 

41.  

Alkalmazza a be-

tegvizsgálatra, ad-

minisztrációra, 

dokumentációra 

vonatkozó előírá-

sokat, azok vezeté-

sének és kezelésé-

nek alapvető sza-

bályait, az adatvé-

delem fontosságát 

figyelembe veszi. 

Ismeri a beteg-

vizsgálatra, admi-

nisztrációra, do-

kumentációra 

vonatkozó előírá-

sokat, azok veze-

tésének és kezelé-

sének alapvető 

szabályait, az 

adatvédelem fon-

tosságát. 

Szem előtt tartja a 

betegvizsgálatra, 

adminisztrációra, 

dokumentációra 

vonatkozó előírá-

sokat, azok vezeté-

sének és kezelésé-

nek alapvető sza-

bályait, az adatvé-

delem fontosságát. 

Betartja az egés-

zségügyi és edzés-

napló dokumentá-

ció vezetésének és 

kezelésének alap-

vető szabályait, 

dokumentációs 

feladatait önállóan 

végzi. 

42.  

Alkalmazza a sé-

rült sportolók tájé-

koztatására vonat-

kozó eljárásokkal 

kapcsolatos szabá-

lyokat, és titoktar-

tási kötelezettségét. 

Ismeri a betegjo-

gokkal és a sérült 

sportolók tájékoz-

tatására vonatko-

zó eljárásokkal 

kapcsolatos sza-

bályokat, titoktar-

tási kötelezettsé-

gét. 

Elfogadja a beteg-

jogokkal és a sérült 

sportolók tájékoz-

tatására vonatkozó 

eljárásokkal kap-

csolatos szabályo-

kat, titoktartási 

kötelezettségét. 

Betartja a betegjo-

gokkal és a sérült 

sportolók tájékoz-

tatására vonatkozó 

eljárásokkal kap-

csolatos szabályo-

kat, titoktartási 

kötelezettségét. 
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43.  

Alkalmazza és 

betartja a munka- 

és egészségvéde-

lemre, valamint a 

tűz- és balesetvé-

delemre vonatkozó 

jogszabályokat. 

Ismeri a finanszí-

rozásra, a munka- 

és egészségvéde-

lemre, valamint a 

tűz- és balesetvé-

delemre vonatko-

zó jogszabályo-

kat, megérti az 

előírásokat. 

Törekszik a mun-

ka- és egészségvé-

delemre, valamint 

a tűz- és balesetvé-

delemre. 

Betartja a munka- 

és egészségvéde-

lemre, valamint a 

tűz- és balesetvé-

delemre vonatkozó 

előírásokat. 

44.  

Alkalmazza az 

aszepszis és az 

antiszepszis szabá-

lyait, használja a 

sportolás és masz-

százs közben al-

kalmazható higié-

niás eszközöket. 

Ismeri és alkal-

mazza az aszep-

szis és az anti-

szepszis szabálya-

it, a sportolás 

közben alkalmaz-

ható higiéniás 

eszközöket. 

Elfogadja az 

aszepszis és az 

antiszepszis szabá-

lyait, érdeklődik a 

sportolás közben 

alkalmazható higi-

éniás eszközök 

iránt. 

Önállóan alkal-

mazza az aszepszis 

és az antiszepszis 

szabályait, a spor-

tolás közben al-

kalmazható higié-

niás eszközöket. 

45.  

Kialakítja a külföl-

di sportrendezvény 

során alkalmazott 

védekezési lehető-

ségeket a fertőzé-

sekkel szemben, 

valamint a külföldi 

utazás során felme-

rülő veszélyforrá-

sok elhárításának 

módjait. 

Ismeri a külföldi 

sportrendezvény 

során alkalmazott 

védekezési lehe-

tőségeket a fertő-

zéssel szemben, 

külföldi utazás 

során felmerülő 

veszélyforrásokat. 

Szem előtt tartja a 

külföldi sportren-

dezvény során al-

kalmazott védeke-

zési lehetőségeket 

a fertőzéssel szem-

ben, külföldi uta-

zás során felmerülő 

veszélyforrásokat. 

Másokkal együtt-

működve betartatja 

a külföldi sport-

rendezvény során 

alkalmazott véde-

kezési lehetősége-

ket a fertőzésekkel 

szemben, és a kül-

földi utazás során 

felmerülő veszély-

forrásokat. 

46.  

Alkalmazza az 

elsősegélynyújtás 

fogalomrendszerét 

és eljárásait, képes 

az alapvető azon-

nali életmentő be-

avatkozások kivite-

lezésére. 

Ismeri az elsőse-

gélynyújtás foga-

lomrendszerét és 

eljárásait. 

Törekszik figye-

lembe tartani az 

elsősegélynyújtás 

fogalomrendszerét 

és eljárásait. 

 Önállóan alkal-

mazza 

elsősegélynyújtási 

ismereteit, felelős-

séget vállal az álta-

la végzett tevé-

kenységekért. 
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Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

47.  

Alkalmazza a 

munkavállalói jo-

gokat és kötelezett-

ségeket, képes a 

munkavállalással, 

vállalkozással kap-

csolatos felelős 

döntésekre, vala-

mint képes az erő-

források felkutatá-

sára és a gazdálko-

dás támogatására. 

Ismeri a munka-

vállalói jogokat és 

kötelezettségeket, 

és azokat értel-

mezni tudja. Is-

meri a fogyasztó-

védelmi előíráso-

kat. 

Tiszteletben tartja 

a munkavállalói 

jogokat és kötele-

zettségeket, a fo-

gyasztóvédelmi 

előírásokat. 

Önállóan alkal-

mazza a munkavi-

szonyához kapcso-

lódó jogi kereteket. 

48.  

Idegen nyelvisme-

rettel képes nem-

zetközi környezet-

ben munkavégzés-

re. 

Ismer, és legalább 

alapfokon kom-

munikál egy ide-

gen nyelven. 

 Önállóan törekszik 

nyelvtudásának 

fejlesztésére. Tö-

rekszik a szakmai 

nyelv használatára 

szóban és írásban, 

önállóan fejleszti 

szókincsét.     

49.  

Felhasználói szin-

ten képes az alap-

vető számítógépes 

alkalmazások ke-

zelésére: szöveg-

szerkesztő, táblá-

zatkezelő, statiszti-

kai és speciális 

egészségügyi prog-

ramok. 

Ismeri a számító-

gép felhasználói 

szintű kezelését, 

az alapvető szá-

mítógépes alkal-

mazásokat: szö-

vegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

statisztikai és spe-

ciális egészség-

ügyi programok. 

Hajlandó a számí-

tógép felhasználói 

szintű kezelésére, 

az alapvető számí-

tógépes alkalmazá-

sokat alkalmazza. 

Önállóan kezeli a 

szövegszerkesztő 

programokat, táb-

lázatokat. 

50.  

Szakmai tudását 

folyamatoson bőví-

ti, szakmai konfe-

renciákon, tovább-

képzéseken vesz 

részt. 

Ismeri a szakterü-

letével összefüggő 

információs és 

kommunikációs 

rendszereket. Is-

meri a kötelező 

továbbképzés 

előírásait, köve-

telményeit. 

Nyitott szakterü-

letének új eredmé-

nyei, kutatásai, 

fejlesztései iránt, 

törekszik azok 

megismerésére, 

megértésére és 

alkalmazására. 

Törekszik az ön-

képzésre. 

Szakmai fejlődésé-

nek tudatos és fele-

lős irányítója. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 
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9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

Olyan sportmasszőrök képzése a cél, akik holisztikus szemlélettel, korszerű elméleti ismere-

tekkel és gyakorlati készségekkel rendelkeznek. Magas színvonalú munkát végeznek a hazai 

és a nemzetközi bajnokságok élvonalában szereplő amatőr és professzionális sportklubokban.  

A munkavégzéssel kapcsolatos szakmai és minőségi elvárások (szakmai háttértudás, minőségi 

munkára törekvés, munkával való azonosulás, munkához való hozzáállás, precizitás, önálló 

munkavégzésre való törekvés, szakmaszeretet, felelősségvállalás) a legfontosabbak a velük 

együtt dolgozó sportolók számára. 

Kiemelkedő elméleti ismeretekkel rendelkeznek az anatómia, a sportélettan és a sportpszicho-

lógia, elsősegélynyújtás területén, valamint gyakorlati tudásuk megmutatkozik az egészséges 

és sérült sportolók kezelésében, rehabilitációs tervük felállításában. 

A minőségi munkavégzés garanciáját a folyamatos továbbképzésekkel, önfejlesztéssel bizto-

sítják. Fontos számukra a nyílt munkaerő-piaci helytállás és mintaértékű, a sportélet számára 

értékteremtő szolgáltatásainak folytonossága, a többségi és a sporttársadalomban elismert 

helyének legitimizálása, stabilizálása. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Rehabilitációs terv benyújtása az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgaközponthoz.  

Egyéb feltételek:  

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportmasszázs elméleti alapjai 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi téma-

körök tudásanyagát méri:  

- Anatómia-élettan, sportélettan, sportegészségtan 

- Sportmasszázs alapfogalmak 

- Edzéselmélet, sportsebészet, sportpszichológia 

- Sportprevenció és -rehabilitáció, sportsérülések és azok kialakulásának mechaniká-

ja, elsősegélynyújtás, betegdokumentáció, adatvédelem 

- Kiegészítő technikák, mint a hydro-, balneo, elektro-, fényterápiák, SMR, 

bandázsolás, sporttape, kinesiotape, termoterápia 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30% 
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10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Súlyozott kérdés az anató-

mia-élettan és a sportsérülések rehabilitációja, hydro- balneoterápia témakör.  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte. Amennyiben az írásbeli vizsgafeladat megol-

dása elégtelen, a szakmai vizsga tovább nem folytatható. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportmasszázs gyakorlata 

A vizsgatevékenység megkezdésének feltételei: 

- a vizsgázó megfelelő ápolt megjelenése (összefogott haj; nem viselhet ékszert, 

vagy bármi olyat, amivel a kliensben, önmagában vagy környezetében potenci-

álisan kárt tehet); kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbe-

gyeken); körömlakk és műköröm használata nem megengedett. 

- tiszta munkaruha (fehér tunika, ing vagy póló, fehér hosszúnadrág vagy szok-

nya, zárt papucs, fehér zokni),  

- higiénés kézfertőtlenítés elvégzése. 

Fenti feltételek be nem tartása esetén a vizsgatevékenység nem kezdhető meg. 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A) vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón 

A vizsga helyszíne: Sportcsarnokban, atlétikapályán vagy stadionban, uszodában, al-

kalmazkodva az adott szituációs vizsgafeladatokhoz 

A vizsgatevékenységhez biztosított sportolók sportágának, az egyéni éves/napi edzés 

ciklusához alkalmazkodó, valamint az egyes sportolók kondicionális és pszichés, men-

tális állapotának megfelelő sportmasszázs kivitelezése. 

A feladatoknak tartalmaznia kell az edzésciklusoknak (alapozó, formába hozó, formá-

ban tartó, pihenő, bemelegítő és levezető), valamint a regenerációban és a speciális 

élethelyzetben lévő (nők, fogyatékos sportoló) sportolók sportmasszázsát. A feladat 

során a vizsgázó használhat olyan prevenciót és regenerációt segítő technikákat, mint 

az elektroterápia, SMR, bandázsolás, stb. 

A vizsgarészben minden feladattípusnak szerepelnie kell - alapozó időszak, formába 

hozó időszak, formában tartó (verseny) időszak, átmeneti (pihenő) időszak. 

B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón 

A vizsgatevékenységhez biztosított sportolók sportágspecifikus sportsérüléseinek kezelé-

se. A vizsgázónak ismernie kell az adott sérülés(ek) mechanizmusának kialakulását, az 

akut teendőket, a felállított rehabilitációs kezelési tervet, az esetleges műtétet követő korai 

és késői fizioterápiás irányelveket. A feladat során a vizsgázó használhat olyan rehabilitá-

ciót segítő eszközöket, mint az elektroterápiás gépek, hidro-balneoterápiás eszközök, 

SMR henger vagy labda, tape, flossing, stb. 
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A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell: 

- akut sérülést (izom, ín, szalag, csont, ízület, ideg) 

- krónikus sérülést (izom, ín, szalag, csont, ízület, ideg) 

- sportártalom okozta sérülést (izom, ín, szalag, csont, ízület, ideg) 

- túl vagy aluledzettség következtében létrejövő izomtani elváltozások kezelését 

A vizsgarészben minden feladattípusnak szerepelnie kell. 

C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása 

A vizsgafeladat: egy adott sportoló, minimum 3 hónapos rehabilitációs tervének elké-

szítése írásban, majd bemutatása szóban, prezentációval kísérten. A rehabilitációs terv 

leadásának határideje a központi írásbeli vizsga napja. Ennek hiányában a szakmai 

vizsga nem kezdhető meg. Szükséges a sportoló beleegyező nyilatkozata. 

A rehabilitációs terv kötelező elemei: a sportoló bemutatása, a választott terápia al-

kalmazása és hatásmechanizmusa az adott sportoló állapota alapján.  

A PPT-nek tartalmaznia kell, a kezelés folyamatát (képi megjelenítés), nyomon követ-

ve a sportoló egészségi állapotának változását, a kezelés folyamatának részletes képi 

megjelenítését. 

A szakmai munkát a gyakorlatvezető vagy gyakorlati oktató aláírásával igazolja. 

A rehabilitációs terv leadásának menete: az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga-

központhoz kell benyújtani, aki továbbítja a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó 

tagjának. 

A rehabilitációs terv formai követelményei: A/4 méretű, eredeti dokumentum papír 

alapon, és szkennelt változatban elektronikusan. 

A külső borítón az alábbi adatok szerepeljenek: Sportmasszőr rehabilitációs terv fel-

irat, a vizsgázó neve, a mentortanár neve, a rehabilitációs terv leadásának dátuma (év, 

hó, nap). 

Kidolgozott tanulmány (előlap, szakirodalom megjelölése), minimum 5 oldal, Times 

New Roman betűtípus, 12-es betűméret és másfeles sortávolság, sorkizárt szerkesztés. 

A bekezdések első sorát 1-1,5 cm-rel beljebb kell húzni, a margótávolság a jobbolda-

lon 2,5 cm, a baloldalon 2,5 cm az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján sze-

repeljenek. 

A papír formátum alapján PPT készítése (min.: 15, max.: 20 dia). Az eredeti írásos 

változat a vizsgadokumentáció részét képezi. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A)  vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón  30 perc 

B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón   30 perc 

C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása  30 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% 
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A)  vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón 20% 

B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón  20% 

C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása 30% 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A) vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón 

Értékelési szempontok: 

A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető. 

- Ismerje a tájanatómiát; az izmok eredését, tapadását, működését latin nyelven 20%, 

- Ismerje az adott edzésciklus sportmasszázs vonatkozásait, összefüggéseit 20%, 

- Sportmasszázs alapelveinek pontos betartása, a technika helyes kivitelezése, indikáció, 

kontraindikáció 30%, 

- Korrekt sportoló elhelyezés, a szituáció megoldásához és az intimitás szabályainak be-

tartása. Munka-, baleset- érintésvédelmi, és adatvédelmi szabályok betartása. Aszep-

szis-antiszepszis ismerete 10%, 

- Önállóan vizsgázik, de közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést 

folytat. Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a sportoló irányába 20%. 

 

B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón 

Értékelési szempontok: 

A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető. 

- Ismerje a tájanatómiát, az izmok eredését, tapadását, működését latin nyelven 20%, 

- Ismerje az adott edzésciklus sportmasszázs vonatkozásait, összefüggéseit 20%, 

- Sportmasszázs alapelveinek pontos betartása, a technika helyes kivitelezése, indikáció, 

kontraindikáció 30%, 

- Korrekt sportoló elhelyezés, a szituáció megoldásához és az intimitás szabályainak be-

tartása. Munka-, baleset- érintésvédelmi, és adatvédelmi szabályok betartása. Aszep-

szis-antiszepszis ismerete 10%, 

- Önállóan vizsgázik, de közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést 

folytat (szakmai latin). Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a sportoló irá-

nyába 20% 

 

C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása 

Értékelési szempontok: 

A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető. 

A rehabilitációs terv elégtelen értékelése esetén a projektfeladat is elégtelen, a vizsga te-

vékenység nem folytatható.  
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- Ismerje a tájanatómiát, az izmok eredését, tapadását, működését latin nyelven 

20%, 

- Ismerje az általa választott sportoló sportélettani, traumatológiai elváltozásainak 

sportmasszőr vonatkozásait, összefüggéseit 20%, 

- A vizsgázó által választott sportélettani elváltozás sportmasszázs kezelésének 

szakmai szempontjai, a választott technika és fogásrendszer helyes kivitelezése 

25%, 

- Korrekt sportoló elhelyezés a szituáció megoldásához az intimitás szabályainak 

betartásával. Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása. Aszepszis-

antiszepszis ismerete 10%, 

- Önállóan vizsgázik, de közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszél-

getést folytat (szakmai latin), melynek célja az általa választott sportélettani elvál-

tozás kezelési módjának, hatékonyságának bizonyítása. A vizsgázó betartja a fela-

datelvégzésre szánt időkeretet és a kezelés paramétereit. Megfelelő kommunikáció 

a vizsgabizottság irányába 25%. 

Az írásbeli vizsga, illetve a projektfeladat bármely vizsgarészének (A-B-C) sikertelen teljesí-

tése esetén a teljes vizsgát (írásbeli és projektfeladat A-B-C vizsgarésze) meg kell ismételni. 

A projektfeladat végrehajtása során pótfeladat húzására nincs lehetőség. 

A vizsga, elégtelen, ha a vizsgázó: 

- nem ismeri a tájanatómiai fogalmakat latin nyelven, különösen a mozgatórendszer 

elemeit, az izmok eredését, tapadását és működését és/vagy 

- nem használ sportmasszázs fogásokat és/vagy 

- nem alkalmaz kiegészítő terápiákat és/vagy 

- a sportoló pozicionálása nem megfelelő és testhelyzet-változtatáskor a másik oldalt 

kezeli és/vagy 

- nem az adott sérülésre megfelelő kezelési tervet állított össze és/vagy 

- nem tarja be az intimitás szabályait. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Az írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgabizottság egy tagjának jelen kell lennie. 

A projekt feladat elvégzéséhez megfelelő létszámú (a vizsgázók számától függő) sportolót 

kell biztosítani, aki nem lehet a vizsgázó, a vizsgázó hozzátartozói valamint tanárai. A sporto-

lókat a szakmai képzőhely biztosítja. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: ha van, szükséges 

meghatározni 

- Diagnosztikus és terápiás eljárásokhoz szükséges eszközök, felszerelések, fantomok 

- Betegmegfigyelés eszközei és műszerei 

- Alapvető ápolási és kényelmi eszközök 

- Egészségügyi textíliák, fertőtlenítőszerek és eszközök 

- Fizioterápiás eszközök – TENS, lézer(lágy), Bioptron lámpa, UH, kombinált UH ké-

szülékek 
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- SMR henger, labda, bot 

- Újraélesztési fantom  

- Masszőrpad(ágy), masszőrszék, habszivacs matrac 

- Sportmasszázshoz szükséges vivőanyagok – krémek, gyógy krémek, sportkrémek ola-

jok 

- Bandázsolás eszközei, kinesiotape, sporttape, flossingszalagok, 

- Hűtés, jegelés eszközei 

- Denevérpad 

- Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver, szoftver, perifériák) 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: -  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek 

A képzés során a szakmai gyakorlat helyszínére vonatkozó előírások: 

A képző intézménynek szerződéses kapcsolatban kell állnia egy vagy több sportegyesülettel, 

amelyek rendelkeznek minimum NB II-s szintű vagy az országos bajnokságok élvonalában, 

első osztályában szereplő szakosztályokkal. Ezen sportegyesületeknek rendelkezniük kell 

minimum három különböző sport szakosztállyal, melyek alkalmaznak olyan sportterápiás 

teamet (orvos, sportmasszőr, gyúró, fizioterapeuta, gyógytornász stb.), akik biztosítják az elő-

írt óraszámban, hogy a gyakorlati tevékenység színhelye és színvonala megfeleljen a prog-

ramkövetelményben rögzített szakmai kompetenciáknak. Ennek hiányában a képzés nem 

megvalósítható. A sportmasszőr képzés távoktatásban és projekt módszerrel nem oktatható. 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% – 60% 

 


