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ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELEMZÉSRŐL ÉS ELŐKÉSZÍTŐ KUTATÁSRÓL

A második “Munkacsomag”célja az egészségturizmus szakmai adatainak elemzése, illetve előkészítő
kutatása volt. A felmérés keretében mind az öt résztvevő ország összegyűjtötte saját
egészségturizmus oktatását (feltehetően a szakképzési, ill. egyéb képzési rendszerükből). Ezt
követően a konzorciumi partnerek elemezték a legtipikusabb képzéseiket/képzési témáikat.
Az elemzés első része a szakmák/szakmai csoportok leírását foglalta magába. A második. illetve
harmadik rész a bizonyos oktatási, kompetenciákra és az EQF (Európai Képesítési Keretrendszer)
szintjének szabályozására vonatkozó kérdésköröket tartalmazta.
A felmérés érdekfeszítő eredményeket hozott. A kutatást öt ország saját oktatási rendszerének
alapján folytatták le (Magyarország, Szlovákia, Románia, Olaszország és Belgium). A konzorciumi
partnerek adatai alapján, nem volt olyan Egészségturizmus oktatás, ami mind az öt országban
egyformán megtalálható lenne. A leginkább közös képzés a Fitness instruktor/ csoport Fitness
instruktor volt – az ötből négy országnál. Ezen képzés mind a négy ország esetében az EQF 3. szintjét
jelentette, megtalálható Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Olaszországban egyaránt.
Belgium az egyetlen partner, aki nem vizsgálta ezen képzést.
Állandó és stabil oktatás a recepciós volt. Ezen terület megtalálható mind Magyarországon,
Szlovákiában, Romániában és Belgiumban, habár nem tekinthető sztendernek, mivel Romániában
Hotel recepciósnak nevezik (EQF 2. szint), csakúgy, mint Magyarország esetében, azonban magasabb
szinten. Szlovákiában Recepciós menedzser (EQF 6. szinten). A helyzet Belgium esetében ismét
eltérő: Welness recepciós tanfolyam, EQF 1. szinten.
Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Olaszországban létezik sport és szabadidő
menedzser képzés, de ebben az esetben is minden országnál más szinten, ugyanazon kategóriához
való tartozás ellenére. Magyarországon Sport menedzser, Romániában Idegenforgalmi tevékenységi
menedzser, míg Olaszország esetében Sport-fitness és wellness struktúrák menedzsere. Tipikus
oktatás a spa menedzser volt. Magyarországot és Romániát leszámítva, minden részt vevő országban
megtalálható (Szlovákia, Olaszország, Belgium), azonban nem egyértelmű milyen szintén és melyik
országban.
A turisztikai szektorban fellelhető masszőr és értékesítési menedzser összhangban volt három ország
esetében (Magyarország, Románia, Szlovákia). A Masszőr mindhárom ország által az EQF 2-3. szintjén
került megfeleltetésre. A Masszőr, Rekreációs-és sport menedzser egyaránt szerepelt. A Turisztikai
értékesítő menedzser az egyik legsztenderdebb képzés közé tartozott: minden egyes országban az
EQF 5. szintjére került. További megfelelés alakult ki Magyarország, Szlovákia és Románia esetében,
hiszen mindhárom országban a következő képzések találhatók meg az egészségturizmussal
kapcsolatban: Animátor (hazánkban Kulturális rendezvényszervezőnek hívják), Kozmetikus, Fodrász,
Manikűrös, Személyi edző, Fizioterápiás nővér, Úszómester, Utazásszervező, Idegenvezető.
A harmadik Munkacsomagon történő közös gondolkodás előmozdítása érdekében a koordináló
partner három oktatás kiválasztását javasolta, az elemzés megállapításai alapján. Célszerű volt azon
képzéseket választani, amelyek a legtöbb esetben előfordultak a kutatás folyamán, mindemellett
hasonló EQF besorolási szintet nyertek. A legnépszerűbb oktatás a Fitness instruktor/ csoport
Fitness instruktor volt, az egyik legsztenderdebb EQF szinttel (az országok által végzett kutatások
alapján). Ezért a koordináló partner ezen szakmát javasolta a jövőbeni témák alapjául vételére. A
Recepciós, valamint Sport-és szabadidő menedzser szintén sok helyen előfordult, azonban nem volt
egyszerű integrálni/megfeleltetni. A Recepciós rendkívül különböző EQF szinteket nyertek: 1. szinttől
egészen a 6. szintig. A Sport-és szabadidő menedzser is megvizsgálásra került, azonban altémái
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nagyon különbözőek voltak. Magyarország esetében a sportról, Romániában főleg a turizmusról, míg
Olaszországban főképp fitness-wellnessről szólt. Az eltérések megnehezítették volna az ezen
képzésekkel történő dolgozást. A Masszőr esetében – melyet három ország vizsgált - mindez teljesen
más volt. Szintén voltak altémái, de ezek hasonlíthatóak voltak egymáshoz. A Sport-, rekreációs, ill.
hagyományos értelemben vett masszőr ugyanazon alapokon fekszik, így tehát az ezzel történő
együttműködés, közös munkálkodás hatékony lehet. Harmadik helyen a turisztikai értékesítő
menedzserre tett javaslatot a koordináló partner, ugyanis több országban megjelent, és mindenhol
az EQF 5. szintjét kapta.
A második konzorciumi ülésen Brüsszelben a koordináló partner ismertette az eredményeket: az
egészségturizmus szakmai adatainak elemzéséről, ill. előkészítő kutatásáról szóló összefoglalót,
melyek alapján a következő három szakmát javasolta az együttműködés területére:
 Fitness- wellness instruktor// csoport Fitness instruktor
 Masszőr
 Turisztikai szervező, értékesítő
Az összefoglalót követően a partnerek megvitatták az eredményeket. Hosszú beszélgetést követően
megállapodtak, hogy a Turisztikai szervező, értékesítőt megváltoztatják, így a választott szakma az
Egészség - turisztikai szervező, értékesítő változott. A Fitness - wellness instruktor helyébe a
Fitness-wellness asszisztens került.

2

MASSZŐR

Az első választott szakképesítés a masszőr. A képzést elvégzők az egészségügyben, illetve a gyógy-és
wellness fürdőkben, wellness szállodákban dolgoznak Magyarországon és külföldön egyaránt.. A
képzést követő szakmai vizsgán államilag elismert szakképesítő bizonyítványt szereznek a
résztvevők.
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): gyógymasszőr,
sportmasszőr, Gyúró, Hidromasszőr, Masszőr (fürdősmasszőr).
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezető gyógytornász szakmai
irányítása és felügyelete mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket
végez. Teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal,
fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése
érdekében.
Gyógyfürdőkben, fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés
céljából masszázst, hidro-és balneoterápiás kezeléseket végez.
Sportmasszőri feladatait a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a
sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelően önállóan, vagy az edző,
szakedző, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.







Vérkeringés és nyirok-áramlás serkentése
Az anyagcsere eltávolításának segítése
Az idegvégződések csillapítása vagy ösztönzése
Az izomtónusok csillapítása vagy növelése
Az izomhosszúság csökkentése vagy növelése
Szükség esetén alakítani a hegszövetet
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 Segíteni a mentális felkészülést sportban történő részvételre

Fontos hangsúlyozni, hogy nem szükséges sport-előadónak lenni ahhoz, hogy részesüljünk sport
masszázsban. Fent nevezett előnyök segíthetnek enyhíteni a nap szintű problémákat, ismétlődő
megerőltetés okozta sérülést, ficamot, feszültséget, fáradtságot,
A képzett sportmasszőrrel történő kezelés biztosítékot jelent a személyre szabott, magas színvonalú
masszázsra. Így például :
 Az edzésciklusnak megfelelő sportmasszázs
 Versenyzést megelőző masszázs
 Versenyzés alatti sportmasszázs
 Versenyzést követő sportmasszázs
 Utazást követő sportmasszázs
 Sérülést megelőző sportmasszázs
 Sérülést helyreállító sportmasszázs
Függetlenül a sportban, ill. testmozgásban eddig megszerzett tapasztalattól, akár társadalmilag
gyakoroljuk, vagy nemzetközi szinten versenyzünk, a sportmasszázs mindenki számára nyújthat
valamit.
A szakképesítéssel/részszakképesítéssel/szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 betegmegfigyelést végezni
 állapotfelmérést végezni
 a team tagjaival szaknyelven kommunikálni
 svédmasszázst, szegment masszázst, kötőszöveti masszázst, perioszteális masszázst végezni
 passzív kimozgatást végezni
 hidro- és balneoterápiás kezeléseket végezni
 sport- és gyógy masszázst végezni
 munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni
 betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
 egészségnevelési feladatokat ellátni
 részt venni a rehabilitációban
 elsősegélyt nyújtani
 anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni
 sportsérüléseket felismerni, orvos utasítására és vele együttműködve ellátni
 edzésciklusnak megfelelő hagyományos és kiegészítő masszázsfogásokat alkalmazni
 sportsérülések megelőzésében közreműködni
 részt venni az edzésprogram kialakításában

A masszőr szakképzés elvégzésével szerzett kompetenciák összefoglalását követően, nézzük meg a
végső vizsga letételéhez szükséges kompetenciákat :
A képzéshez, illetőleg a munkavégzéshez szükséges készségek kompetenciák (kötelező tanfolyam
keretében)





Másokkal történő hatékony együttműködés
Ügyfelekkel/páciensekkel történő hatékony kommunikáció
Gyakorlat adminisztrációja
Referenciák készítése más egészségügyi szakemberek számára, amennyiben szükséges
szaknyelvi kifejezések használata a hatékony kommunikáció érdekében
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Elsősegélynyújtás
Kommunikáció és hatékony működés az egészségügyben
Hozzájárulás a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági folyamatokhoz
Fizikai egészségi állapot ellenőrzése

Az szakirányú képzés folyamán megkívánt kompetenciák :
 A masszázs keretein belül történő munkavégzés
 Masszázs kezelés nyújtása/biztosítása
 Masszázs kezelés megtervezése
 Masszázs értékelési keretrendszer alkalmazása
 A masszázs keretében történő egészségügyi vizsgálat elvégzése
A képzés hosszúsága a magyar szabályozásnak megfelelően két iskolai év szakképzésre. A képzés és
megfelelő tanúsítvány elvégezhető és megszerezhető iskolarendszerű képzésen belül és kívül is, az
utóbbi felnőttképzési tanfolyamok keretében. Ez esetben, a kontaktórák száma nem lehet kevesebb,
mint 1400 óra, és ajánlott nem túllépni a 1700 órát. Magyarországon ezen rendelet a minimálisan
teljesítendő órákra vonatkozóan szigorú felügyelet mellett zajlik, és erősen kritizált néhány olyan
oktatási szakértő által, akik szerint ezen óraszám túl magas, így a hagyományos iskolai kereteken
kívül történő, megfelelő képzésért való fizetés túl sok pénzügyi terhet jelenthet azok számára, akik
meg kívánják szerezni ezt a tanúsítványt.
Ha a kontaktórákat fel szeretnénk osztani elméleti és gyakorlati szegmensekre, megközelítőleg
ennek aránya 50-50%, ami azt jelenti, hogy az órák 50-ában kerül sor az alapvető elméleti ismeretek
átadására, míg másik 50%-át gyakorlati masszázs oktatásra használják. Jelenleg az egészségügyi vagy
sport masszőr képzések összes potenciális résztvevőjének teljesítenie kell a speciális belépési
követelményeket, ami befejezett középfokú végzettséget (beleértve a sikeres záróvizsgát) és
legalább 18 éves kort jelent.
A szakképzés elkezdéséhez orvosi igazolás szükséges, melyet a munkahelyi egészségvédelmi
szakember által végzett rövid vizsgálat után állítanak ki. A képzés befejezését követően, azonban még
záróvizsga előtt kötelező szakmai gyakorlatot szükséges végezni, amelynek időtartama nem lehet
kevesebb, mint 160 folyamatos munkaóra. Ezen szakmai munkát kórházban dolgozva (ezen belül a
kórház fizikoterápiás részében), avagy gyógyfürdő ill. welness hotelben szükséges teljesíteni.
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EGÉSZSÉG-TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ

Ezen második szakképzés egy teljesen új szakma Magyarországon, melyet a magyar hatóságok ez év
elején vezettek be és szabályozta, így úgy gondolom, ez teljesen új a magyar résztvevőink számára is.
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):utazási tanácsadó,
utazási irodában dolgozó, utazásszervező, turisztikai tanácsadó, turisztikai szervező stb.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a magyar turizmus emberi erőforrás igényeinek való minél
teljesebb megfelelés javítását, számos felsőoktatási intézmény fejlesztett ki turisztika-tudományi
képzési programokat. Az EFEB (7-es partner) szintén hozzájárult turisztikai-tudományfejlesztéshez az
úgynevezett Turizmus-marketing képzési program elindítása érdekében. A képzési program
meglehetősen eltér a korábbi, Magyarországon kialakult idegenforgalmi iskoláktól. Az előbbi inkább a
szakoktatást hangsúlyozta, míg az utóbbi kicsivel kevesebbet kínál, mint egy posztgraduális program,
annak érdekében, hogy kielégítsék a turisztikai iparban elvárt vezetői készségeket.
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Ezért, e cél elérése érdekében, a képzési program tanulási módszerétől nem csupán az várható, hogy
fokozza a hallgatók vendéglátás és turizmus fogalmára és elméletére vonatkozó tudományos
kompetenciáit.
Tehát, a képzési programhoz három kompetencia terület/szféra kerül kifejlesztésre :
1) Alapvető kompetencia
Alapvető kompetenciákon a záróvizsgát letevő hallgatók legfontosabb kompetenciáit értjük. Ez
elsősorban az erős marketing ismereteket, az adaptív és szakmai készségeket, valamint az
idegenforgalmi ágazathoz szükséges alapvető, jó hozzáállást jelenti;
2) Támogatási kompetencia
Ez alatt főként azon soft skill-eket értjük, amelyek képessé teszik a záróvizsgát tevő hallgatókat jobb
személyközi készségeik elérésére, fejlesztésére.
3) Egyéb kapcsolódó kompetenciák
Egyéb kapcsolódó kompetenciákon az olyan, speciális « hard-skill-eket » értjük, mint a vendéglátás
és turizmus iparágban megkövetelt hotel kezeléssel kapcsolatos kompetenciák, élelmiszer és itallal
történő foglalkozási kompetenciák, valamint a célállomással történő foglalkozás készségek.
Az egyik legfontosabb, az idegenforgalom humán-erőforrás fejlesztésében szerepet betöltő
kompetencia egy « soft-skill », amelyre az előzőekben utaltunk, mint támogatási kompetencia
fejlesztése. Ennek célja, hogy a tanulási módszertanba integrált « soft-skillek » által a hallgatók
képesek lesznek fenntartani a vendégszeretetet, a turisztikai munkahelyeket és szakmai munkát
végezni az ágazatokban. Meg kell jegyeznünk, hogy mindez nagyon nehéz és néha stresszes azon
hallgatók számára, akik belépnek ezen iparágba, mivel a munkahely nagyon dinamikus, különböző
emberekkel történő halmozott együttműködést és munkálkodást kíván, hosszú munkaórákkal,az
ünnepnapokon való dolgozás hajlandóságával.
Ezért, a turizmus humán-erőforrásának fejlesztése több figyelmet igényel a « soft-skillek (kifinomult
képességek)» fejlesztésében, annak érdekében, hogy felkészítsék a tanulókat az iparágba történő
belépésre. Két terület kerül fejlesztésre a soft skill-ek javítása érdekében:

1) Interperszonális készségek – a tanulók képessége, hogy fejlesszék saját magukat, úgy mint timemenedzsment (hatékony időbeosztás), ön motiválás, önálló tanulás stb.
2) Intraperszonális készségek – a hallgatók azon készsége, hogy megfelelően kommunikáljanak és
kapcsolatot építsenek ki saját munkatársaikkal. Ezért fontos értékelni, hogyan érték el a tanulók a
turizmus-vendéglátás iparágban megkívánt kifinomilt képességeiket. Így szükség van olyan
értékelésre, amely megkísérli feltárni a vendéglátás és turizmus területén megkívánt kifinomult
készségek követelményeit, a diákok munkahelyi teljesítményeit, illetve a tanulási módszerek
modelljeit a soft skill-ek fejlesztésének fokozása érdekében.
Ami az úgynevezett « hard-skill-eket (kemény készségeket illeti)», ezen a szakterületen több szász
fontos készséggel foglalkozunk, amelyek egyrészről lehetetlen, másrészről szükségtelen is itt
felsorolni. Ahhoz azonban, hogy megmutassuk milyen sokszínű területről is beszélünk, igyekszem
összefoglalni a 15 legfontosabb kemény-készséget az egészség-turisztikai szervező, értékesítő
területén :
 Turisztikai adatok kutatása
 Ökológiailag fenntartható turisztikai tevékenységek tervezése és fejlesztése
 Kulturálisan megfelelő turisztikai tevékenységek tervezése és fejlesztése
 Konferencia programok fejlesztése és szponzorációs tervek végrehajtása
 Turisztikai lehetőségek felmérése helyi közösségek számára
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 Helyi/regionális turisztikai terv kidolgozása és megvalósítása
Ami a sales és marketing tevékenységeket illeti :












Értékesítési tevékenységek tervezése és megvalósítása
Marketing tevékenységek koordinálása
Üzleti kapcsolatok kialakítása és ápolása
Promóciós megjelenések létrehozása, automatizált információs rendszer működtetése
Úticél információs és tanácsadás beszerzése és biztosítása
Foglalások fogadása és feldolgozása, valamint beszállítói szolgáltatások foglalása és
koordinálása
Jegyeladások feldolgozása és kivitelezése normál és promóciós repülőjegyekre
Pénzügyi tranzakciók feldolgozása és pénzügyi nyilvántartás vezetése
Pénzügyi eljárások ellenőrzése és pénzügyi kimutatások elkészítése
Számítógépes adatok elérése és visszakeresése,
Dokumentumok, jelentések és munkalapok tervezése és fejlesztése

A képzés hosszúsága a magyar szabályozásnak megfelelően két iskolai év szakképzésre. Ahogy e
képzés bemutatásának elején már említettem, a magyar hatóságok csak idén került bevezetésre és
szabályozásra.
A képzés és megfelelő tanúsítvány elvégezhető és megszerezhető iskolarendszerű képzésen belül és
kívül is, az utóbbi felnőttképzési tanfolyamok keretében. Ez esetben, a kontaktórák száma nem lehet
kevesebb, mint 960 óra, és ajánlott nem túllépni az 1440 órát. Jól látható, hogy a kontaktórák
száma a magyar szabályozás szerint kevesebb, mint amit a Masszőr esetében láthattunk, amely
egyrészről furcsa, hiszen egy turisztikai szervezőnek és marketing szakembernek jóval több hardskill-re szükséges szert tennie, mint egy masszőrnek. Másrészről, örülhetünk ennek, hiszen olyan
megfelelő képzésért fizetni, amit nem tanulunk iskolai rendszerű keretek között, sokkal kevesebb
pénzügyi terhet jelent a tanúsítványt megszerezni kívánók számára, mindemellett becsléseink szerint
ezáltal az általános hallgatói létszám között a szakma és tanúsítvány is fokozottan növekvő
népszerűségéhez vezet, mint a többi, hosszabb és ezért drágább tanfolyamok és tréningek esetében.

Ha a kontaktórákat fel szeretnénk osztani elméleti és gyakorlati szegmensekre, megközelítőleg
ennek aránya 40-60%, ami azt jelenti, hogy az órák 60%-ában kerül sor az alapvető elméleti
ismeretek átadására, míg másik 40%-át gyakorlati oktatásra használják, amely magában foglalja a
terepmunkát, számítógépes rendszereket, stb. Jelenleg az egészségturisztikai - szervező, értékesítő
képzések összes potenciális résztvevőjének teljesítenie kell a speciális belépési követelményeket,
ami befejezett középfokú végzettséget (beleértve a sikeres záróvizsgát) és legalább 18 éves kort
jelent.
A képzés befejezését követően, azonban még záróvizsga előtt kötelező szakmai gyakorlatot
szükséges végezni, amelynek időtartama nem lehet kevesebb, mint 160 folyamatos munkaóra. Ezen
szakmai munkát gyógyászati vagy wellness hotelben dolgozva, utazási irodában, avagy a vendéglátó
ipar egyéb létesítményeiben szükséges teljesíteni.

4

FITNESS/WELLNESS ASSZISZTENS

A harmadik, egyben utolsó szakképzés és szakma a fitness/wellness instruktor. A munkák és
foglalkozások – amelyek hivatalosan ezen képzés elvégzését követően folytathatóak –
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legjellemzőbben a következők : Fitness asszisztensként vagy wellness asszisztensként lehetőség nyílik
munkát vállalni a záróvizsga ill. tanúsítvány megszerzését követően. Ezen foglalkozások nem feltétlen
kapcsolódnak fizikai munkához, ezek inkább a recepcióshoz hasonló területnek számítanak.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fitness-wellness instruktor olyan személy, aki segíti az emberek saját wellness terveik szerinti,
annak megfelelő folyamatosan haladását. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának
javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati
feladatokat is ellát (pl. telefonok fogadása, ügyfelek regisztrálása, szolgáltatás nyújtása). Komplex
felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a
létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre (pl. jegyek, bérletek kiadása).

A fitness-wellness instruktor ezen kívül a helyes étrend elveinek átadásában is segíthet. Bár fontos
hangsúlyozni, hogy az asszisztens nem tanúsított dietetikus, jó ismeretei vannak a táplálkozásról, ill.
az alapok megértéséhez. Még ilyen alapvető tudás is elég ahhoz, hogy segítsen beállítani a diétát a
személyeknek. A fitness-wellness instruktor rendelkezik mindazon szükséges készségekkel és
kompetenciákkal, amelyek szükségesek edzőteremben, fürdő létesítményben, rekreációs centerben,
hotel wellness részében vagy egyéb, hasonló helyen történő alkalmazásához.
Az általános bemutatást követően, folytassuk azon fő kompetenciákkal, amelyekre a fitness-wellness
instruktor magyarországi képzése során szert tesz.
Megtanul megfelelően kommunikálni a szolgáltatásnyújtási partnerekkel, ill. más egészségügyi
szakemberekkel, helyzetkoordináció és ellátási terv kidolgozása, valamint a hatékony egészségügyi
források felhasználása érdekében. Az instruktor megtanulja, hogyan kell segíteni a résztvevőnek
felmerülő problémái többféle módon történő megoldására, illetve együttesen meghatározza az
említett résztvevőknek a reális célokat.
Hard-skill-ként, a fitness-wellness instruktornak meg kell tanulni az ügyfelek tevékenységeit.
Mindezek mellett, a fitness-wellness instruktor alkalmanként részt vesz saját munkáltatója marketing
tevékenységében, minthogy tájékozottnak/megfelelőnek kell lennie a termékek és kezelések
ajánlásában, és meggyőznie az ügyfelet termék vagy szolgáltatás vásárlására.
Ahhoz, hogy sikeres fitness-wellness instruktor váljon belőlük, a diákoknak is szükségük van olyan
soft-skill-ekre, amelyek a szakmai képzés során fejlesztendők. Jól fejlett emocionális és szociális
kompetenciákkal kell rendelkezniük az alábbi területeken:
 Önbizalom – a fitness-wellness asszisztens képes diplomatikusan kifejezni azon véleményét,
amely néha akár lehet népszerűtlen is.
 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság – a fitness-wellness asszisztens összeszedett, pozitív,
világos, érthető gondolkodású és nyomás alatt is összpontosított
 Felelősségtudat - a fitness-wellness asszisztens szervezett és körültekintő mind munkájában,
mind a határidők, kötelezettségek terén
 Innovatív - a fitness-wellness asszisztens nyitott az új ötletek, megközelítések és információk
felé
 Eredmény orientált - a fitness-wellness asszisztens folyamatosan törekszik a színvonal
javítására
 Elkötelezett - a fitness-wellness asszisztens áldozatokat képes hozni a célok eléréséért, ill. hisz
a csoport alapvető értékeiben
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 Kezdeményező - a fitness-wellness asszisztens igyekszik elérni, vagy akár meghaladni a felé
támasztott célokat
 Optimizmus - a fitness-wellness asszisztens kitartó az akadályok és kudarcok ellenére, a sikert
várja el a kudarc helyett
 Megértő - a fitness-wellness asszisztens érzékeli mások érzéseit és perspektíváit, odafigyel
gondjaikra
 Szolgáltatás – orientált - a fitness-wellness asszisztens felismeri és megfelel az ügyfelek
igényeinek, segítséget nyújt számukra
 Befolyás - a fitness-wellness asszisztens képes hatékonyan meggyőzni másokat
 Kommunikáció - a fitness-wellness asszisztens nehéz kérdésekkel találkozik, kezeli őket.
Figyel és törekszik a kölcsönös megértésre.
 Konfliktuskezelés - a fitness-wellness asszisztens diplomatikus, tapintatos, és képes enyhíteni
a feszült helyzeteket
 Csoportmunka és együttműködés - a fitness-wellness asszisztens megosztja ötleteit,
információit és erőforrásait partnereivel
A képzés hosszúsága a magyar szabályozásnak megfelelően két iskolai év szakképzésre. A képzés és
megfelelő tanúsítvány elvégezhető és megszerezhető iskolarendszerű képzésen belül és kívül is, az
utóbbi felnőttképzési tanfolyamok keretében. Ez esetben, a kontaktórák száma nem lehet kevesebb,
mint 200 óra, és ajánlott nem túllépni a 300 órát. Jól látható, hogy a kontaktórák száma a magyar
szabályozás szerint kevesebb, mint amit a Masszőr esetében láthattunk. Úgy tűnik, annak ellenére,
hogy ezen képzés egyértelműen olcsóbb, mint a masszőr szakképzés, a potenciális hallgatókat mégis
jobban érdekli előbbi. Jelenleg nincs jó magyarázatunk erre a jelenségre.
Ha a kontaktórákat fel szeretnénk osztani elméleti és gyakorlati szegmensekre, megközelítőleg ennek
aránya 50-50%, ami azt jelenti, hogy az órák 50-ában kerül sor az alapvető elméleti ismeretek
átadására, míg másik 50%-át gyakorlati oktatásra használják, amely magában foglalja a terepmunkát,
számítógépes rendszereket, stb. Jelenleg a fitness-wellness asszisztens képzések összes potenciális
résztvevőjének teljesítenie kell a speciális belépési követelményeket, ami befejezett középfokú
végzettséget (beleértve a sikeres záróvizsgát) és legalább 18 éves kort jelent.
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5

A SZAKMAI PROFILOK ISMERETEI, KÉSZSÉGEI ÉS KOMPETENCIÁI
5.1 MASSZŐR
 Alapvető általános tudás: egyszerű feladatok elvégzéséhez szükséges alapvető készségek,
közvetlen felügyelet mellett, strukturált kontextusban végzett tanulás vagy munka.
 Alapvető tárgyi tudás a munka vagy tanulmányi területen egyszerű szabályok és eszközök
használatával történő feladatvégzéshez, és rutin probléma megoldáshoz. Releváns
információk alkalmazását igénylő alapvető kognitív és gyakorlati készségek felügyelet mellett,
némi autonómiával végzett tanulás vagy munka.
 Tények, elvek, folyamatok és általános fogalmak ismerete. A munka- vagy tanulmányi
területen egy sor kognitív és gyakorlati készség feladatok elvégzéséhez és nehézségek
megoldásához, melynek során alapvető módszereket, eszközöket, [tan]anyagokat és
információt kell kiválasztani és alkalmazni. Felelősség vállalása feladatok elvégzéséért a
munka vagy tanulás során. A saját viselkedés körülményekhez való igazítása
problémamegoldáskor.
 Tárgyi és elméleti tudás széles összefüggésekben. A munka vagy tanulmányi területen belül
egy sor kognitív és gyakorlati készség. A munka- vagy tanulmányi terület specifikus
problémáinak megoldásához önálló tevékenységszervezés. Az általában előre látható, ám
adott esetben változó munka- vagy tanulmányi kontextus iránymutatása szerint mások
rutinmunkájának felügyelete, némi felelősség vállalásával a munka- vagy tanulmányi
tevékenységek értékeléséért és javításáért.
 Alapos,/ átfogó specializált tárgyi és elméleti tudás a munka- vagy tanulmányi területen,
illetve e tudás határainak ismerete. Egy sor olyan alapos / átfogó kognitív és gyakorlati
készség, amely elvont problémák kreatív megoldásainak kifejlesztéséhez szükséges. Vezetés
és felügyelet gyakorlása olyan munka- vagy tanulmányi tevékenységek kontextusában, ahol
előre nem látható változások lépnek fel. Önmaga és mások teljesítményének felülvizsgálata
és fejlesztése.
 A munka- vagy tanulmányi terület haladó ismerete. Elméletek és elvek kritikai megértésével
szakmai magabiztosságot és innovációt bizonyító fejlett készségek, amelyek a
specializálódott munka- vagy tanulmányi területen összetett és előre nem látható problémák
megoldásához szükségesek. Összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy projektek
vezetése, a döntéshozatalért való felelősség vállalásával. Előre nem látható munka vagy
tanulmányi helyzetekben felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai fejlődésének
irányításáért.
 Magasan specializált tudás, részben a munka- vagy tanulmányi terület legfrissebb
fejleményeinek ismeretével, amely eredeti megközelítések alapját képezi. Kritikus
tudatosság, a tudáshoz kapcsolódó kérdésekben a munka- vagy tanulmányi területen,
valamint különböző területek metszéspontjainál. A kutatásban és/vagy az innovációban új
tudás és eljárások kifejlesztéséhez, valamint különböző területek tudásának integrálásához
szükséges. Specializált probléma-megoldási készségek összetett, előre nem látható és új
stratégiai megközelítéseket igénylő munka- vagy tanulási kontextus vezetése és átalakítása,
felelősség vállalása a csoport szakmai tudásához vagy gyakorlatához való hozzájárulásért
és/vagy stratégiai teljesítményének felülvizsgálatáért.
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 A tudás jelenlegi határait feszegető ismeretek a munka vagy tanulmányi területen és a
területek metszéspontjainál. A kutatás és/vagy az innováció kritikus problémáinak
megoldásához, valamint a létező tudás vagy szakmai gyakorlat kiterjesztéséhez és
újradefiniálásához szükséges legfejlettebb és legspecializáltabb készségek és technikák,
többek között a szintetizálás és az értékelés képessége. A munka- vagy tanulmányi kontextus
– beleértve a kutatást – élvonalában új elképzelések vagy folyamatok kifejlesztésénél
mutatott kiemelkedő tekintély, innovációs képesség, autonómia, tudományos és szakmai
feddhetetlenség és folyamatos elkötelezettség.
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5.2 EGÉSZSÉG-TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ
 Alapvető általános tudás: egyszerű feladatok elvégzéséhez szükséges alapvető készségek,
közvetlen felügyelet mellett, strukturált kontextusban végzett tanulás vagy munka.
 Alapvető tárgyi tudás a munka vagy tanulmányi területen egyszerű szabályok és eszközök
használatával történő feladatvégzéshez, és rutin probléma megoldáshoz. Releváns
információk alkalmazását igénylő alapvető kognitív és gyakorlati készségek felügyelet mellett,
némi autonómiával végzett tanulás vagy munka.
 Tények, elvek, folyamatok és általános fogalmak ismerete. A munka- vagy tanulmányi
területen egy sor kognitív és gyakorlati készség feladatok elvégzéséhez és nehézségek
megoldásához, melynek során alapvető módszereket, eszközöket, [tan]anyagokat és
információt kell kiválasztani és alkalmazni. Felelősség vállalása feladatok elvégzéséért a
munka vagy tanulás során. A saját viselkedés körülményekhez való igazítása
problémamegoldáskor.
 Tárgyi és elméleti tudás széles összefüggésekben. A munka vagy tanulmányi területen belül
egy sor kognitív és gyakorlati készség. A munka- vagy tanulmányi terület specifikus
problémáinak megoldásához önálló tevékenységszervezés. Az általában előre látható, ám
adott esetben változó munka- vagy tanulmányi kontextus iránymutatása szerint mások
rutinmunkájának felügyelete, némi felelősség vállalásával a munka- vagy tanulmányi
tevékenységek értékeléséért és javításáért.
 Alapos,/ átfogó specializált tárgyi és elméleti tudás a munka- vagy tanulmányi területen,
illetve e tudás határainak ismerete. Egy sor olyan alapos / átfogó kognitív és gyakorlati
készség, amely elvont problémák kreatív megoldásainak kifejlesztéséhez szükséges. Vezetés
és felügyelet gyakorlása olyan munka- vagy tanulmányi tevékenységek kontextusában, ahol
előre nem látható változások lépnek fel. Önmaga és mások teljesítményének felülvizsgálata
és fejlesztése.
 A munka- vagy tanulmányi terület haladó ismerete. Elméletek és elvek kritikai megértésével
szakmai magabiztosságot és innovációt bizonyító fejlett készségek, amelyek a
specializálódott munka- vagy tanulmányi területen összetett és előre nem látható problémák
megoldásához szükségesek. Összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy projektek
vezetése, a döntéshozatalért való felelősség vállalásával. Előre nem látható munka vagy
tanulmányi helyzetekben felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai fejlődésének
irányításáért.
 Magasan specializált tudás, részben a munka- vagy tanulmányi terület legfrissebb
fejleményeinek ismeretével, amely eredeti megközelítések alapját képezi. Kritikus
tudatosság, a tudáshoz kapcsolódó kérdésekben a munka- vagy tanulmányi területen,
valamint különböző területek metszéspontjainál. A kutatásban és/vagy az innovációban új
tudás és eljárások kifejlesztéséhez, valamint különböző területek tudásának integrálásához
szükséges. Specializált probléma-megoldási készségek összetett, előre nem látható és új
stratégiai megközelítéseket igénylő munka- vagy tanulási kontextus vezetése és átalakítása,
felelősség vállalása a csoport szakmai tudásához vagy gyakorlatához való hozzájárulásért
és/vagy stratégiai teljesítményének felülvizsgálatáért.
 A tudás jelenlegi határait feszegető ismeretek a munka vagy tanulmányi területen és a
területek metszéspontjainál. A kutatás és/vagy az innováció kritikus problémáinak
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megoldásához, valamint a létező tudás vagy szakmai gyakorlat kiterjesztéséhez és
újradefiniálásához szükséges legfejlettebb és legspecializáltabb készségek és technikák,
többek között a szintetizálás és az értékelés képessége. A munka- vagy tanulmányi kontextus
– beleértve a kutatást – élvonalában új elképzelések vagy folyamatok kifejlesztésénél
mutatott kiemelkedő tekintély, innovációs képesség, autonómia, tudományos és szakmai
feddhetetlenség és folyamatos elkötelezettség.
14
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5.3 FITNESS/WELLNESS ASSZISZTENS
 Alapvető általános tudás: egyszerű feladatok elvégzéséhez szükséges alapvető készségek,
közvetlen felügyelet mellett, strukturált kontextusban végzett tanulás vagy munka.
 Alapvető tárgyi tudás a munka vagy tanulmányi területen egyszerű szabályok és eszközök
használatával történő feladatvégzéshez, és rutin probléma megoldáshoz. Releváns
információk alkalmazását igénylő alapvető kognitív és gyakorlati készségek felügyelet mellett,
némi autonómiával végzett tanulás vagy munka.
 Tények, elvek, folyamatok és általános fogalmak ismerete. A munka- vagy tanulmányi
területen egy sor kognitív és gyakorlati készség feladatok elvégzéséhez és nehézségek
megoldásához, melynek során alapvető módszereket, eszközöket, [tan]anyagokat és
információt kell kiválasztani és alkalmazni. Felelősség vállalása feladatok elvégzéséért a
munka vagy tanulás során. A saját viselkedés körülményekhez való igazítása
problémamegoldáskor.
 Tárgyi és elméleti tudás széles összefüggésekben. A munka vagy tanulmányi területen belül
egy sor kognitív és gyakorlati készség. A munka- vagy tanulmányi terület specifikus
problémáinak megoldásához önálló tevékenységszervezés. Az általában előre látható, ám
adott esetben változó munka- vagy tanulmányi kontextus iránymutatása szerint mások
rutinmunkájának felügyelete, némi felelősség vállalásával a munka- vagy tanulmányi
tevékenységek értékeléséért és javításáért.
 Alapos,/ átfogó specializált tárgyi és elméleti tudás a munka- vagy tanulmányi területen,
illetve e tudás határainak ismerete. Egy sor olyan alapos / átfogó kognitív és gyakorlati
készség, amely elvont problémák kreatív megoldásainak kifejlesztéséhez szükséges. Vezetés
és felügyelet gyakorlása olyan munka- vagy tanulmányi tevékenységek kontextusában, ahol
előre nem látható változások lépnek fel. Önmaga és mások teljesítményének felülvizsgálata
és fejlesztése.
 A munka- vagy tanulmányi terület haladó ismerete. Elméletek és elvek kritikai megértésével
szakmai magabiztosságot és innovációt bizonyító fejlett készségek, amelyek a
specializálódott munka- vagy tanulmányi területen összetett és előre nem látható problémák
megoldásához szükségesek. Összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy projektek
vezetése, a döntéshozatalért való felelősség vállalásával. Előre nem látható munka vagy
tanulmányi helyzetekben felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai fejlődésének
irányításáért.
 Magasan specializált tudás, részben a munka- vagy tanulmányi terület legfrissebb
fejleményeinek ismeretével, amely eredeti megközelítések alapját képezi. Kritikus
tudatosság, a tudáshoz kapcsolódó kérdésekben a munka- vagy tanulmányi területen,
valamint különböző területek metszéspontjainál. A kutatásban és/vagy az innovációban új
tudás és eljárások kifejlesztéséhez, valamint különböző területek tudásának integrálásához
szükséges. Specializált probléma-megoldási készségek összetett, előre nem látható és új
stratégiai megközelítéseket igénylő munka- vagy tanulási kontextus vezetése és átalakítása,
felelősség vállalása a csoport szakmai tudásához vagy gyakorlatához való hozzájárulásért
és/vagy stratégiai teljesítményének felülvizsgálatáért.
 A tudás jelenlegi határait feszegető ismeretek a munka vagy tanulmányi területen és a
területek metszéspontjainál. A kutatás és/vagy az innováció kritikus problémáinak
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megoldásához, valamint a létező tudás vagy szakmai gyakorlat kiterjesztéséhez és
újradefiniálásához szükséges legfejlettebb és legspecializáltabb készségek és technikák,
többek között a szintetizálás és az értékelés képessége. A munka- vagy tanulmányi kontextus
– beleértve a kutatást – élvonalában új elképzelések vagy folyamatok kifejlesztésénél
mutatott kiemelkedő tekintély, innovációs képesség, autonómia, tudományos és szakmai
feddhetetlenség és folyamatos elkötelezettség.
16
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6

AZ EGÉSZSÉG TURIZMUS ÁGAZAT SZAKMÁINAK SAJÁTOSSÁGAI
Jellemzők

Szakmák

Masszőr

A szakmák országos,
regionális vagy ágazati
törvények és szabályok
által kerülnek
meghatározásra?

A szakmáknak léteznek speciális oktatási,
képzési vagy szakmai követelményei?

 Nemzeti / regionális
 Szektorális

 Oktatási követelmények (éspedig:
érettségi, egészségügyi alkalmasság)

 Nem meghatározott
/szabályozott

 Képzési követelmények (éspedig:
_____________________________)
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 Szakmai követelmények (éspedig:
_____________________________)
 Nincs követelmény

Egészség-turisztikai
szervező, értékesítő

 Nemzeti / regionális
 Szektorális

 Oktatási követelmények (éspedig:
érettségi, egészségügyi alkalmasság)

 Nem meghatározott
/szabályozott

 Képzési követelmények (éspedig:
_____________________________)
 Szakmai követelmények (éspedig:
_____________________________)
 Nincs követelmény

Fitness/wellness
asszisztens

 Nemzeti / regionális

A szakma EQF
szintje?

 Szektorális

 Oktatási követelmények (éspedig:
érettségi, egészségügyi alkalmasság)

 Nem meghatározott
/szabályozott

 Képzési követelmények (éspedig:
_____________________________)
 Szakmai követelmények (éspedig:
_____________________________)
 Nincs követelmény

 EQF szint 1
 EQF szint 2
 EQF szint 3
 EQF szint 4
 EQF szint 5
 EQF szint 6
 EQF szint 7
 EQF szint 8
 EQF szint 1
 EQF szint 2
 EQF szint 3
 EQF szint 4
 EQF szint 5
 EQF szint 6
 EQF szint 7
 EQF szint 8
 EQF szint 1
 EQF szint 2
 EQF szint 3
 EQF szint 4
 EQF szint 5
 EQF szint 6
 EQF szint 7
 EQF szint 8
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