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REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs tevékenység terapeuta 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés     
    Azonosító szám: 54 726 01 0100 51 01 
    Megnevezés: Gyógyfoglalkoztató 
 
3.2 Szakképesítés-elágazás Nincs   
 
3.3 Szakképesítés-ráépülés     
    Azonosító szám: 54 726 01 0001 54 01 
    Megnevezés: Gyógyúszás foglalkoztató 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3239 
 
5. Képzés időtartama: 

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés 
megnevezése 

Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Rehabilitációs tevékenység terapeuta 3 3600 
Gyógyúszás foglalkoztató - 900 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Rehabilitációs tevékenység terapeuta 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
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2. Elmélet aránya: 50 % 
3. Gyakorlat aránya: 50 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gyógyfoglalkoztató 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. A képzés maximális időtartama:  
 Szakképzési évfolyamok száma: 
 Óraszám:         1200 
 
3. Elmélet aránya:         50 % 
4. Gyakorlat aránya:         50 % 
 
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:               szükséges 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Gyógyúszás foglalkoztató 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
      
     Bemeneti kompetenciák: úszás 
 

 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: 54 726 01 1000 00 00 azonosító számú Rehabilitációs 

tevékenység terapeuta szakképesítés vagy 5.4 szintű 
egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket 
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tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, 
államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 726 
01 1000 00 00 azonosító számú Rehabilitációs tevékenység 
terapeuta szakképesítés követelmény moduljaiból 

 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya:             50 % 
3. Gyakorlat aránya:                                   50 % 
 
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

3239 Egyéb asszisztensek 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
A rehabilitációs tevékenység terapeuta, a gyógyúszás foglalkoztató és a 
gyógyfoglalkoztató a komplex rehabilitáció területén, a rehabilitációs team tagjaként, a 
team-vezető általános szakmai irányítása mellett, a kompetencia szintjén dolgozik a 
következő területeken:  
orvosi rehabilitáció 
szociális rehabilitáció 
pedagógiai rehabilitáció 
lakóközösségi rehabilitáció 
foglalkozási rehabilitáció 
 
 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 

 
A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

azonosító száma megnevezése 
- - 

 
IV. 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Hiteles kommunikációt folytat 
Szaknyelven kommunikál 
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel 
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül 
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz 
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz 
Kapcsolattartás eszközeit használja 
Idegen nyelvet használ, alapfokon 
Etikai normák szerint végzi munkáját 
Esélyegyenlőséget biztosít 
Adatvédelmi szabályokat betartja 
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel 
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat 
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat 
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit 
Adatokat gyűjt, kezel 
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol 
Minőségügyi dokumentációt kitölt 
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat 
Kutatómunkában közreműködik 
Fejleszti tudását és készségeit 
Közreműködik az oktatási folyamatban 
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Kommunikáció 
B Szakmai kommunikáció 
B Szaknyelv, latin 
C Idegen nyelv 
C Informatika 
B Ügyvitel, dokumentáció 
B Etika 
B Szakmai etika 
B Jog 
B Minőségügyi ismeretek 
C Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek 
B Szociológia 
B Általános pszichológia 
B Pedagógia 
C Személyiségfejlesztés 
B Egészségügyi irányítás, szervezés 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
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2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Informatikai eszközök használata 
4 Kommunikációs eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Önfegyelem 
Önállóság 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Stressztűrő képesség 
Empátiás készség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Közérthetőség 
Hatékony kérdezés készsége 
Meggyőzőkészség 
Adekvát metakommunikáció 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Információgyűjtés 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Higiénés szabályokat betart 
Megelőzi a fertőzéseket 
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket 
Műszereket, eszközöket fertőtlenít 
Kezet fertőtlenít 
Bőrt fertőtlenít 
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz 
Sterilezéshez előkészít 
Steril eszközöket használ 
Betartja a sterilitás szabályait 
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat 
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit 
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Alkalmazza az egyéni védőeszközöket 
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít 
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait 
Veszélyes hulladékot kezel 
Veszélyes anyagokat kezel, tárol 
Betartja a környezetvédelmi előírásokat 
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat 
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket 
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket 
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben 
közreműködik 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Közegészségtan 
B Higiéné 
B Mikrobiológia 
B Immunitástan 
B Járványtan 
B Munkavédelem 
B Környezetvédelem 
C Kórházhigiéné 
B Fertőtlenítés 
B Sterilizálás 
B Tűzvédelem 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Fertőtlenítés eszközeinek használata 
4 Sterilezés eszközeinek használata 
4 Munkavédelmi eszközök használata 
4 Biztonságos munkavégzés 
4 Riasztás eszközeinek használata 
4 Tűzvédelmi eszközök használata 
4 Jelképek értelmezése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Hulladékkezelés eszközeinek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Megbízhatóság 
Szakszerűség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
Empátiás készség 
Szervezőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 
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Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 
A környezet tisztántartása 
Eredményorientáltság 
Előrelátás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A helyszín biztonságosságát felméri 
A helyszíni körülményekről tájékozódik 
Tájékozódó állapotfelmérést végez 
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri 
Segítséget hív 
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza 
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez 
Újraélesztést végez (BLS–AED) 
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít 
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: 
– zavart tudatú betegnél, 
– fájdalomról panaszkodó betegnél, 
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén, 
– görcsroham alatt és után, 
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén, 
– sokkos állapotú betegnél, 
– mérgezés gyanúja esetén, 
– elektromos balesetet szenvedett betegnél 
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz 
Hőhatás okozta sérülést ellát 
Elsődleges sebellátást végez 
Kötözéseket alkalmaz 
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít 
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik 
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik 
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz 
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Sürgősségi orvostan 
B Sebészet 
B Baleseti sebészet 
B Belgyógyászat 
B Gyermekgyógyászat 
B Elsősegélynyújtás 
B Tünettan 
B Újraélesztés 
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 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Jelképek értelmezése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata 
4 Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata 
5 Riasztás eszközeinek használata 
5 Újraélesztés eszközeinek használata 
5 Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Kézügyesség 
Stressztűrő képesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Közérthetőség 
Segítőkészség 
Hatékony kérdezés készsége 
Adekvát metakommunikáció 

 
Módszerkompetenciák: 

Nyitott hozzáállás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Intenzív munkavégzés 
Helyzetfelismerés 
Értékelési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti 
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít 
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti 
Személyi higiénét fenntart 
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz 
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról 
Tájékoztatást ad a diétákról 
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti 
Mentális egészséget fenntart 
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti 
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti 
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Egészségnevelési feladatokat lát el különböző életszakaszokban és 
élethelyzetekben 
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz 
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket 
Felismeri az akadályozottság különböző formáit 
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében közreműködik 
A szervezet kóros reakcióit felismeri 
A testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz 
– a mozgásszervek vonatkozásában 
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában 
– légzőrendszer vonatkozásában 
– emésztőrendszer vonatkozásában 
– endokrin rendszer vonatkozásában 
– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában 
– reproduktív rendszer vonatkozásában 
– idegrendszer vonatkozásában 
– érzékszervek vonatkozásában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Anatómia-élettan 
C Gerontológia 
B Általános és részletes kórtan 
C Pedagógia 
C Egészségfejlesztés 
C Egészségnevelés 
C Népegészségtan 
C Terhesgondozás 
C Fogyatékosságtan 
C Mentálhigiéné 
C Gondozás 
C Prevenció 
C Egészségkultúra 
C Egészség, betegség, fogyatékosság 
C Magyarország lakosságának egészségmutatói 
C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére 
C A személyi és környezeti higiénia 
C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok 
C Választható és ajánlott testedzés-programok 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Jelképek értelmezése 
3 Oktatás eszközeinek használata 
3 Szemléltető eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Külső megjelenés 
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Meggyőzőképesség 
Határozottság 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködő képesség 
Közérthetőség 
Rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Empátiás készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémaelemzés 
Problémamegoldás 
Nyitott hozzáállás 
Áttekintő képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felveszi a beteg/kliens anamnézisét 
Felméri a beteg/kliens alapvető szükségleteit 
Felméri a beteg/kliens egyéb kezelési módszereit, gyógyszerszedését 
Feltárja a beteg/kliens szociális állapotát 
Feltárja a beteg/kliens rejtett képességeit 
Felméri a beteg/kliens személyi és tárgyi környezetét 
Felméri a beteg/kliens együttműködési készségét 
Észleli a beteg/kliens állapotváltozását 
Felismeri az egészséges ember fiziológiai paramétereit, figyelembe véve az életkori 
sajátosságokat 
Felméri a beteg/kliens kardinális paramétereit, figyelembe véve az életkori 
sajátosságokat 
Felismeri az egészségestől eltérő tüneteket, figyelembe véve az életkori 
sajátosságokat 
Felismeri a pszichopatológiai tüneteket 
Felismeri az életet veszélyeztető állapotokat 
Felismeri a fertőző betegségek tüneteit 
Felismeri a gyógyszerek hatását, mellékhatását 
Felismeri a betegség hatására kialakuló személyiségváltozásokat 
Felismeri a hospitalizáció jeleit 
Felismeri és elkerüli a szororigén ártalmakat 
Segíti a beteg/kliens alapvető szükségleteinek kielégítését 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Anatómia-élettan 
A Kórélettan 
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B Kórtan 
B Mikrobiológia, járványtan 
B Gyógyszertan 
B Belgyógyászat 
B Sebészet és traumatológia 
B Szemészet 
B Fül-orr-gégészet 
B Neurológia 
B Pszichiátria 
B Gyermekgyógyászat 
A Ápoláslélektan 
B Geriátria 
B Gerontológia 
B Az ápolás alapjai 
A Klinikai alapismeretek 
A A beteg/kliens alapvető szükségleteinek kielégítését segítő tevékenységek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Nonverbális kommunikáció értelmezése 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Folyamatábrák készítése 
4 A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása 
5 Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Türelmesség 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Felelősségtudat 
Döntésképesség 
Térbeli tájékozódás 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Kapcsolatteremtő készség 
Segítőkészség 
Adekvát kommunikáció 
Motiváló készség 
Irányítási készség 
Hatékony kérdezés készsége 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Körültekintés, óvatosság 
Tervezési képesség 
Módszeres munkavégzés 
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Problémaelemzés, -feltárás 
Eredményorientáltság 
Helyzetfelismerés 
Figyelemmegosztás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a pszichiátriai betegek ellátására vonatkozó jogszabályokat 
Tanácsot ad a pszichiátriai betegek jogaival kapcsolatban 
Alkalmazza a fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályokat 
Tanácsot ad a fogyatékossággal kapcsolatos jogok érvényesítéséhez 
Kapcsolatot tart a betegek önszerveződési, érdekvédelmi szervezeteivel 
Kapcsolatot tart a rehabilitációs team tagjaival 
Munkáját szupervízióval végzi 
Segíti a különböző betegközösségek szerveződését és működését 
Segíti a kortárs és sorstárskapcsolatok kialakulását 
Tanácsot ad szociális juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatban 
Eligazodik a foglalkoztatási rehabilitáció lehetőségeiben, a munkaerő-piaci 
helyzetben 
Tanácsot ad pályaorientációra, munkába állásra vonatkozóan 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Rehabilitációs alapismeretek 
A Akadályozott emberek rehabilitációja 
A A pszichiátriai betegek ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás 
A A fogyatékossággal kapcsolatos jogi szabályozás 
B Egészségszociológia 
B Szociálpolitika 
B Társadalmi beilleszkedési zavarok 
B Szociális munka 
C Foglalkoztatási rendszer, munkaerőpiac 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Jogszabályi nyelvezet értelmezése 
4 Elektronikus információs eszközök használata 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Folyamatábrák készítése 
4 A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása 
5 Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Szervezőkészség 
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Stressztűrő képesség 
Kudarctűrő képesség 
Döntésképesség 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Közérthetőség 
Motiváló készség 
Interperszonális rugalmasság 
Együttműködő készség 
Kapcsolatkialakító készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó gondolkodás 
Helyzetfelismerés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Közreműködik a pszichológiai tesztek felvételében 
Közreműködik a munkaalkalmassági vizsgálatokban 
A foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és 
gyakoroltatja 
A közösségi terápiában részt vesz 
A munkaterápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és gyakoroltatja 
A pszichoterápiás csoportban koterapeutaként részt vesz 
Segíti a reális betegségtudat kialakítását 
Segíti a „másság” elfogadását a kliens és a hozzátartozók esetében 
Szokásokat alakít ki, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszt 
A háztartásvezetést tanítja 
Tervezi és szervezi a kliens szabadidős tevékenységét 
Csoportot vezet 
A csoportdinamikát, a csoporttörténéseket értelmezi 
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat 
Felismeri a kliens veszélyeztető állapotait 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Szociálpszichológia 
B Fejlesztőpedagógia 
B Neveléspszichológia 
A Munkalélektan 
A Vezetéselmélet 
A Pszichiátriai klinikai ismeretek 
A Értelmi fogyatékosság klinikuma 
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B Pszichoterápia 
A Pszichiátriai rehabilitáció 
A Gyógyfoglalkoztatás (szocioterápia, munkaterápia) 
A Csoportvezetés 
A Pszichiátriai tünetek észlelése, értelmezése 
A Az értelmi fogyatékosok habilitációja/rehabilitációja 
A A gyógyfoglalkoztató szerepe, feladatai 
A Kommunikáció zavart és agresszív beteggel 
A Kommunikáció fogyatékos beteggel 
A A csoportfolyamatok, csoportdinamika értelmezése, felhasználása 
A Kézműves technikák és munkafolyamatok tanítása 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Folyamatábrák készítése 
4 A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása 
5 Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata 
5 Jelképek értelmezése 
5 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Számítógépes célprogramok használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Másság elfogadása 
Precizitás 
Kreativitás 
Felelősségtudat 
Kézügyesség 
Tolerancia 
Rajzolási készség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő és fenntartó képesség 
Segítőkészség 
Motiváló képesség 
Irányítási készség 
Empatikus készség 
Interperszonális rugalmasság 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Értékelési képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Helyzetfelismerés 
Figyelemmegosztás 
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Rendszerben való gondolkodás 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a siketek jelbeszédét 
Segítséget nyújt a betegnek/kliensnek a pontírás elsajátításában 
Segítséget nyújt a betegnek/kliensnek a gépírás elsajátításában 
Közreműködik a különböző állapotfelmérő tesztek, vizsgálatok elvégzésében 
Felméri a beteg/kliens terhelhetőségét 
Felismeri az alul- és túlterhelés jeleit 
A rehabilitációs terv végrehajtásában részt vesz 
Segíti a beteg/kliens biztonságos hely- és helyzetváltoztatását 
Gyakoroltatja az új mozgásmintákat 
Új mozgásmintákat, parakoordinációt kialakítja 
A mindennapi élettevékenységeket (ADL funkciók) újratanítja 
Szokásokat kialakít, készségeket fejleszt 
Az önálló életvitelt, háztartásvezetést tanítja 
Rehabilitációs eszközöket alkalmaz 
Részt vesz a tevékenységeket segítő eszközök alkalmazásában, módosításában 
A rehabilitációs eszközöket a tárgyi környezethez adaptálja 
Csoportos foglalkozást vezet 
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat 
Fejleszti a mozgáskreativitást 
Alkalmazza a segítő fogásokat a kóros mozgások kivédésére 
Felismeri és javítja a mozgás közben előforduló hibákat 
Közreműködik a mozgáskorrekció és a folyamatos mozgáskorrekció technikájának 
megtanításában, gyakoroltatásában 
Közreműködik a hallásfogyatékos gyermekek/felnőttek beszédkészségének 
fejlesztésében 
Közreműködik a látásfogyatékos gyermekek/felnőttek tájékozódási, 
mozgáskoordinációs, érzékelési képességének fejlesztésében 
Közreműködik a beszédfogyatékos gyermekek/felnőttek beszédkészségének 
fejlesztésében 
Közreműködik a légzőszervi betegek rehabilitációjában 
Közreműködik a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációjában 
Közreműködik az emésztőszervi betegek rehabilitációjában 
Közreműködik az endokrin betegségben szenvedő betegek rehabilitációjában 
Közreműködik a gasztroenterológiai betegek rehabilitációjában 
Közreműködik a daganatos betegek rehabilitációjában 
Közreműködik a nőgyógyászati betegek rehabilitációjában 
Közreműködik a kiválasztórendszer betegségeiben szenvedő betegek 
rehabilitációjában 
Közreműködik a neurológiai betegek rehabilitációjában 
Részt vesz az egyéb érzékelési képességek fejlesztésében, beszédfogyatékos, 
érzelmi-akarati sérült (inadaptált) gyermek habilitációjában/rehabilitációjában 
Közreműködik a halmozottan sérült emberek rehabilitációjában 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Gasztroenterológia 
B Nőgyógyászati betegségek klinikuma 
B A krónikus légzőszervi betegségek klinikuma 
B A légzőszervi betegek rehabilitációja 
B A szív- és érrendszeri betegségek klinikuma 
B A szív- és érrendszeri betegek rehabilitációja 
B A krónikus emésztőszervi betegségek klinikuma 
B A krónikus emésztőszervi betegek rehabilitációja 
B Az endokrin betegségek klinikuma 
B Az endokrin betegségben szenvedő betegek rehabilitációja 
B A daganatos betegségek klinikuma 
B A daganatos betegségben szenvedő betegek rehabilitációja 
B A krónikus kiválasztószervi betegségek klinikuma 
B A krónikus kiválasztószervi betegségben szenvedő betegek rehabilitációja 
B A neurológiai betegségek klinikuma 
B A neurológiai betegségben szenvedő betegek rehabilitációja 
A A rehabilitációs tevékenység terápia 
A A rehabilitációs tevékenységterapeuta szerepe, feladatai 
A Az állapotfelmérés eszközei, vizsgálati módszerei 
B Mozgásszervi betegségek klinikuma, kezelési módszerei 
B A mozgásszervi betegségek rehabilitációja 
B Ortopédtechnikai alapismeretek 
A Akadálymentes környezet kialakítása 
B A hallásszervi fogyatékosság kialakulása, jellemzői 
B A hallásfogyatékosok rehabilitációja 
C A siketek jelbeszéde 
B A látásszervi fogyatékosság kialakulása, jellemzői 
B A látásfogyatékosok rehabilitációja 
C A pontírás 
B A beszédzavarok kialakulása, jellemzői 
B A beszédfogyatékosok rehabilitációja 
B Az inadaptáció, autizmus kialakulása, jellemzői 
B Az inadaptált gyermek habilitációja/rehabilitációja 
B A halmozottan sérült emberek rehabilitációja 
B Az élettanitól eltérő (fizikális, mentális) tünetek észlelése 
A A csoportfolyamatok, csoportdinamika észlelése, felhasználása 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Folyamatábrák készítése 
4 A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása 
5 Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata 
4 Jelképek értelmezése 
5 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
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4 Számítógépes célprogramok használata 
4 Rajzi készségek, képességek 
5 A szájról olvasás készsége 
4 Zenei érzék, zenei hallás 
5 Speciális kommunikációs készség 
5 Gépírás használata 
5 Pontírás használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Türelmesség 
Megbízhatóság 
Másság elfogadása 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Szervezőkészség 
Stressztűrő képesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Találékonyság 
Esztétikai érzék, kreativitás 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Motiváló készség 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetőség 
Konfliktuskezelő készség 
Empatikus készség 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Tervezési készség 
Gyakorlatias feladatértelmezési készség 
Eredményorientáltság 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Helyzetfelismerés 
Figyelemmegosztás 
Kontroll (ellenőrző képesség) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2339-06 Gyógyúszás foglalkoztatás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felméri a kliens állapotát, úszástudását, mozgáskészségét, terhelhetőségét 
Megtanítja a kliensnek az állapotspecifikus úszásnemeket 
Tervezi és megvalósítja a kórképek és az életkori sajátosságok figyelembevételével 
a célzott uszodai fejlesztési programokat 
Adaptálja a kórképeknek és az életkori sajátosságoknak megfelelően a 
Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika programot 
Edzéstervet készít a kórképek és az életkori sajátosságok figyelembevételével 
Alkalmazza a gyógyvizek hatásait 
Korrigálja a hibás úszástechnikát 
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Felismeri a kliens hőháztartásának zavarait 
Kimenti a fuldoklót a vízből 
Alkalmazza a teljesítménymérés, terhelés módszereit 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Edzéselmélet 
B Balneológia 
B Belgyógyászati ismeretek 
B Pulmonológiai ismeretek 
B Ortopédiai ismeretek 
B Reumatológiai ismeretek 
B Neurológiai ismeretek 
A Elsősegélynyújtás: a vízből kimentés 
A Légútbiztosítás 
A Újraélesztés 
A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszere 
A Teljesítménymérés, terheléses mérések módszerei 
A A gyógyúszás foglalkoztató szerepe, feladatai 
A Úszás, úszásoktatás, segédeszközök 
A Biztos úszástudás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Folyamatábrák készítése 
4 A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása 
5 Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata 
5 Jelképek értelmezése 
5 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
5 Számítógépes célprogramok használata 
5 Uszodai eszközök használata 
5 Mentés eszközeinek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Szervezőkészség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fizikai és mentális terhelhetőség 
Türelmesség 
Térbeli tájékozódás 
Testi erő, fizikai állóképesség 
Mozgáskoordináció 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Adekvát kommunikáció 
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Motiváló készség 
Határozottság 
Irányítási készség 
Tömör fogalmazás készsége 
Interperszonális rugalmasság 
Empátiás készség 
Kapcsolattartó képesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési készség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Eredményorientáltság 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Figyelemmegosztás 
Helyzetfelismerés 

 
Az 54 726 01 0000 00 00 azonosító számú, Rehabilitációs tevékenység terapeuta 

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés  
2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése 
2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban 
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás 
2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia 

 
Az 54 726 01 0100 51 01 azonosító számú, Gyógyfoglalkoztató részszakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés  
2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése 
2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban 
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás  

 
Az 54 726 01 0001 54 01 azonosító számú, Gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés-

ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

2339-06 Gyógyúszás foglalkoztatás 
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V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró 
vizsga eredményes letételével 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból 
modulzáró vizsga(ák) teljesítése 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szituációs feladatok megoldása az aszepszis-antiszepszis szabályainak gyakorlati 
alkalmazásával 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 15 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok 
kivitelezése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 15 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Klinikai alapismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A beteg állapotának felmérése, dokumentálása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szituációs feladat megoldása (tanácsadás a kliensnek) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás 
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Szituációs feladat (gyógyfoglalkoztatási programterv készítése) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 25% 
3. feladat 50% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Rehabilitációs tevékenység terápia elméleti ismeretei 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Egy-egy szituációs feladat megoldása – kórképekkel, életkori sajátosságnak, az 
érintett állapotának megfelelően tervkészítés, szervezés, vezetés, dokumentálás 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 25% 
3. feladat 50% 
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9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2339-06 Gyógyúszás foglalkoztatás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gyógyúszás foglalkozás program megtervezése, a foglalkozás vezetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A gyógyúszás foglalkoztatás elméleti ismeretei komplex tételek alapján 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 54 726 01 1000 00 00 azonosító számú, Rehabilitációs tevékenység terapeuta  
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 15 
6. vizsgarész: 15 
7. vizsgarész: 10 
8. vizsgarész: 20 

 
Az 54 726 01 0100 51 01 azonosító számú, Gyógyfoglalkoztató részszakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 20 
6. vizsgarész: 20 
8. vizsgarész: 20 

 
Az  54 726 01 0001 54 01 azonosító számú, Gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés-
ráépüléshez rendelt vizsgarész súlya a vizsga egészében 

9. vizsgarész: 100 
 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
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5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 
- 

 
VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 
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Rehabilitációs eszközök (gyakorló/segédeszközök) X X   
Akadálymentesített foglalkoztató-/tornaterem X X   
Hidroterápiás eszközök X   X 
Akadálymentesített uszoda     X 
Sport- és játékszerek X X X 
Audiovizuális eszközök X X   
Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei X X   

 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával). 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2×90 óra. 
 

 


